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SUNUŞ
Odamız, ülkemizdeki Tesisat Sektörünün hızlı gelişimine paralel olarak, yetişmiş eleman gücüne olan
gereksinimi ve bu eksikliğin tamamlanmasını, bu alandaki çalışmaların yoğunlaştırılmasını sürekli
gündeminde tutmaktadır. Odamız bu gündem doğrultusunda, yeni teknoloji ve uygulamalar ile doğru
ve yeterli bilgiye ulaşmak, bilgi ve deneyimin erişilebilir olmasını sağlamak, birikimin ve bilginin tüm
meslek alanlarımızda olduğu gibi Tesisat Mühendisliği alanında da yaygınlaşmasını sağlamak hedefi
ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Özellikle yapı teknolojisinin gelişimi ve buna bağlı olarak tesisat mühendisliği uzmanlık alanındaki
gelişmeler her geçen gün daha sağlıklı ve konforlu yapıların oluşumunu olanaklı kılmaktadır.
Odamızın oluşturduğu platformlarda tartışılan ve aktarılan bu bilgiler aynı zamanda yapı
teknololojisindeki idari gelişmelerin de tartışılmasını sağlamaktadır. Gelişmiş yapı teknolojisini kullanan
ülkelerde uygulanan yapı standartları, yapı kodları bina yapım kuralları henüz ülkemize bütünüyle
yansımamış olsa bile bu kongrelerde uzman tesisat mühendislerimizce tartışılmakta ve buradan
çıkarılan sonuçlar başta devlet kurumları olmak üzere konuya taraf tüm kurumlara iletilmektedir. Bu
sonuçlar özellikle 17 Ağustos depreminden sonra hızlanan mevcut imar mevzuatının yenilenmesi
çalışmalarına önemli katkılar sağlamakta, yol göstermektedir.
Böylesi bir süreçte Tesisat Mühendisliğinin eğitim ve öğretimlerinin gerçekleştirildiği platformlar olan
kongre, sempozyum, konferans, seminer, kurs çalışmaları da artmıştır.
Makina Mühendisleri Odası olarak “sürekli eğitim” genel ilkemiz çerçevesinde üyelerimizin Meslek
İçi Eğitimlerine düzenlediğimiz etkinliklerle çok yönlü olarak katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Bu
etkinliklerimiz içerisinde en önemlilerinden birisi de “Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisidir”.
İlk kez 1993 yılında İzmir’de düzenlenen Kongre ve Sergimiz olumlu tepkiler almıştır. Bunun üzerine iki
yılda bir düzenlenmesi kararlaştırılan Tesisat Mühendisliği Kongresinin ikincisi ve üçüncüsü 1995 ve
1997 yıllarında Ekim ve Kasım aylarında İzmir’de gerçekleştirilmiş ve büyük başarı kazanarak
gelişimini sürdürmüştür. Bugün bu birikim ve deneyimlerin ardından etkinliğimize yönelik çalışmalar
üçüncü kongrenin hemen ardından başlatılarak Odamızın Şube, İl/İlçe, İşyeri Temsilciklerine kadar
yaygınlaştırılarak ülkemiz geneline taşınmıştır.
IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi “birlikte üretme” anlayışıyla çok yönlü katılımı
amaç edinen ve bu amaçla ülke genelini kapsayacak modelde oluşturulan Düzenleme Kuruluyla,
Katkıda Bulunan Kurum ve Kuruluşlarıyla, Danışmanlarıyla, Yürütme Kuruluyla sürdürülen uzun erimli
çalışmaların bir ürünüdür.
Tesisat alanında ilgili tüm kurum ve kuruluşların çağrılı olduğu bu kongrenin bu özelliğiyle geçmişte
olduğu gibi bugünde üretken bir platform oluşturacağını düşünmekteyiz. Bunun yanısıra tüm
katılımcıların bu platformun oluşturulmasına verdikleri katkı ve desteklerini Odamızın yarattığı,
yaratacağı diğer platformlarda da sürdüreceklerine inanıyoruz.
Odamız adına İzmir Şubemiz yürütücülüğünde gerçekleştirilen IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi ve Sergisi’nin gerçekleşmesini sağlayan Düzenleme Kurulu’na, Yürütme Kurulu’na,
Danışmanlar Kurulu’na, Destekleyen Kurum ve Kuruluşlara, İzmir Şubesi Yönetim Kurulu ve
çalışanlarına, bildiri sunan ve panelist olarak katılan meslektaşlarımıza, uzmanlara ve tüm delegelere,
Sergiye katılarak Kongremize önemli destek sağlayan ülkemizde ürün ve hizmet üretiminde bulunan
değerli firmalara teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
4 KASIM 1999
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ÖNSÖZ
teskon’99 da 54 adet bildiri iki salonda sunulacaktır. Ayrıca 9 adet bildiri de “Bildiriler Kitabı”nda
yayınlanacaktır. teskon’99 süresince Tesisat Mühendisliği’nin sorunlarının ortaya konulduğu değişik
platformlar da oluşturulacaktır. Bu kapsamda “Tesisat Mühendisliğinde Personel Akreditasyonu”
ve “Tesisat Malzeme ve Ekipmanlarında Üreticilerin Karşılaştıkları Sorunlar, İthalat ve İhracatın
Sorgulanması, Denetimi ve Standardizasyonu ve Bu Konulardaki Ülke Politikalarının
Belirlenmesi” konularında panellerle tartışma ortamları yaratılacaktır. Panellerin mevcut durum analiz
raporları basılarak dağıtılacaktır. Tartışmalar ise daha sonraki çalışmalarla teskon’99 ardından
delegelere sunulacaktır.
Bildiriler Kitabında Tesisat Mühendisi, Uzman, Danışman, Öğretim Üyeleri ve Kuruluşların bilgi ve
birikimleri toplam 63 bildiri olarak yansıtılmıştır. Bu bildirilerin konu başlıklarından, şekillendirilmesine
önceki kongre anketleri, Danışmanlarımızın görüşleri önemli katkılarda bulunmuştur.
Kongremiz amaçlandığı gibi ele alınan konularda, bir başvuru kitabı, el kitabı oluşturma doğrultusunda
birikimleri içeren Bildiriler Kitaplarını Tesisat Mühendisleri’nin kullanımına sunmaktadır. Kongre
sonrasında da Bildiri Kitapları’nın aranılır olması bu amaca ulaşıldığının en somut göstergelerinden
biridir.
Bu kongrede bir ilk olarak, kongre bildirileri ayrıca CD’de de sunulmuştur. Kongre tanıtım ve bildiri
hazırlama ve bilgi ulaştırma süreçlerinde de internet ortamından yararlanılmıştır.
teskon’99 da gerçekleştirilecek kursların amacı da yeni bilgi ve teknolojilerin yaygınlaşması yanında,
tesisat mühendislerinin doğru ve tam bilgilerle eğitilmelerini de sağlamaktadır. Bu bağlamda ilk kez
uygulanacak kursların da ilgi çekeceği kanısındayız.
teskon’99 süresince gerçekleştirilen anket çalışmaları ve tartışmalarla getirilen önerilerin ve kongrenin
değerlendirilmesi Forum’undaki görüşlerin bizlerin çalışmalarına ivme vereceğini ve düşüncelerinizi
çekinmeden aktaracağınıza inanıyoruz.
Düzenleme Kurulu olarak, ülkemizde tesisat mühendisliği alanında çağdaş bilgi ve teknolojinin
kullanılarak gelişmesi perspektifi ile tüm etkinliklere destek veren, öncülük eden Makina Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu’na, kongre çalışmalarının özgün bir çalışma ortamında yapılmasını sağlayan,
Kongre Sekreteryasını oluşturarak, hazırlık çalışmalarında her türlü desteği esirgemeyen Makina
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’na, teskon’99 hazırlık çalışmalarının
başlangıcından, sonuçlandırılmasına kadar geçen sürede özverili çalışmalarıyle teskon’99 un
gerçekleştirilmesinde yoğun emek veren, kongre programını oluşturan, Bildiriler Kitabı’nın elinize
ulaşmasında editör olarak da iki yıla yakın bir süre boyunca periyodik toplantılarla görev yapan
Kongre Yürütme Kurulu’na, tüm sekreterlik ve hazırlık hizmetlerini yürüten Kongre Sekreteryası’na,
teskon’99 programının uygulanması doğrultusunda özverili çalışmalarda bulunan Kongre Program
Teknik Yürütme Kurulu’na, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Çalışanlarına, özveriyle,
gönüllü olarak teskon’99 un yürütülmesinde görev alan Tesisat Mühendisi adayları Ege Üniversitesi,
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerimize,
teskon’99 un ülke genelinde etkinliğini artırmaya çaba göstererek Kongreyi Destekleyen Kuruluşlar
statüsünde yer alan; Boğaziçi Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Doğal Gaz
Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Soğutma Sanayi ve
İşadamları Derneği, Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi; Isı, Su ve Ses İzolasyoncuları Derneği;
Isıtma, Soğutma ve Klima İmalatçıları Derneği; Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı,
İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Pompa Sanayicileri Derneği, Türk Isı
Bilimi ve Tekniği Derneği, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği, Türkiye Yangından Korunma Vakfı, Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği, Yıldız Teknik
Üniversitesine teşekkür ediyoruz.
Ayrıca teskon’99 oluşumuna görüş ve önerileri ile önemli katkıda bulunan Danışmanlar Kurulu
Üyelerine, sundukları bildirilerle kongreyi olanaklı kılan tüm uzmanlara ve öğretim üyelerine, “Kongre
Delegesi” olma bilincini taşıyan ve bu bilinçle çağdaş bilgi ve teknolojiye ulaşma çabası içinde olan
değerli tesisat mühendislerine, mimar ve teknik elemanlara, sergiye katılan tüm firmalara, sergiye
katılmanın yanısıra üstlendikleri çok yönlü sponsorluklarla Kongrenin önemli destekleyicileri arasında
yer alan E.C.A., Teba Şirketler Grubu, Ayvaz A.Ş., Politeknik Ltd.Şti., Çolakoğlu İnşaat A.Ş.’ne
teskon’99 da görev alan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunarız.
KONGRE DÜZENLEME KURULU
4 Kasım 1999 - İZMİR
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TÜRKİYE ŞEHİRLERİ İÇİN TİPİK İKLİM VERİLERİ ∗
Arif İLERİ
Merter ÜNER

ÖZET
Performansı iklim değerlerine bağlı sistemlerin analizinde kullanılmak üzere, 23 yerleşim merkezi için
tipik iklim yılları hazırlanmıştır. Saatlik bazda dik ve yatay düzleme toplam güneş ışınımı, kuru ve yaş
termometre sıcaklıkları ve rüzgar hızını içeren data, gerçek ölçümlerin uzun dönemdeki değişimine en
uygun ayların istatiksel yöntemlerle seçimi ile oluşturulmuştur. Oluşturulan ‘Tipik İklim Yılları’
kullanılarak, aylık bazda ısıtma ve soğutma derece-gün değerleri, bunları başka bazlarda elde etmek
için gerekli istatistikler, kuru termometre sıcaklığı bin değerleri, kış ve yaz tasarımları için %99, %97.5,
%1, %2.5 ve %5 sınırları bulunmuş ve gerçek ortalamalarla karşılaştırılmıştır. Ayrıca örnek olarak
binaların aralıklı ısıtmasını ve duvar izalosyonunu içeren iki senaryo değerlendirilmiştir.

GİRİŞ
Isıtma soğutma ve havalandırma sistemleri, güneş kollektörleri, soğutma kuleleri gibi ısıl sistemlerin
performansları az veya çok dış hava şartlarına bağlıdır. Bu sistemlerin gerek tasarım gerek
performans simulasyonları yapılırken, gelişigüzel belirlenen bir veya bir kaç yıl yerine, uzunca
dönemlerin değerlerini özetleyen iklim bilgilerinin kullanılabilmesi, sonuçların ileri dönük olarak daha
gerçekçi ve değerli olmasını sağlayacaktır. Türkiye’de kullanılan elektriğin %35 ve enerjinin %30
kadarı evlerde, bunun da yarıdan fazlası iklime bağlı ısıtma ve soğutma sistemlerinde ve ancak %50
enerji ve sadece %6 ekserji verimiyle kullanılmaktadır [1]. Dolayısıyla bu sistemlerin optimum tasarımı
ve ilgili önerilerin doğru değerlendirilmelerinin önemi açıktır. Binalar ve enerji sistemlerinin yük ve
performans tayini ve standartlara uyum belirlemesi için hava datasını gerektiren bilgisayar
programlarının kullanımı yaygınlaşmaktadır. Daha sofistike programlar daha çok datayı daha kısa
zaman aralıklarında istemektedir. Derece-gün ve ‘bin’ metodları, yerini saatlik simülasyon hesaplarına
bırakmakta ve saatlik hassas iklim datası beklenmektedir. Ancak saatlik hava datası her bölge için
hazır olmayabilir, olsa bile tipik davranışı belirlemek için uzun yılların ayrı ayrı simülasyonu aşırı emek
ve maddi külfet getirir. Bu çalışmada iklim tipi, nufus büyüklüğü, coğrağfi konumu göz önüne alınarak
Türkiye genelini yeterince temsil edebilecek şekilde seçilmiş 23 şehir merkezi için saatlik bazda yıllık
tipik hava datası hazırlanması amaçlanmış ve bilgisayar kullanımına uygun formatlı dosyalar şeklinde
gerçekleştirilmiştir.
Bina enerji ihtiyacı ve kullanım hesapları için yaygın kullanılan DOE-2.1 , BLAST ve SUNCODE gibi
simulasyon programlari incelendiğinde dış hava kuru termometre (KT) sıcaklığı, rüzgar hızı, direk
normal güneş ışınımı parametrelerinin programların hepsinde; yaş termometre (YT) sıcaklığı, mutlak
nem, barometrik basınç, rüzgar yönü, toplam yatay ve global diffüz güneş radyasyonu değerlerinin ise
çoğunda gerektiği görülmektedir. Bu tür programlar için hazırlanmış hava datası dosyalarında
kullanılan standart TMY2 veya WYEC2 formatları da belirlenmiştir.

∗

Mühendis ve Makina, Ağustos 1998, sayı 463, s:31-42 de yayınlanmıştır.
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TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM
Mevcut çeşitli derece-gün tablolarında [2-7] bazı önemli farklılıklar mevcuttur. Gürdil’in dataylı olan
çalışmalarında [3,4] bazı yerler için ‘örnek veri yılı’ oluşturulmuş ve 113 yerleşim için 24.5oC bazlı
soğutma-derece gün listesi de verilmiştir ama değerler yıllık değil mevsimlik olduğundan düşüktür.
Sıcaklık ve güneş ışınımı ‘bin’leri ile ilgili bir yayın bulunamamıştır. Halen [7] de belirlenmiş sıcaklık
değerleriyle yapılmakta olan yük tasarımları [8] tarafından kritik edilmiştir. Taşdemiroğlu ve Ecevit [9],
DMİ (‘Devlet Meteoroloji İşleri Genel Md.’) ölçümlerini az ve hatalı bulduklarından, günlük ve saatlik
değerleri teorik olarak hesaplamışlardır. Yılmaz ve Bulut [10] Şanlıurfa için bağıl nem, günlük limitler
ve saatlik sıcaklık denklemleri türetmişlerdir. Ülkemizde yayınlanan enerji içerikli çeşitli
simülasyonlarda tek bir yıla ait iklim verilerinin kullanıldığı gözlenmektedir.
DMİ 250 den fazla istasyon için her yıl güncelleştirilerek yayınlanan aylık ortalama ve limit değerlerine
ek olarak, bazıları saatlik bazıları (YT sıcaklığı, yağmur, nem ve bulutluluk) ise günde üç kez (saat
7:00 , 14:00 , 21:00 de) alınan peryodik data kaydeder. Kayıtların bilgisayara aktarılması geriye
dönüktür ve 1990 yılına kadar tamamlanabilmiştir. Dolayısıyla, bu araştırma için seçilen merkezlere
ait gerekli değerler, saatlik bazda 7 yıl için (1990-1996) temin edilebilmiştir. Diğer ülkelerdeki
çalışmalarda incelenen dönem 10-30 yıl arasında değişmektedir. Bu çalışma, bilgisayarda mevcut
dataya bağlı olarak ancak 7 yıllık bir döneme dayansa da, bu dönemin daha güvenilir ölçümler
içermesi ve eğer genel bir iklim değişmesi söz konusuysa, son yılların geleceği daha iyi temsil
edebilmesi gibi avantajları da olabilir. Ayrica, Ankara için 7 yıllık dönemin dış hava sıcaklıklığı
ortalaması DMİ tarafından belirlenen uzun dönem ortalamadan fazla farklılık göstermemiştir [11].

TİPİK İKLİM DATASI OLUŞTURMA YAKLAŞIMLARI
Tipik data bulmak amacıyla, geçmiş yılların datalarının saatlik bazda ortalamalarının alınması, düşük
ve yüksek değerlerin etkisini tamamen yok ettiğinden makbul değildir. Tipik yılların oluşturulmasını
bina ısı yükü gibi sınırlı bir uygulama alanına dayamak da doğru olmaz. Ayrıca, saatlik ölçülmemiş
ama gerekli bir kısım verileri, ölçülmüş diğer değerleri baz olarak türetebilecek metodlara da ihtiyaç
vardır. Bu düşünceler ışığında gelişmiş ve tipik data oluşturmakda kullanılmış, biri istatistiksel türetme,
diğeri gerçek datadan seçim esasına dayanan iki ana yaklaşım vardır.
1. Sentetik Hava Datası Oluşturulması: Hava datasının gerçek değişimi ne tam kuralcı ne de tam
gelişigüzel olduğundan matematiksel ifadeleri güçtür. Özellikle güneş ışınımı, kısmen de KT sıcaklığı
ve hatta rüzgar hızı ve nem için tahmin çalışmaları varsa da, YT sıcaklığı, rüzgar hızı ve bulutluluk
oranı gibi parametreler için tatminkar öneriler henüz oluşmamıştır [11]. Sadece yıllık değişim ve
harmoniklerinde peryodik bir davranıştan söz edilebilmektedir. Fourier transformu ve zaman serisi
teknikleri denenmektedir. Gerçek hava datası gerektirmeme ve programlara kolay adaptasyon gibi
üstünlüklerine rağmen, oluşturulan data kümeleri içinde ve aralarında (örneğin sıcaklık, bulut ve güneş
değerleri) gerçekci bir korolasyon sağlanması garanti edilemeyeceğinden, sentetik data üretimi
metodu bu çalışmada tercih edilmemiţtir.
2. Ölçülmüţ Datadan Seçim: Daha gerçekci davranış elde edilebilme cazibesiyle çokça kullanılan bu
yaklaşımda, bazı kısmen farklı uygulamalar denenmiştir. Ilk önerilen TRY (‘Test Reference Year’) veya
(‘Example Weather Year’), dataların 10 yıl süreli aylık ortalamalarını baz alıp enaz bir ayı ortalamaya
uzak yılları toptan eleyerek en tipik yılı belirler. Yeterince hassas sonuca varılmadığı için artık fazla
önerilmemektedir. Seçimlerin ay bazında yapılıp faklı yılların aylarından bir yıl oluşturulan diğer
metodlar seçimde başvurulan istatistiksel detayda farklılık gösterirler. ASHRAE tarafından desteklenen
WYEC (‘Weather Year for Energy Calculations’) yönteminde seçim aylık KT sıcaklığı ve global güneş
ışınımı ortalamalarına dayanır. Ayların seçiminden sonra bazı günler başka yılın aynı ayının bir günü
ile değiştirilerek oluşan datada ortalamaların uzun yıllar ortalamalarına çok yaklaşması
sağlanmaktadır. Japonya’da kullanılmış “standart yıl” ın belirlenmesinde, sıcaklık, nem ve güneş
datalarından bulunan bina iklimlendirme yükünün, çeşitli yıllar için hesaplanmış yüklerin ortalamasına
yakın olması hedeflenmiştir. İlk önce Hall [12] tarafından oluşturulan TMY (‘Typical Meteorological
Year’), dokuz parametreyi dikkate alır: günlük ortalama, en düşük ve yüksek KT ve YT sıcaklıklar,
ortalama ve maksimum rüzgar hızı ve günlük global güneş ışınımı. Tablo 1 de görüleceği gibi, bu
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değerlere verilen ağırlıklar arasında güneş ışınımı tek başına 12/24 ağırlığa sahip olduğundan oluşan
datanın güneş enerjisi sistemlerine yönelik bir imajı vardır. Buna rağmen TMY yaklaşımı bazen
ağırlıklarda savunmasız yapılan değişikliklerle birçok çalışmada esas alınmış, TMY2 [13] koduyla
Amerika’da, CWEC adıyla Kanada’da ve IWEC şeklinde (‘İnternational Weather Year for Energy
Calculations’) ASHRAE destekli uluslararası projede kullanılmıştır. TMY2 de ağırlıklar KT ve YT
sıcaklıkları %20 şer, rüzgar %10 ve global ve normal güneş ışınımı %25 er olarak değişmiştir. IWEC
ise güneş ışınımı ve KT sıcaklığına %40 ar, YT sıcaklığına %5 ve rüzgar hızına %15 ağırlık vermiştir.
Bu konudaki zorluk muhtemelen değişkenlerin ısıtma ve soğutma yükleri, güneş kollektörleri gibi farklı
sahalarda farklı önem ve etkiye sahip olmalarından kaynaklanmaktadır.

Tablo 1. TİY metodunda hava değişkenlerinin ağırlıkları.
Hava Değişkenleri

Sandia
Metodu
[12]
1/24

NREL
TİY2's
[13]
1/20

IWEC*

Min. Kuru Term. Sıcalığı

1/24

1/20

5/100

Mean Kuru Term. Sıcaklığı

2/24

2/20

30/100

Max. Yaş Term. Sıcaklığı

1/24

1/20

2.5/100

Min. Yaş Term. Sıcaklığı

1/24

1/20

2.5/100

Mean Yaş Term. Sıcaklığı

2/24

2/20

5/100

Max.Rüzgar Hızı

2/24

1/20

5/100

Mean Rüzgar Hızı

2/24

1/20

5/100

Toplam Yatay Güneş Işınımı

12/24

5/20

40/100

Direk Normal Güneş Işınımı

-

5/20

-

Max. Kuru Term. Sıcaklığı

5/100

* ASHRAE International Project

Tablo 2. Farklı metodlar tarafından Ankara için önerilen tipik yıllar.
Aylar

WYEC

TMY

TMY2

Mevcut Çalışma

Oca

1991

1991

1994

1991

Şub

1994

1991

1991

1991

Mar

1993

1993

1993

1993

Nis

1992

1993

1993

1993

May

1992

1993

1995

1992

Haz

1993

1993

1993

1993

Tem

1993

1990

1990

1990

Ağu

1993

1992

1992

1992

Eyl

1991

1993

1993

1993

Eki

1990

1992

1992

1993

Kas

1991

1992

1992

1992

Ara

1995

1993

1993

1994
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Tablo 3. Değişkenlerde yapılan 10% değişiklik ile havalandırma yükündeki yüzde değişim.
Aylar
Değişken

Ocak 01

May.01 Ağu.01

Direk Normal Radyasyon

0.15

0.05

1.5

Toplam Yatay Radyasyon

2.2

5.25

10

KTSo-YTSi

13

16

0.18

YTSo-YTSi

0

0

0

ÖNERİLEN METODLARIN SINANMASI
Tipik yıl oluşturmak için önerilen metodlarla ulaşılacak sonuçları daha iyi değerlendirebilmek için bazı
ön çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan ilki, önerilecek tipik yıldan bulunan derece-gün ve güneş ışınımı
gibi değerlerin gerçek değerler ortalamalarıyla karşılaştırılmasıdır. Daha kapsamlı olan diğerinde ise,
önce uluslararası kabul bulmuş bir yük programı kullanarak Ankara’daki biri büyükçe (636 m2 dış
duvarlı) diğeri ufak (87 m2 dış duvarlı) iki binanın saatlik ısıtma ve soğutma yükleri 1990-96 yılları iklim
değerleri kullanılarak hesaplanmıştır. Bu gerçek değerlerle karşılaştırmak üzere, farklı ağırlık ve seçim
kriterlerinin kullanıldığı 3 metodla (WYEC, TMY, TMY2) Tablo 2 de belirtilen tipik yıllar oluşturulmuş ve
bunlarla da yük hesapları tekrarlanmıştır. Detayı [11] de sunulan bu karşılaştırmalar ile tipik yıl
oluşturma metodları irdelenebilmiş ve binanın büyüklük ve izalosyon miktarı gibi özelliklerinin
karşılaştırma sonucunu etkilemediği gözlenmiştir. Ayrıca gerçek data sonuçlarına göre 1990-1996
ısıtma (kış) dönemlerinde toplam ısı yükü %23, pik ısıtma %16.5, derece-gün %17.6, toplam yatay
güneş ışınımı %9 mertebesinde değişirken soğutma mevsimlerinde yük, ortalamadan %13.7 kadar
sapan 1992 yılı haricinde, daha az değişmiştir. Denenen tüm tipik yılların ortalamaya yaklaştığı, TMY2
kış için TMY den biraz daha fazla yanılsa da, TMY ve TMY2 veya ağırlıkların biraz farklı alındığı IWEC
ile yeterince başarılı tipik yıl oluşturulabildiği söylenebilir. Ağırlıklara verilen değerlerin nedenini biraz
daha netleştirebilmek için simülasyonlar 1990 Ankara datasındaki önemli parametreleri teker teker
%10 ve %20 oranında suni olarak artırıp azaltarak tekrarlanmıştır. Tablo 3 de özetlenen sonuçlara
göre KT sıcaklığı birinci, yatay düzleme güneş ışınımı ikinci önemdeyken YT sıcaklığının etkisi
olmamıştır. Bu gözlemlere dayanarak KT sıcaklığı ve güneş ışınımına eşit ağırlığın verildiği IWEC
metodunun benimsenmesi kararlaştırılmıştır.

TİPİK İKLİM YILLARI OLUŞTURULMASI
Yukarıda değinilen hususlar çerçevesinde, seçilen merkezler için ‘Tipik İklim Yılları’ oluşturmak için
önce mevcut saatlik değerlerdeki eksik ve yanlışlar düzeltilmiştir. Bazılarının birimleri dönüştürülmüş,
ölçülmeyen veya ‘888’, ‘99999’ gibi anlamsız kayıtlar ayıklanmış ve bunlar bitişik değerler baz alınarak
doldurulmuştur. Gereken ama ölçülmüyen direkt dik güneş ışınımı, mevcut global yatay ışınım
değerleri ve bilinen teorik hesap yöntemleri kullanılarak her saat için hesaplanmıştır [11].
Sonra aday ayların belirlenmesi için istatiksel hesaplar yapılmıştır. Bu amaçla, her hava değişkeni ve
her ay için, değişkenin günlük değerinin belli bir değer altında kalma oranını veren, kümülatif dağılım
fonksiyonu (CDF) hesaplanmıştır. Ayların CDF sayıları benzer şekilde hesaplanan uzun dönem
ortalama CDF değerleriyle Finkelstein-Shafer (FS) istatistiği [14] kullanarak karşılaştırılıp aday aylar
belirlenmiştir. Ancak hava değişkenlerinin herbiri için iyi olan tek ay genelde olmadığından,
değişkenlere verilen ağırlıklar devreye alınmaktadır. Ağırlıklar ile değişkenlerin o aya ait FS
istatistiklerinin çarpımlarının toplamı alınarak o ayı temsil eden ağırlıklı toplam elde edilmektedir.
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Bu şekilde hesaplanan ağırlıklı toplamlar göz önünde bulundurularak belirlenen aday aylar arasından
nihayi seçimin kaba ve hissi olduğu evvelki araştırıcılar tarafından da belirtilmiştir. TMY’de aday
ayların dış sıcaklık ve günlük güneş ortalamalarının uzun yıllar ortalamasından farklılığı incelenmiş ve
bunun için sıralanmış sıcak günlerin %67’ sinin üstü, soğuk günlerin %33’ ünün altı ve düşük güneş
ışınımlı günlerin %33’ünün altı karşılaştırılmıştır. Başka bir yaklaşımda ise ay bazında saatlik KT
sıcaklığın RMSD değeri son seçme kriteri olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada aday aylar arasında son
seçim KT sıcaklık ve toplam yatay düzlem güneş ışınımlarının RMSD ve FS statikleri değerlendirilerek
yapılmiştır.
Bir bütün yıl olacak şekilde farklı yıllardan seçilen 12 ay ardarda eklenirken, bir ayın son saatleri ile
mütaakip ayın ilk saatleri arasında oluşabilecek uyumsuzluk, son 6 saat ile ilk 6 saatin değerlerinin
normalize edilmesiyle törpülenerek ortadan kaldırılmıştır. Böylece ulaşılan sonuç belli bir formatta her
merkez için ayrı kütüklere kaydedilmiştir. Bu kütüklerin başındaki istasyon bilgilerden sonra, 8760
saatlik datanın herbirinde: i: ay, gün, yıl, ii: direkt dik güneş ışınımı (kJ/m2), iii: toplam yatay düzlem
güneş ışınımı (kJ/m2), iv: KT sıcaklığı (oC), v: YT sıcaklığı (oC) ve vi: rüzgar hızı (m/s) değerleri
verilmektedir.
Çalışmaya dahil edilen 23 merkezin ‘Tipik İklim Yılları’nı oluşturmak için seçilen aylar Tablo 4 de
sunulmuştur.Tipik yıl değerleriyle bulunan aylık ve yıllık günlük ortalama KT sıcaklıklarının DMİ uzun
yıllar ortalamalarına yakınlığı, üç büyük il için Tablo 5 de sergilenmiştir. Saatlik data ve kayıt formatı,
istenilen merkez adı belirtilerek, yazarlardan temin edilebilir.
Tablo 4. Türkiye’nin 23 yeri için tipik iklim yılları.
İ. No

Yer

Aylar
Oca Şub Mar

Nis

May Haz Tem Ağu

Eyl

Eki

Kas

Ara

17022 Zonguldak 1996 1994 1992 1993 1995 1995 1995 1992 1995 1996 1992 1994
17030 Samsun
17037 Trabzon

1996 1996 1992 1995 1991 1993 1995 1991 1993 1996 1992 1991
1991 1991 1994 1995 1993 1992 1995 1993 1993 1996 1992 1991

17050 Edirne

1996 1994 1992 1993 1993 1992 1995 1996 1995 1990 1992 1990

17062 İstanbul

1991 1991 1992 1993 1995 1992 1990 1993 1995 1990 1992 1995

17084 Çorum
17090 Sivas

1991 1990 1992 1991 1993 1992 1990 1991 1996 1996 1992 1995
1991 1993 1994 1992 1993 1993 1994 1992 1993 1993 1992 1991

17092 Erzincan

1991 1995 1994 1990 1990 1992 1995 1996 1991 1990 1990 1990

17096 Erzurum

1991 1994 1991 1995 1991 1991 1995 1994 1991 1991 1994 1995

17098 Kars
1995 1993 1994 1995 1993 1996 1991 1994 1991 1991 1992 1993
17112 Çanakkale 1991 1991 1991 1992 1990 1991 1990 1995 1992 1990 1992 1995
17116 Bursa

1991 1991 1991 1990 1990 1992 1993 1992 1995 1993 1992 1994

17130 Ankara

1991 1991 1993 1993 1992 1993 1990 1992 1993 1993 1992 1994

17172 Van
17196 Kayseri

1991 1993 1991 1992 1993 1994 1993 1991 1993 1993 1992 1992
1995 1993 1994 1995 1993 1992 1993 1993 1991 1993 1992 1991

17199 Malatya

1992 1993 1994 1992 1991 1993 1993 1992 1995 1992 1992 1994

17210 Siirt

1996 1991 1991 1995 1992 1996 1994 1995 1995 1992 1992 1991

17220 İzmir
17244 Konya

1991 1991 1994 1991 1995 1991 1994 1991 1992 1994 1992 1994
1991 1993 1991 1990 1993 1992 1993 1991 1991 1991 1994 1991

17270 Şanlıurfa

1991 1991 1991 1992 1995 1994 1991 1992 1992 1992 1992 1991

17280 Diyarbakır

1996 1991 1994 1990 1995 1995 1991 1993 1991 1990 1991 1991

17300 Antalya
17351 Adana

1992 1994 1994 1995 1990 1991 1995 1995 1993 1990 1992 1990
1991 1993 1994 1993 1992 1994 1991 1992 1992 1992 1992 1995

____________________________________

8

_______

Tablo 5. Aylık ve yıllık ortalama günlük kuru termometre sıcaklıkları.
(TİY=tipik iklim yılı bazlı; UD=uzun dönem ortalaması)

Oca

Şub

Mar

Nis

May

Tm (oC)
Aylar
Haz Tem Ağu

İstanbul TİY

5.9

5.1

7.6

11.4

17.2

21.2

23.7

23.4

20.6

15.6

10.9

7.7

14.2

UD

5.6

5.6

7.1

11.6

16.4

20.8

23.2

23.2

19.7

15.5

11.6

8.0

14.0

-10.0

-1.9

4.5

9.0

15.0

17.6

18.2

14.3

8.8

-1.0

-11.4

4.5

Yer

Erzurum TİY -10.2

Eyl

Eki

Kas

Ara

Yıl

UD

-8.7

-7.2

-2.6

5.2

10.7

14.4

19.3

19.5

14.9

8.3

1.4

-5.0

5.9

Ankara TİY

-0.5

-0.2

5.6

10.2

15.7

19.1

23.6

23.0

19.3

15.0

5.5

0.2

11.4

UD

-0.1

1.3

5.4

11.2

15.9

19.8

23.1

23.0

18.4

12.8

7.3

2.3

11.7

DERECE-GÜN DEĞERLERİ
İncelenen merkezlerin ad ve istasyon noları ve evvelce bildirilmiş ısıtma derece-gün değerleri Tablo 6
da, yeni oluşturulan Tipik Yıllar dan hesaplanan 18oC bazlı ısıtma ve 22oC bazlı soğutma derecegünleri Tablo 7 ve 8 de sunulmaktadır. Ankara için derece-gün değerleri 1990-1996 yılları için ayrı ayrı
hesaplanmış ve karşılaştırmalar Tablo 9 da sunulmuştur. Derece-gün değerlerinin yıldan yıla epey
değiştiği, Ocak ayı için tipik yıl değeri 574 ve 7 yıl ortalaması 578.3 iken en yüksek ve düşük
değerlerin %20 kadar bir salınımla 690.9 (1993) ve 448.5 (1994) olduğu görülmektedir. Bunun bir
anlamı da yakıt tüketiminin yıllar arasında %30 kadar değişebileceğidir. Ayrıca, saatlik bir
similasyonda kullanılacak derece-saat değerlerinin, derece-gün değerlerinden yaz aylarında daha çok
farkettiği de Tablo 9 da gözlenebilir

FARKLI BAZLI DERECE-GÜNLER
o
Genelde kullanılan 18 C baz yerine başka baza göre hesaplanmış derece-günlerin bulunabilmesi için
aylık ortalamaların ve günlük ortalamaların aylık standard sapmalarının bilinmesi gerekmektedir. Bu
yönteme göre [15]:

[

DDbm = N ⋅ S d Z b ⋅ F ( Zb ) + f ( Zb )
burada; Z b = ( Tb − Tm ) ⋅ S

]

−1
d

f ( Z ) = (2π ) −1/ 2 ⋅ exp( − Z 2 / 2)

Zb

ve

F ( Zb ) =

∫ f ( Z ) ⋅ dZ

−∞

şeklinde tanımlanan normal probabilite yoğunluğunun nümerik olarak bulunan integrali istatistik
kaynaklarında tablo halinde sunulmaktadır. Bu yöntemde gereken ortalama ve standart sapma
değerleri hesaplanarak Tablo 10 da sunulmuştur. Ayrıca, Ankara, İstanbul ve İzmir için gerekli ek
hesaplamalar yapılarak bazı yeni bazlarda bulunan derece-gün değerleri, Tablo 11 de verilmektedir.
Örnek olarak, Ankara, şubat ve 16oC baz için,
Tm=-0.2, Sd=5.468, N=28, Zb=2.9627 ve F(2.96)=0.99846, f(2.9627)=4950, ve böylece
DD16,2=28*5.468*(2.9627*0.99846+4950) = 453.7 bulunur.
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SICAKLIK BİN’LERİ
Tipik İklim Yılları kullanılarak -30oC/40oC arasında 3oC lik binler tüm gün için ve 08:00-16:00 ve 16:0008:00 aralıkları için ayrı ayrı hesaplanarak Tablo 12 de verilmiştir. Şekil 1 ve 2, sıcak, orta ve soğuk
bölgedeki üç il için 1oC lik ve kümülatif bin değerlerinin değişimini göstermektedir. Bin değerleriyle
çakışan güneş ışınımı ve ıslak termometre sıcaklıkları ise Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için Tablo 13
de sunulmuştur.

400
Adana
A n k a ra

350

E rzu ru m

Number of Hours

300

250

200

150

100

50

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

8

10

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16

-18

-20

-22

-24

-26

-28

-30

0
B in s

Şekil 1. Türkiye’de 3 yer için KTS Binleri.

9000
8000

Adana
Ankara
Erzurum

Number of Hours

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

39

36

33

30

27

24

21

18

15

12

9

6

3

0

-3

-6

-9

-12

-15

-18

-21

-24

-27

-30

0
Bins

Şekil 2. Türkiye’de 3 yer için kümülatif KTS binleri.

TASARIM ŞARTLARI
Bina ısı yükü hesaplarında kullanılmak üzere, aralık - şubat kış mevsimindeki 2160 saat için kuru
termometre sıcaklığının %99 ve %97.5 limitleriyle, 2938 saatlik haziran-ağustos yaz dönemine ait %1,
%2.5, ve %5 limit değerleri, Tablo 14 de verilmektedir.
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FASILALI İŞLETME SENARYOSU
Isıtma mevsiminde 06:00-22:00 saatlerinde termostat ayarının 22oC, bunların dışındaki gece
saatlerinde ise 3oC veya 5oC sıcaklık düşürülmesi şeklindeki bir uygulamanın Ankara’daki etkisini
incelemek için, yük ve enerji sarfiyatı simülasyonu programı basit bir bina tasarımı kullanılarak ve
Tipik Yıl değerleriyle çalıştırılmıştır. 3oC için %10.7 ve 5oC için ise %15.8 seviyesinde bir tasarruf
belirlenmiţtir. Bu dönemde ulaşılan en düşük iç sıcaklık, sırasıyla, 19 oC ve 16 oC olarak kabul edilebilir
bir seviyenin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu değerlendirmenin amacı kapsamlı bir inceleme olmayıp,
tipik yıllar bilgisinin kullanımına örnek oluşturmaktır.

DIŞ DUVAR İZOLASYON KALINLIĞI
Tipik Yıl verileriyle bir diğer uygulama olarak, simülasyon programı binanın tüm dış duvarlarında 0, 3,
5, ve 10 cm kalınlığında yaygın türden izolasyon varsayılarak işletilmiştir. Ankara’da hiç izolasyonsuz
duruma kıyasla 3, 5, 10 cm lik izolasyonlarla, sırasıyla %19, %24, %28 yakıt tasarrufu yapılacağı ve
uygulamanın 1, 2, 3 yılda kendini amorti edebileceği bulunmuştur. 5 cm üç yılda ve 10 cm beş yılda
3cm den daha iyi duruma geçerken 10 cm yedi yıl sonra en ekonomik duruma gelmektedir. Bu
sonuçların kullanılan yakıta fazla bağlı olmadığı da gözlenmiştir.

Tablo 6. Seçilmiş Hava İstasyonları ve Çeşitli Çalışmalarca Hesaplanmış Derece-günleri.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Şehir

İ. No

Adana
Ankara
Antalya
Bursa
Çanakkale
Çorum
Diyarbakır
Edirne
Erzincan
Erzurum
Göztepe/İst
İzmir
Kars
Kayseri
Konya
Malatya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sivas
Trabzon
Van
Zonguldak

17351
17130
17300
17116
17112
17084
17280
17050
17092
17096
17062
17220
17098
17196
17244
17199
17030
17270
17210
17090
17037
17172
17022

Enlem

Boylam

Rakım
(m)

36
39
36
40
40
40
37
41
39
39
40
28
40
38
37
38
41
37
37
39
41
38
41

35
32
30
29
26
34
40
26
39
41
28
27
43
35
32
38
36
38
41
37
39
48
31

23
860
37
156
2
801
670
42
1186
1853
120
2
1768
1064
1016
964
42
518
902
1266
33
1727
5

59
57
52
11
9
50
55
40
44
55
59
24
36
42
52
21
17
8
56
45
0
20
27

18
53
42
4
24
75
12
34
30
16
48
10
5
29
30
18
20
46
56
1
43
21
48

D-g
D-g
Satman
Tüzemen
et.al. (1990)
(1972)

1094
2809
1112
2020
1968
2222
2387
3367
4502
2206
1337
5080
3212
2947
2676
1959
1582
-

800
2650
650
1700
1650
2750
2000
2150
3100
4400
1800
4800
3050
2650
2405
1600
1400
1900
3400
1550
3500
1800

D-g
Kılkış
(1991)

D-g
Kılkış and
Okutan
(1992)

D-g
EİE
(1991)

3012
2235
2135
2437
3195
2871
2311
2381

960
2600
1800
1750
2025
2300
4400
1900
1175
5000
2700
1750
1675
-

691
2480
637
1571
1511
2535
1861
1967
2965
4230
1635
950
4732
2754
2532
2316
1482
1378
1803
3268
1442
3418
1621
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Tablo 7. Türkiye’de 23 yerin aylık ve yıllık toplam ısıtma derece günleri (baz sıcaklık 18oC ).
İstasyon
No
17022
17030
17037
17050
17062
17084
17090
17092
17096
17098
17112
17116
17130
17172
17196
17199
17210
17220
17244
17270
17280
17300
17351

Yer

Aylar

Zonguldak
Samsun
Trabzon
Edirne
İstanbul
Çorum
Sivas
Erzincan
Erzurum
Kars
Çanakkale
Bursa
Ankara
Van
Kayseri
Malatya
Siirt
İzmir
Konya
Şanlıurfa
Diyarbakır
Antalya
Adana

Oca Şub Mar Nis May Haz Te Ağ Eyl Eki Kas

Ara

Toplam

410
348
359
523
375
600
713
638
873
834
382
404
574
660
557
647
439
304
629
355
452
306
246

357
332
297
365
320
500
645
483
912
838
288
392
553
626
615
590
445
275
621
371
461
202
243

2152
1890
1892
2258
1933
3070
3752
3023
4979
4888
1827
2045
2851
3596
3242
2782
2113
1264
3136
1547
2146
1185
1028

351
289
362
387
362
459
611
528
785
804
333
366
509
593
567
549
416
248
551
335
441
223
241

332
312
290
322
323
443
451
367
618
608
321
325
384
473
396
299
287
191
349
190
271
178
132

232
222
207
174
197
227
297
262
405
358
177
148
233
356
281
162
151
85
240
65
174
100
39

94
0
0
87
4
0
87
5
0
55
3
0
55
0
0
125 31 4
185 75 3
117 25 0
278 94 29
272 129 55
57
3
0
83
0
0
84 22 0
204 31 1
144 41 5
64
9
0
66
0
0
15
0
0
149 18 1
15
0
0
44
0
0
25
1
0
5
0
0

0 17 134 225
0 13 87 197
0
8 72 204
0 19 138 272
0
5 81 214
4 47 222 410
5 79 214 473
0 27 196 380
19 110 285 571
26 123 261 580
0 10 72 184
0
7 48 271
0 23 93 375
0 18 200 436
0 30 177 428
0 15 62 386
0
0 22 286
0
0
0 146
1 25 148 407
0
0
6 211
0
0 53 250
0
0 13 136
0
0
0 121

Tablo 8. Türkiye’de 23 yerin aylık ve yıllık toplam soğutma derece günleri (baz sıcaklık 22oC ).
İstasyon
No
17022
17030
17037
17050
17062
17084
17090
17092
17096
17098
17112
17116
17130
17172
17196
17199
17210
17220
17244
17270
17280
17300
17351

Yer

Aylar
Oc Şu Ma Nis May Haz Tem Ağu

Zongulda
Samsun
Trabzon
Edirne
İstanbul
Çorum
Sivas
Erzincan
Erzurum
Kars
Çanakkal
Bursa
Ankara
Van
Kayseri
Malatya
Siirt
İzmir
Konya
Şanlıurfa
Diyarbakır
Antalya
Adana

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

10
0
2
4
3
0
0
3
0
0
1
8
0
0
0
0
3
26
0
96
16
30
23

5
6
7
20
19
1
1
1
0
0
28
26
11
0
0
43
116
107
1
189
110
78
87

2
38
38
72
53
5
11
38
0
0
100
45
63
37
25
144
272
196
31
307
267
200
188

19
56
54
59
49
14
7
70
0
0
85
86
46
56
8
126
252
166
51
288
236
184
205

Eyl

Eki

Kas

Ara

Toplam

4
2
5
6
10
0
1
2
0
0
14
11
10
1
0
63
103
56
1
142
72
57
115

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
32
0
14
27

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

40
101
105
161
135
20
20
113
0
0
228
175
129
94
33
377
748
577
84
1053
702
564
655
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Tablo 9. Ankara’nın 1990-1996 için hesaplanmış ısıtma derece günlerinin karşılaştırılması.
Aylar
Ma Nis Ma Haz Te

Yıl

Oca

Şub

1990

680

451 340 228 139 35

1991

574

509 328 227 143 20

1992

688

594 438 207 84

1993

691

527 384 233 104 22

1994

449

460 353 128 104 15

1995

462

365 356 250 85

6

1996

504

374 444 269 33

24

1990-1996 578
ortalaması

469 378 220 99

20

STSAP
TİY

17

0

A Eyl Eki

Kas

Yıllık 1990-1996
TİY'den
Toplam
dan
%
Fark
% Fark
Ara

1 50 155 267 454 2800

-0.6

-1.8

35 154 326 572 2888

2.6

1.3

75

98

375 578 3160

12.2

10.9

0 23

94

424 444 2947

4.7

3.4

1

0

97

377 552 2536

-9.9

-11.1

1

32 205 442 474 2680

-4.8

-6.0

0 (0.7)

-1.2 (-0.5)

1.2

0.0

8

1

-

-

-

-

1648

0 36 134 369 512 2816
(2835)
2

109

83

47

45

37

9

3

1 25

45

65

62

217

574

509 384 233 84

22

0

0 23

93

375 553 2851

3

D-Saatler 574 509 385 237 109 48 9 11 55 134 376 553 3001
6.6
5.3
1. Ankara'nın 1996 için saatlik verisi Temmuz'a kadar geçerlidir veOcak'tan Temmuz'a kadar olan 7
ayın ortalamasıdır.
2. 1990-1995 ortalaması
3.Derece-saatler sayısı/24

Tablo 10. Aylık ortalama kuru termometre sıcaklıkları ve standart sapmaları (oC).

No.
17022
17030
17037
17050
17062
17084
17090
17092
17096
17098
17112
17116

İstasyon
Yer
Tm (oC)
Sd (oC)
Tm (oC)
Samsun
Sd (oC)
Tm (oC)
Trabzon
Sd (oC)
Tm (oC)
Edirne
Sd (oC)
Tm (oC)
İstanbul
Sd (oC)
Tm (oC)
Çorum
Sd (oC)
Tm (oC)
Sivas
Sd (oC)
Tm (oC)
Erzincan
Sd (oC)
Tm (oC)
Erzurum
Sd (oC)
Tm (oC)
Kars
Sd (oC)
Tm (oC)
Çanakkale
Sd (oC)
Tm (oC)
Bursa
Sd (oC)
Zonguldak

Oca

Şub Mar

Nis

Aylar
May Haz Tem Ağu

Eyl

Eki

Kas

Ara

4.8
3.36
6.8
2.91
6.4
2.59
1.1
3.16
5.9
3.13
-1.3
2.83
-5.0
2.66
-2.6
4.01
-10.2
7.09
-8.9
5.94
5.7
3.44
5.0
2.87

5.5
3.42
7.7
4.17
5.1
3.71
4.2
4.32
5.1
3.73
1.6
2.64
-3.8
5.13
-0.9
2.82
-10.0
6.40
-10.7
4.02
6.1
4.38
4.9
4.37

10.3
3.46
10.6
3.35
11.1
3.42
12.2
2.46
11.4
2.85
10.4
2.57
8.1
2.81
9.3
3.40
4.5
2.18
6.1
1.91
12.1
2.24
13.3
3.42

16.0
4.76
15.5
2.36
15.5
2.84
17.0
3.12
17.2
3.41
14.1
2.50
12.1
2.86
14.9
4.87
9.0
2.37
9.2
2.25
16.8
3.13
16.1
4.25

19.3
2.51
19.2
2.19
19.8
2.23
19.7
2.94
20.6
2.33
16.6
1.69
16.2
3.79
18.7
2.79
14.3
2.54
13.9
2.28
20.3
2.82
20.7
2.51

13.8
2.95
15.3
2.64
15.8
2.52
13.8
4.25
15.6
2.94
10.8
3.52
11.1
3.21
11.7
3.13
8.8
2.16
9.6
1.59
16.2
3.70
16.8
2.34

10.5
4.14
11.6
4.91
11.3
4.52
8.9
3.97
10.9
3.46
4.3
4.18
2.2
5.90
5.3
4.33
-1.0
6.02
-1.3
5.63
11.9
3.70
9.0
3.70

6.5
3.61
7.3
3.09
8.4
3.15
6.2
3.11
7.7
3.07
1.9
4.09
-2.8
4.46
2.4
3.48
-11.4
6.65
-9.0
4.53
8.7
3.87
5.3
3.46

7.3
4.25
8.0
3.79
8.7
3.44
7.6
3.65
7.6
3.71
3.7
3.67
3.4
4.01
6.2
3.36
-1.9
5.21
-1.6
3.96
7.6
1.75
7.5
2.07

20.1
1.64
19.7
2.08
20.8
2.13
21.2
2.45
21.2
2.37
17.6
2.01
16.2
3.27
18.5
2.50
15.0
2.85
13.7
2.83
22.1
2.31
21.8
2.39

21.5
0.68
23.1
1.06
23.1
1.03
24.2
1.68
23.7
0.92
20.5
1.90
19.8
2.34
22.8
1.84
17.6
1.84
16.7
2.37
25.2
1.21
23.0
2.09

22.3
1.25
23.7
1.58
23.7
1.09
23.6
2.40
23.4
1.23
20.6
2.39
20.1
2.13
24.1
2.03
18.2
1.77
17.4
1.29
24.7
1.21
24.7
1.43
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Tablo 10. Aylık ortalama kuru termometre sıcaklıkları ve standart sapmaları (oC).(Devam)
17130
17172
17196
17199
17210
17220
17244
17270
17280
17300
17351

Tm (oC)
Sd (oC)
Tm (oC)
Van
Sd (oC)
Tm (oC)
Kayseri
Sd (oC)
Tm (oC)
Malatya
Sd (oC)
Tm (oC)
Siirt
Sd (oC)
Tm (oC)
İzmir
Sd (oC)
Tm (oC)
Konya
Sd (oC)
Tm (oC)
Şanlıurfa
Sd (oC)
Tm (oC)
Diyarbakır
Sd (oC)
Tm (oC)
Antalya
o
Sd ( C)
Tm (oC)
Adana
Sd (oC)
Ankara

-0.5
3.26
-3.3
3.76
0.0
4.80
-2.9
1.74
3.8
1.92
8.2
3.28
-2.3
3.81
6.6
2.65
3.4
1.95
8.1
1.69
10.1
2.27

-0.2
5.47
-3.2
3.50
-2.3
5.43
-1.6
4.33
3.1
3.87
9.1
4.25
-1.7
4.53
6.0
3.41
2.3
4.09
10.0
1.84
9.4
3.33

5.6
4.24
2.7
3.56
5.2
3.64
8.4
3.48
8.7
4.65
11.9
2.80
6.7
4.70
12.1
4.52
9.2
2.56
12.2
1.95
13.7
1.84

10.2
3.49
6.1
2.57
8.6
4.17
12.6
2.84
13.0
2.76
15.5
2.73
10.0
3.88
16.3
2.58
12.3
3.63
14.7
2.49
17.6
2.67

15.7
3.24
11.4
2.51
13.4
2.63
16.6
3.01
16.6
3.36
20.8
3.37
13.4
2.92
23.5
5.26
19.0
4.29
20.2
4.14
21.0
2.97

19.1
3.07
17.8
2.57
17.2
2.17
21.4
3.86
25.7
3.10
25.5
2.30
18.8
2.25
28.3
2.50
25.5
3.04
24.0
3.13
24.9
1.66

23.6
2.44
22.1
2.63
20.7
3.15
26.6
2.95
30.8
1.38
28.3
1.60
21.9
2.79
31.9
1.99
30.6
1.77
28.4
2.34
28.1
0.92

23.0
2.35
23.6
1.88
21.1
1.56
26.1
1.99
30.1
1.11
27.4
1.88
22.9
2.73
31.3
1.49
29.6
1.21
27.9
1.57
28.6
1.18

19.3
3.32
18.6
2.22
17.7
2.09
22.3
4.45
24.9
3.81
23.2
2.98
18.3
2.39
26.2
4.38
24.3
2.02
23.8
1.70
25.7
2.78

15.0
3.39
11.6
2.86
12.3
3.03
16.7
3.20
18.6
2.29
21.2
2.55
13.4
3.95
21.9
2.78
17.4
3.33
20.5
2.81
22.4
1.80

5.5
4.31
3.5
4.89
3.7
5.59
5.1
5.93
8.5
5.75
13.3
3.78
4.4
4.77
11.4
5.67
9.7
1.51
14.1
4.53
15.0
5.10

0.2
3.14
-2.2
3.83
-1.8
4.91
-1.0
3.44
3.6
1.95
9.1
3.33
-2.0
4.06
6.0
1.25
3.1
2.58
11.5
2.58
10.2
1.67

Tablo 11. İllerin farklı baz sıcaklıklarına göre hesaplanmış derece-günleri.
Baz Sıc. (oC)
A
14
N
16
K
18
A
R
20
A
İ
S
T
A
N
B
U
L

İ
Z
M
İ
R

Oca
449
511
573
635

Şub
398
454
510
566

Mar
262
323
384
446

Nis
121
176
234
294

May Haz Tem Ağu
19
2
0
0
45
7
0
0
85
23
0
0
138 52
2
4

14
16
18
20

252
313
375
437

251
307
362
418

201
262
323
385

46
88
141
199

10
26
56
99

0
0
3
14

0
0
0
0

14
16
18
20

181
242
304
365

144
195
249
305

112
169
229
291

15
41
84
137

1
4
12
30

0
0
0
0

0
0
0
0

Eyl
1
8
24
52

Eki
28
59
103
158

Kas
257
316
375
435

Ara
428
490
552
614

Yıllık
1965
2390
2865
3396

0
0
0
0

2
6
20
48

32
58
94
140

104
158
216
275

197
258
320
382

1095
1477
1911
2397

0
0
0
0

0
0
1
6

0
1
4
16

25
60
111
169

72
128
189
251

550
840
1183
1571
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Tablo 12. Türkiye'de 23 yer için kuru termometre sıcaklık binleri.
Yer

Vardiya

Kuru Termometre Sıcaklık Binleri

İzmir

Siirt

Malatya

Kayseri

Van

Ankara

Bursa

Çanakkal
e

İstanbul

Edirne

Trabzon

Samsun

Zonguldak

-27 -24 -21 -18 -15 -12

-9

-6

-3

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30 33 36 39

471

358

344

331

311

463

554

56

16

4

0

0

08:00_16:00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

304

16:00_08:00

0

0

0

0

0

0

0

0

10

221

637

759

706

524

683

752

832

311

29

11

0

0

0

Toplam

0

0

0

0

0

0

0

0

10

294

941

1230

1064

868

1014

1063

1295

865

85

27

4

0

0

08:00_16:00

0

0

0

0

0

0

0

0

1

10

143

439

414

347

369

373

415

426

327

21

0

0

0

16:00_08:00

0

0

0

0

0

0

0

0

4

73

524

910

644

579

849

706

727

387

67

5

0

0

0

Toplam

0

0

0

0

0

0

0

0

5

83

667

1349

1058

926

1218

1079

1142

813

394

26

0

0

0

08:00_16:00

0

0

0

0

0

0

0

0

5

26

151

392

432

390

371

332

388

496

297

5

0

0

0

16:00_08:00

0

0

0

0

0

0

0

0

27

75

457

874

708

571

684

668

870

495

44

2

0

0

0

Toplam

0

0

0

0

0

0

0

0

32

101

608

1266

1140

961

1055

1000

1258

991

341

7

0

0

0

08:00_16:00

0

0

0

0

0

0

2

29

45

132

215

346

326

255

317

321

351

317

288

237

89

15

0

16:00_08:00

0

0

0

0

0

0

18

70 142

362

606

660

577

624

584

746

547

288

149

77

22

3

0

Toplam

0

0

0

0

0

0

20

99 187

494

821

1006

903

879

901

1067

898

605

437

314 111

18

0

08:00_16:00

0

0

0

0

0

0

0

0

25

31

178

402

433

329

273

311

390

408

382

119

4

0

0

16:00_08:00

0

0

0

0

0

0

0

0

52

75

493

843

760

545

632

727

825

415

98

9

1

0

0

Toplam

0

0

0

0

0

0

0

0

77

106

671

1245

1193

874

905

1038

1215

823

480

128

5

0

0

08:00_16:00

0

0

0

0

0

0

0

8

13

44

118

275

461

379

326

312

314

379

369

241

46

0

0

16:00_08:00

0

0

0

0

0

0

0

21

43

138

420

711

811

606

629

607

757

448

195

80

9

0

0

Toplam

0

0

0

0

0

0

0

29

56

182

538

986

1272

985

955

919

1071

827

564

321

55

0

0

08:00_16:00

0

0

0

0

0

1

1

2

31

84

190

327

444

316

244

278

320

360

317

288

70

12

0

16:00_08:00

0

0

0

0

0

1

3

7 102

279

514

725

785

576

560

705

615

337

161

85

19

1

0

Toplam

0

0

0

0

0

2

4

9 133

363

704

1052

1229

892

804

983

935

697

478

373

89

13

0

08:00_16:00

0

0

0

0

0

11

14

52 179

279

287

297

217

171

210

305

367

350

291

167

83

5

0

16:00_08:00

0

0

0

0

5

28

74 144 393

557

619

493

483

573

592

594

426

249

141

75

28

1

0

Toplam

0

0

0

0

5

39

88 196 572

836

906

790

700

744

802

899

793

599

432

242 111

6

0

08:00_16:00

0

0

0

0

2

10

49 114 187

324

374

235

268

238

214

280

270

357

278

76

9

0

0

16:00_08:00

0

0

0

0

41

82 177 371 448

629

501

542

490

451

500

451

405

226

123

32

6

0

0

Toplam

0

0

0

0

43

92 226 485 635

953

875

777

758

689

714

731

675

583

401

108

15

0

0

08:00_16:00

0

0

0

0

6

14

52 107 199

213

221

258

240

258

309

322

368

310

242

117

40

9

0

16:00_08:00

0

0

0

9

43

67 183 206 454

534

544

560

621

695

579

420

253

148

96

44

13

6

0

Toplam

0

0

0

9

49

81 235 313 653

747

765

818

861

953

888

742

621

458

338

161

53

15

0

08:00_16:00

0

0

0

0

1

92 244

328

182

151

189

192

247

289

303

306

287

239 156

43

11

16:00_08:00

0

0

0

0

5

25 103 280 464

485

344

358

389

524

531

485

563

386

247

169

95

17

5

Toplam

0

0

0

0

6

30 123 372 708

813

526

509

578

716

778

774

866

692

534

408 251

60

16

08:00_16:00

0

0

0

0

0

0

0

6

22

136

319

366

245

200

241

258

216

200

244

217 287 264

64

16:00_08:00

0

0

0

0

0

0

0

33

96

392

722

534

427

528

509

385

384

473

490

244 148

95

15

Toplam

0

0

0

0

0

0

0

39 118

528

1041

900

672

728

750

643

600

673

734

461 435 359

79

08:00_16:00

0

0

0

0

0

0

0

0

1

14

65

190

235

382

374

300

294

356

410

350 259

16:00_08:00

0

0

0

0

0

0

0

0

10

65

235

469

602

769

592

572

661

714

492

230

Toplam

0

0

0

0

0

0

0

0

11

79

300

659

837

1151

966

872

955

1070

902

5

20

55

0

59

5

0

580 318

60

0

___________________________________

15

_______

Tablo 12. Türkiye'de 23 yer için kuru termometre sıcaklık binleri (Devam)

3

6

9

12

15

18

21

24

27

0

0

0

0

1

12

48 125 253

198

209

242

215

203

319

308

349

354

287

106

42

14

0

16:00_08:00

0

0

0

0

7

51 159 288 493

418

469

534

545

582

663

539

341

210

112

43

19

2

0

Toplam

0

0

0

0

8

63 207 413 746

616

678

776

760

785

982

847

690

564

399

149

61

16

0

08:00_16:00

0

0

0

0

0

0

0

0

5

31

133

293

338

206

243

207

229

221

258

323 312 304 175

16:00_08:00

0

0

0

0

0

0

0

0

35

176

399

735

543

422

401

420

443

534

550

417 205 142

Toplam

0

0

0

0

0

0

0

0

40

207

532

1028

881

628

644

627

672

755

808

740 517 446 226

08:00_16:00

0

0

0

0

0

0

1

6

35

76

196

356

296

239

284

246

146

192

231

313 280 261 127

16:00_08:00

0

0

0

0

0

1

24 102 197

290

628

700

554

432

409

445

441

436

319

226 153

Toplam

0

0

0

0

0

1

25 108 232

366

824

1056

850

671

693

691

587

628

550

539 433 353 153

08:00_16:00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

81

172

347

453

450

278

219

447

449 230 117

16:00_08:00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

228

531

807

697

684

578

620

640

476

163

8

4

Toplam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

252

612

979

1044

1137

1028

898

859

923

612 265 125

22

08:00_16:00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

25

100

209

314

352

388

288

289

397

432 378

16

16:00_08:00

0

0

0

0

0

0

0

0

1

34

116

369

773

645

648

614

615

774

616

197

Toplam

0

0

0

0

0

0

0

0

1

39

141

469

982

959

1000

1002

903

1063

1013

08:00_16:00

0

0

0

0

0

5

6

39 105

294

331

319

287

271

244

346

363

289

203

141

Çorum

16:00_08:00

0

0

0

0

0

16

70 199 435

695

515

593

705

669

660

418

267

128

72

Toplam

0

0

0

0

0

21

76 238 540

989

846

912

992

940

904

764

630

417

08:00_16:00

0

0

0

3

8

24

95 161 286

237

234

194

237

280

289

299

289

16:00_08:00

0

0

0

15

46 106 228 449 495

445

519

515

706

612

563

349

208

Toplam

0

0

0

18

54 130 323 610 781

682

753

709

943

892

852

648

08:00_16:00

0

0

0

0

6

9

51 130

232

276

323

294

293

251

16:00_08:00

0

0

0

0

19

45

50 165 477

600

542

559

593

535

Toplam

0

0

0

0

25

54

73 216 607

832

818

882

887

828

08:00_16:00

15

21

39

46

69

95 127 233 234

222

189

222

237

16:00_08:00

69

87 103 114 179 169 256 410 394

521

522

562

Toplam

84 108 142 160 248 264 383 643 628

743

711

92 187 245 254

189

Kars

Erzurum

Erzincan

Adana

Antalya

Diyarbakır

Şanlıurfa

Konya

0

08:00_16:00

Sivas

Kuru Termometre Sıcaklık Binleri
Yer

Vardiya

-27 -24 -21 -18 -15 -12

-9

23

-6

-3

30 33 36 39

35

92

89

51

26

18

65

7

1

629 443

96

17

38

4

0

25

7

1

0

275

166

45

5

0

287

209

109

37

7

0

130

59

23

6

1

0

497

417

268

132

43

8

0

246

295

316

272

185

73

10

0

510

516

398

255

134

63

14

0

0

761

762

693

571

406

248

87

10

0

223

265

305

320

266

137

15

0

0

0

551

503

431

272

158

95

41

4

0

0

0

784

788

726

696

577

478

361

178

19

0

0

0

219

213

288

271

317

309

287

211

76

8

0

0

0

08:00_16:00

1

5

16:00_08:00

12

36

96 104 177 270 405 359 342

377

475

596

722

643

417

217

131

65

22

2

0

0

0

Toplam

13

41 117 138 235 362 592 604 596

566

694

809

1010

914

734

526

418

276

98

10

0

0

0

21

34

58

___________________________________

16

_______

16:00_08:00
16:00_08:00
16:00_08:00
Toplam

İSTANBUL

08:00_16:00

Toplam

İZMİR

08:00_16:00

Toplam

ANKARA

08:00_16:00

Tablo 13.Sıcaklık binlerinin meydana gelme sayıları ve karşılık gelen solar ve yaş termometre
sıcaklıkları.
Değer

-15

Saat Sayısı
Max.Rad.1
Min.Rad.
Ort. Rad.
Max.YTS2
Min.YTS
Ort.YTS

0

-12

-6

-3

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

11
14
52
832 1462 1966
38
38
21
383
588
907
-12.8
-6.7
-4.9
-14.3 -14.3 -13.6
-13.5 -10.5
-7.8

-9

179
1840
11
609
-1.0
-8.8
-4.1

279
1663
4
590
3.0
-5.9
-1.7

287
2495
8
682
5.4
-5.2
1.0

297
2646
13
929
8.9
-3.3
3.1

217
3024
50
1216
11.0
-1.0
5.1

171
2722
21
1291
14.0
0.4
6.8

210
2923
126
1547
17.1
1.5
9.0

305
3024
202
1756
17.5
3.8
10.8

367
3377
428
1862
21.4
4.2
12.7

350
3024
302
1963
20.0
3.8
14.7

291
2974
680
2120
21.4
9.0
16.0

167
2974
1159
2298
21.4
11.2
17.4

83
5
2873 2444
454 1638
2076 2021
20.2 20.0
16.0 18.8
18.4 19.3

33

Saat Sayısı
Max.Rad.1
Min.Rad.
Ort. Rad.
Max.YTS2
Min.YTS
Ort.YTS

5
28
74
144
13
0
38
252
0
0
0
0
3
0
1
9
-13.9
-6.4
-5.0
-1.4
-14.3 -13.9 -13.1 -11.0
-14.2 -11.4
-8.8
-6.5

393
252
0
5
2.8
-7.2
-3.6

557
630
0
7
8.7
-4.2
-0.8

619
827
0
20
12.8
-3.2
1.7

493
1033
0
39
14.0
-3.6
4.2

483
1462
0
65
16.4
-3.6
7.1

573
1159
0
69
17.1
-0.8
9.4

592
1462
0
90
17.2
4.0
11.4

594
1487
0
143
17.8
4.0
13.1

426
1714
0
165
19.2
4.0
14.5

249
1663
0
203
21.4
9.2
15.3

141
1613
0
422
20.0
11.0
16.0

75
1512
0
593
20.0
13.0
16.5

28
1
1487 1210
202 1210
876 1210
20.2 20.0
15.0 20.0
17.8 20.0

Saat Sayısı
Max.Rad.1
Min.Rad.
Ort. Rad.
Max.YTS2
Min.YTS
Ort.YTS

5
39
88
196
13
832 1462 1966
0
0
0
0
4
114
96
243
-13.9
-6.4
-5.0
-1.4
-14.3 -14.3 -14.3 -13.6
-14.2 -11.9
-9.0
-6.8

572
1840
0
195
2.8
-8.8
-3.7

836
1663
0
202
8.7
-5.9
-1.1

906
2495
0
230
12.8
-5.2
1.5

790
2646
0
374
14.0
-3.6
3.8

700
3024
0
420
16.4
-3.6
6.5

744
2722
0
348
17.1
-0.8
8.8

802
2923
0
473
17.2
1.5
10.8

899
3024
0
689
17.8
3.8
12.3

793
3377
0
949
21.4
4.0
13.7

599
3024
0
1232
21.4
3.8
15.0

432
2974
0
1568
21.4
9.0
16.0

242
2974
0
1767
21.4
11.2
17.1

111
6
2873 2444
202 1210
1764 2060
20.2 20.0
15.0 18.8
18.2 19.2
33
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Saat Sayısı
Max.Rad.1
Min.Rad.
Ort. Rad.
Max.YTS2
Min.YTS
Ort.YTS

0

0

0

0

1
118
118
118
-4.4
-4.4
-4.4

14
1084
17
419
1.2
-4.4
-2.4

60
1638
19
623
3.2
-2.0
0.7

142
1764
2
654
7.8
-1.8
3.3

199
2268
19
777
10.0
0.4
5.9

372
2369
0
851
13.2
0.4
9.1

443
2646
13
1042
15.5
5.0
11.0

335
2797
8
1280
18.4
8.2
13.0

296
2747
76
1433
21.1
9.8
15.4

356
2747
126
1615
22.2
11.0
16.8

395
2696
353
1818
22.6
13.5
18.8

385
3254
353
2018
25.1
15.6
20.8

246
41
3254 2596
1361 1613
2175 2230
25.1 24.6
18.6 21.0
22.1 22.7

36

Saat Sayısı
Max.Rad.1
Min.Rad.
Ort. Rad.
Max.YTS2
Min.YTS
Ort.YTS

0

0

0

0

10
0
0
0
2.2
-4.4
-2.8

71
50
0
1
4.2
-3.1
-1.2

147
277
0
9
7.7
-1.9
1.5

421
252
0
6
10.5
0.3
4.7

577
680
0
13
12.6
2.8
7.5

854
932
0
23
15.4
1.9
9.9

692
1260
0
50
16.5
1.9
12.0

550
1411
0
74
19.0
8.9
14.6

661
1512
0
93
23.0
10.8
16.8

723
1512
0
108
23.4
13.4
18.5

500
1562
0
184
23.6
13.4
19.7

225
1739
0
510
25.1
13.4
20.5

41
3
1890 1386
0
882
944 1142
24.6 24.0
18.9 22.7
21.9 23.2

Saat Sayısı
Max.Rad.1
Min.Rad.
Ort. Rad.
Max.YTS2
Min.YTS
Ort.YTS

0

0

0

0

11
118
0
13
2.2
-4.4
-2.6

85
1084
0
72
4.2
-4.4
-1.3

207
1638
0
188
7.7
-2.0
1.2

563
1764
0
170
10.5
-1.8
4.3

776
2268
0
209
12.6
0.4
7.1

1226
2369
0
258
13.2
0.4
9.4

1135
2495
0
431
16.5
1.9
11.4

885
2797
0
528
19.0
8.2
14.0

957
2747
0
508
21.8
9.8
16.3

1079
2747
0
589
23.0
11.0
17.8

895
2696
0
905
23.6
13.4
19.3

610
3254
0
1461
25.1
13.4
20.7

287
3254
0
1994
25.1
18.6
22.1
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690
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39
648
1.7
-4.1
-1.1
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2066
6
527
4.9
-1.2
2.0

398
2394
7
637
7.9
0.3
4.4

425
2848
7
767
11.3
0.7
6.7

321
2696
7
938
13.3
4.4
9.1

283
2797
7
1305
15.7
4.4
11.7

283
3049
101
1578
20.2
9.4
14.2

448
3326
252
1625
21.4
11.0
16.9

386
3200
529
1891
23.0
12.9
18.5

377
3074
328
2130
23.9
14.2
20.4

130
2948
857
2265
23.9
18.7
20.8

0

0

Saat Sayısı
Max.Rad.1
Min.Rad.
Ort. Rad.
Max.YTS2
Min.YTS
Ort.YTS

0

0

0

0

52
328
0
12
-2.2
-4.1
-3.3

72
454
0
12
4.7
-3.7
-0.6

499
554
0
11
8.3
-3.7
2.4

840
907
0
20
10.9
0.1
4.9

707
1084
0
30
14.6
1.1
7.3

547
1436
0
63
14.9
4.5
10.2

666
1613
0
73
18.2
6.0
13.5

743
1512
0
85
21.9
10.5
16.4

829
1613
0
140
22.9
2.9
18.7

413
1688
0
308
23.0
2.9
19.8

97
1789
0
803
23.9
2.9
20.0

10
1537
302
895
22.8
18.7
20.9

0

0

Saat Sayısı
Max.Rad.1
Min.Rad.
Ort. Rad.
Max.YTS2
Min.YTS
Ort.YTS

0

0

0

0

77
1638
0
238
-2.2
-4.1
-3.3

103
1537
0
208
4.7
-4.1
-0.7
2

677
2066
0
148
8.3
-3.7
2.3

1238
2394
0
211
10.9
0.1
4.4

1132
2848
0
309
14.6
0.7
6.8

868
2696
0
388
14.9
4.4
9.8

949
2797
0
441
18.2
4.4
12.9

1026
3024
0
495
21.9
9.4
15.6

1277
3326
0
619
22.8
2.9
17.9

799
3200
0
1074
23.0
2.9
19.2

474
3074
0
1856
23.9
2.9
20.3

140
2948
302
2173
23.9
18.7
20.8

0

0

1. solar radyasyon değerlerinin birimi : kJ/m
yaş termometre sıcaklığı (YTS) değerlerinin birimi : oC
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Tablo 14. Türkiye’de 23 yer için dış kuru termometre dizayn sıcaklıkları.
İstasyon No
Yer
Data
Kış
Yaz
99% 97.5% 5% 2.5%
17022
17030
17037
17050
17062
17084
17090
17092
17096
17098
17112
17116
17130
17172
17196
17199
17210
17220
17244
17270
17280
17300
17351

Zonguldak 1990-1996
TİY
Samsun 1990-1996
TİY
Trabzon 1990-1996
TİY
Edirne
1990-1996
TİY
İstanbul
1990-1996
TİY
Çorum
1990-1996
TİY
Sivas
1990-1996
TİY
Erzincan 1990-1996
TİY
Erzurum 1990-1996
TİY
Kars
1990-1996
TİY
Çanakkale 1990-1996
TİY
Bursa
1990-1996
TİY
Ankara
1990-1996
TİY
Van
1990-1996
TİY
Kayseri
1990-1996
TİY
Malatya
1990-1996
TİY
Siirt
1990-1996
TİY
İzmir
1990-1996
TİY
Konya
1990-1996
TİY
Şanlıurfa 1990-1996
TİY
Diyarbakır 1990-1996
TİY
Antalya
1990-1996
TİY
Adana
1990-1996
TMY

-2,0
-0,9
-1,7
-0,2
-1,2
-1,9
-7,9
-7,4
-1,5
-3,0
-13,8
-10,3
-20,0
-15,6
-18,2
-13,7
-31,8
-29,7
-25,7
-25,1
-3,9
-4,8
-4,1
-3,7
-11,2
-12,2
-14,0
-14,1
-17,5
-15,3
-11,3
-11,4
-9,7
-5,0
0,0
-1,1
-15,2
-12,4
-3,5
-2,0
-12,0
-7,6
0,9
2,0
0,9
0,4

-1,1
-0,3
-0,8
1,1
0,0
-0,8
-6,3
-6,3
-0,8
-2,5
-10,9
-8,8
-17,2
-14,4
-16,0
-11,1
-29,4
-27,6
-23,2
-23,0
-2,5
-3,3
-2,7
-2,7
-9,7
-9,8
-12,6
-13,0
-14,9
-13,6
-9,8
-9,8
-6,0
-3,5
1,1
0,3
-12,9
-10,9
-2,0
-1,3
-8,0
-6,0
1,8
2,7
2,0
2,2

25,1
24,9
27,0
27,1
27,0
26,7
32,7
31,8
28,8
28,6
30,0
29,9
29,0
29,4
31,7
31,2
27,0
26,5
26,0
25,2
30,8
30,6
31,0
31,1
31,0
31,4
27,6
28,6
31,0
30,2
33,4
33,8
36,8
37,0
33,7
33,5
30,4
30,4
38,7
38,5
38,2
38,0
35,0
35,0
33,8
33,9

26,0
25,2
27,5
27,8
27,6
27,2
33,7
32,7
29,8
29,0
31,6
31,2
30,8
31,2
33,0
32,6
28,2
27,4
27,2
26,5
31,8
31,4
32,1
32,0
32,4
32,6
28,4
29,6
32,4
31,8
34,8
34,9
37,8
37,6
34,7
34,4
31,7
32,4
39,7
39,4
39,3
38,7
36,2
36,2
34,9
35,0

1%
27,8
26,4
28,1
28,3
28,4
27,8
34,7
34,0
30,7
29,9
33,2
33,0
33,0
33,0
34,2
33,6
29,5
28,3
29,0
28,0
32,8
32,2
33,4
33,0
33,8
33,3
29,3
30,9
33,8
33,2
36,0
37,0
38,4
38,3
35,9
35,2
32,8
33,8
40,3
40,0
40,1
39,2
37,8
37,4
36,0
36,6

17
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Gönül Sancar UTKUTUĞ

ÖZET
Bu çalışmanın amacı giderek hassaslaşan konfor taleplerini karşılamaya yönelik olarak, enerji etkin
yaklaşımların yanısıra, hızlı gelişen teknolojinin bina tasarım/üretim/işletim sürecine etkisini
vurgulamaktır.
Enerji ve teknoloji bağlamında bina tasarımına girdi verebilecek farklı disiplinlerin içerdiği çok boyutlu
bilgi ve deneyim, geleneksel tasarım sürecini değişmeye zorlamaktadır. İlk adımdan itibaren
disiplinlerarası ekip çalışması yapılmasını gerektiren yeni süreç, tasarım amaçlarının
belirlenmesinden, sistem kararlarının alınması, uygulanması hatta işletime kadar geniş bir alanda
işbirliğinin sürekliliğini zorunlu hale gerektirmektedir.
Bu amaca yönelik olarak kabuk, strüktür ve servis (ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma)
sistemleri şeklinde bir soyutlama ile binaya odaklanılması, çalışmanın ana teması olan sistemlerarası
entegrasyon artışı ve disiplinlerarası işbirliğinin tartışılmasını kolaylaştırmaktadır.
Sistemlerarası etkileşim ve dayanışmadan hareketle, çevre denetiminden sorumlu servis sistemlerinin
yükünü hafifletmek açısından, enerji etkin kabuk ve strüktür tasarımının önemi vurgulanmakta; mimar
ve tesisat mühendisinin işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekilmektedir.
Bu çalışmada genel çizgileri ile tartışılan teorik taban ve yaklaşımlar, “Tasarım ve Üretim Sürecinde
Mimar Mühendis İşbirliğini Yansıtan Üç Örnek Bina” (E. Bilgin, G. Utkutuğ) başlıklı bildiride yer verilen
bina ölçeğindeki analizlerle birbirini tamamlamaktadır.

1. GİRİŞ
İnsanoğlu tür olarak hayvanların pekçoğuna oranla iklimsel koşullara karşı doğal savunma
mekanizmalarına sahip olma, uyum yeteneği ve fiziksel yapı çerçevesinde daha zayıftır. Bu nedenle,
insanlar tarihin ilk çağlarından beri işlevi ne olursa olsun, gerek doğa koşullarına karşı, gerek
mahremiyet ve savunma amaçlı olarak içinde rahat yaşayabilecekleri, iklimsel ve kültürel koşullara en
iyi uyumu sağlayacağını düşündüğü yapılar gerçekleştirme çabasında olmuştur.
Eskiden amaçlar barınmak, korunmak ve mahremiyetin sağlanması ile sınırlı iken, bugün teknolojik
gelişimin verdiği olanaklara paralel olarak artan fiziksel ve psikolojik konfor taleplerine cevap
verebilecek mekanların gerçekleştirilmesi önem kazanmıştır.
Yükselen ve hassaslaşan konfor talepleri;
•

Enerji tüketimini artırarak enerji giderlerinin yükselmesine, fosil tabanlı enerji kullanımının bir
sonucu olarak atmosferik kirlenmeye ve ekolojik dengelerin tahrip olmasına neden olmaktadır.

___________________________________
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Daha konforlu iç mekanların üretilmesine yönelik malzeme, sistem ve süreç teknolojilerini hızla
geliştirirken, mimarın yalnız kendi bilgi ve becerisine dayanarak çözümler üretebilme sınırlarını
daraltmaktadır.

Bu noktalardan hareketle;
•

Sürdürülebilir bir gelecek için biosferin ekolojik sistemleri ile entegre olabilecek, tasarrufa,
dönüştürerek tekrar kullanmaya ve çevreye zararlı atık üretmemeye özen gösteren, ekolojik (yeşil)
tabanlı yaklaşımlar önem kazanmıştır.

•

Enerji korunumuna, enerjinin etkin kullanımına ve enerji ısrafının engellenmesine öncelik veren,
iklim verilerinin ve doğal çevrede mevcut ısı kaynak ve yutucularının değerlendirilmesi ile aktif
iklimlendirme-aydınlatma gereksiniminin azaltılmasını hedefleyen enerji etkin yaklaşımlar önem
kazanmıştır.

•

Dünyada değişen ekonomik dengeler, enerji sorunu, süratle gelişen teknoloji, mekanlardan
beklentilerin yükselmesi, enerji ve maliyet etkin çözümlerin önemini artırmıştır. Mimarlık, yalnız
sanat olmaktan çıkarak farklı disiplinlerden gelen bilginin sentezlendiği bir bilim haline gelmektedir.
Binanın tüm sistemlerinin tek başına ve birbirinden bağımsız değil, entegre ve birbiri ile etkileşim
halinde çalışması, farklı disiplinlerden gelen bilgi ve deneyimlerden yararlanmayı zorunlu hale
getirmektedir.

Enerji ve maliyet etkin çözümler üretebilmek için, mimari tasarımın ilk adımlarından itibaren disiplinler
arası ekip çalışması ile binanın tüm sistemleri çerçevesinde ele alınarak, ortak tasarlanması
gerekmektedir. Bu durumda mimari projenin bittiği noktada strüktür, tesisat, elektrik projelerinin
başlaması şeklinde yürütülen geleneksel tasarım süreci yetersizdir ve değişmeye mahkumdur.
Mimari tasarımın, binanın ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma yüklerinin belirlenmesinde
çok büyük etkisi vardır. Çünkü mimar, daha tasarımın ilk aşamalarından itibaren aldığı her karar ve
çizdiği her çizgi ile bu yüklerin belirleyicisi ve tasarımcısı olmaktadır. Mimari tasarım ile binanın
tüketeceği enerji miktarı arasındaki bu çok güçlü bağ nedeni ile mimar ve tesisat mühendislerinin,
tasarımın ilk aşamasından başlayarak tasarım amaçlarının belirlenmesinden, sistem kararlarının
alınması, uygulanması ve işletime kadar çok geniş bir alanda işbirliği içinde olmaları büyük önem
taşımaktadır.

2. GEÇMİŞTEN GELECEĞE, ENERJİ BİLİNCİNİN MİMARLIĞA YANSIMASI
Yüzyıl öncesine kadar binaların ısıtılması, soğutulması ve aydınlatılması gibi iç ortam konforuna ilişkin
sorunların çözümü, bugünkü teknolojik düzeyin olanak verdiği mekanik ve elektrikli sistemlerin
olmaması nedeni ile zorunlu olarak mimarın sorumluluk alanına girmekte idi. Tarihsel süreç içinde,
iklim verilerinin değerlendirilmesi ve kontroluna yönelik sınama ve yanılma yöntemi ile gelişen mimari
tasarımın, dünyada çok güzel örnekleri vardır. 1960’lı yıllardan itibaren, konforu yapay olarak
sağlamaya yönelik mekanik sistemlerin gelişmesi ve yaygınlaşması ile bu sorumluluğun tesisat
mühendislerinin alanına kaydığı görülmektedir. Mimarlara, salt fonksiyon çözümü, mimari ifade ve
estetiğe ilişkin kriterler bağlamında tasarım yapabilmeleri olanağını vererek, iklime dayalı tasarım ve iç
mekan konforunun sağlanması kaygılarından özgürleştiren bu ortam, kısa zamanda gereğinden fazla
benimsenmiştir. Zorunlu olduğu bina türlerinde bile iklimsel verilerin değerlendirilmesine yönelik
tasarım, yapay iklimlendirmenin verdiği tasarım rahatlığı ile unutulmuştur.
Konut, v.b. küçük ölçekli ve az sayıda kullanıcısı olan binaların şömine ve soba döneminin kompakt
form, salona açılan odalar, küçük pencereler, ısıl kütlesi yüksek kalın taş veya tuğla duvarlar şeklinde
özetlenebilecek özellikleri, ilk defa 1830’da Londra’da Westminster Hospital’da kullanılmış olan sıcak
sulu radyatörlerin yaygınlaşması ile (20. yy) değişmiştir. Giderek, yönlenmeye önem vermeyen çok
geniş camlı yüzeylere, beton veya çelik iskelet sistem ile kullanılan ince, yalıtımsız ve ısıl kütlesiz
dolgu duvarlara, birbirinden kopuk ve dağınık mekan organizasyonuna sahip, ısıtma ve soğutma
açısından enerji israf eden binalar yaygınlık kazanmıştır.
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1973 yılında, ilk enerji krizi patlak verdiği sıralarda mimari stil, teorik tabanını “Modernizm” ’in
oluşturduğu ve “Less is More” anlayışı ile özetlenebilecek “Uluslararası Fonksiyonalizm” idi. Bu stil,
iklimsel verilere sırtını dönmüş, yönlere göre farklılık taşımayan geniş cam giydirme cephelerle
kuşatılmış, salt mekanik ve elektrikli sistemlerle konforu sağlanan, bunun sonucu olarak da enerji
tüketimi ve çevreye olumsuz etkileri çok yüksek, ticari ve idari binalar ile döneme damgasını
vurmuştur.
1980’lerin “Post Modernizm” olarak adlandırılan, tarihi referanslara ve tipolojilere dayalı mimarinin
teorik tabanı, binalarda enerji etkinliğinin sağlanmasına yönelik kriterlerin, bina formu ve kabuğunu
belirleyici temel faktörlerden birisi olmasına karşı çıkmıştır. Ama herşeye rağmen, 1980’lerden itibaren
özellikle enerji korunumunun öneminin kavranarak ısı yalıtımı zorunluluğu, pencere boyutlarının
kısıtlanması gibi önlemlerin, uygulama ve mevzuata yansımaya başladığını görmekteyiz.
İç ortam konfor koşullarının dış koşullardan bağımsız olarak sürekliliğinin sağlanmasına (örneğin, iç
ortam sıcaklığını 24±1 0 C da tutacak şekilde air condition sistemlerinin sürekli çalışmasına) yönelik
konfor anlayışı artık değişmektedir. Bugün bir taraftan kullanıcının lokal konforunun sağlanmasında
bireysel talep ve kontrol ön plana çıkmakta, diğer taraftan da sayısı giderek artan yüksek binaların
konfor ve işletimi için harcanan enerjiyi kısarak enerji tasarrufu sağlayacak yaklaşım ve uygulamalara
gerek duyulmaktadır. Enformasyon teknolojilerinin gelişimi, kullanıcı gereksinimlerine yönelik tüm bina
fonksiyonlarının takip, denetim ve yönetiminde radikal etkiler yapmaktadır. Merkezi olarak yürütülen
mekanik bina denetiminin yerini, yavaş yavaş elektronik sistemlerle bina dışı koşullar yanısıra, lokal
konfor koşullarının da takip edilerek gereksinimlere göre işletiminde esneklik sağlayabilen sistemler
almaktadır. Böylece konfor kontrol fonksiyonları giderek lokalize olurken, merkezi fonksiyon, lokal
kontrol sistemlerinin yönetim ve işletim performansının artırılmasına yönelmektedir.
Bugünün “Neo-Modernizm” yada “Hi-Tech” yaklaşımları, geçmişteki “Modernizm” ve “Post-Modernizm”
yaklaşımlarından, bina sistemlerinin ve bileşenlerinin ayrılamaz birlikteliğini ve entegrasyon artışını
kabul etmesi nedeni ile önemli bir farklılık taşımaktadır. Bu yeni yaklaşımlar çerçevesinde, yatay ve
düşey yapı bileşenlerinin yeniden tanımlanması gerekliliği söz konusudur. Birden fazla sisteme hizmet
eden ve bu nedenle çok fonksiyonlu yatay ve düşey bileşenler bir araya gelerek yapıyı
oluşturmaktadır. Kabuk ve strüktürel sistem, ısıtma, soğutma, havalandırma, su, elektrik, bilgisayar,
v.b. servis sistemleri ile entegre çözülmüş olup, bütünleşik ve birbirini destekleyici anlamda çalışır.
Tıpkı canlı bir organizmada olduğu gibi, binanın da taşıyıcı bir iskelete, kan dolaşımı sistemine,
sinirlere, dış etkilere karşı bir kabuğa ihtiyacı vardır ve bu sistemleri birbirinden ayrı düşünmek,
çalıştırmak olası değildir.
Hi-Tech yaklaşım, hep bir sanat objesi gibi algılanmış olan mimari ürünlerde teknolojinin ve sistemler
arası dayanışmanın önemini kavramış olması, teknolojiden enerji etkin binalar oluşturma açısından
maksimum yararlanan tasarımların ve ekip çalışmasının temellerini atmış olması açısından önemli bir
sıçrama noktasıdır.
Le Corbusier’nin “ev içinde yaşanılan bir makinadır” dediği 20. Yüzyıl başından bu yana, özlenen
makinalaşma, binaların gereksinimlerini karşılama açısından “makinaya bağımlı” kılınması olarak
algılanmamalıdır.
John Martin’in makalesinde belirttiği gibi [1];
“…Binayı bir bütün olarak görüyorsak, binanın konfor gereksinmelerinin ne kadarının “yapı”
tarafından (pasif anlamda), ne kadarının mekanik ve elektrikli sistemler tarafından (aktif
anlamda) sağlanacağı konusunda bir noktaya kadar tercih yapabiliriz. Bunlar neticede
birbirlerini tamamlar. Ancak bir binanın kullanılabilirliğinin devamı için aynı bir uçak gibi
makinelere ve sürekli enerji girdisine bağımlı kılınması doğru mudur?….
…Binaların fiziksel davranışı (yapı fiziği) daha iyi anlaşıldıkça, gereksinilen konforlu
ortamların sağlanmasında, bu rolü mekanik sistemler yerine öncelikli olarak, “yapı”nın
üstlenmesini sağlamak daha olanaklı ve rasyonel hale gelecektir….
…Bu yönde çok şey yapılabilir ancak çözülmesi gereken bir eğitim sorunu vardır. Bu
sektörde bizler gibi profesyonel olarak çalışanların hepsi kar amacına yöneliktir ve bu kısa
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vadeli kar anlamındadır. Kullanıcıların, işverenlerin, yapımcıların, projecilerin, daha kısa
ömürlü ve sık değiştirilen mekanik sistemler yerine, daha uzun ömürlü olan “yapı” bölümünde
enerji etkin tasarım tekniklerine dayalı yatırım yapmalarının yararını ve önemini
kavrayabilecekleri güne kadar bu yöndeki gelişmeler yavaş olacaktır….
…Gelecekteki beklentiler, örneğin akıllı binalar açısından nelerdir? Eğer binanın kabuğu, dış
çevreden gelen doğal enerjinin, ısının, ışığın, sesin içerdeki konfor gereksinimlerine göre
alınıp kullanıldığı kompleks bir filtre olarak kabul ediliyorsa, sorun böyle bir kabuğun
tasarımını yapabilmektir. Dış ve iç koşullar değiştikçe filtre olarak çalışacak bu kabuğun
performansı, hatta bina içinde gereksinilen havayı, ışığı, ısıyı ve serinliği dağıtacak
sistemlerin performansı da değişebilmelidir.“
2.1. Enerji Etkin Tasarım Yaklaşımı
1973’lerde yaşanan enerji krizi, özellikle enerji açısından dışarıya bağımlı olan Avrupa ülkelerinde,
enerji korunumunu ve enerji etkinliğini ön plana çıkartmıştır. Bu durum, mevcut enerji tüketimini
azaltmayı amaçlayan yöntemler ve kendisini yenileyebilen, çevreyi kirletmeyen, doğada kendiliğinden
varolan alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak
araştırmaların birden patlamasına neden olmuştur.
Bu gelişmelerin desteklediği bir tasarım anlayışı olarak “Enerji Etkin Tasarım Yaklaşımları”
geliştirilmiştir.
Enerji etkin tasarımları diğer tasarım yaklaşımlarından ayıran özellik ise, “yapıyı oluşturan tüm
malzeme ve bileşenlerin üretimi, yapının tasarımı yanı sıra kullanımı, bakımı, işletimi ve iklimlendirme
sistemlerinin seçim ve yönetimine kadar geniş bir alan çerçevesinde, yapının standardını düşürmeden
enerji girdilerinin bireysel ve toplumsal yarara yönelik olarak miktar ve maliyetini minimize etmeyi
hedeflemesidir. Hem binayı çevreye uyumlamayı ve kendini yenileyen enerji kaynaklarından
yararlanmayı hem de kullanılan enerjiyi koruma ve israfını önlemeye yönelik tedbirleri almayı
hedefleyen, tasarım, üretim ve işletim yaklaşımlarıdır [2]”. Fiziksel çevre kontrolunü bilgisayar yardımı
ile otomasyona dayalı olarak yapan akıllı binalar (intelligent buildings), bu yaklaşımların ileri
teknolojiden yararlanarak geliştirilmesine dayanmaktadır.
Bütün yapılar çerçevesinde enerji etkinliğini sağlayacak koşulları içeren genel bir çözüm
önerilememekte, yalnızca temel ilkeler belirlenebilmektedir. Her bina, ayrı ayrı çevresel, fonksiyonel,
davranışsal, ekonomik, kültürel ve teknik faktörlerin, mimari, mekanik ve elektronik sistemler
çerçevesinde etkilediği, tasarım, malzeme, konstrüksiyon, kullanım, bakım ve işletme kararlarına
dayalı karmaşık bir sentez gerektirmektedir. Tasarımda istenilen performansın elde edilebilmesi
tasarıma başlanılan ilk aşamadan itibaren bilinçli bir yaklaşım izlenmesi ile mümkündür.
Enerji Etkin Tasarım birbirini tamamlayan üç aşamada özetlenebilir:
1. İlk aşama, enerji korunumunu hedeflemekte olup, kışın ısıtma, yazın soğutma yükünü minimize
edecek, doğal ve yapay aydınlatma etkinliğini artıracak şekilde bir mimari tasarım yapılmasıdır. Bu
adımda alınan her tasarım kararı, söz konusu yük miktarlarını belirleme özelliğinde olup, başarısız
tasarım kararları, ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma sistem boyutlarını ve harcanacak
enerjiyi iki hatta üç katına katlayabilmektedir. Çünkü iç ortam koşullarının konfor sınırlarından
sapma miktarı arttıkça, koşulları konfor sınırlarına çekmeye yönelik olarak harcanacak enerji
miktarı artacağı gibi mekanik ve elektrikli sistemlerin boyutları da büyümektedir.
2. İkinci aşama, bina tipi ve çevre verilerine en uygun pasif ısıtma, soğutma, havalandırma, doğal
aydınlatma tekniklerinin uygulanması ve öncelikli olarak doğal enerji kaynaklarının kullanılmasının
sağlanmasıdır.
İlk aşamada tasarıma, doğru bir biçimde aktarılan enerji korunumuna ilişkin kararlar, yükleri ciddi
biçimde azaltacaktır. Artakalan yükler ise, ikinci aşamada “doğal çevrede kendiliğinden oluşan ısı
kaynak ve yutucularından optimum yarar sağlanması yani zararlı etkiler minimize edilirken yararlı
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etkilerin maksimize edilmesi” anlamındaki pasif iklimlendirme teknikleri ile biraz daha hafifletilmiş
olmaktadır.
Bu iki aşamanın ortak amacı, gereksinilen iç ortam konfor koşullarının kendiliğinden oluştuğu dönemi
mümkün olduğunca uzatabilmektir. Genel bir kural olarak, binanın gereksinimi olan ısıtma, soğutma,
havalandırma ve aydınlatmanın tamamen mekanik ve elektrikli sistemlere bırakılması yerine, öncelikli
olarak gerekli enerji korunum düzeyini ve pasif iklimlendirmeyi sağlamaya yönelik tasarım teknikleri
uygulanmalı, aktif sistem yükleri hafifletilmelidir.
3-Birinci ve ikinci aşamadaki mimari tasarım kararlarının bileşke etkisinden artan yükler, mekanik ve
elektrikli sistemler ile karşılanması gereken (aktif) iklimlendirme yükleridir. İç konfor koşullarının işlevi
gereği veya kullanıcıların tercihi sonucu, yüksek düzeyde konfor beklentisi olan ve doğal çevre
girdilerinden yararlanılamayan (örneğin yüksek nem, gürültü hava kirliliği vb. nedeniyle doğal
havalandırma yapılamayan) koşullarda, üçüncü adım olan mekanik sistemler ile konforun sağlanması
doğal olarak daha önemli bir rol oynar hale gelmektedir. Ancak bu koşullarda dahi binanın konfor
koşullarının sağlanması, tek başına mekanik sistemlere bırakılmamalıdır. Enerji korunumuna dayalı
birinci adım bu tip binalar için önemli rol oynamaya devam edecektir.

3. TASARIMDA DİSİPLİNLER
GEREKÇELERİ VE ÖNEMİ

ARASI

İŞBİRLİĞİNE

DAYALI

EKİP

ÇALIŞMASININ

Tasarım sürecinin önce mimari projenin yapılması ve daha sonra gereksinilen diğer sistemlerin ilave
edilmesi şeklinde yürütülen geleneksel, ardaşık sıralanan ve birbirinden kopuk süreçlerden oluşması,
binanın enerji ve maliyet etkin çözümlere kavuşturulmasını engellemektedir. Tasarımın ilk
adımlarından itibaren disiplinlerarası ekip çalışması yapılması, binanın tüm sistemleri çerçevesinde ele
alınarak bütünü ile optimizasyonuna olanak verecektir.
Geleneksel tasarım sürecini değişmeye ve ekip çalışmasına doğru sürükleyen pek çok neden olmakla
birlikte iki temel neden üzerinde durmakta yarar görülmektedir:
•

Tasarım bir optimizasyon olayıdır.

Mimarlar tasarıma başlarken, birtakım tasarım hedefleri koyarlar. Bu hedefleri etkileyen ve değiştiren
pek çok parametre vardır. Bu parametreler birbirleriyle uyum halinde olabileceği gibi çoğu kez
çelişebilir de. Örneğin bir pencerenin alanı, manzara, doğal aydınlatma, kış gündüzlerinde güneşten
ısı kazancının arttırılması açısından büyümek isterken, kış gecelerinde ısı kayıplarının azaltılması,
yazın aşırı ısınmanın engellenmesi açısından küçülmek ister. Camlı yüzeylerin birbiri ile çelişen bu
parametreler çerçevesinde optimizasyonu, binanın kabuk sisteminin enerji performansı yanısıra
mekanlardaki konfor düzeyini ve neticede aktif iklimlendirme sistemlerinin yükünü ve tasarımını etkiler.
Bu anlamda ele alınırsa bina tasarımı, tasarım hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak birbiri
ile çelişen parametreler bağlamında çözülmeyi bekleyen sistemlerarası optimizasyon problemidir.
Böylesine karmaşık, pek çok birbiri ile çelişen parametrenin optimizasyonuna dayalı kararların
oluşturulmasında, zaman zaman mimarın ihtisas alanını aşan detayda, farklı disiplinlerden bilgi ve
deneyime gereksinim olduğunu kabul etmek, disiplinlerarası işbirliğinin önemini kavramış olmak
gerekir.
Şematik tasar aşamasında, her tasarım kararının etkisinin matematiksel analizlerinin yapılması pratik
değildir. Bu nedenle, değişik alanlardan gelen uzmanların mimarın karar vermesine katkı koyabilmesi
önemlidir. Uzmanların kendi alanlarında bilgi ve vizyon sahibi olmaları önemlidir ancak binayı
oluşturan diğer disiplinlere de yabancı olmamaları gerekir. Mühendis ve mimarın çalışmasının
verimliliği, birbirlerinin disiplinine ait kavramlara yatkınlıkları, karşılıklı beklentilere açıklıkları,
yaratıcılıkları oranında artacak, bina tasarım ve uygulamasına başarı olarak yansıyacaktır.
•

Binayı oluşturan tüm sistemler bütünleşik (entegre) çalışır ve birbiri ile etkileşim halindedir.
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Bina içinde yaşayanların fiziksel ve psikolojik konfor taleplerine uygun mekanları oluşturmak amacı ile
yararlanılan sistemlerin ortaya koyduğu bir bütündür.
Binanın, tüm bileşen ve sistemlerinin tek başına ve birbirinden bağımsız değil, tam tersine birarada ve
birbiri ile etkileşim halinde çalıştığı ve total performansı belirlediği bir ortamda, geleneksel tasarımın
binanın bütünü ile optimizasyonu açısından yetersiz kalacağı açıktır. Çünkü, binanın bütünü ile
optimizasyonu için binayı oluşturan her sistemin (örneğin strüktür sistemi, iklimlendirme sistemi vb.)
diğer sistemlerden bağımsız olarak tasarımı ve kendi içinde optimizasyonu yeterli değildir.
Optimizasyon ancak tasarımın başlangıcından itibaren binayı tüm sistemleri ile birlikte ele alacak,
parçadan bütüne, bütünden parçaya gidip gelecek, her alınan kararın etkisini tartacak bir ekip
çalışması ile gerçekleştirilebilir.
•

Mimar-Tesisat Mühendisi işbirliği

Diğer sistemlerde olduğu gibi, mekanik sistemler de tek başına değil ama yapı ile bütünleşik olarak
işlev görür. Örneğin ısıtma problemi, çoğu kez ısıtma sistemlerinin yapının bütünü ile (örneğin
kabuğun ve strüktürün ısıl kütlesi vb.) olan etkileşimi gözardı edilerek, sadece kabuk içinde yer alan
mekanların ısıtılması şeklinde algılanabilmektedir. Oysa kabuk, sürekli iç ve dış ortam ile temas ve
etkileşim halinde olup; formu, enerji korunum düzeyi, ısıl kütlesi, kabuk alanı-bina hacmi ve şeffafopak oranları, şeffaf yüzeylerin boyutlandırılması ve yönlendirilmesi, ısı-hava-nem köprülerinin kontrol
düzeyi v.b. çerçevesinde, mekanik sistemlerin dostu veya düşmanıdır.
Enerji korunumu ve pasif iklimlendirmeye yönelik hedeflere öncelik veren bir mimari tasarımda,
bütünleşik ve destekleyici olarak çalışacak mekanik ve elektrikli sistemlerin seçimi ve tasarımının,
mimari tasarım ile paralel yürütülmesi gerekir.
Genel olarak enerji bilincinin, ekip çalışmasının gerekliliğine olan inancın, alışkanlığın ve olanakların
yetersizliği nedeni ile baştan yanlış veya eksik verilmiş kararlar kadar, mimari tasarımı bitmiş bir
binaya mekanik ve elektrikli sistemlerin sonradan ilave edilmesi de sorunlar yaratmaktadır. Servis
sistemleri olarak da tanımlayabileceğimiz bu sistemler, binanın formu, kabuğu, strüktürü v.b. nasıl
şekillenirse şekillensin, tüm binaya aynı vücudumuzdaki damar ve sinir sisteminin dağıldığı gibi, yatay
ve düşeyde çalışan bir dağıtım ağı ile yayılarak hizmet etmek zorundadır. Bina ile asıl etkileşim
halinde olan ve binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma v.b. gereksinimlerine cevap
verirken, mimari tasarımını da değişik düzeylerde ve biçimlerde etkileme, şekillendirme potansiyeli
taşıyan işte bu dağıtım ağıdır.
Mimari ve strüktürel tasarımın servis sistemleri ile uyumsuzluğunun getirdiği sorunların mühendisleri
zorlaması söz konusudur ama daha da önemlisi yanlış alınmış veya geç kalmış kararların, sistemlerin
kurulması ve işletimi çerçevesinde maliyeti artırması, daha fazla enerji tüketimi ve çevre kirliliğine
neden olmasıdır.
Binanın mimari tasarım ile pasif anlamda karşılanamayan iklimlendirme yüklerinin aktif iklimlendirme
ile karşılanması aşamasında, sistem seçimi, kapasite tayini, işletim ve kontrol stratejileri, mühendisler
açısından önemli kararları gerektirir. Ancak bu aşamada da mimar-mühendis ortak çalışması, servis
sistemlerinin, mimari ve strüktürel bileşenler ile entegrasyon düzeyinin belirlenmesi açısından yine
büyük önem taşır.
Mimarlar en çok sıkıntı çektikleri konular olarak; mimari tasarım hedefleri ile çelişen mühendislik
kararlarının doğurduğu sorunları, büyük ölçekli ve organize firmalar dışında ekip oluşturma
koşullarının ekonomik zorluklarını, mühendislerin teknoloji ve ekonomi perspektifinde gelişen
rasyonalist bakış açısının aşırı sınırlayıcılığını öne sürmektedirler. Mühendisler ise mimari tasarım
aşamasında kendi uzmanlıklarına yeterince başvurulmaması nedeni ile kendi alanlarına giren
çözümlerde çok ciddi sorunlar yaşanabildiğini, mal sahibine karşı, mimarın yüklenici konumda
olmasının belirleyicilik vasfını güçlendirmesi nedeni ile proje bedeli paylaşımında ve tasarım
kararlarının alınmasında zaman zaman istismar edilebildiklerini ve yeterince katkı koyamadıklarını
belirtmektedirler.
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Her iki tarafın da haklı oldukları durumlar söz konusu olmakla birlikte, sorunların sınırlı ve makro ölçek
sorunları içermeyen bir çerçevede dile getirilmekte olduğu gözlenmiştir. Ülkenin enerji profilini
değiştirebilecek tasarım ve uygulamalar bağlamında, doğru belirlenmiş hedeflere yönelik disiplinler
arası çalışmanın öneminin yeterince kavranmış olmadığı görülmektedir. Oysa uzun bir yaşam
süresine sahip olmaları nedeni ile binaların fiziksel konfor ve güvenliği çerçevesinde görev yapan
sistemlerin performansı ve etkinliği, bu sistemlere ilişkin kararların mimari tasarım ile birlikte
tartışılmaya başlanması ve disiplinler arası ekip çalışması yapılmasına bağlıdır.

4. BİNAYI OLUŞTURAN ALT SİSTEMLER VE ALT SİSTEMLER ARASI ENTEGRASYON
Binayı, farklı soyutlama düzeyinde kategorize edebileceğimiz çok çeşitli alt sistemlerin oluşturduğu bir
bütün olarak kabul edersek, amacımıza yönelik bir soyutlama yaparak bu alt sistemleri;
• Strüktür alt sistemi (taşıyıcı sistem)
• Kabuk alt sistemi (dış-iç mekan arasındaki sınırlayıcı sistem)
• Servis alt sistemi (havalandırma, ısıtma, soğutma, aydınlatma)
şeklinde düşünebiliriz.
Binanın strüktürel kurgusu, kabuk yapısı ve servisleri çerçevesinde ele alınması, binayı oluşturan bu
alt sistemler ve bunlara ait bileşenler arasındaki ilişkilerin tartışılmasında yararlı olacaktır.
Tasarım iterative bir süreç, yani adım adım, sınama yanılmaya dayalı geliştirilen bir süreçtir.
Markus’un da belirttiği gibi alt sistemler arasındaki etkileşim düzeyi, tasarım sürecini, tasarımda rol
alanların örgütlenme modelini, binanın zaman içinde karşılaşabileceği fonksiyon değişimi veya
eskimeye dayalı yenileme gereksinimi çerçevesinde esnekliği vb. etkileyici özellik taşır. Alt sistemler
arası etkileşim ise, bu alt sistemler arasındaki entegrasyon düzeyi arttıkça yükselecek, entegrasyon
düzeyi azaldıkça da düşecektir. Alt sistemler arasındaki dayanışma veya entegrasyon arttıkça, aynı
bileşenlerin farklı sistemler tarafından kullanılma oranı ve mekan paylaşımı artacaktır. Bir sistemdeki
kararlar diğerlerini de etkileyerek biçimlendirecektir [3].
Şekil.1, üç alt sistemin kendi içinde, diğer sistemlerden bağımsız tasarlanıp yerleştirilerek entegrasyon
ve etkileşimin gözardı edildiği tasarımları şematize etmektedir. Geleneksel tasarım sürecinde olduğu
gibi, servis sisteminin, kabuk ve strüktür tasarımı bittikten sonra tasarlanması, her üç alt sistemin
bağımsız ele alınmasına bir örnektir.
Şekil.2‘ de ise alt sistemler arasında düşük düzeyde de olsa entegrasyonun başladığı görülmektedir.
Yani, söz konusu sistemlerden herhangi ikisi arasındaki entegrasyon, bu iki sistemden gelen
bileşenlerin yan yana, üst üste ve sürekliliği sağlanarak yerleştirilmesi şeklinde başlamakta (mekan
paylaşımı), bileşenlerin her iki sisteme de hizmet eden çok fonksiyonlu bileşenlere dönüşmesi şeklinde
devam etmektedir.
Şekil.3 ise, her üç alt sistemin arasındaki dayanışma ve etkileşimin değerlendirilerek tasarımın
yapıldığı ve entegrasyonun gerçekleştirildiği bir durumu simgelemektedir. Yani alt sistemler, mekan ve
bileşen paylaşımı yanısıra, birbirlerinin performansını destekleyici anlamda çalışmaktadır. Bu durumda
giderek çok fonksiyonlu bileşenlerin kullanılması sözkonusudur.
Entegrasyonun çeşitli düzeylerine ilişkin bina özelindeki örnekler, Bilgin ve Utkutuğ tarafından
hazırlanan “Tasarım ve Üretim Sürecinde Mimar-Mühendis İşbirliğini Yansıtan Üç Örnek Bina“ adlı
bildiri de verilmektedir.
Strüktür, kabuk ve servis sistemlerinin entegrasyon düzeyi, binanın temel amaçları, binanın tasarım ve
yapım sürecine etki eden teknolojik, endüstriyel ve ekonomik parametrelere bağlı olarak
belirlenecektir. Örneğin bina ömrü ve bu süre içinde fonksiyon değişimi beklentisi olup olmadığı;
sistemlerin birbirlerine ve bina ömrüne göre yaşam süreleri, yapı sektörünün teknolojik ve endüstriyel
düzeyi, tasarımcı ve üreticilerin bilgi, deneyim ve isteklilik düzeyi v.b.
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Şekil 1. Sistemlerin Bağımsız Tasarımı
(Sistemler arası entegrasyon yok.)

Şekil 2. Sistemler Arası Dayanışma Başlangıcı
(Düşük düzeyli entegrasyon var.)

Şekil 3. Sistemler Arası Yüksek Dayanışma
(Entegrasyon yüksek düzeyde)
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Strüktür, kabuk ve servis sistemleri arasında entegrasyon düzeyinin azalması halinde:
•

Her sistemin mekan içinde kendine ait işgal ettiği bağımsız yeri ve bileşenleri vardır.

•

Bu durum gelecekte binadaki fonksiyon değişimi veya bakım-onarımı açısından değişime esneklik
kazandırır, bir sistemdeki değişiklikten diğer sistemler etkilenmez.

•

Her sistem göreli olarak daha bağımsız ve esnek tasarlanabilir.

•

Daha tasarım aşamasında, her sisteme ait profesyonel sorumluluk, geleneksel tasarım sürecinde
olduğu gibi dağıtılabilir ve projenin hız kazanması mümkün olur.

Ancak strüktür, kabuk ve servis sistemlerinin birbirinden bağımsız ve kopuk olarak çözümü, binanın
tüm sistemleri ile ele alınarak bütünü ile optimizasyonuna engel olacaktır. Bina bütününde performans
etkinliğini düşüren bu yaklaşım, bina ömrü dolmadan fonksiyon değişimi gerektirebilecek ve dolayısı
ile değişim esnekliği gerektiren, tasarım ve yapım aciliyeti taşıyan koşullarda tercih edilebilir. Ama
binada fonksiyon değişimi beklenmiyorsa ve yapım aciliyeti söz konusu değil ise, sistemlerarası
entegrasyona gidilmesi daha uygundur.
Strüktür, kabuk ve servis sistemleri arasındaki entegrasyon düzeyinin artması halinde:
•

Sistemler arasında, bileşenleri ortak kullanma ve mekan paylaşımı artmaktadır ve giderek birden
fazla sisteme hizmet eden çok fonksiyonlu bileşenler söz konusudur.

•

Önceden planlanmamış, zaman içinde beliren önemli fonksiyon değişimleri (sistemler arası
etkileşim nedeni ile) bir sistemdeki değişimin diğer etkileştiği sistemlere de yansımasına neden
olabilir.

•

Sistemler arasındaki etkileşimin yüksek olması, mimari tasarımın ilk adımlarından itibaren tüm
sistemlerin birlikte düşünülüp tasarlanmalarını gerektirir. Çünkü bir sisteme ait kararlar diğerlerini
de etkiler. Bu nedenle disiplinler arası ekip çalışması önemlidir.

Bu yaklaşım, binanın bir bütün halinde tasarlanarak optimum bir çözüme ulaştırılması ve bina
performansına holistik bir yaklaşım olanağı vermesi açısından son derece olumludur.
Alt sistemler arası entegrasyon düzeyinin artması veya azalmasının etkileri aşağıda özetlenmeye
çalışılmıştır (Şekil 4).
1. Alt sistemler arası entegrasyonun artması, değişim gereksinimi halinde, esnekliği azaltarak
uyumu zorlaştırmakta, entegrasyon azaldıkça değişim esnekliği artmaktadır. Yani, entegrasyon
düzeyi ile esneklik ters orantılıdır.
2. Alt sistemler arası entegrasyonun artması, örneğin bir bileşenin iki veya üç alt sistemin de bileşeni
olarak görev yapması, birden fazla fonksiyonu yüklenmesi halinde, değişim gereksiniminin
getireceği maliyet, birden fazla alt sistemin etkilenmesi nedeni ile artacaktır. Entegrasyon
azaldıkça değişim maliyeti azalacaktır. Yani değişimin maliyeti ile entegrasyon düzeyi doğru
orantılıdır.
3. Alt sistemler arası entegrasyonun artması, birden fazla alt sisteme hizmet eden çok fonksiyonlu
bileşenler kullanılması nedeni ile ilk yatırım ve işletme maliyetini düşürecektir. Entegrasyon
azaldıkça her fonksiyon için ayrı bileşen kullanılması nedeni ile en yüksek maliyet bağımsız alt
sistem uygulamasında gerçekleşecektir. Yani entegrasyon düzeyi ile ilk yatırım maliyeti ters
orantılıdır.
Ancak 3. maddenin geçerliliği, çok fonksiyonlu bileşenlerin tasarım ve üretimine hazır bir endüstri,
prezisyonlu üretim yanısıra gerekli montaj koşulları, bu tür ürünleri kullanmaya açık tasarımcı ve
uygulamacıların olmasına bağlıdır. Bu koşulların hazır olmaması halinde, entegrasyon artışı ilk yatırım
maliyetini artırma riskine sahiptir. Endüstriyel tasarım, üretim ve montaj koşullarının yetersiz kalacağı,
geleneksel sistemlerin hakim olduğu durumlarda, her bileşenin kendi asal görevini yapacağı bağımsız
alt sistemler ya da düşük entegrasyon düzeyi tercih edilmesi, daha ucuz ve belki de daha sağlıklı bir
yaklaşım olacaktır.
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4.1. Fonksiyon Değişimi–Altsistemlerin Farklı Yaşam Süreleri Bağlamında Esneklik ve Çözüm
Örnekleri
Çoğu bina türü için fonksiyon değişikliğinin beklenmediği koşullar söz konusudur. Bu nedenle alt
sistemlerin bağımsız tasarımı ile elde edilebilecek bir esneklik düzeyi gerekmez. Bu durumda
entegrasyon düzeyinin artışı, alt sistemlerden gelen bileşenlerin aynı mekanı paylaşmasına dayalı
tasarımlar olarak başlamakta, giderek sistemlerarası dayanışma ve destek artarak, bileşenlerin birden
fazla alt sisteme hizmet eden çok fonksiyonlu bileşenlere dönüşmesi şeklinde devam etmektedir.
Çok katlı bir binada süreklilik taşıması gereken her düşey bileşen, planlama üzerinde bir kısıttır ve ne
kadar az sayıda olursa o kadar iyidir. Bu nedenle düşey servis kanallarının birkaç tesisat şaftı ve hatta
mümkünse bir servis çekirdeğine toplanmasına çalışılır. Oysa strüktür sisteminin de kendi süreklilik
taşıyan bileşenleri vardır ve çoğu zaman bu bileşenler ile servis bileşenleri birarada ele alınır. Bu
yaklaşım, özellikle iskelet sistem binalarda, kolon başlarına yakın noktalardan (ki bu noktalarda kesme
kuvveti maksimumdur) servis kanallarının geçmesi halinde sakınca yaratmaktadır. Çünkü, düşey
servis kanal ile yatay servis kanalının birleşimi çoğunlukla strüktürel kolon kiriş birleşim noktalarına
rastlar veya kirişler yatay dağıtım kanalının yolunu keser (Şekil 5). Yatay dağıtım hatlarını, kirişlerin
altında bir kottan yerleştirmek mümkündür ve bir asma tavan içinde gizlenebilir. Ancak bu, kat
yüksekliklerinin ve dolayısıyla bina hacmi ve maliyetinin artmasına neden olur.
Hacimsel ekonomi açısından daha iyi bir çözüm, düşey servis hattının iki yanından yükselen çift kolon
ve yatay servis hattının iki yanından uzanan çift kiriş sistemi olup, strüktürel açıdan da daha
rijitleyicidir. Kirişlerin çift olması, kiriş derinliğinin düşmesini ve düşey, yatay servis kanallarının
strüktürel sistemi kesmeden sürekliliğini sağlar. Şekil 6-7-8 bu yaklaşımın tek yönde, çift yönde
uygulanmasına ilişkin örneklerdir. Şekil 7 ve 8, gelişmiş bir tartan grid uygulaması olup, düşey ve
yatay servis kanallarının rahatça yerleştirilmesine olanak sağlar. Bu tartan grid uygulaması,
İngiltere’de yüklü servis gereksinimi olan bina kompleksleri için master plan zemini olarak
kullanılmaktadır [3]. Burada görüldüğü üzere, servislerin dağıtım ağı için oluşturulmuş tartan grid,
mimari ve strüktürel projeyi yönlendirmektedir.
Binanın ömrünü tamamlamadan fonksiyonunu yitirme veya önemli bir fonksiyon değişimine uğrama
olasılığının beklendiği koşullarda daha kısa ömrü olan şişme sistemler “pneumatic-inflatable” tercih
edilebilir. Bina fonksiyonunu yitirdiği anda, tümü ile ortadan kalkacaktır. Dolayısı ile bu koşullarda
esneklik kısıtı aşılmış olmaktadır ve entegrasyon artırılabilir.
Bina alt sistemlerinin yaşam sürelerinin farklı olması halinde, ne tür çözümler önerilebilir? Bina strüktür
ve kabuğu için en az 50-75 yıl, ısıtma, havalandırma, aydınlatma vb. servisler için 15 yıl, sabit iç
mekan donatıları, asma tavan, kaplamalar ve enformasyon teknolojilerine yönelik ekipman için 5 yıl [4]
ömür biçilen günümüz koşullarında, en önemli çelişki strüktür ve kabuğa göre servis sistemlerinin çok
daha kısa ömürlü olmasında yatmaktadır.
Sistemler arasında belli düzeyde entegrasyonu sağlamakla beraber, servis sistemlerinin değişim,
bakım onarım esnekliğini korumak amacı ile değişik yaklaşımlar denenmektedir.
Bu yaklaşımlardan biri, ısıtma, soğutma, havalandırma ve benzeri servis sistemlerine ait ekipmanın,
mimarinin bir bileşeni olarak kullanılmasıdır. Asma tavan, yükseltilmiş döşeme, vb. içinde saklanması
yerine kabuk içinde ya da dışında tüm yatay-düşey kanalların ekspose, çok abartılı ve renkli olarak
sergilenmesi nedeni ile daha kaliteli ve pahalı malzeme gerektirmektedir.
Saklamaya dayalı sistemlere göre daha yüksek olan ilk yatırım maliyeti, asma tavanlar gerektirmediği
için hacim ekonomisi getirmesi ve bakım, onarım, değişim kolaylığı sağlaması nedenleri ile
dengelenmektedir.
Richard Rogers ve Renzo Piano’nun birlikte tasarlamış oldukları pek çok fabrika binası, Paris’deki
Pompidou Center bu yaklaşımın ilk örneklerinden olup, mekanik ekipmanın bina içi ekpoze yerleşimi
olumlu bulunmasına karşın, bina dışında, atmosferik koşullara ekpoze yerleştirilmiş olanlar gerek
enerji korunumu gerekse malzeme ömrü açısından çok eleştirilmektedir. Renzo Piano tarafindan
Osaka’da tasarlanan Kansai Hava Terminali, Mehmet Onan tarafından tasarlanan Bodrum Hava
Terminali bu yaklaşıma verilebilecek örneklerdendir.
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Şekil 4. Entegrasyona Bağlı Maliyet ve Esneklik ilişkisi

Şekil 5. Tesisat Sistemi ve Strüktür Sistemi Çelişkisi

Şekil 6. Tesisat ve Strüktür Sisteminde Uyum Başlangıcı
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Şekil 7. Çift Yönlü Gelişmiş Tartan Grid Uygulaması

Şekil 8. Çift Yönlü Gelişmiş Tartan Grid Uygulaması
Bir diğer yaklaşım ise, servis alan ve servis veren mekanların ayrıştırılması, değişim, bakım onarım
esnekliğine sahip servis çekirdekleri oluşturulmasıdır. Merdivenler, asansör şaftları, yangın kaçışları,
iklimlendirme santralleri ve tesisat şaftlarının birarada gruplandırılması neticesi oluşturulan servis
çekirdekleri, yıllardır tercih edilerek uygulanan bir yaklaşım olmuştur. Servis çekirdekleri aynı zamanda
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rüzgar yüküne karşı, strüktürel rijitliği arttırması nedeniyle Amerika’nın son yıllardaki gökdelenlerinde
fazlasıyla değerlendirilmiştir. Servis alan mekanların, servis çekirdekleri etrafında gruplanmasının
abartılı bir örneği, Loui Khan tarafından Philadelphia da tasarlanan Richards Laboratuarlarıdır.
Bir başka benzer yaklaşım, servis çekirdeklerinin patlayarak, bina dışında oluşturulduğu, Hi-Tech akım
içinde çok tercih edilmiş olan tasarımlardır. Richard Rogers tarafından tasarlanmış olan Lloyd’s of
London binası buna güzel bir örnektir. Önüretimli hücrelerin, yerinde ve üst üste montaji ile
oluşturulan servis kulelerinin tepesinde yer alan vinçler, sıklıkla karşıllaşılan değişim, bakım-onarım
gereksinimine yönelik bir çözümdür. (Servis sistemi bileşenlerinin kabuk veya strüktür ile entegre
çözümüne ilişkin çağdaş örnekler, E.Bilgin, G.Utkutuğ’a ait “Tasarım ve Üretim Sürecinde Mimar
Mühendis İşbirliğini Yansıtan Üç Örnek Bina” başlıklı bildiride detaylı olarak verilmektedir.)

5. ENERJİ ETKİN TASARIM YAKLAŞIMLARI PERSPEKTİFİNDE ÇEVRE DENETİMİ YAKLAŞIMI
Enerji Etkin Tasarım Yaklaşımlarının hedefini, “ yapıyı oluşturan tüm malzeme ve bileşenlerin üretimi,
yapının tasarımı yanı sıra, kullanımı, bakımı, işletimi ve iklimlendirme sistemlerinin seçim ve
yönetimine kadar geniş bir alan çerçevesinde, yapının standardını düşürmeden, enerji girdilerinin
bireysel ve toplumsal yarara yönelik olarak miktar ve maliyetini minimize etmeyi hedeflemek” olarak
daha önce tanımlamıştık.
İç iklimsel koşulların, insanın konfor sınırından sapma miktarı arttıkça, iklimlendirme sistemlerinin
harcayacağı enerji de artacaktır. Bu nedenle iç iklimsel konforu bozacak yöndeki etkilerin, satın alınan
enerji kullanan aktif iklimlendirme sistemlerine getireceği yükü minimize edecek şekilde denetimi temel
amaç olmalıdır. Bu bağlamda, dış iklim verileri ve bina içsel ısı kazanç düzeyi önem taşır.
İçsel ısı kazançları açısından binalar iki grup içinde yorumlanmaktadır:
1. İçsel ısı kazançları düşük (konut, v.b.), dolayısı ile enerji performansı
mevsimlik iklim
değişikliklerine ve kabuk performansına duyarlı olan binalar; kullanıcı ve ısı üreten ekipman
sayısının az, yapay aydınlatma miktarının düşük olduğu bu bina türlerinde, konvansiyonel enerji
tüketiminin minimizasyonu, ısı kayıplarının azaltılması yanısıra güneşten ısı kazançlarının
arttırılmasına bağlıdır.
2. İçsel ısı kazançları yüksek (okullar, ofis binalari, ticari merkezler, pasif güneş evleri, v.b.) olan
binalar; kullanıcı ve ısı üreten ekipman (yapay aydınlatma, fotokopi makinası, bilgisayarlar, v.b.)
sayısı fazla olan ve dolayısı ile içsel ısı kazançları yüksek olan bu tür binalarda güneşten ısı
kazançlarına gereksinim azdır. Yeterli güneş kontrolunun yapılamaması ve binadaki ısıl kütle
miktarının şansa bırakılması halinde, yalnız sıcak mevsimler değil, bütün yıl boyunca soğutma
yükü oluşabilir. Yani güneş kazançlarının kontrolu, doğal havalandırma ve doğal aydınlatmaya
öncelik verilmesi, yeterli miktar ve etkinlikte ısıl kütle kullanımı temel prensiptir.
Bu perspektiften bakılınca, güneşten ısı kazancını azaltırken doğal aydınlatmayı zenginleştirecek,
gürültü ve çevre kirliliğini kontrol ederken doğal havalandırmayı ve iç hava kalitesini yükseltecek bir
kabuk tasarımı yanısıra iç ortam sıcaklıklarını düzenleyecek, enerji ekonomisine katkıda bulunacak
ısıl kütleye sahip bir strüktür tasarımı önemlidir. Pasif soğutma teknikleri ile desteklenmesi koşulu ile
yukarda bahsedilen yaklaşım ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma sistemlerinin yükünün
hafifletilmesi ve enerji tüketiminin azaltılması demektir.
İç ortam konforu açısından, dış ortam verilerini gereksindiği oranda kabul edip, süzerek yumuşatacak
dinamik ve akıllı filtreler haline dönüşmekte olan enerji etkin kabuk uygulamaları, artık yeni bir
anlayışla ele alınmaktadır.
Kabuk :
•

Cam katmanları arasında mevsime göre sıcak ya da soğuk hava dolaştırılması veya kabuk içinde
periferal hava perdeleri oluşturulması ile kabuğa ısı transferini sınırlayıcı ve iç konforu destekleyici
fonksiyon yüklenmesi,
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•

Gereksinime göre ısı, ışık ve güneş kontrolunu çok daha iyi yapabilen camlar, cam katmanları
arasında hareketli jaluzi, dış yüzeyde hareketli saçak, ışık rafi (light shelf) gibi elemanların
kullanılması,

•

Şeffaf yüzeylerde kullanılmakta olan renkli, reflektif, Low-E cam tiplerine göre daha yüksek
performansı olan seçici yüzey kaplamalı kombinasyonlar, ısı aynalı cam türleri ve şeffaf ısı yalıtım
(TIM) malzemelerinin eklenmesi,

•

Yakın bir gelecekte akıllı camlar olarak da tanımlanan, optik özelliklerini degiştirebilen holografik,
termokromik, fotokromik ve özellikle elektrokromik camların da kullanıma girmesi,

•

İç ortam hava kalitesinin sağlanması ve soğutma yüklerinin azaltılması açısından, yüksek
binalarda dahi (manual ve merkezi denetlenen) doğal havalandırmayı ön plana alan kabuk tasarım
yaklaşımları,

•

İklimsel etkilerin içeriye yumuşatılarak alınması amacı ile, bina kabuğunun gök bahçeleri ile
desteklenmesi ve iç dış ortam arasında tampon bölgeler oluşturulması,

•

Bina derinliğinin fazla olduğu koşullarda atriumlu çözümler ile doğal aydınlatma ve hava
dolanımının zenginleştirilmesi vb., uygulamalar paralelinde gelişmeye devam etmektedir.

Binanın enerji performansını artırmaya yönelik bu gelişmelere yakıt pilleri ve fotovoltaiklerin kabukta
yerleştirilmesinin maliyet etkin çözümlere ulaştırılması ile yeni boyutlar eklenecektir. Kabuğun opak ve
şeffaf bileşenlerine entegre olmuş enerji üreteçlerine kavuşması ile bina, enerji tüketen değil, üreten
bir konum kazanacaktır. Bütün bu gelişmeler “Kabuk Mühendisliği” gibi yeni bir ihtisas alanının da
ipuçlarını taşımaktadır.
Sınırları daha geniş çizilmiş konfor koşullarına tolerans gösterecek, aktif katılıma olanak veren, doğal
havalandırma ve aydınlatma gibi çevredeki doğal enerji kaynaklarına ve ısı yutucularına dayalı
tasarımlar, kullanıcılar tarafindan daha çok tercih edilmektedir. Ancak, bu tür tasarlanmış binalardaki
kontrol stratejilerinin tasarımı, salt mekanik sistemlere dayalı ve iklimden bağımsız tasarlanmış
binalarda olduğundan daha zordur. Bina kabuğunun, kullanıcının ve mekanik sistemlerin
davranışlarının bilinçli bir entegrasyonunun sağlanması önemli olup, doğal kaynaklara dayalı
sistemlerden, satın alınan enerjiye dayalı sistemlere kayışın mümkün olduğu kadar geciktirilmesi
teknikleri ve yöntemlerinin uygulanması enerji etkin yaklaşımların temel hedeflerindendir. Bu bakış
açısından temel strateji, binanın doğal aydınlatma ve havalandırma yanı sıra pasif güneş ısıtmasına
dayalı olarak işletilmesi olanaklarının ve sınırlarının saptanmasıdır. Doğal havalandırmanın yetmekte
zorlandığı noktadan itibaren, aşağıdaki sıralama çerçevesinde çevre kontroluna ilişkin sistemler
devreye girecektir [5].
1.
2.
3.
4.

Doğal havalandırma,
Mekanik havalandırma,
Konfor serinletmesi,
Tam iklimlendirme (air-conditioning).

Konfor serinletmesi (comfort cooling), kullanılan hacmin, nem kontrolu hariç, yalnız sıcaklığının
sınırlanması amacı ile soğutma sisteminin kullanımıdır. Tam iklimlendirme ise ortam sıcaklığı yanısıra
nem ve hava kalitesinin de kontrolunu içermektedir.
Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde, yüksek nem düzeyinin azaltılmasının, konfor sıcaklıklarının üst
sınırının biraz daha yüksek tutulabilmesi gibi bir yararı olmasına ve tam iklimlendirme gerektirmesine
rağmen (örneğin Hongkong, Shanghai Bank binası), ılık iklim koşulları çerçevesinde, kütüphaneler,
sanat galerileri, müzeler gibi nem kontrolunun zorunlu olduğu ortamlar haricinde tercih edilmemelidir.
Binanın yakın çevresinin gürültü, hava kirliliği ve nem düzeyine, binanın ısıtma yüküne bağlı olarak
doğal havalandırma kararı verilmeli ve sınırları, aktif sistemler ile uyumu doğru tasarlanmalıdır.
Günümüz mimarisi bu tür sorunların çoğunu çözerek, yüksek binalarda dahi, doğal havalandırmanın
yapılabilmesini sağlayacak kabuk tasarımları geliştirmektedir.
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Yüzeyleri arasında, dolaylı olarak havalandırmaya olanak veren geniş ve hareketli hava boşluğu
taşıyan, çift cam uygulamalarının ilginç örnekleri vardır. İçteki camlı yüzey, açılabilir hareketli kanatlar
taşırken dıştaki camlı yüzey ya tamamen sağır bırakılmakta, baca etkisi ile cam yüzeyler arasındaki
hava boşluğundan doğal havalandırma yapılmaktadır, veya havanın dolaylı ve kontrollu alınmasını
sağlayan, yağmur perdesi (rain screen) benzeri detaylara sahip ventler bırakılmaktadır (örneğin
Frankfurt, CommerzBank).
Denetimi yapılabilecek açılabilir pencereler veya ventler olması, “mix-mod” yani doğal ve yapay
havalandırmanın karma kullanılabilmesine olanak vermektedir.
Doğal havalandırmadan, mekanik havalandırmaya ve konfor serinletmesine doğru kayış, soğutma
yükünün miktarına bağlı olmakla beraber; bir sonraki, daha fazla enerji tüketimini gerektiren çözüme
kayışı geciktirecek bazı stratejiler uygulanabilmektedir. Bunlar güneş kontrol elemanları, solar camlar
kullanılması, iç ortamdaki hava hareket hızının arttırılmasına yönelik çapraz havalandırmanın ve baca
etkisinin yaratılması, ısıl kütle kullanılması, gece havalandırması ile serinlik depolanması, soğuk tavan
uygulamaları ve zoning olarak özetlenebilir.
Doğal aydınlatmaya dayalı bir tasarım, doğal havalandırmada olduğu gibi derinliği az planlama veya
atriumlu çözümler gerektirir. İçsel ısı kazancı yüksek binalarda, yapay aydınlatma için tüketilecek
elektrik enerjisinden ekonomi sağladığı gibi soğutma yükünü de azaltır.
Isıl konfor ve enerji tüketimi arasında bir noktadan sonra kaçınılmaz hale gelen çelişki nedeni ile
konfor sınırlarının çizilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sınırlar çerçevesinde binanın ısıl
performansını, tek başına yüklenecek şekilde değil, destekleyecek anlamda HVAC sistemlerinin
tasarımı ve işletimi de enerji-etkin stratejilerin bilinçli uygulanmasını gerektirmektedir. Eğer, güneşten
ısı kazançlarının denetimi, doğal havalandırma, yapay aydınlatmanın takibi v.b. gibi, kullanıcıların aktif
katılımını gerektiren “manual” kontrol söz konusu ise, bina otomasyonu vasıtası ile HVAC sistemleri ve
manual kontrol entegrasyonun sağlanması önem taşımaktadır. Örneğin ısıtma sistemi çalışırken
camların açık olmaması, jaluzi veya güneş storları kapalıyken gündüz yapay aydınlatma
kullanılmaması, kullanılmayan mekanların ısıtma, soğutma, aydınlatma v.b. hizmetlerinin devre dışı
bırakılması, dış hava koşullarının gerektirmesi halinde kabuğun kilitlenerek doğal havalandırma yerine
mekanik sistemlerin devreye sokulması gibi…
İşte bu nedenle, sistemlerarası uyum
ve entegrasyonun sağlanması ve enerji etkinliğinin
artırılmasında bina yönetim sistemleri önemli bir sorumluluk taşır [6];
•

Bina otomasyon sistemleri, bina bütününde iç-dış ortam koşullarını tek bir merkezden kontrol
ederek, gerekli denetim sistemlerinin devreye girmesini sağlar. Böylesi bir denetim anlayışı ise, alt
sistemlerarası entegrasyonun işletim aşamasında etkinliğini arttıracak ve enerji tasarrufuna katkı
koyacaktır.

•

Ofis otomasyon sistemleri ise, kullanıcısına lokal konfor koşullarını kontrol ve kumanda etme şansı
vererek, bireysel konfor gereksinimlerine yönelik esnekliği sağlar.

SONUÇ
Bina üretimine katkı koyan farklı disiplinlerin ana hedefi, insana içinde daha konforlu yaşayacakları
mekanları hazırlamaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için öncelikle;
•

Yaşamın her alanında vazgeçilmez önemi anlaşılmış olan ekoloji ve enerji başlığından konuya
bakmak, varolan kaynakların kullanım, korunum, dönüşüm gereklerini ve buna imkan verecek
yolları bilmek,

•

Teknolojinin gelişme çizgisini yakından takip ederek, bize sağladığı olanak ve kısıtları kavramış
olmak, iyi değerlendirebilmek gerekir.
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Bu perspektiften hareketle bizi ana hedefe götürecek olan yöntem ise;
•

Enerji ve teknolojinin bina tasarımına girdi verecek farklı disiplinleri nasil etkilediğini bilmek ve bu
çok boyutlu bilgiyi, tasarım/üretim/işletim sürecine ekip çalışması ile aktaracak yeni süreçleri
tanımlamak ve uygulamaktır.

Böylesi bir ekip çalışmasından elde edilecek yarar;
•

Enerji-maliyet etkin çözümler ile içerde kullanıcısına minimum enerji ve maliyet karşılığında
maksimum üretkenliği sağlayacak konfor koşullarını sunmak,

•

Dışarda, ekolojik sistem ile dost ve doğal çevreye saygılı çözümler ile, sürdürülebilir bir geleceğe
katkıda bulunmak olacaktır.
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TASARIM ve ÜRETİM SÜRECİNDE MİMAR-MÜHENDİS İŞ
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ÖZET
Bu çalışma, G.Utkutuğ tarafından hazırlanan, “Binayı Oluşturan Sistemler Arasındaki Etkileşim ve Ekip
Çalışmasının Önemi” başlıklı bildiride tartışılan temel yaklaşımları içeren uygulamalardan seçilmiş üç ayrı
binanın analizi olup, iki bildiri teori ve pratik anlamda birbirini tamamlamaktadır. Bu nedenle kavramsal
boyutta disiplinlerarası çalışmanın önemi ya da binayı oluşturan alt sistemlerin neler olduğu birkez daha
açıklanmadan, bina özelinde analizler verilmeye çalışılacaktır. Seçilen örnekler özellikle, strüktür, kabuk,
servis alt sistemlerinin en az ikisini bir arada ele alarak entegre çözümler ve mimari öneriler getiren
projelerdir. İçsel ısı kazançları yüksek olması nedeni ile servis alt sistemine ilişkin yükün fazla olduğu
örneklerde, tasarım aşamasında alınan strüktür, kabuk ve kütle kararlarının, servis sistemlerine olumlu
anlamda katkısı ve bina tasarım, üretim, işletim süreci boyunca mimar, mühendis işbirliği açıkça
görülebilmektedir.

GİRİŞ
“Mimari projenin bittiği noktada, strüktür ve tesisat projelerinin başlaması” şeklinde sürdürülen geleneksel
tavrın başarısızlılığını içinde yaşadığımız binalardan, takip etmek olanaklıdır. Teknolojik gelişmenin verdiği
ip uçları, disiplinlerin birbirinden bağımsız tasarım ve yapım sürecine girmelerinin bugün olduğu gibi
gelecekteki bina üretimi için de yetersiz kalacağı yönündedir.
İçinde yaşanılan tek sanat ögesi olarak bina, “estetik” alandaki yerini korurken, teknolojik gelişmeler ile
paralel biçimde artan/değişen konfor taleplerine uygun “mekan” üretme anlamında, mühendislik disiplinleri
ile olan işbirliğini daha iç-içe bir biçimde sürdürmektedir. Eskiden barınmak, korunmak ile sınırlı “mekan
talebi”, teknolojinin verdiği olanaklarla gelişen çevreyi kontrol etme yeteneğimiz ve bireysel anlamdaki
özgürlüklerimiz ile değişmektedir. Mekandan beklenen konfor taleplerin, teknolojinin verdiği olanaklara
paralel artışı ile birlikte, mimari ürünün (binalarımızın) değerlendirilme kriterleri de değişmektedir. Yeni
binalarımız bina içi-dışı iletişim olanakları, yatay-düşey ulaşım araçlarının hızı, iklimlendirme için
harcanacak aktif sistem yükü ve pasif sistem katkısı, çevreye etkisi, değişen iç-dış çevre koşullarına
adapte olabilme yetenekleri ile tartışılmakta ve değerlendirilmektedir. Mimari form bu değerlendirme
kriterlerine cevap verebilecek nitelikte diğer disiplinler ile entegre çalışmanın bir sonucu olmalıdır.
Bu bildiri kapsamında, disiplinlerarası çalışma ürünü olduğu düşünülen üç bina irdelenecektir. Örnekler,
binaların tasarım aşamasında başlayan ve üretim aşamasında devam eden mimar mühendis işbirliği
sürecini çok net bir biçimde yansıtmaktadır. Her üç binada, servis sistemlerine ait yükün fazla olduğu çok
katlı ofis yapılardır. Örneklerde, bina formuna, kabuk sistemine ve strüktür bileşenlerine ilişkin yaklaşımlar,
tüm alt sistemler birarada düşünülerek oluşturulmuştur. “Mimari tasarımı tamamlanan bir proje üzerine,
strüktür ve mekanik projelerinin kurgulanmaya çalışılması” şeklinde benimsenen günümüzdeki
uygulamanın tersine, bina oluşumunda farklı disiplinlere ait uzmanların ekip çalışması, dikkat çekicidir.
Örnek binaları, mimarın özgün tavrının formu oluşturmadaki katkısı ya da yapıldığı döneme damgasını
vuran “…izm’lerden”, “akımlardan” bağımsız değerlendirmek olanaklı değildir. Ancak her üç ofis bloğunun
da teknoloji harikası olarak nitelendirilme nedenleri, sadece mimarın, bileşen, malzeme ve estetik
kaygılara yönelik bağımsız tercihleri değildir. Bu bakış açısı ile mimari platformda tartışılması düşünülen
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yaklaşımlar yerine, bu binaları döneminin en teknik binası yapan ve yeni binalarımızı değerlendirme
kriterleri çerçevesinde “başarılı” kılan özelliklere dikkat çekilecektir.
Örnek, üç ofis bloğunda olduğu gibi, yeni binalarımızdan beklenen esnek, enerji etkin, yönetim etkin,
çevreye ve yeşile duyarlı yapılanmanın özünde, kullanıcıların iç ortamda daha üretken olmasına yönelik
konfor standartlarını yükseltmek ve gerek enerji kaynakları gerek doğası ile yaşanabilir çevreler bırakmak,
vardır. Gelişmiş ülkelerde, teknolojik olanakların bina alt sistemlerine ait teknik bilgi ve uygulama yeterliliği
sayesinde, mimarın istediği formu ya da mekan biçimlenmesini üretmesi olanaklıdır. Teknolojinin vermiş
olduğu ipuçları, mimarın yaratıcılığının sınırlarını genişletirken, mekandan beklenen niteliklerin ve
taleplerin her geçen gün artması, mimarın diğer disiplinlerden bağımsız olarak, mekan kalitesine yönelik
bilgi ve becerisine dayanma sınırlarını daraltmaktadır. Sadece barınma ihtiyacından başlayan ve
günümüzde iç ortam hava kalitesi verilerine kadar hassaslaşan talepler zinciri ve bu taleplere cevap
verecek enerjiyi mümkün olduğunca doğal ve kirletmeyen yollardan karşılama gereği, mimarı, binayı
oluşturan alt sistemlere ait uzmanlar ile birarada tasarım yapmaya yönlendirmektedir.
Bina kendi soyutlamamız çerçevesinde, alt sistemlerin oluşturduğu bir bütündür. Örneğin, bu bütün içinde,
servis sistemlerinden bağımsız bir kabuk düşünmek ya da servis ve kabuk sistemlerinden bağımsız bir
strüktür tasarımı yapmak imkansızdır. G.Utkutuğ tarafından hazırlanmış olan “Binayı Oluşturan Sistemler
Arasındaki Etkileşim ve Ekip Çalışmasının Önemi” başlıklı bildiride vurgulandığı gibi, binayı oluşturan
diğer sistemler ve bileşenler, servis sistemlerine olumlu anlamda katkı koyabilir. İncelenen üç bina da bu
anlamda önemli örneklerdir. Mimarın biçim arayışlarını, strüktür, kabuk ve konstrüksiyona ilişkin
kararlarını, servis sistemleri ile bir arada düşünüp tasarladığı bu binaların, gerek mekanik sistemlere
yönelik aktif yükleri, gerek enerji etkin yapılanma kriterleri çerçevesinde pasif sistem tercihleri çarpıcıdır.
Her üç binanın, programları, müşteri profilleri ve uygulandıkları yerin bölgesel özellikleri, çevremizde
rastlıyabileceğimiz geleneksel anlamdaki yapılanmadan daha özel koşulları sergilemekte ise de,
gelişmekte olan ülkemiz için örnek teşkil edebileceği ve diğerler binalara öncü nitelik taşıyacağı
düşünülmektedir.
Bu noktadan hareketle, örnek seçilen binalarda amaç, “tasarım süreci içinde, mimarlığı strüktür, kabuk ve
servis sistemlerinin bütünü olarak disiplinlerarası bir biçimde ele alan ve bu çalışmayı mimari olarak
vurgulayan, sistemler arası dayanışma perspektifinde, yapının iklimlendirme, aydınlatma gibi mühendislik
alanlarına özellikle cevap arayan ve duyarlı olan entegrasyon yaklaşımlarını” irdelemektir.
Öncelikle, her binanın kimliği ve kütlesi hakkında kısa bir bilgi verilecek olup, alt sistemler arası
entegrasyonun niteliği ve entegrasyona bağlı yapı bileşenleri incelenecek ve mimari yaklaşımların,
binanın servis sistem yükünü azaltan özellikleri vurgulanacaktır.

ÖRNEK 1: LLOYD’S OF LONDON BİNASI, LONDRA (1986)
PROGRAMI : Ofis Binası, Lloyd’s Sigorta Şirketi
TASARIM EKİBİ :
Mimari: Richard Rogers
Strüktür ve Servisler : Ove Arup & Partners
Strüktür, kabuk, servis alt sistemlerini birarada ele alan ve entegrasyon kriterlerine göre, strüktür
elemanlarını, kabuk tasarımını ve çok amaçlı bileşenleri düzenleyen bir uygulamadır.
Bina üretiminde, her katta tekrar eden elemanlara ve bina alt sistemlerinin göreli ömürlerine göre
alınan kararlar, Rogers’ın kütle biçimlenmesinin temelini oluşturmuştur. Rogers, binanın programına
göre asıl aktivitelerin yürütüleceği mekanları, “servis alan” ve bu mekanlara hava, su, elektrik, ısı,
ulaşım olanağı vererek yaşamasını sağlayan bölgeleri ise “servis veren” mekanlar olarak tanımlar.
Servis veren mekanların, servis alan mekanlara göre ömürlerinin daha kısa olacağı mantığı ile, servise
yönelik birimler binanın özellikle dışına çekilmiş ve servis kuleleri önüretimli olarak kurgulanmıştır.
Atrium, atrium etrafını saran parçalanmış orta kütle servis alan ana mekanı, bu alan etrafında
örgütlenmiş ve farklı kotlarda biten kuleler de servis veren bölümleri oluşturmaktadır. Servis alan
mekanlar, açık ofis birimlerinin yer aldığı, binanın esas programına yönelik total mekanlardır. Bu total
mekana servis veren birimler ise altı adet kuleden oluşmaktadır. Altı adet kuleden üçü yangın ve kaçış
merdivenlerini diğer üçü asansör, ana merdiven ve ıslak hacimleri içermektedir. Farklı kotlarda biten
kulelerin dördünün en üst kotu tesisat hücreleri ile bitirilmiştir. Bu tesisat hücreleri içinde yer alan,
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havalandırma santrallerinden başlayan ve tüm binayı dolaşan, ana dağıtım ve toplama kanalları
kabuğun dışına alınmıştır. Kütleden rahatlıkla okunacağı gibi, ön üretimli kulelerin her birnin üzerine,
bakım onarım amacına yönelik olarak, sürekli kalacak vinçler yerleştirilmiştir. Taşıyıcı sistem
betonarme olmasına rağmen binaya çelik görüntüsü hakimdir. Kütle, örgütlenme mantığı ve bu
mantığı yansıtan üretim biçimi, üzerinde taşıdığı kanalları, dokusu ve rengi ile bir binadan çok dinamik
bir makine görünümündedir. (Resim 1.1).
Entegrasyon Bağlamında Sistem ve Bileşen Tasarımı :
Rogers’in projelerinde özellikle enerji korunumuna verilen önem ve mekanik sistemler ile mimari-strüktür
elemanlarının bir arada ele alınmasına dayalı tasarım unsurları çarpıcıdır. Çok az binada rastlanan
biçimde üç alt sistemi de bir arada ele alan yaklaşım ile tasarım aşamasından itibaren disiplinlerarası bir
süreç izlendiği gözlenmektedir.
Atrium, iç mekanda tüm bina boyunca galeri olarak işlev yüklenmekte, bir yandan mekanı üçüncü boyutta
birbirine bağlarken diğer yandan şeffaf örtüsüyle, atriumların tercih nedeni olan enerji tasarrufu, iç
mekanın doğal aydınlatma ve hava dolaşımının zenginleştirilmesi gibi katkılarda bulunmaktadır. Atriumun
etrafını saran kütle güney cephede çökertilmiş, cam tonoz güneye bakan yüzeyde cepheleşerek iç
mekanlara güney ışığı alma şansı yakalanmıştır (Resim 1.2). Böylelikle atrium etrafında örgütlenen açık
ofis birimlerinin doğal olarak aydınlatılması olanaklı olmuş, bunun yanısıra kış dönemi için güneşten elde
edilecek ısı kazanımı da arttırılmıştır. Bu, klasik anlamda bir avlu ve tonoz tasarımına Rogers’in güneşe
yönlenme anlamında bir yorumu olarak ele alınmaktadır.
Binanın strüktürel sistemi, servis alt sistemleri ile birlikte düşünülmüştür. Ana aktivitelerin yürütüldüğü,
servis alan ofis ve atrium alanına ait yatay ve düşey strüktürel bileşenler hem statik anlamda rijitliği
sağlamakta hem de servis alt sistemlerinin bir bileşeni olarak görev yapmaktadır. Çünkü Rogers’ın
özellikle parçalı olarak tasarladığı döşemeyi oluşturan kirişler, içerde tüm kütle boyunca devam eden
ve döşeme gibi iç ortama ekspoze bırakılan kolonlar, strüktürel görevlerinin yanısıra “ısıl kütle” olarak
da işlev yapmaktadır. İçsel ısı kazançlarının çok yüksek olduğu binada, strüktürel elemanların sahip
olduğu yüksek ısıl kütle aracılığı ile 24 saatlik period çerçevesinde tekrarlanan ısı depolama ve
boşaltma aktivitesi, kışın ısıtma, yazın da soğutma yükünü önemli oranda hafifletmektedir. Soğutma
gerektiren dönemlerde, kabuğun açılan kısmından geceleri yapılan doğal havalandırma yolu ile ısıl
kütlede depolanan serinlik ertesi günün en sıcak saatlerindeki aktif soğutma yükünü düşürmektedir.
Aynı şekilde, ısıtma gerektiren dönemlerde, içsel ısı kazancının ısıl kütlede depolanması, konfor
sıcaklıklarının düzenlenmesine katkı koyduğu gibi, ertesi günün en serin saatlerindeki aktif ısıtma
yükünü de düşürmektedir. Isıl kütlenin iç ortam havası ile ısı alışverişini güçlendirmek ve hız
kazandırmak amacıyla, ofis birimlerinde strüktürel elemanlar özellikle açıkta bırakılmış ve bir bitirme
malzemesi ile kaplanmamıştır. Servis alan mekanların iç ortam konfor koşullarını, daha az enerji
tüketerek sağlamaya çalışan strüktürel yapılanmaya, servis veren kulelerde rastlanmamaktadır. Çünkü
kuleler servis alan alanlarla aynı iç ortam konfor düzeyini gerektirmeyen, merdivenlerden, klima
santrallerinden ve wc modüllerinden oluşmaktadır. Bu anlamda binada servis alt sistemlerinin hizmet
verdiği alanların ayrışmasına yönelik bir zoning yaklaşımı strüktürel sistem tercihinde de devam
etmektedir.Ofis birimlerinde, ağır konstrüksiyonlu, ısıl kütle oluşturacak bir strüktürel sistem tercihi
varken; kulelerde ısıl kütlesi düşük, hafif konstrüksiyon tercih edilmiştir. Servis sisteminin diğer
sistemlere göre daha kısa ömrü olması nedeni ile de değiştirilebilir önüretimli bir taşıyıcı sistem tercihi
sözkonusudur. “Zoning”, binayı oluşturan tüm alt sistemlerin bireysel çözümleri ve entegrasyona
yönelik çözüm üretiminde bilinçli ve başarılı bir yaklaşımdır. Kütleden algılanan çok parçalı mekanik
yapılanma da bu farklı “zone”ların herbirinin ayrı ayrı algılatılması isteğinin bir sonucudur. Binanın,
strüktürel sisteme ilişkin ısıl kütle oluşturan elemanlarının açıkta bırakılması, çok hassas bir işçilikte
üretimini zorunlu kılmış ve bu amaçla strüktürel bileşenlere ilişkin her bir eleman için özel kalıplar
hazırlanmıştır.
Strüktürel döşeme için geliştirilen kiriş plak ilişkisi, farklı sistem bileşenlerinin mekan paylaşımı
açısından çarpıcı bir uygulamadır. Servis sistemlerinin yükünü hafifletmek üzere, döşeme sistemi ile
bir arada ele alınan kabuk yaklaşımı da sistemler arası çoklu entegrasyona bir örnek teşkil eder.
Strüktürel döşeme çözümü, geleneksel kaset sisteminin değişik bir yorumudur. Rogers, tesisat ve
elektrik yükünün fazla olduğu bu ofis bloğunun döşeme sisteminde, kaseti oluşturan kirişleri
betonarme olarak kurgulamış, hafif konstrüksiyon döşemeyi, kasetten noktasal yükselen ayaklara
taşıtmıştır. Kolonlar 10m. aks aralıklarıyla yerleştirilmiş olup, ara boşluklar kaset sistemle geçilmiştir.
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Döşeme, kaseti oluşturan kirişlerin modül akslarından noktasal olarak 44cm. yükseltilmesi ve bu
yükseltme ayaklarına yerleştirilen ölü sac kalıp üzerine beton dökülmesi ile oluşturulmuştur. Kaset
sisteme ait kirişler arası boşluklar ile 44cm. yükseltilen kısım birbirine akan tek bir hacime
dönüştürülerek, yatayda rahat hareket olanağı veren, kesintisiz bir tesisat boşluğu elde edilmiştir
(Resim 1.3). Hafif konstrüksiyon döşemenin üzerinde ise yükseltilmiş döşeme kurgulanmıştır. Bu
döşeme sisteminin ve tesisat boşluklarının tasarımının getirdiği yenilik ve avantajlar şunlardır :
1. Döşemenin alışılagelmiş kaset döşemeden farklı olarak, hafif konstrüksiyon kurgulanması ile
döşeme ağırlığı ciddi biçimde azaltılmıştır.
2. Döşeme üzerinden iç mekana hizmet edecek servisler (örneğin, temiz hava dağıtımı, ofis
otomasyon kabloları v.b.) yükseltilmiş döşeme içine alınmıştır. Döşeme altından yani tavandan iç
mekana hizmet edecek servisler (örneğin, yapay aydınlatma ve ilgili tesisat, sprinkler, kullanılmış
hava emiş ve iletim kanalları v.b.) ise döşeme altında oluşturulmuş tesisat boşluğuna alınmıştır.
Hafif konstrüksiyon döşemenin altında ve üstünde hizmet edeceği bölgelere göre oluşturulan bu
teknik “zone”lar sayesinde döşeme ve kaset kirişlerinden oluşan strüktürel bileşenleri delerek
zedeleme sorunu ortadan kaldırılmıştır. Bu çözüm strüktür ve tesisat sistemine ait bileşenlerin,
mekan paylaşımına yönelik orjinal bir uygulamadır.
3. Servis kulelerindeki klima santralından dağılan ve geri dönen, geniş kesitli, temiz ve kirli hava ana
kanalları (main) kabuğun dışına alınmıştır. Kabuk içine ise daha dar kesitli dağıtım kanallarının
(branch) alınarak döşeme sistemi içinde çözülmüş olması, teknik “zone”lar ile birlikte döşeme
kalınlığının düşmesine ve dolayısıyla kat yüksekliklerinin azalmasına olanak vermiştir.
4-Her kaset modülü içinde modülün tamamını kullanacak şekilde yerleştirilmiş aydınlatma elemanları,
hem yapay aydınlatma, hem sprinkler fonksiyonu, hem de kullanılmış havanın emilmesi görevlerini
üstlenecek biçimde tasarlanmıştır. Bu çözümde yapay aydınlatma, yangın denetimi ve havalandırma
sistemlerinin hepsine birlikte hizmet eden çok fonksiyonlu bir bileşen vasıtası ile entegrasyona çok
güzel bir örnek verilmiştir.
Ofislerden çok fonksiyonlu aydınlatma elemanları ile emilen hava, döşeme altındaki tesisat
boşluğundan havalandırma kanalları ile kabuğa taşınır ve üç katmanlı cam arasına üflenir (Resim 1.3).
Kabuk içinde dolaştırılan kullanılmış hava, yine kabuk dışındaki ana dönüş kanalları ile servis
kulelerinde yer alan klima santrallerine ulaştırılır. Kullanılmış havanın ısısı bodrum katlardaki sprinkler
tanklarında toplanarak yeniden kullanılır. Klima santralleri bodrum kat seviyesinde ve altı adet servis
kulesinin dördünde yerleştirilmiştir. Kabuk sistemi, kat döşemeleri ile parçalanmış, üç katmanlı
açılabilir kanatları da olan camlı bir sistemdir.Temiz ve kirli havayı taşıyan kabuk dışındaki ana
kanallar her katta döşeme hizasında tekrar etmektedir. Kabuk dışında yerleştirilmiş kanallarda gerekli
yalıtım önlemleri alınmıştır. Böylece abartılmış görüntüsü ile vurgulanan bu kanalların bütün cephe
boyunca her katta tekrar etmesi, Rogers’ın istediği servis veren ve alan ilişkisini de kuvvetlendirmiştir.
Yüksek performanslı kabuk, hem binanın dış zarfını oluşturmakta hem de enerji korunumuna katkıda
bulunmaktadır. Kışın kullanılmış sıcak havanın kabuk arasında dolaştırılması sayesinde iç dış ortam
arasında oluşturulan tampon, enerji kaybını sıfırlamaktadır. Yazın ise iç mekanlara üflenen serin
havanın dışarıya atılmadan önce kabuk arasında dolaştırılması ile iç dış ortam arasında oluşturulan
tampon, soğutma ihtiyacını minimize etmektedir. Ofis birimlerinde, kabukta açılan kanatlar ile doğal
havalandırmaya yönelik bir yaklaşım da vardır.
Lloyd’s of London binası, tamamlandığı 1986’dan beri, mimarların ve mühendislerin çok konuştuğu bir
yapı olmuştur. Tesisata ilişkin kanalların dışa alınması tavrı gerek bu binada gerek daha önce
örneklerinin verildiği Paris, Pompidou Center gibi binalarda, yalıtım ve işçilik anlamında getirdiği
maliyet nedeniyle eleştirilse de, bu binada ana dağıtım kanallarının bina dışına alınarak kabuk içinde
yanlız daha dar kesitli olan ikincil kanalların girmesinin getirdiği hacim ekonomisi açısından, kabul
görmüştür. Tasarımın başından itibaren özellikle istenen, ana mekanların bağımsız total alan olarak
kalma isteği gerçekleşmiş, esnek bir banka hacmi kurgulanmıştır. Binayı oluşturan tüm alt sistemleri
birarada ele alan bu bakış açısı ile tasarımın başından itibaren başlayan disiplinlerarası çalışma,
Rogers’ın tasarım eskizlerinden itibaren takip edilebilmektedir. Kabuk alt sistemi için önerilen yüksek
performanslı duvarın, özellikle servis alt sistemleri ile ilişkisi, 1986 yılına kadar bu alanda gösterilen
çabaların sıçrama noktası olması açısından önemlidir. “Le Courbusier’in ev içinde yaşanılan makinedir
dediği, makineyi üretmenin zamanı gelmiştir” diyen Rogers’ın bu binası, high-tech akımın en çarpıcı
örneklerinden biridir.
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Resim 1.1. Lloyd’s of London Binası, plan, kesit, görünüş.

Resim 1.2. Atrium ve etrafındaki ofis hacimleri (servis alan) ile kuleler (servis veren)
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Döşeme Kurgusu

Teknik “zone”lar kabuk ilişkisi
Resim 1.3. Döşemede teknik “zone”ların
kurgulanması ve kabuk sistemi ile ilişkisi.

Kasetlerin Oluşturulması

Teknik “zone”ların kurgulanması

Resim 1.4. Kabuk dışına alınan ana dağıtım ve
toplama kanalları.
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ÖRNEK 2 : HONGKONG & SHANGHAI BANK BİNASI, HONG KONG, (1985)
PROGRAMI : Ofis Binası, Hongkong bankası genel müdürlüğü
TASARIM EKİBİ:
Mimari : Norman Foster
Strüktür : Ove Arup & Partners
Mekhanik ve Elektrik Mühendisliği : J.Roger Preston
Strüktürel alt sistem ile servis alt sistemi arasında entegrasyon kuran, teknik olanakları sonuna kadar
kullanıp, servis alt sistemlerine ait her türlü donanımı özgün tasarım ve üretim ile binaya entegre eden
bir uygulamadır.
Plan düzlemdeki yalın dikdörtgenin, üçüncü boyutta parçalandığı bir kütle yaklaşımı vardır. Minimum
sayıda taşıyıcı kullanma kaygısı ile oluşturulan taşıyıcı sistemin özelliklerini, kütle üzerinden okumak
olanaklıdır. Servis modülleri, Lloyd’s of London binasında olduğu gibi servis alan mekanlardan kütle
olarak tamamen kopartılmamıştır. Ön üretimli hafif konstrüksiyon servis modülleri, doğu-batı
cephelerindeki yerlerine her katta tekrar edecek biçimde üst üste monte edilmiştir. Bakım onarım
amacına yönelik yerleştirilen sürekli vinçler kütleden algılanabilmektedir. Bu örnekte de, binayı
oluşturan sistemlerden servis sistemlerinin ömrünün diğer sistemlere göre daha kısa olacağını kabul
eden yaklaşımların genel tavrını görebilmekteyiz (Örnek 1 : Lloyd’s of London binasında olduğu gibi).
Bina içinde bir atrium kurgulanmış olmasına rağmen kütleden algılanmaması mimari bir tercihtir. Ofis
blokları ile üstü kapanmış olan atriuma güneş kepçesi (sun scoope) kullanarak ışık alma becerisi, pek
az binada rastlanan bir teknik yaklaşımdır. Kütledeki parçalanma tamamen yönetmeliklerin komşu
binalara gölge düşürme sınırları içinde belirlenmiştir. Foster’ın 47 katlı kuleyi bitirmek üzere özellikle
kurguladığı helikopter pisti, seçtiği malzemeler ve yapı bileşenleri ile teknolojik bir gösterge halinde
algılatmak istediği kütle, pek çok otorite tarafından başarıya ulaşmış olarak nitelendirilmektedir (Resim
2.1).
Entegrasyon Bağlamında Sistem ve Bileşen Tasarımı :
Bu ofis binasında, içsel ısı kazançlarının yüksek olması sorunu yanısıra, Hong Kong’un aşırı sıcak ve
nemli ikliminin getirdiği dezavantajlar, ciddi güneş kontrolü önlemleri ve üç boyutta bina kütlesiyle
birlikte kurgulanmış bir atrium tasarımı ile hafifletilmeye çalışılmıştır. Nemin çok yüksek oluşu doğal
havalandırmaya olanak vermediğinden, nem kontrolü ve soğutma yüklerinin fazlalığı nedeniyle tam
iklimlendirme (air condition) tercih edilmiştir.
Hongkong bankası, teknik olanakların sınırsızca kullanıldığı, binayı oluşturan sistemlerin ve her türlü
yapı bileşeninin binaya özel tasarlandığı ve değişik ülkelerde üretildiği kendi endüstrisini oluşturmuş
bir binadır.
Kütleden de algılanabildiği gibi strüktürel sistem son derece özgündür. Birbiri ile entegre çalışan dört
kolonun oluşturduğu ve kat yüksekliği boyunca çaprazlarla desteklenen çelik düşey taşıyıcılar kendi
içinde üç boyutlu bir kafes sistemini çağrıştırmaktadır. Bu üç boyutlu taşıyıcılar belirli katlarda asma
makas ile birbirlerine bağlanmakta ve bu makaslar yine kütleden algılanabilmektedir. Her makas
sistem askı çubukları aracılığı ile altındaki kat gruplarını taşımaktadır. Tip döşemeler, üç boyutlu kolon
akslarında yer alan asma makasların askı çubuğuna bağlı ana taşıyıcılar arasında yapılan hafif bir
ızgara, ölü kalıp ve ince bir beton tabaka ile oluşturulmuştur. Doğu batı akslarında yer alan servis
kuleleri ise ön üretimli modüller halinde (döşemesi ve duvarı birarada) vinçlerle tek tek kaldırılmış ve
monte edilmiştir. Tipik bir servis modülünün içinde, tuvaletler, sabit hava debili (CAV) ve değişken
hava debili (VAV) sistemlerine ait tesisler yer almaktadır (Resim 2.2).
Üç boyutlu kolonlar, bunları birbirine bağlayan virendel kirişler, asma makas ve döşeme ızgaralarının
tamamı çeliktir. Çelik kolon takımını oluşturan her bileşen, korozyona karşı 12mm. kalınlığında
çimento bazlı bir kaplamanın püskürtülmesi ile korunmuştur. Bunun üzerine yangın dayanımını
arttırmak için yüksek esnekliğe sahip, ince seramik lifli battaniye tipi bir yalıtım serilmiştir. Bu yalıtım,
içerden yerleştirilen çelik hasır ile desteklenerek rijitliği sağlanmıştır. Yangına karşı yapılan yalıtımın
üstüne alüminyum folyo koruyucu sarılmış, arada boşluk bırakılarak alüminyum giydirme ile kaplama
sistemi bitirilmiştir. Alüminyum folyo kaplama ile alüminyum giydirme yüzeyi arasında kalan boşluk, air
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condition sisteminin düşey kanallarını içeren bir tesisat boşluğudur. Bu düşey tesisat boşluğu, yatayda
asma tavan ve yükseltilmiş döşemeler ile devam ettirilmiştir. Alüminyum folyo kaplama bir yandan
düşeyde uzanan tesisatın yangın yalıtımını zedelemesini önlerken, diğer yandan Hongkong’un son
derece nemli ve sıcak dış hava koşullarında, derzlerden oluşabilecek buhar difüzyonuna karşı buhar
kesici görev üstlenmektedir. Bitirme malzemesi olarak tercih edilen alüminyum kaplama, bir deri gibi
tüm strüktürün formunu takip edecek biçimde taşıyıcı elemanlara giydirilmiştir. Panel tipleri ve derz
detayları mümkün olduğunca tipleştirilmiştir.
Bina kabuğunun kuzey güney cepheleri, manzara ve derin ofis hacimlerinin doğal aydınlatılma
isteklerine yönelik olarak kütle boyunca şefaf bırakılmıştır. Doğu batı cephesinde ise az sayıdaki şefaf
yüzeyler merdiven ve servis hücreleri ile gölgelenmiştir. Kuzey ve güney cepheler, kat yüksekliğini
modül alan ve en alt kottan kule en üst kotuna kadar aynı görünümde devam eden hafif konstrüksiyon
çift cam giydirme sistemidir. Güneşten elde edilecek ısı ve ışık kazançlarını kontrol altına almak üzere
çift katmanlı cam kabuk arasına yerleştirilen hareketli jalüziler ve her katta yatay sürekliliğini koruyan
güneş kırıcı bantlar ile aktif soğutma yükü hafifletilmiştir. Her kat döşemesinde tekrar eden kedi yolu
olarak da tanımlayabileceğimiz yatay bantlar, güneş kırıcı olma nitelikleri yanısıra bakım onarım
temizlik işleri için de kullanıldığından kuzey cephede de tekrar edilirken, güney cepheden elde
edilecek ısı ve ışık kazanımının kontrolüne yönelik olarak çift cam arasına yerleştirilen jalüzilere,
kuzey cephede yer verilmemiştir .
Air condition sistemine ve ofis otomasyonuna yönelik yoğun tesisatın yatayda yayılabilmesi için
strüktürel arakat döşemeleri uygun bir düzlemsel zemin oluşturulması açısından tercih edilmiştir. Bu
yaklaşımla, mekanik ve otomasyon sistemlerine ait tüm tesisat yükseltilmiş döşeme içine alınmış,
aydınlatma sistemi donanımı asma tavana yerleştirilmiştir. Yükseltilmiş döşeme sistemi tamamen
altındaki tesisata ilişkin verilerden yola çıkarak bina için özel olarak tasarlanmıştır. Temiz hava ve
kullanılmış hava kanalları yükseltilmiş döşeme içine yerleştirilmiştir. Havalandırma sistemi için seçilen
değişken hava debili (VAV) ve kabuğun iç çeperlerinde bu havalandırma sistemini destekleyen sabit
hava debili (CAV) sistemine ait ana kanallar doğu batı yönünde ilerlerken, ikincil kanallar kuzey güney
doğrultusundadır. Görüldüğü gibi, iklimin ve içsel ısı kazançlarının birarada oluşturduğu aşırı
iklimlendirme yükü, sabit ve değişken hava debili sistemlerin bir arada kullanılmasını gerektirecek ağır
bir tesisat ağına neden olmuştur (Resim 2.2). Şefaf yüzeylerde, dışardaki aşırı sıcak ortamdan iç
mekanlara ısı transferini kontrol altında tutmak üzere, cam yüzeylerin önünde sürekli serin hava
üfleyen sabit hava debili menfezler kullanılmıştır. İç-dış ortam arasında bir tampon oluşturarak ısı
transferini kesmeyi amaçlayan serin hava perdesi, Lloyd’s of London binasında cam katmanları
arasında dolaştırılan havanın fonksiyonuna benzer bir görev yapmaktadır.Doğu batı yönündeki ana
hat, bu cephelerdeki servis hücrelerin içindeki iklimlendirme santralinden dağılmaktadır. Her iki
yöndeki kanal takımı, körüklü hortum benzeri esnek bağlantılar ile birbirine bağlanmıştır. Yükseltilmiş
döşemeden iç mekanlara üflenen iklimlendirilmiş havanın %80’i yine yükseltilmiş döşeme üzerindeki
ısı algılayıcılı geri dönüş grillerinden, %20’si ise, tavandaki aydınlatma elemanları tarafından
emilmektedir. Aydınlatma elemanlarından emilen hava, kanallarla, asma tavan boşluğundan, düşey
taşıyıcıların kaplamalarının gerisindeki tesisat boşluğundan geçerek yükseltilmiş döşeme içindeki geri
dönüş kanallarına iletilir. Yükseltilmiş döşemede toplanan kullanılmış hava doğu batı doğrultusunda
yer alan servis modüllerinin içindeki iklimlendirme santralına gider, burada sıcak/soğuk geri kazanım
serpantininden geçerek ısısı geri kazanılıp dışarı atılır.
Binada kat bazında kullanım esnekliği yaratmak üzere mikroklima anlayışı çerçevesinde kullanılan,
hacmin tümünün değil sadece kullanıcının yakın çevresini oluşturan bölgenin iklimlendirilmesi ile enerji
tasarrufuna dayalı bir uygulama yapıldığını görmekteyiz. Bu çerçevede, her katta tekrar eden servis
hücrelerinin kullanılması ve bu hücreler ile bağlantılı yükseltilmiş döşeme altındaki kanal ve kablo
dağıtımı, Foster’ın tüm yapıda “desantralizasyon” yaklaşımını hayata geçirmiş ve kat bazında
kullanılmayan bölgelerin susturularak enerji tasarrufu ve işletmede esneklik sağlanmıştır.
Elektrik, elektronik sisteme ilişkin donanım da aynı biçimde iki doğrultuda dağıtım ağı ile yayılmaktadır.
Son derece yoğun bir dağıtım ağının üzerini kaplayacak olan yükseltilmiş döşeme elemanlarının,
taşıyıcı ayak sayısını minimum tutmak amacıyla, modül açıklığının mümkün olduğu kadar büyük
seçilmesine karar verilmiştir. 120*120cm. modülün tercih edilme sebebi budur. Ancak bu tip
yükseltilmiş döşemede açıklığı geçecek malzemenin strüktürel yükü arttırmayacak kadar hafif ama
aynı zamanda seğim yapmayacak kadar dayanıklı bir malzeme olması gereği vardır. Bu noktadan
hareketle çoğunlukla uçak endüstrisinde kullanılan petek dokulu lamine alüminyum malzeme tercih
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edilmiştir. Minimum yükseltme ayağı ve maksimum esneklik açısından yükseltilmiş döşeme 120'lik
ideal ölçülerine ve malzemesine ulaşmıştır. Ancak havalandırma ve elektrik tesisatına ilişkin çıkışların
verilebilmesi için, bu modül son derece büyük kalmıştır. Hava çıkışlarının olduğu panellerde 120’lik
paneller yerine, 4 tane 60’lık panel kullanılmış ve 60’lık panellerden gerekli olanın ortası delinerek
çıkış verilmiştir. Zeminden iklimlendirilmiş havanın üflenmesi halinde büyük problem olan “Marilyn
Monroe” efektini önlemek için, mimar mühendis ve üretici firmanın birlikte düşünüp tasarladığı özel
spiral ızgaralı dairesel çıkışlar, mekana düşük hızda ama sürekli temiz hava vermektedir.
Servis hücrelerinde bulunan her bir klima havalandırma cihazı için gerekli soğutma suyu, bodrum katta
teşkil edilmiş, kapasite kontrollü soğutma gruplarından sağlanmış, soğutma grupları ise, deniz suyunu
ısı deposu olarak kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Sıhhi tesissat sistemlerinde ise, çevreye zararı en
aza indirmek amacıyla klozetlerde deniz suyu kullanılmaktadır.
Foster’ın yapıldığı dönem için, teknik anlamda önemli bulunan diğer bir kurgusuda, klasik anlamdaki
atrium çözümüne önerdiği aydınlatma biçimidir. Binanın merkezinde 11 kat boyunca devam eden
atrium boşluğunun üzeri banka bloğu ile kapanmıştır. Buna rağmen Foster, 12.katta güney cepheye
yerleştirilmiş bir güneş kepçesi kullanarak atriuma doğal aydınlatma sağlamayı başarmıştır. Dışarıdaki
480 adet ayna ile güneş ışığını toplayan sistem, atrium üzerindeki 225 adet yansıtıcı alüminyum
üzerinden galeri boşluğuna gün ışığını yansıtmaktadır. Yapay aydınlatma gereksinimini azaltmak ve
içerideki konfor seviyesini yükseltmeye yönelik bu yaklaşım, yine mimar mühendis işbirliğinin bir
örneğidir (Resim 2.4).
Foster alışılmış ygulamalarından farklı bir atrium tasarlamıştır. Doğu ve batı cephelerindeki, kontrollü
ve gölgelenmiş yırtıklar dışında, atrium, her yönde bina kütlesi ile sarılmıştır. Bizim yorumumuza göre
bunun nedeni; Hong Kong ikliminin negatif dış verilerinden sadece güneş ışığının doğal aydınlatmaya
yetecek kadar alınması, binanın yüksek ısıl kütlesinin merkezinde sürekli serin kalacak bir çekirdek
(atrium) oluşturulmasıdır. İklimlendirme uygulanan mekanlar, dış ortamın ağır tropikal koşullarına
karşı, bir taraftan, güneş kontrollü kitlenmiş bir kabuk ve kabuktan içerde oluşturulan periferal soğuk
hava perdesi ile korunurken, diğer taraftan, serin bir çekirdek fonksiyonu gören atrium ile
desteklenmektedir.
Binanın zemin seviyesinde kente açılma isteği zemin katın boşaltılmasını ve giriş plazası haline
dönüştürülmesini gerektirmiştir. Ancak yüksek blokların zemin kotunda oluşan olumsuz türbülans ve
basınç koşullarının kontrolü yanısıra yöreye özel tayfunların, binanın giriş plazasını rahatsız etme
tehlikesini önlemek için plazanın kuzey güney cephesine cam etekler yerleştirilmiştir. Binayı
çevreleyen bu cam perdeler güneşin açısına göre hareket ederek güneş kontrolü sağlayacak ve
zeminde oluşabilecek olumsuz hava akımlarına karşı perdeleme görevi üstlenecek niteliktedir. Birinci
katta başlayıp, 11 kat boyunca devam eden atrium boşluğunun döşemesinin şeffaf çözümü nedeniyle
zemin kattaki plazadan, atrium kolaylıkla algılanabilmektedir (Resim 2.5). Atriuma güneş kepçeleriyle
alınan gün ışığı, atrium ve atriuma bakan mekanları aydınlattığı gibi şeffaf kat döşemesi aracılığı ile
binanın giriş kotundaki plazaya kadar süzülebilmektedir.
Foster’ın Hongkong Bankası, yapıldığı yılların yakınlığı, kabukta iç-dış ortam arasında bir tampon
oluşturulması açısından havanın kullanılış biçimi, mekan organizasyonundaki zoning yaklaşımları ve
bina endüstrisinde sık rastlanmayan endüstriyel bant üretim modelini özellikle inşaat sektörüne taşıma
çabaları ile Rogers’ın Lloyd’s of London binasıyla sıklıkla karşılaştırılmaktadır. Foster’ın binasında,
servis alt sistemlerinin yükü, aşırı sıcak ve nemli iklim koşulları nedeniyle aynı büyüklükteki binalara
oranla daha fazladır. Ancak bu negatif koşullara rağmen, pasif tasarım ilkeleri ve enerji etkin
yaklaşımlardan yararlanma prensipleri, sistemin başarısını arttırmıştır. Strüktürel sistemde olduğu gibi
yükseltilmiş döşeme, iç kaplamalar, asma tavan uygulamaları gibi konstrüktif alanlarda da mimar
mühendis işbirliğine önem verilmekte olup, binanın teknik başarısının bu noktada yattığı özellikle
vurgulanmaktadır.Strüktürel tercihlerden kaynaklanan ve altındaki beş katı taşıyan asma makaslar
eleştrilmekle birlikte, binada asma makasların denk geldiği katların iki kat yüksekliğinde boşaltılarak,
ortak aktivite alanları olarak değerlendirilmesi ve ara bölücüler kullanılmadan total bırakılması, asma
makasların, iç mekanda değerlendirilmesi açısından olumlu bulunmaktadır. Bina kendi teknolojisini
kendi yaratmıştır sözlerini tamamen doğrular. Çünkü tasarım aşamasında başlayan disiplinlerarası
çalışma, üretim aşamasında mimar mühendis işbirliği ile kurulan laboratuarlarda, çalışma atölyelerinde
devam etmiş, herbir bileşen ve kaplama malzemesi için özel araştırmalar yapılmıştır. Bunu
destekleyen endüstri kolları ve üretici firmalar ile de uluslararası bir bina olma özelliği taşımaktadır.
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Resim 2.1. Hongkong & Shanghai Bank Binası,
plan, kesit, görünüş
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Resim 2.2. Yükseltilmiş döşeme içinde yer alan, iklimlendirme sistemi dağıtım ağı.

Resim 2.3. Her katta tekrar ederek servis kulelerini oluşturan servis modülleri ve modül içindeki
iklimlendirme santralleri.
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Resim 2.4. Güneş kepçesi ve güneş kırıcı raflar.

Resim 2.5. Plaza, şeffaf kat döşemesi, cam
perdeler.
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ÖRNEK 3 : COMMERZBANK KULESİ, FRANKFURT (1997)
PROGRAMI : Ofis Binası; Commerzbank genel müdürlüğü
TASARIM EKİBİ:
Mimari : Norman Foster
Strüktür : Ove Arup & Partners ve Krebs & Kifer
Makina Mühendisliği : J.Roger Preston ve Petterson Ahrens
Elektrik Mühendisliği : Shad&Hölzel
Frankfurt yerel yönetiminin, ekolojik yapılaşmada takip ettiği ciddi destekleme ve yaptırım politikaları
çerçevesinde, tasarımcıya sunduğu olanaklar değerlendirilerek, arsa maliyetinin çok yüksek olduğu iş
merkezinde, oluşturan kule, yükseklik olarak Avrupa’da birinci sıradadır (229m.). Dünyanın sayılı akıllı
binalarından adledilen Commerzbank, bina ve ofis otomosyon sistemlerini kullanarak minimum enerji
tüketimi ile maksimum performans yakalayan ekolojik bir binadır.
Üç cepheli kütle, her cephede üstüste dizili kat bloklarının arasına yerleştirilmiş gök bahçeleri ile
parçalanmıştır.Yapının genel planı, mimari grubun kendi tanımlaması ile, bir gövde ve üç taç
yapraktan oluşmuştur.Taç yapraklar bir atrium etrafında üçgen şeklinde kümelenmiş, ofis katlarıdır.
Gövde ise, bu ofis katlarına ışık ve doğal havalandırma getiren, zeminden tepeye kadar yükselen bir
atriumdur. Bu atriumun etrafında, her dört katta bir farklı yönlere bakan gök bahçeleri kurgulanmıştır.
Üçgen planın kütleye tamamen yansıması ile ofis, bahçe ve üç köşede yer alan çekirdek çözümler
rahatlıkla okunabilmektedir. Kütleden algılanmayan ancak, gök bahçelerin iç mekanda birleştiği atrium,
tüm kule boyunca içeride devam etmekle birlikte, şeffaf bir döşeme ile olumsuz baca etkisine karşı 12
katta bir bölünmüştür. Kule, kütle kararları, yeşili üst katlara taşıma prensipleri ile Avrupa’nın enerji
etkin bir yapısı ve aynı zamanda dünyanın en yüksekleri arasına Avrupa’dan girmeyi başaran tek
yüksek bloğudur. Cephede rüzgar bağlantılarından bağımsız, minimum eleman ve renk seçimi ile
sade, ancak kavramsal olarak tüm yaklaşımları ile son derece özgün ve geleceğin binalarına ipucu
veren, teknolojisi içinde saklı bir uygulamadır (Resim 3.1).
Entegrasyon Bağlamında Sistem ve Bileşen Tasarımı :
Foster’ın Commerzbank’da enerji etkin yapı tasarımı çerçevesinde önemle ve özellikle kurguladığı,
kabukta doğal havalandırma ve kütlede alınan gök bahçesi kararları, servis alt sistemlerine olumlu
anlamda katkı koymaktır. Frankfurt yerel idaresi tarafından da desteklenen üçüncü boyuta yeşilin
taşınması, konvansiyonel enerjinin minimum tüketilmesi, böylelikle bir yandan doğal enerjinin
kullanılma zorunluluğu diğer yandan minimum atık stratejileri ile doğa bir bina tasarımı
gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda Avrupa’nın ilk ekolojik yüksek bloğu olan Commerzbank, enerji etkin
yapı stratejilerini, bina yönetim sistemleri ile destekleyerek daha da etkin hale getirmeyi başaran bir
projedir. Enerji korunumuna verdiği önem ve doğal iklimlendirme yaklaşımı ile, son derece yalın fakat
bina yönetim sistemleri anlamında güçlü bir teknik ve elektronik yapılanma göstermektedir. Bu
yapılanma sayesinde, iç ve dış ortam verilerine ait değişkenler aynı noktadan takip-kontrol
edilebilmekte ve servis alt sistemlerine ilişkin fonksiyonlar otomasyona bağlı olarak devreye
girmektedir.
Bina strüktürel anlamda yalın bir binadır. Çünkü yapı parselinden kaynaklanan üçgen form üçüncü
boyutta da statik açıdan rijit bir form olup, kütlede istenilen boşaltmalara izin vermektedir.Bu binada,
yüksek bloklarda çok sıklıkla tercih edilen “servis çekirdeği” uygulaması vardır. Üçgen planın, ölü
köşelerinde yer alan merdivenler, asansör kovaları ve tesisat şaftları aynı zamanda strüktürel
çekirdekleri de oluşturmaktadır. Üç köşedeki çekirdeğin perde duvarları arasında yer alan virendel
kirişler ile kat döşemeleri ve gök bahçeleri kolonsuz olarak çekirdeklere taşıtılmaktadır. Üçgen
şeklindeki merkezi atrium, kotlara göre değişik cephelere yerleştirilmiş ofis ve iç bahçeler ile çevrilidir
(Resim 3.1).
İçsel ısı kazançları nedeniyle aktif soğutma yükünün, ısıtma yüküne oranla daha büyük problem
olduğu bu tip ofis binaları içinde, Commerzbank, aynı hacim ve aynı koşullar altındaki bir yüksek
bloğun üçtebiri oranında aktif soğutma yüküne sahiptir. Çünkü bu tip binalarda alışık olunmadığı
biçimde doğal havalandırma ile serinletme birinci plandadır ve bu nedenle benzeri binalarda görülen
büyük havalandırma kanal kesitlerine de gerek kalmamıştır. Foster’ın önerdiği kabuk, kütlenin getirdiği
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avantajlar ve kullanıcıların kendi kontrolü altında yapılan doğal havalandırma yolu ile istenilen konfor
koşulları sağlanmaktadır. Dış cepheye bakan ofis birimleri, kumanda ve denetimi gerektiğinde
otomatik olarak da yapılabilen kabuk aracılığıyla doğrudan doğal havalandırma imkanına sahiptir.
Atrium ve iç bahçeye bakan ofisler ise, gök bahçelerin açılan cam kanatlarından gelen ve buradaki
bitki dokusu ile oksijen miktarı daha da arttırılan havayı almaktadır. Gök bahçelerin 14m.
yüksekliğindeki cam cephelerinden, doğal havalandırma manual olarak yapılabildiği gibi gerektiğinde
elektronik olarak da kumanda edilebilmekte ve iç ortam konfor koşullarını kontrol ederek temiz hava
ihtiyacını dengelemektedir (Resim 3.2).
Yapıda statik ısıtma için, cephe önlerinde ve atrium önlerinde yüksek verimli sessiz konvektörler
kullanılmıştır. Doğal havalandırmanın ön plana çıkarak, aktif soğutma yükünü ciddi biçimde azaltması
ve ofis birimlerinde soğuk su borularının dolaştığı soğuk asma tavan olarak adlandırılan bir sistemle
desteklenmesi nedeniyle, benzeri türde soğutma yüküne sahip binalarda kullanılan geniş kesitli hava
kanallarına gerek kalmamıştır. Soğuk asma tavan sisteminde dolaştırılan su, havalı sistemlere göre
daha narin kesitli borular ile daha yüksek ısı depolanmasına olanak vermektedir (Resim 3.3). Çünkü,
bilindiği gibi suyun özgül ısısı havadan çok daha yüksektir.
Yılın doğal havalandırmaya olanak vermediği çok kısa bir döneminde hem iç hem dış “zone”larda
gereksinimini karşılayabilecek kapasitedeki mekanik hava üflemeli sistem, ofis birimlerinin
omurgalarında yerleştirilmiş olup, gerektiğinde devreye sokulmaktadır. Bu üflemeli sistemin devreye
girebilmesi için dış ortam hava koşullarında olağanüstü bir durumun (fırtına, çok yoğun hava kirliliği
v.b.) söz konusu olması ve doğal havalandırmanın yapılamaması gerekir. Normal koşullarda manual
olarak çalışan ofis pencereleri, ya da gök bahçelerin açılan cam kanatları, böylesi uç koşullarda, dış
ortamı takip eden elektronik kontrol ve kumanda sistemleri sayesinde, otomasyona bağlı olarak
kilitlenmektedir. Akıllı bina özelliklerinden olan bina yönetim sistemi, iç ortam hava kalitesi ve konfor
koşulları yanısıra dış ortama ilişkin hertürlü veriyi sürekli takip etmekte, doğal havalandırmanın devre
dışı bırakılıp, aktif sistemin çalışmaya başlaması gereken koşulları belirlemekte ve yine aynı merkeze
bağlı kumanda sistemleri ile, kabukta gerekli önlemleri otomatik olarak alabilmektedir. Bunların
yanısıra bina yönetim sistemleri, bina içindeki bütün hacimlerin yapay aydınlatmasını takip ederek,
aydınlatma düzeyini ayarlamakta ve bu hacimlerde herhangi bir hareket algılanmadığı koşullarda o
hacme ait yapay aydınlatmaya son vermektedir. Böylelikle gereksiz durumlarda devam eden yapay
aydınlatmanın yol açtığı enerji israfı önlenmektedir.
Nefes alan dış kabuk, aralarında 165mm’lik boşluk bulunan iki cam katmandan oluşmaktadır. Dış
yüzey bina boyunca sürekliliğini koruyan opak ve şeffaf bileşenlerden oluşan sabit bir giydirme
sistemdir. Dış ortam havası, şeffaf dış kabuk içinde dolaşabilmektedir. En dış katmandaki giydirme
cephede çözülen hava giriş ve çıkış detayları her kat döşemesinde, hava hareketine izin verirken,
yağmur suyunun girişini kontrol etmek üzere detaylandırılmış olarak (rain screen) tekrar etmektedir.
Hava hareketi için her kat bir modulü oluşturmaktadır. Her katın parapet üst kotundan hava girişi, bir
üst katın parapetinin alt kotundan hava çıkışı, kat yüksekliğindeki baca etkisine dayalı konveksiyon
yolu ile çalışmaktadır. Giydirme cephenin arkasında kalan hareketli hava katmanına her katta
sirkülasyon fırsatı verilmiş olması önemlidir. Açılan camların üst kotlarının, ara katmandaki havanın
boşalma noktasının altında bir kotta kalması nedeni ile ısınan havanın pencereler açıkken içeriye
alınması engellenmiş olmaktadır (Resim 3.4). İç yüzey bileşeni ise, kat döşemeleri arasında
kurgulanmış, gereğinde manual gereğinde bina yönetim sistemleri ile otomatik kumanda edilen, low-E
çift cama sahip pencerelerdir. Güneş kontrolü, doğal aydınlatma ve ısı korunumu açısından
performansı yüksek olan Low-E camlı pencereler ile 165 mm. dışında yerleştirilmiş olan şeffaf cam
giydirme cephe bileşeni arasındaki hareketli hava boşluğunda otomatik kumanda edilen jalüziler
vardır. Mevsimine göre ısı kazancı, ışık denetimi ve gölgeleme elemanı olarak kullanılmaktadır. Yazın
ısı kazancını azaltmak için otomasyon ile kumanda edilerek yarı kapalı tutulurken, kışın güneş ışığını
asma tavana doğru yansıtacak biçimde yönlendirilerek, indirekt aydınlatma yapılmakta ve güneşten ısı
kazanımı arttırılmaktadır. Asma tavan modülleri arasında dolaştırılan su boruları kış dönemi boyunca
jalüzilerin üzerine düşürdüğü güneş ışınımından ısı depolayarak ısıtmaya pasif anlamda katkı
koymaktadır. Ofis birimlerinde parlamayı önlemek için Low-E camlara verilen eğimin tam tersi bir eğim
ise gök bahçelerin camlı yüzeylerinde güneş kontrolü için kullanılmıştır.
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Resim 3.1. Commerzbank Kulesi, plan, kesit, görünüş.

Resim 3.2. Gök bahçeler, atrium ve kabuk yaklaşımları ile doğal havalandırma prensipleri.
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Resim 3.4. Çift katmanlı kabuk (rain screen)
detayı.

Resim 3.3. Strüktür, kabuk ve soğuk tavanları
veren aksonometrik çizim.

Resim 3.5 :Gök bahçeler ve atrium
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Yazın sıcak koşullarında, iç bahçelerin otomatik olarak açılan pencerelerinden alınan havanın,
ofiskütlelerini yalayarak atriuma ulaşması, iç mekanı serinletmek açısından bir rüzgar koridoru
oluşturmaktadır. Yine aynı biçimde atriumda ısınan havanın yükselmesi ve gök bahçeleri aracılığıyla
dışarı atılması binanın soğutma yükünü önemli oranda azaltmaktadır. Ancak, baca etkisinin fazla
güçlenmesini ve üst katlarda aşırı sıcak hava birikimini engellemek üzere, atrium her 12 katta bir cam
döşemeler ile bölünmüştür. Dolayısıyla atriumun havalandırılması 4 ana grupta ele alınmıştır. Her bir
grupta, en alt gök bahçede verilen havalandırma açıklıkları ile dışarıdan alınan hava, baca etkisi ile
atriumda dolaştırılarak söz konusu grubun en üst kotundaki gök bahçelerin açılan kanatlarından dışarı
atılmaktatır (Resim 3.2). Atriumdaki baca etkisi için tercih edilen 12 katlı zoning aynı zamanda yangın
esnasında duman kontrolü için de gerekli görülmüştür. Foster’ın servis sistemlerinin yükünü azaltmaya
yönelik bilinçli üçüncü boyut yaklaşımları bu kararlardan da açıkça okunmaktadır.
Yapıda klima havalandırma cihazları, taze hava ile çalışılıp, mahallerde iç hava kalitesini
sağlamaktadır. Ancak enerji tasarrufu için, kullanılmış havadan ısı geri kazanımı yapılmaktadır. Ayrıca
gök bahçelerin ısısını kontrol altında tutmak için gerekli görüldüğü anlarda, ofis alanlarının kullanılmış
havası atriumun ısınmasına yönelik olarak değerlendirilebilmektedir.
Mekanik sistemin merkezi ekipmanları çevreye en az zarar verecek şekilde seçilmiştir. Absorbsiyon
tipi soğutma grupları kullanılmış, grupların kondensasyon ısısı çatıda konumlandırılmış soğutma
kuleleri ile atmosfere atılmıştır. Klima santrallerinden gelen atık su, wc’lerin temizliği amacıyla
rezarvuar suyu olarak yeniden kullanılmaktadır. Bina genelindeki atık su için de yeniden kullanıma
yönelik bir arıtma sistemi vardır.
Commerzbank, alt sistemler arası entegrasyon yaklaşımlarını bina yönetim sistemleri ile birarada ele
alan bir uygulamadır. Akıllı bina özelliklerinden bina otomasyon sistemleri, iç-dış ortam verilerini tek bir
merkezden kontrol ederek, gerekli denetim sistemlerinin otomasyona bağlı devreye girmesini olanaklı
kılmaktadır. Böylesi bir otomasyonun getirdiği avantaj;
“Lokal konfor koşullarının belirlenmesinde kullanıcılara sağlanan kontrol/kumanda özgürlüğü
ve bu özgürlüğün olumsuz koşullarda denetlenebilmesi” şansıdır.
Commerzbank’ta, bina yönetim sistemleri sayesinde, ihtiyaca göre taze hava ve egzost sistemleri
devreye sokulabilmekte, aydınlatma kontrol edilebilmekte, gerekli gölgeme kontrolü yapılabilmekte,
havalandırma kapakçıkları ve pencereler kumanda edilebilmekte, kullanılmayan alanlara hizmet eden
elektro-mekanik sistemlerin işleyişleri minimize edilebilmekte ya da sonlandırılabilmektedir.
Servis sistemlerin yükünü azaltmak üzere biçimlenen kabuk, kütle ve strüktür yaklaşımları ile total bir
entegrasyon özelliği göstermektedir. Bina, enerji etkin yaklaşımlar ve pasif iklimlendirme tekniklerinin
bina otomasyon sistemlerinden destek alarak en ileri teknolojiler ile kullanılabileceğini ifade eden yeni
bir geleceğin habercisidir. Bu anlamda “Commerzbank, geleceğin binaları için ipuçları vermektedir “
diyen saptama önemlidir.

SONUÇ
Mimar binayı tasarlar, inşaat mühendisi iskeleti oluşturur, elektronik mühendisleri parçalar arasındaki
denetim/kontrol/kumandaya yönelik sinir sistemini kurgular, makine ve elektrik mühendisleri yaşamsal
enerji verir. Günümüzde bu ihtisaslaşmaya, binanın çevresine karşı göstermek zorunda olduğu saygı
ve duyarlılığın eklenmesi gerekir. Yeni binalarımız, iç-dış çevre verilere göre kendi oluşumunu yeniden
tanımlayan, canlı bir organizma gibi ayakta duran dönüşen, dönüştüren güçlü ve dinamik bir içerikte
kurgulanmalıdır. Bu modelin kurgulanması ise farklı disiplinlerin birarada olacağı ekip çalışması ile
olanaklıdır. Bina tasarım ve üretimindeki, geleneksel sürecin yetersiz kaldığı günümüzde aynı tavrın
geleceğe yönelik uygulamalar için sürdürülmesi olanaksız gözükmektedir. Enerji ve maliyet etkinliği
yanısıra kullanıcının fiziksel ve psikolojik üretkenliğini arttıracak yaşama koşulları sunmayı hedefleyen
bina üretimi, amacına, tasarım aşamasından başlayan mimar-mühendis işbirliği ile ulaşacaktır.
Sunulan çalışma içindeki soyutlamamız çerçevesinde, binayı oluşturan sistemlerin organizasyonu,
teknolojik gelişmelerin verdiği ip uçları ile disiplinlerin, karşılıklı alanlarını tanımasını gerektirmektedir.
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Canlı organizmayı yaşatacak olan farklı disiplinlerin birbirleri ile etkileşiminin anlaşılması ve bina
tasarım/üretim/işletimde yeni sürecin başlatılmasıdır. Verilen örneklerin her üçününde, tasarım ve
üretim aşaması içinde vurgulanmaya çalışılan ana özellik, entegrasyonu yansıtan ekip çalışması ve
geleceğin binalarına ait yakalanan ipuçlarıdır.
İçinde bulunduğumuz dönem, doğal enerji kaynaklarından yararlanmanın öneminin anlaşıldığı yıllardır.
Bu bakış ile mimar, çizdiği her çizginin diğer disiplinlerdeki karşılığına ait sorumluluğunu almalı, aynı
biçimde tesisat mühendisleri de mekan organizasyonu ve kabuk yapılanması tamamlanmış bir
tasarıma sonradan eklemlenme yoluyla dahil olmanın yanlız yetersizliğini değil, zararlarını da
görmelidir.
Enerji başlığından konuya bakıldığında bina içinde, sürekli enerji tüketen alt sistem, servis
sistemleridir. Doğal enerji kaynaklarına yönlenmenin en önemli kriter olduğu günümüzde,
“Servis sistemlerinin, yükünün, ömrünün, yerleştirilme prensiplerinin ve işletiminin diğer alt
sistemler ile etkileşimde en önemli başlığı oluşturduğu”
görülmektedir. Bu yüzden de binayı oluşturan alt sistemlere ait disiplinlinlerden, özellikle mimar-tesisat
mühendisi işbirliği daha güncel ve önemlidir.
Her üç örnekte sergilenen tavır da bunu göstermektedir :
Lloyd’s of London Binasında;
•
•
•

•
•

Servis sistemlerinin, aktif yükünü azaltmaya yönelik olarak strüktürel elemanlardan ısıl kütle
anlamında yararlanmak ve yüksek performanslı kabuk aracılığıyla aktif sistem yükünü düşürmek
yanısıra doğal havalandırma ile de sistemi desteklemek,
Soğutma ve ısıtma yükünü azaltmak için kabuktaki camlı katmanlar arasında hava perdesi
kullanmak,
Servis sistemlerin göreli ömrünü göz önüne alarak, klima santrallerini binadan bağımsız
hücrelerde çözmek, ana dağıtım ve toplama hatlarını bina dışına alarak, bir yandan bakım onarım
ihtiyacına yönelik önlem almak, diğer yandan gereksiz kat yüksekliklerinden kurtularak, hacim
ekonomisi sağlamak,
Servis sistemine ait donanımın bina içine yayılması ve fonksiyonuna yönelik olarak strüktürel
döşemeleri özgün düzenlemek ve bu sayede oluşturulan teknik zonlardan, servis sistemlerin
fonksiyonuna göre, strüktürel bileşenleri zedelemeden bina içinde yayılma şansı vermek,
Servis sistemlerinin bina içinde etkin çalıştırılmasına yönelik özel entegrasyon elemanları
tasarlamak,

Hongkong, Shanghai Bankasında;
•

•
•
•
•
•

Sıcak ve nemli iklimsel koşullar nedeniyle, temel işletme rejiminin soğutma olduğu binada, doğal
havalandırma ve ısıl kütleden yararlanmanın anlamını yitirmesi, aktif soğutma yükünü azaltmaya
yönelik olarak güneş kontrolünün öncelik kazanması çerçevesinde, kabuktaki şeffaf yüzeyleri
yönlere göre dikkatli tasarlamak ve güneş kontrol elemanları ile desteklemek,
Soğutma yükünü azaltmak için kabuktan içerde periferal soğuk hava perdesi kullanmak,
Servis sistemlerinin iklimsel konfora yönelik olanlarında, esneklik ve enerji ekonomisi avantajları
ile talep edilen mikroklima tercihinin, yerden üfleme ve emme prensiplerini gerçekleştirebilmek
üzere, yükseltilmiş döşemeler, emiş, ve üfleme menfezlerini özgün tasarlamak,
Servis sistemlerinin bina içinde yerleştirilmesine yönelik olarak, strüktürel elemanlardaki kaplama
detayları ile gereken tesisat boşluklarını oluşturmak,
Servis sistemlerinin göreli ömrünü göz önüne alarak, iki karşıt cephede sisteme ait klima
santrallerini toplamak, değiştirilebilir hücreler şeklinde çözüm üretmek ve her katta tekrar eden
tesisat hücreleri sayesinde “desantralizasyon” yaklaşımını devreye sokmak,
Servis sistemlerinin aydınlatma yükünü azaltmak ve elektrik ekonomisi sağlamaya yönelik olarak,
doğal aydınlatmaya önem veren cepheler tasarlamak ve özellikle gün ışığını kütle içine taşımak
amacıyla güneş kepçesi kurgulamak, aktif aydınlatma durumunda ise lokal aydınlatma (task
lighting) tercihi yapmak,
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Servis sistemlerinde harcanan su ve ısı tüketimine ilişkin geri kazanım ve yeniden kullanım
koşullarını ve bunun için mekan çözümlemelerinde gereken zoning yaklaşımlarını devreye
sokmak,

Commerzbank Binasında;
•

•
•
•

•
•

Servis sistemlerinin soğutma ve hava kalitesinin sağlanması açısından yükünü azaltmaya yönelik
olarak, doğal havalandırmayı birincil olarak devreye sokmak, bunu gerçekleştirebilmek için 52 katlı
bir yüksek bloğun her katında açılmaya olanak sağlayan çift katmanlı özel kabuk tasarlamak,
Yine bu yükü azaltmaya yönelik olarak alınan kütle kararları, iç bahçeler ve atrium ile hava
hareketini kontrol ederek servis sistemini olumlu anlamda desteklemek,
Servis sistemlerinin yerleştirilmesine yönelik olarak, akışkan transferi açısından enerji tasarrufu
sağlayacak şaftları kurgulamak ve strüktür sisteminin de bileşeni olarak görev yapacak çekirdekler
oluşturmak,
Servis sistemlerinin daha etkin çalışmasına yönelik entegrasyon yaklaşımlarının gerektirdiği
bileşenleri tasarlamak (jalüziler, soğuk asma tavanlar v.b.),
Servis sistemlerinin bina otomasyon sistemleri ile kontrol ve kumanda edilmesi sayesinde, doğal
havalandırma koşullarının mekanik havalandırma ile entegre çalıştırılması şansını, enerji etkinliğini
zedelemeden yakalamak, güneş enerjisinden yararlanma koşullarını yükselterek aktif sistem
yükünü düşürmek,
Elektrik tüketimini azaltmaya yönelik olarak lokal aydınlatma (task lighting) tercihi yapmak ve
özellikle gün ışığını kütle içine taşımak amacıyla, gök bahçelerinden, şeffaf atriumdan yararlanmak
ve otomasyon kontrolü ile gereksiz aydınlatmayı sonlandırmak,
Servis sistemlerinde harcanan su ve ısı tüketimine ilişkin geri kazanım ve yeniden kullanım
koşullarını ve bunun için mekan çözümlemelerinde gereken zoning yaklaşımlarını devreye
sokmak,

•
kararlarının tümü,

“servis sistemlerinin” yükünü, “strüktür, kabuk, mimari bileşenleri ve bina otomasyon sistemlerini”
kullanarak azaltmak yönünde kurgulanmış entegrasyon yaklaşımlarıdır ve özünde enerji etkin kriterler
olma hedefi vardır. Ancak, ekolojik olma niteliği sadece Commerzbank binasında yakalanabilmiştir.
Geleceğe yönelik olarak açılan pencere ise böylesi entegrasyon yaklaşımlarını daha etkin olarak
işletebilmek üzere bina yönetim sistemlerinin devreye girmesi şeklinde bir gelişim çizgisi
göstermektedir. İç ve dış ortam verilerini bir merkezde toplayıp, bu veriler ışığında uyum kabiliyeti
sunan bina otomasyon sistemlerinin gelişmesi sayesinde, binalarımız canlı bir organizma gibi
davranabilecektir.Seçilen örnekler mimarlığa, teknoloji başlığından bakan ve dönemlerinin en başarılı
teknik özelliklerini sunan binalardır. Bu teknik başarının, tasarımın başından, üretimin son noktasına
kadar geçen süreçte ekip çalışması ile yakalandığı görülmektedir. Servis sistemleri başta olmak üzere
mimarın diğer disiplinler ile işbirliği içinde olması, tesisat mühendisinin de mimarın neyi niye yaptığını
sorgulaması zamanı çoktan gelmiştir. Amacı kullanıcıya en iyi yaşam koşullarını sunmak olan bina
üretiminin, bu amacına enerji etkin yaklaşımlar çerçevesinde ulaşabilmesinin tek yolu disiplinlerarası
çalışma ortamlarıdır.
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FARKLI MALZEMELERLE ÜRETİLEN PENCERE
TİPLERİNİN ISIL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ VE
ENERJİ ETKİN PENCERE SEÇİMİ
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ÖZET
Pencerelerin enerji etkin olması, iç iklimsel konfor koşullarının sürekliliği ve binanın enerji performansı
açısından önemlidir. Pencerelerin tasarımı ve malzeme seçimindeki hatalar binanın yıllık ısıtma,
soğutma yüklerini artırarak iç iklimsel konfor koşullarını zedelemekte, günışığından yararlanma
düzeyini düşürmektedir. Çalışmada öncelikle ısıl performans göstergeleri tanımlanacak, sonraki
aşamada yıllık ısıtma, soğutma yüklerine, içsel ısı kazançlarının düzeyine göre sınıflandırılan farklı
bina tiplerine uygun enerji etkin pencere ve bileşen seçenekleri tartışılacaktır.

1. GİRİŞ; 21. YY.’DA BİNA KABUĞU TASARIMINDA DEĞİŞEN KRİTERLER ÇERÇEVESİNDE
ŞEFFAF YÜZEYLER
Bina kabuğu, vücudumuzu saran deri tabakası gibi, nisbeten ince bir doku vasıtası ile çok sayıda ve
önemli görevi bir arada yürütmek zorundadır. Kabuk, kendini oluşturan katmanların ısı, ışık, su buharı,
hava, ses geçişine gösterdiği sınırlayıcı veya filtre edici tepkiler oranında etkinlik gösterir.
Gelecek bin yıl içinde “sürdürülebilir çevreler” oluşturmanın hedeflendiği bir mimarlık ortamında, bina
kabuğu anlayışı da mimari tasarımda olduğu gibi süratle değişmektedir. Kabuk geleneksel anlamda içdış ortam arasında sınırlayıcı bir bileşen olmaktan çok öte fonksiyonlar yüklenmeye başlamıştır.
Atmosferik koşulların iç ortamlar yararına süzülerek yumuşatılması açısından dinamik ve hatta giderek
akıllı filtreler olarak tasarlanmaya başlayan bina kabuğunun şeffaf yüzeyleri de bu değişimde önemli
görevler üstlenmeye başlamıştır.
Binanın her bileşen ve alt sisteminin tek başına değil, dahil olduğu daha büyük bir bütünün bir parçası
olarak çalıştığının ve bütünün performansını etkilediğinin bilindiği günümüzde, opak ve şeffaf
bileşenleri ile kabuğun bina performansına etkisi de kavranmıştır. Bina kabuğunun manzara, doğal
aydınlatma ve havalandırma açısından vazgeçilmez bileşenleri olan şeffaf yüzeyler, binanın enerji
tüketim profilini belirleyen en önemli tasarım değişkenlerinden biridir. Pencere tasarımı, binanın enerji
korunum düzeyini, doğal aydınlatma, havalandırma, güneşten pasif kazanç sağlama olanaklarını,
dolayısıyla binanın ısıtma, soğutma, yapay aydınlatma, yapay havalandırma nedeniyle harcayacağı
enerji miktarını şekillendirmektedir. Enerji etkin pencerelerde, bileşenlerin amaca uygun optik ve
termofiziksel özelliklere sahip olması ve yaz-kış, gündüz-gece koşullarında doğru işletim tekniklerinin
uygulanması ısıl performans açısından büyük önem taşımaktadır.
Gereksiz ısı kayıp ve kazançlarının kontrol edilmesine dayalı, enerji korunumu bağlamındaki
çalışmalar, malzeme üretimi ve performansı yanısıra kontrol teknolojilerindeki (Building Management
Systems-BMS) gelişime bağlı olarak iç-dış çevre verilerini takip ederek kabuk bileşenlerinin canlı bir
metabolizma gibi davranacaği “smart” sistemlere doğru kaymaktadır. Binanın kendi enerjisini üreten
bir kabuk ile donatılması çalışmaları da fotovoltaiklerin şeffaf ve opak kabuk bileşenleri ile entegre
çözülmesi şeklinde süratle gelişmektedir.
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2. PENCERELERİN ISIL PERFORMANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNDE GEREKLİ
TEMEL İLKE VE KAVRAMLAR
Pencere bileşenlerinin ısıl performanslarının değerlendirilebilmesi için, şeffaf (camlar) ve opak
(çerçeve) bileşenlerin güneş ışınımına karşı davranışlarının, pencerelerden ısı transferine ait temel
ilke ve kavramların bilinmesi gerekmektedir.
Bir binada hava sızdırmazlığının sağlandığı, doğal havalandırmanın hesaplamalar dışında tutulduğu
koşullarda, pencere bileşenlerinin ısıl performansını, ısı kayıp ve kazanç mekanizmaları
belirlemektedir. Isıl performans düzeyi, iç-dış ortam sıcaklıkları, alınan güneş ışınımı miktarı, iç-dış
ortam iklim koşulları, camlı sistemi oluşturan opak ve şeffaf bileşenlerin termofiziksel, optik ve
sızdırmazlık v.b. özelliklerine bağlı olarak değişmektedir.
2.1. Camlı Yüzeyler ve Güneş Işınımı
Camlı yüzeyler optik özelliklerine bağlı olarak güneşten doğal ışık ve ısı kazancı sağlamaktadır.
2.1.1. Güneş Işınımı Spektrumu
Güneş ışınımı dalgaboyu, şiddeti ve doğrultusu ile karakterize edilebilir. Güneş ışınımlarının
dalgaboyuna bağlı olarak enerjisi değişmektedir. Güneş ışınımı ortalama 0,28 μm-3,0 μm arasındaki
kısadalga elektromagnetik dalgalar halinde yeryüzüne erişir ve 3 ana grupta ele alınabilir:
1. Morötesi ışınım, 0,28-0,37 μm, 2- Görülebilir ışınım (ışık), 0,37-0,76 μm, 3- Kısadalga kızılötesi
(yakın kızılötesi) ışınım, 0,76-3,0 μm
Güneş ışınımının taşıdığı enerjinin yaklaşık olarak %3’ü gözle görülemeyen morötesi, %47’si ışık
olarak görülebilir kısım, %50’si ise gözle görülemeyen kısadalga kızılötesi dalgaboylarındadır. Güneş
ile ısınan objeler ise yüzeylerinden uzundalga kızılötesi ışıma (3,0-5,0 μm) ile ısı yayarlar [1].
2.2. Pencerelerden Isı Transferi
Pencerenin ısıl açıdan net enerji performansına ait değerler, şeffaf ve opak bileşenlerin güneşten ısı
kazançlarının, iç-dış ortam arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanan kondüksiyon, konveksiyon ve
ışıma (radyasyon) yolları sonucu gerçekleşen ısı transferinin birlikte hesaplanması ile elde
edilmektedir.
Kabuğun şeffaf yüzeylerinden konveksiyon yolu ile ısı akışı, iç-dış ortam sıcaklık farkına bağlı olarak
daha soğuk olan yöne doğru gerçekleşmektedir. Isı akışı yönünde havadan konveksiyon yoluyla cama
iletilen ısı, camı kondüksiyon yolu ile aşarak diğer yüzden yine konveksiyon yolu ile havaya iletilir.
Camın ısı geçirme direncinin opak bileşenlere göre çok düşük olması, kabuktan konveksiyon yolu ile
gereksiz ısı kazanç ve kayıplarının artmasına yol açar.
Camlar ışıma yolu ile de ısı transferi, malzemenin optik özelliklerine ve güneş ışınımının yüzeye geliş
açısına bağlıdır. Morötesi, görülebilir alan, kızılötesi kısadalga boylarındaki güneş ışınımının camdan
geçirilen, yansıtılan ve cam tarafından soğurulan bileşenlerinin toplamı 1,0 ’e eşittir.
a+t+r=1,0

(1)

a= soğurma (absorbtance), t= geçirme (transmittance), r = yansıtma (reflectance), örneğin düz cam
için a= 0,06, t=0,86, r =0,08 ‘dir.
Camın optik özellikleri cam kalınlığı, katman sayısı, rengi, tekstürü, yüzeyine uygulanan kaplama
malzemeleri ve güneş ışınımının geliş açısı (θ) ile değiştirilebilmekte olup, istenen dalgaboylarındaki
ışınımı geçirip, istenmeyen dalgaboylarındaki ışınımı dışarıda bırakabilecek malzeme türleri
üretilebilmektedir.

___________________________________

63

_______

Camdan içeriye alınan ışınım üzerine düştüğü yüzeylerde soğurulduğu oranda ısı enerjisine
dönüşerek bir kısmı malzeme içinde depolanmakta, bir kısmı konveksiyon ve uzundalga kızılötesi
ışıma yolu ile çevreye yayılmaktadır. Hemen hemen bütün mimari camlar 120 °C nin altındaki
sıcaklıklardaki yüzeyler tarafından yapılan uzundalga kızılötesi ışımaya karşı geçirimsiz olup, bu
özellikleri Low-E kaplamalar, ısı aynası-heat mirror filmler, seçici geçirgen özellikteki kaplamalar ile
daha da geliştirilebilmektedir. Camların bu özelliği, sera etkisi oluşturarak güneşten gelen ışınımlardan
özellikle görülebilir alan ve kısadalga kızılötesi ışınım tarafından taşınan enerjinin ısı enerjisi olarak iç
mekanlarda yakalanması ve yığılmasını sağlamaktadır. Şeffaf yüzeyler uzundalga kızılötesi ışıma
geçirgenliklerine bağlı olarak, ışıma yolu ile kendisinden daha sıcak yüzeylerden ısı kazanabilir
(örneğin yaz gündüzü dış çevreden gelen ısı), ya da kendisinden daha soğuk yüzeylere ısı
kaybedebilir (kış gecesi dışarıdaki daha soğuk ortama).

3. PENCERELERİN ISIL
GÖSTERGELERİ

PERFORMANS

AÇISINDAN

İNCELENMESİ

VE

PERFORMANS

Pencerelerin ısıl performans açısından incelenmesinde performans göstergeleri kullanılmaktadır.
Performansların göreli değerlendirilmesi açısından, sürekli gelişen ürünler, değişen gereksinimler ve
amaçlanan performans çerçevesinde, sayısal değerler vermek güçtür. Ancak performansı amaca
yönelik olarak iyileştiren tercihler söz konusudur.
Pencerelerin ısıl performanslarının değerlendirilmesinde, en sık başvurulan performans göstergeleri :
1.
2.
3.
4.

Isı korunum düzeyi, (Uo)
Güneş kontrolü düzeyi, (SC, SHGC, F pen),
Güneşten ısı kazancı düzeyi, (SC, SHGC, F pen)
Güneş kontrolü yaparken günışığı yeterliliğinin sağlanması (Dx ≥ 1,0)’dır.

Bu göstergelere ait tanımlar şöyle sıralanabilir:
Pencerenin Ortalama Isı Geçirme Katsayısı, (Uo, W/m2K):
Pencere bileşenlerinin ortalama ısı geçirme katsayısı olan U0 değeri, pencereyi oluşturan opak ve
şeffaf bileşenlerin alanına bağlı olarak hesaplanan, birim alan için kondüksiyon, konveksiyon ve ışıma
yolları ile ısı transferi miktarını belirtir. Bu değer pencerenin ısı geçirme direncinin tersidir, yani Uo
1/R’dir. Uo değeri düştükçe ısı transferi miktarı azalır. Pencerenin ısı korunum düzeyi artar [1,2,3 ].
Gölgeleme Katsayısı (SC-Shading Coefficient):
Camın güneş ışınımına karşı güneş kontrolü veya ısı kazancı açısından performansına yönelik genel
değerlendirmelerde kullanılır. İncelenen cam tipinin standard koşullar için (θ=0°, yani güneş ışınımının
cam yüzeyine dik geldiği koşullarda) güneş ısısı kazanç katsayısının 3mm.lik tek tabakalı düz cama
oranlanması sonucu elde edilen bir değerdir. Farklı cam tiplerinin düz cama göre güneş ısısı toplam
geçirgenlik değerlerini gösterir. Düz camın gölgeleme katsayısı 1,0, yansıtıcı camın 0,2 ’dir. SC değeri
yükselerek 1,0 ’e yaklaştıkça güneşten ısı kazancı artar (kış koşulları için uygundur), azalarak 0,0 ’a
yaklaştıkça güneşten ısı kazancı azalır, dolayısıyla binanın soğutma yükünü azaltır (yaz koşulları için
uygundur). SC değeri, gelişmiş cam tiplerinin, çok katmanlı camların güneş kontrolü veya ısı
kazançları açısından performanslarının etüdünde yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, daha kesin
sonuçlar için aşağıda tanımı verilen, camın ve pencerenin güneş ısısı kazanç katsayıları (SHGC yani
F değerleri) kullanılmaktadır. Gölgeleme katsayısı düşürülerek ile güneşten ısı kazancı azaltılırken,
görülebilir alandaki günışığının doğal aydınlatma için yeterli düzeyde alınıp alınamayacağı kontrol
edilmelidir [1,2,3,6].
Serinlik Indeksi (Coolness Index-Dx):
Güneş kontrolü amaçlı camlarda doğal aydınlatma düzeyinin yeterliliğini kontrol için kullanılır. Şeffaf
yüzeyin ışık, yani görülebilir alan ışınım geçirgenliğinin (T vis), gölgeleme katsayısına (SC) oranıdır
(Dx= Tvis/SC). Düz camın Dx değeri 1,0 olup, günışığı yeterliliği için sınır değerdir. Camın rengi
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koyulaştıkça görülebilir alan geçirgenliği azalır, kısadalga kızılötesi ışınım geçirgenliği sabit kalır. Dx
değeri 1,0 ’in altına iner. Performansı yüksek olan camlarda bu değer 1,25-2,0
arasında
değişmektedir [1, 3,6].
Güneş ısısı kazanç katsayısı (Solar Heat Gain Coefficient, SHGC pen veya F pen; SHGC cam
veya Fcam):
SHGC veya daha kısa tanımı ile F, pencerenin güneş ışınımına karşı güneş kontrolü veya ısı kazancı
açısından performansına yönelik hassas değerlendirmelerde kullanılır. F pen değeri cam tarafından iç
ortama geçirilen ısı enerjisi ile çerçeve ve cam tarafından soğurulduktan sonra iç ortama verilen ısı
enerjisi miktarlarının toplamıdır, tüm pencerenin güneşten ısı kazancını belirler. Güneşten ısı kazancı
sağlamak açısından F değeri yüksek olan pencere tipleri tercih edilmelidir. Güneş kontrolü açısından
ise, F değerinin düşük olması gereklidir. Bu değerler salt cam veya salt çerçeve için de
hesaplanabilmektedir. Fcam değeri camlı yüzeyin, performansının etüdünde kullanılır. Düz cam için F
değeri gölgeleme katsayısının % 87’sidir. Camların güneşten ısı kazançları açısından
performanslarının değerlendirilmesinde son yıllarda önem kazanan bu değer, camın soğurma (a) ve
geçirgenlik (t) değerlerine, güneş ışınımının geliş açısına (θ’ya) göre değişim göstermektedir. Camların
güneş ışınımına karşı performansının belirlenmesinde, referans cam tipine oranlanarak dolaylı
performans etüdünün yapılması, yani SC değeri yerine, yüzeye etkiyen güneş ışınımının şiddetine ve
geliş açısına göre değişim gösteren, F pen Fcam değerinin kullanılması daha kesin bilgi vermektedir [1].

4. OPAK VE ŞEFFAF PENCERE BILEŞENLERININ TERMOFİZİKSEL VE OPTİK ÖZELİKLERİ
İ. Ayçam (1998) tarafından gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde, piyasada sık kullanılan çerçeve ve
cam tiplerinin ısıl performanslarına ait araştırma sonuçları aşağıda yer almaktadır.
4.1. Opak Pencere Bileşeni, Çerçeve
Çerçeve malzemesinin termofiziksel ve optik özelllikleri pencerenin Uo ve Fpencere değerlerini
dolayısıyla, ısı kayıp ve kazanç miktarını etkilemektedir. Piyasada kullanılan başlıca çerçeve tipleri;
1- Alüminyum, 2- Ahşap ve 3- PVC’dir.
1- Alüminyum Çerçeve:
Isı korunumu açısından ısı geçirme katsayısının diğer çerçeve malzemelerine göre daha yüksek
olması nedeniyle (U alüm. ısı tutucusuz = 10,80 W/m2K ; U alüm. ısı tutuculu = 5,68 W/m2K), ısı kayıp ve
kazançları açısından en dezavantajlı çerçeve tipidir. Isı tutucu (thermal break) kullanılması halinde, Uo
değeri %8-15 oranında azaltılabilmektedir. Çerçevenin F değeri diğer pencerelere göre daha yüksektir
(F=0, 14).
2- Ahşap çerçeve:
Ahşap çerçevenin ısı geçirme katsayısı (Uahşap= 2,27 W/m2K) alüminyum çerçevelere göre daha
düşüktür. Isı transferini azaltmak açısından daha olumludur. Fpen değerini marjinal oranda
etkilemektedir (F=0,02-0,07).
3- PVC Çerçeve:
Kullanılan PVC profilin masif olmaması, arasında hava kilitlemesi içermesi nedeniyle ısı geçirme
katsayısı alüminyum çerçeveye oranla daha düşüktür (UPVC =1,70 W/m2K) Ahşap ve PVC
çerçevelerin U değerleri birbirine yakın değerdedir. F değeri açısından performansı ahşap çerçeveye
yakın olup (F=0,02-0,07), alüminyum çerçeveden daha düşüktür.
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4.2. Şeffaf Pencere Bileşeni; Camlar
Günümüzde yapı endüstrisi güneş kontrolü ve ısı korunum düzeyi açısından camın performansının
artırılmasına yönelik çok geniş ürün seçeneği sunmaktadır. Güneş kontrol camları güneş
spektrumunun görülebilir alan, kızılötesi ve morötesi ışınımlarına karşı yansıtma, geçirgenlik ve
soğurma özelliklerini denetleyerek iç ortam ısıl konforunun sürekliliğini sağlar. Isı korunumuna yönelik
camlar (iklim kontrol camları) ise, gerek camlı sistemin ısıl direncini artırmaları, gerekse ışıma ile ısı
transferini azaltma özellikleri ile performansa katkıda bulunurlar. Güneş kontrolü ve ısı korunumuna
yönelik olarak yaygın kullanıma sahip camlar hakkında bilgi aşağıda yer almaktadır.
1- Isı Soğuran (Renkli) Camlar (Heat Absorbing-Tinted Glass):
Bu tip camlar, tüm kısadalga ışınları kullanılan camın rengine ve kalınlığına göre farklı oranlarda
bünyesinde soğurma yeteneğine sahiptir. Güneş kontrolüne yönelik kullanılırlar. Tek cam
uygulamalarında soğurulan ışınımın önemli bir kısmı iç ortama verildiğinden lokal konforsuzluk
yaratabilir. Cam tarafından soğurulan ısının iç ortama verilen yüzdesinin azaltılması ve camın ısıl
direncinin arttırılması için, genellikle çift cam tercih edilir. Isı soğuran cam dışta, düz cam içte kullanılır.
Değişik renklerde üretilmekte, en çok bronz, gri, yeşil, mavi tonları tercih edilmektedir. Görülebilir
ışınım geçirgenliği (Tvis), en yüksekten en düşüğe doğru sırasıyla yeşil, mavi, bronz ve gri
renklerdedir. Renk koyulaşması doğal aydınlatma yeteneğinin azalmasına neden olması yanısıra,
kısadalga kızılötesi alandaki geçirgenliği yeterince azaltmadığı için, ısı kazancının yüksek olmasına
yol açmakta, güneş kontrolü ve soğutma yükünün azaltılması açısından performans düşmektedir.
Güneş kontrolü açısından performansları reflektif camdan biraz daha düşük, ancak, Dx değerleri daha
yüksektir. Özellikle mavi ve yeşil renkli camlarda Dx ≥ 1,0 koşulu sağlanabilmekte olup, soğutma yükü
ısıtma yükünden fazla olan binalarda tercih edilebilir [3,4,5].
2- Yansıtıcı (Reflektif) Camlar:
Güneş kontrolü açısından yüksek performansa sahip cam tipidir. Ancak güneşin kısadalga kızılötesi
ışınımları yanı sıra, görülebilir alan ışınımlarını da büyük ölçüde yansıtması nedeniyle, Dx değerleri
1,0’den düşük olup, doğal aydınlatma açısından yetersizdir. Bu tür camlar içsel ısı kazancı yüksek,
ofis benzeri binalarda güneş kontrolüne katkıda bulununurlar. Ancak yapay aydınlatma gereksinimini
artırarak, binanın soğutma yükünü yükselttikleri gibi, kışın güneşten ısı kazancını azaltırlar. Bu
dezavantajları yanısıra çevre binalar, yayalar, sürücüler için parlama sorunları yaratmaları nedeni ile
piyasada çok yaygın kullanılmalarına rağmen tercih edilmemelidir [3,4,5].
3- Düşük Emissiviteli (Low-E ) Camlar:
Işıma yoluyla ısı transferini azaltması nedeniyle düz cama göre pencerenin Uo değerini düşürmekte,
ısı korunumu açısından performansı artırmaktadır. Kaplama malzemesinin doğru konumlandırılması
performansı büyük ölçüde belirlemektedir. Isı kayıplarının azaltılmasına yönelik uygulamalarda iç
ortam yönünde kullanılır. Kaplamanın dış kesimde yer alması Uo açısından düz camın performansı
seviyesine düşmesine neden olacaktır. Çift tabakalı camlarda kaplamanın (soft) dayanımını artırmak
için iç kesimde boşluğa bakan yüzeyde konumlandırılır. Düşük emissiviteli camların ısı korunumu
açısından performansları güneş kontrolü performanslarından daha yüksektir. Çift tabakalı düz cama
(ısıcam) göre ısı korunumunda % 23-26, güneş kontrolünde % 13 performans artışı sağlamaktadır.
İklim koşullarının sertleşmesi halinde, üçlü cam kullanılması ve içteki iki tabakanın Low-E seçilmesi, ısı
korunumunu daha da yükseltmektedir. Her iki tipde Dx değeri açısından yeterlidir. Isıtma yükü daha
fazla olan, soğuk iklim bölgelerinde tasarlanan binalarda kullanılmalıdır [3,4].
4- Seçici Geçirgen (Spectrally Selective) Özellikteki Camlar:
Güneş spektrumunun görülebilir, kızılötesi veya morötesi alan ışınımlarından biri ya da birkaçını filtre
ederek, kontrol etme özelliği taşırlar. Optik özellikleri paralelinde tüm iklim koşulları ve bina tipleri için
amaca uygun seçici geçirgen cam tipi bulunmaktadır. Düz cam veya renkli cam üzerine uygulanan
türleri vardır. Güneşin kısadalga kızılötesi ışınımına, iç ve dış ortamdaki uzundalga kızılötesi
ışınımlara karşı farklı yüzdelerle yansıtıcı özellikte yapılabilmeleri nedeniyle binalarda güneş kontrolü
amaçlı veya ısı kayıplarını azaltmaya yönelik olarak kullanılmaktadır. Çift tabakalı düz cama göre ısı
korunumunda % 33, güneş kontrolünde % 38 performans artışı sağlamaktadır. Bu tip camlar insan
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gözünün duyarlı olduğu 0,43-0,69 μm.’lik kısmını geçirme, kalan kısımını yansıtma yetenekleri
paralelinde doğal aydınlatma açısından da yüksek performansa sahiptir (Dx ≥1,0).Çok katmanlı
kombinasyonlarda gerek güneş kontrolü, gerekse ısı korunumu açısından camın performansını, camın
doğru konumlandırılması belirlemektedir. Seçici geçirgen kaplamanın yıpranmasını engellemek
amacıyla, genellikle çift camlı kombinasyonlarda dış camın iç yüzeyinde kullanılırlar [2, 3,5,6].
5- Polyester Film Kaplamaları:
Camın iç yüzeyine uygulanmak koşulu ile, güneşin görülebilir alan ışınımını geçiren, kısadalga
kızılötesi ve uzundalga kızılötesi ışınıma karşı yansıtıcı özellik taşıyan bu tip filmler, güneş kontrolü, ve
ışıma yolu ile ısı transferini azaltmak için yararlıdır. Çift tabakalı düz cama göre ısı korunumunda %
36, güneş kontrolünde % 30 performans artışı sağlamaktadırlar. Ancak çok kolay yıpranmaları nedeni
ile ömürleri kısadır. Çift cam arasında kullanılmaları gerekir. Dx açısından yeterli performansa sahiptir.
Gerek ısıtma yükü, gerekse soğutma yükü yüksek olan binalarda kullanılabilirse de performans ve
dayanım açısından seçici geçirgen cam tercih edilmelidir [3].
6- Isı Aynası (Heat Mirror) Cam :
Cam tabakaları arasındaki hava boşluğunda cam yüzeylerine temas etmeden konumlanan, kısa ve
uzun dalgaboyunda kızılötesi ışınıma karşı yansıtıcı özellik taşıyan filme sahip çift camdır. Güneş
kontrolü performansı yüksek olduğu gibi, hem konveksiyon hem de ışıma yoluyla ısı transferini çok
azaltması nedeniyle, U değeri düşüktür. Özellikle çift tabakalı kullanılması ,güneş kontrolü açısından
performansı çok yükseltmektedir. Çift tabakalı düz cama göre güneş kontrolünde tek ısı aynası
katmanı %25-30, çift ısı aynası katmanı ise %70 performans artışı sağlamaktadır. Dx ≥1,0 koşulunu
sağlamakta olup, ışık geçirgenliği yeterli düzeydedir. Sıcak iklim bölgelerinde, soğutma yükü yüksek
binalar için uygundur, ısıtma ve soğutma yükü eşit ve yüksek binalar için kışın güneşten ısı
kazancının azalması göze alınarak, düşük Uo değeri nedeni ile tercih edilebilir [3,5].
7- Camlararası Boşlukta Asal Gaz Kullanımı:
Havaya göre ısı iletkenlik değeri daha düşük, viskozivite değeri yüksek, olan asal gazların enjekte
edilmesi ısı transferini belirgin oranda azaltmaktadır. Ucuz olması nedeniyle en yaygın kullanılan
seçenek argon gazı ise de, ısı korunumu açısından en yüksek performans kripton gazı kullanımı ile
elde edilmektedir. Çift tabakalı uygulamalarda argon gazı kullanımı % 11, kripton gazı kullanımı %22
oranında performansı artırmaktadır. Isıtma yükü yüksek binalarda çift veya üç katmanlı cam
uygulamalarında kullanılabilir [1, 3, 4]
8- Akıllı Camlar (Smart, Switchable Glazing):
Değişen iklim koşulları ve binanın gereksinimleri paralelinde optik özelliklerini değiştirerek, akıllı
filtreler şeklinde davranan camlardır. Güneşten ısı kazancının istendiği dönemde güneşin ısıl etki
taşıyan ışınımlarını geçirir, güneş kontrolünün istendiği dönemde bu ışınımları yansıtır, yalnızca
görülebilir alan için yeterli kısmı geçirirler. Başlıca tipleri, fotokromik, elektrokromik, termokromik,
holografik camlardır. Isıtma ve soğutma yükleri eşit ve yüksek olan binalarda mevsimlik değişiklere
uyum sağlama yetenekleri nedeniyle önerilir. Bunun yanısıra içsel ısı kazançları yüksek olan,
mevsimlik güneş kontrolünün büyük önem kazandığı binalarda da kullanılabilir. Yüksek
performanslarına karşın yüksek olan maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalar halen devam
etmektedir [4,6].
5. PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN
DEĞERLENDIRİLMESİ

SOĞUTMA

VE

ISITMA

YÜKLERİNE

GÖRE

Bölgenin iklimsel koşulları (ısıtma ve soğutma gerektiren dönemlerin uzunluğu), binanın içsel ısı
kazançlarının (yani bina içindeki insanların, elektrikle çalışan aletlerin, aydınlatma elemanlarının iç
ortama yaydığı ısı enerjisinin) düzeyine göre ısıtma ve soğutma yükleri (yani yıllık bazda mekanların
ısıtılması ve soğutulması için tüketilen enerji miktarları) farklılaşmaktadır. Bu nedenle amaca uygun
opak ve şeffaf pencere bileşenlerinin özellikleri binadan binaya farklılık gösterecektir. Bu çerçevede 4
temel bina tipi bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla:
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1- Yılboyu ısıtma yükü yüksek olan, yani soğuk iklimde yer alan ve içsel ısı kazancı düşük olan bina
türlerinde pencerelerin ısı korunum düzeyinin yüksek olması ve güneşten ısı kazancı sağlamak
hedeflenir. Buna göre, pencerenin ortalama ısı geçirme katsayısı (Uo değeri) düşük, F pen değeri
yüksek olmalıdır. Cam tipinin güneşin enerji taşıyan görülebilir ve kısadalga kızılötesi alandaki
ışınımlarına geçirgenliğinin (t) yüksek olması istenir.
2- Yılboyu soğutma yükü yüksek, yani sıcak iklimde yer alan ve içsel ısı kazancı yüksek olan
binalarda, camlı yüzeylerin ortalama ısı geçirme katsayısının (Uo) yine düşük olması tercih edilir.
Ancak güneş kontrolü öncelikli performans kriteridir. Seçilen pencerenin F pen değeri düşük olmalıdır.
Güneşin yüksek enerji taşıyan kısadalga kızılötesi alan ışınımlarına ve hatta doğal aydınlatma için
yetecek ışığı ışığı almak kaydı ile görülebilir alandaki ışınımlara da geçirgenliğinin minimuma
indirilmesi temel hedeftir. V-lambda eğrisi olarak tanımlanan, görülebilir ışınımın %99,4’ünü oluşturan
4,3–6,9 μm dalgaboylarındaki ışınımlar doğal aydınlatma açısından gereklidir. Bu nedenle camın 4,3–
6,9 μm arasındaki ışınımlar için t değeri maksimum, r minimum iken, kısadalga kızılötesi ışınıma doğru
geçildikçe t minimum, r maksimum olmalıdır. Ayrıca dış ortamdaki sıcak yüzeylerin uzundalga
kızılötesi alanda yapacakları ışımaya karşı r değerinin yüksek tutulması ısı kazancını azaltmak
açısından önem taşır.
3- Yılboyu ısıtma ve soğutma yükü eşit ve yüksek olan binalarda, yaz ve kış koşullarının sert geçmesi
nedeniyle, pencerelerin ısı korunumu yüksek olmalıdır. Yazın güneş kontrolüne yönelik olarak F pen
değerinin düşük seçilmesi kış koşullarında güneşten ısı kazancını azaltacağından kış-yaz koşullarına
göre optik özelliklerini değiştirebilen akılllı camlar (elektrokromik, fotokromik, holografik, v.b.) en uygun
çözümdür. Bu çözümün mümkün olmadığı koşullarda kışın güneş kazancını düşürmeyecek, yüksek F
pen değerine sahip cam seçilmelidir. Ancak yaz koşullarında aşırı ısınmayı kontrol etmek için hareketli
güneş kontrol elemanlarının kullanımı önemlidir.
4- Yılboyu ısıtma ve soğutma yükü eşit ve düşük olan binalarda, iklim koşullarının yumuşamasına
bağlı olarak, pencerenin gerek ısı korunumu, gerekse güneş kontrolü açısından yüksek performans
göstermesi zorunluluğu yoktur. Uo ve F pen değerleri orta düzeyde pencereler tercih edilebilir.
Isıtma ve soğutma yükleri farklı bina tiplerinde performans göstergeleri Tablo 1’de ifade edilmektedir.
Tablo 1. Isıtma ve Soğutma Yükleri Farklı Bina Tiplerinde Pencerelerin Performans Kriterleri
Bina Tipi
(yıllık ısıtma ve
soğutma yüklerine
göre)

Uo

F pen

SC

Kısadalga

T vis

Dx ≥ 1,0

kızılötesi ışınım

Koşulunun

geçirgenlik

kontrolü

değeri
F yüksek
Isıtma yükü yüksek

Düşük

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

olması
nedeniyle çok
gerekli değil

Orta
Soğutma yükü

veya

yüksek

Düşük

F düşük
Düşük

Düşük

Düşük

Yüksek

olması
istendiği için
çok gerekli

Isıtma ve soğutma

Düşük

Kışın yüksek

Kışın yüksek

Kışın yüksek

Yazın Düşük

Yazın Düşük

Yazın Düşük

F düşük
Yüksek

olması
istendiği için

yükü eşit ve yüksek

çok gerekli
Isıtma ve soğutma
yükü eşit ve düşük

Orta

Orta

Orta

Orta

Yüksek

Gerekli
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YURTDIŞINDA

Amerika’da Enerji Departmanı (DOE) ve Lawrance Berkeley Laboratuvarlarında (LBL.) Selkowitz ve
ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Amerika’nın 3 ayrı iklim bölgesi için pencerelerin
sağlaması gereken performans sınır değerleri saptanmış, farklı bileşenlerle üretilen pencere tiplerinin
yıllık ısıtma ve soğutma maliyetlerine olan etkisi incelenmiştir. Bu çalışmaya göre, Kuzey
bölgelerindeki (ısıtma yükü ağırlıklı) binalarda pencerenin Uo değeri 1,98 W/m2K altında olması
istenmektedir. Fpen değeri için 0,30-0,60 arası kabul edilmekle birlikte, Fpen değerinin 0,55’den yüksek
olması tercih edilmektedir. Orta Amerika ‘daki bölgeler için (ısıtma-soğutma yükü eşit ve düşük)
pencerenin Uo değerinin maksimum 2,27 W/m2K , Fpen değerinin ise, binanın içsel ısı kazançlarının
düzeyine göre belirlenmek şartı ile maksimum 0,55 olması istenmektedir. Güney bölgeleri için ise
(soğutma yükü ağırlıklı) çok yumuşak kış koşulları nedeni ile kabuğun güneşten ısı kazancını
yükselteceği gerekçesi ile Uo değerinin 4,5-3,4 W/m2K olarak yüksek tutulması önerilmektedir. Ancak
yazın air-condition kullanılan binalar için iç-dış ısı transferinin azaltılmasının önemi düşünüldüğünde
belirtilen Uo değerlerinin air-condition olmayan binalara yönelik verildiği, aksi takdirde çok daha düşük
tutulmasının gereği anlaşılmaktadır. Güneş kontrolü öncelikli olduğu için F pen değeri min. 0,40
olmalıdır [7].
Türkiye’de konuyla ilgili yönetmelik olan TSE 825 (1998)’ de 4 ayrı iklim bölgesi için binanın ve
duvarların sağlaması gereken U değerleri ayrı ayrı belirtilmiş olmasına karşın tüm bölgeler için tek tip
Uo pencere değeri (2,80 W/m2K ) verilmiştir. Benzer bir çalışmanın Türkiye koşulları için de
gerçekleştirilmesine, farklı iklim bölgeleri için uygun pencerelerin ve camların belirlenebilmesi için, Uo
ve F değerlerinin saptanmasına gereksinim duyulmaktadır.
Amerika’da Yapı Mühendisleri Laboratuvarı (USA-CERL) ve Illinois Universitesi Makine ve Endüstri
Bölümleri, BLAST Destek Birimi BSO (BLAST Support Office) tarafından gerçekleştirilen çalışmada
ise, pencerelerin ısıl performans analizini yapan LBL Windows 4.1 ve binanın enerji performansının
analizini yapan BLAST (Building Loads Analysis and System Thermodynamics) programları
kullanılarak, Amerika’da 6 iklim bölgesinde, cam alternatiflerinin yönlere göre, ısıl performansları ve
maliyetleri incelenmiştir. Performans etüdü yapılan camlar,
1. çift düz cam,
2. çift cam, dış düz- iç Low-E,
3. çift cam, arasında ısı aynasıdır.
Çalışma sonucunda ısıtma yükü yüksek binalarda Low-E camlar, soğutma yükü yüksek binalarda ısı
aynalı camlar, hem ısıl performans hem de maliyet açısından diğer seçeneklerden daha iyi sonuç
vermiştir [7].
Aynı ekip tarafından gerçekleştirilen bir başka çalışmada LBL Windows 4.1 ve DOE-2 programları
kullanılarak, ofis binalarının camlarının yenilenmesi ve kullanılan cam tiplerinin, binanın enerji
performansına etkisi ve maliyet açısından analizi gerçekleştirilmiştir. Binada kullanılmakta olan
alüminyum çerçeveli, çift tabakalı bronz renkli ısı soğuran cam yerine , yine hepsi çift tabakalı olarak:
1.
2.
3.
4.
5.

dış düz cam-iç Low-E cam,
dış bronz renkli cam-iç Low-E cam,
dış bronz renkli cam-iç düz cam, cam tabakaları arasında ısı aynası
dış yeşil renkli cam-iç düz cam boşlukta ısı aynası,
dış mavi renkli cam-iç düz cam, boşlukta ısı aynası+ asal gaz kullanımı etüd edilmiştir.

Performans değerlendirmesinde camın ilk yatırım maliyeti, Dx değeri, binanın yapay aydınlatma yükü,
cam fiatları, maliyeti karşılama süresi, kullanım ömrü dikkate alınmaktadır. Performansta camın Dx
değerleri, doğal ışıktan yararlanma düzeyi binada yapay aydınlatma yükünün azaltılması açısından
büyük önem taşımakta olup, cam seçimini etkilemektedir. Tüm etkenlerin birlikte değerlendirilmesi
sonucu, sırasıyla 5, 4 ve 3 nolu seçenekler genel performans değerlendirmesinde daha başarılı
bulunmuştur. Renkli cam+Isı aynalı cam tipleri ilk yatırım maliyetleri yüksek olmasına karşın, binanın
enerji performansına etkisi ve kullanım ömürleri açısından diğer örneklerden daha iyi sonuç
vermektedir.
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Gelişmiş ülkelerde binaların enerji kodlarının oluşmaya başlaması, pencerelerin enerji
performanslarının ölçülmesi, ısıtma ve soğutma yüklerinin azaltılması açısından bileşenlerin
sağlaması gereken kriter değerlerin saptanması, pencerelerin etiketleme (labelling) ile tüm teknik
özelliklerinin üzerinde belirtilmesine, bulunulan bölgenin iklim koşullarına, binanın tipine uygun
özellikleri taşımasının sağlanmasına, kullanıcıların bu konuda bilinçlendirilmesine, doğru ürünü
seçmelerine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Amerika’da NFRC (National Fenestration Rating
Council)
pencerelerin sağlaması gereken ısıl performanslarına ait özellikleri hesaplamakta,
yayınlamaktadır. Performans analizlerinde LBL Windows 4.1, RESFEN yazılımları kullanılmaktadır.
Pencerelerin performansının binanın enerji performansına etkisinin, ısıtma ve soğutma yükleri
açısından değerlendirilmesinde direkt veri teşkil edecek olan, “ısıtma gerektiren dönemdeki enerji
performansı “ (Fenestration Heating Rating-FHR ), “soğutma gerektiren dönemdeki enerji performansı”
(Fenestration Cooling Rating-FCR) değerlerinin hesaplanmasına yönelik teknikler geliştirilmekte,
konuya ait çalışmalar devam etmektedir [5].

7. PENCERELERIN ISIL PERFORMANSLARININ ARTIRILMASINA VE ISITMA-SOĞUTMA
YÜKLERİ FARKLI BİNA TİPLERİNDE PENCERE BİLEŞENLERİNIN SEÇİMİNE YÖNELİK
ÖRNEK ÇALIŞMA
Ayçam (1998) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, piyasada son yıllarda kullanılan yeni cam
seçenekleri ve farklı çerçeveler ile oluşturulan pencere tiplerinin ısı korunumu, güneş kontrolü ve doğal
ışıktan yararlanma açısından performansları standard ASHRAE-NFRC iklim koşulları için, ASHRAE
hesaplama yöntemini baz alan, LBL-W4.1(1994) yazılımı kullanılarak karşılaştırılmış, pencerelerin ısıl
performanslarını artırılmasına, ısıtma ve soğutma yükleri farklı olan binalar için uygun cam tiplerinin
seçimine ait yönlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışmada gözönünde bulundurulan kabuller ve
sınırlamalar şunlardır:
•

Çalışma, pencerelerin ısıl performanslarının ısı kayıpları ve kazançları çerçevesinde
değerlendirilmesi ile sınırlandırılmış olup; pencerelerin sızdırmazlığının yeterli oranda sağlandığı
kabul edilmektedir.

•

Pencereler birim alana (1m2 ) sahiptir. Çerçevenin cinsine göre, camlı yüzeylerin ve çerçevenin
alanları farklılık göstermektedir.

•

Cam kalınlıkları 6mm.’dir.

•

Cam tabakaları arasındaki boşluk kalınlıkları 12,7 mm. olarak sabittir.

•

Tüm pencereler tek kanatlı açılan pencere şeklinde kabul edilmiştir.

•

Pencerenin tamamının güneş aldığı varsayılmaktadır (Çevre binalardan veya herhangi bir güneş
kontrol elemanından gölge almadığı kabul edilmektedir.).

•

İncelenen Low-E camlar yüksek performanslı (emissivite değeri e=0,1) soft (yumuşak, online) tip
kaplama içermektedir.

•

Güneş ışınımının pencere yüzeyine dik açıyla geldiği, yani ışınım geliş açısı θ’nın 0° olduğu kabul
edilmektedir.

•

Isıl performans analizlerinde pencerenin şeffaf bileşenini oluşturan cam tabakaları dış ortamdan iç
ortama doğru, en dış yüzey 1 den başlayacak şekilde içeriye doğru artarak numaralandırılmakta,
kaplama malzemesinin hangi yüzeyde konumlandığı # işareti ile belirtilmektedir.

•

Pencere tiplerinin performans değerlendirmesindeki göreli farklılıklar P01’e göre oranlanarak elde
edilmiştir.
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Bildiride, çalışmada incelenen 41 pencereden performans açısından diğerlerinden farklılık gösteren
pencere
tipleri
seçilmekte,
3.0.‘da
belirtilen
performans
göstergeleri
çerçevesinde
değerlendirilmektedir. Seçilen pencerelere ait numaralar değiştirilmemiş, çalışmadan aynen alınmıştır.
P42, P43 ise yeni önerilmiş pencere tipleridir.
Buna göre incelenen pencere tipleri şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

P01) Alüminyum çerçeve (ısı tutucusuz), tek düz cam
P07) PVC çerçeve, tek seçici geçirgen yüzey kaplamalı cam (# 2)
P09) Alüminyum çerçeve (ısı tutuculu), çift düz cam,
P10) Alüminyum çerçeve (ısı tutuculu), çift cam, dış yansıtıcı cam (#2 altın rengi)-iç düz cam
P12) Alüminyum çerçeve (ısı tutuculu), çift cam, dış ısı soğuran cam (mavi renk)-iç düz cam
P19) Ahşap çerçeve, çift cam, dış düz cam-iç Low-E cam (#3)
P20) Ahşap çerçeve, çift cam, dış düz cam, iç Low-E cam (#3), boşlukta argon gazı
P23) PVC çerçeve, çift cam, dış seçici geçirgen yüzey kaplamalı cam (# 2), iç düz cam
P26) PVC çerçeve, çift düz cam, camlararasında ısı aynası (HM88 tip) film
P27) PVC çerçeve, çift tabakalı düz cam, arasında, ısı aynası (HM88 tip) film, boşlukta kripton
gazı
P29) PVC çerçeve, çift cam, arasında, 2 tabaka ısı aynası (HM66 tip) film
P38) PVC çerçeve, üç tabakalı düz cam
P39) PVC çerçeve, üç tabakalı cam, dış iki tabaka düz cam, en iç tabaka Low-E cam (#5)
P40) PVC çerçeve, üç tabakalı cam, dış seçici geçirgen kaplamalı cam(# 2), iç iki tabaka Low-E
cam (# 2, #5)
P41) PVC çerçeve, üç tabakalı cam, dış (# 2), seçici geçirgen kaplamalı cam, iç iki tabaka (# 2,
#5), Low-E cam, boşlukta kripton gazı
P42) PVC çerçeve, çift düz cam, camlararasında 2 tabaka ısı aynası (HM66 tip), boşlukta kripton
gazı
P43) PVC çerçeve, çift düz cam, dış renkli seçici geçirgen kaplamalı cam (#2), iç düz cam, camlar
arasında ısı aynası (HM88) film, boşlukta kripton gazı

İncelenen pencerelerin performans göstergelerine göre sıralamaları ve performanslarındaki göreli
farklılıklar Tablo 2.’de belirtilmektedir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar şunlardır:
Camların sabit kaldığı koşulda ısı korunumu açısından U değeri düşük çerçeve tipi seçilmesi ve/veya
camlararasında asal gaz kullanımı performansı artırmaktadır.
•

Camlar arasında argon, performans açısından tercihen kripton gazı kullanımı, ısı korunum
düzeyini, artırmaktadır. Özellikle ısı aynası, seçici geçirgen cam ve Low-E camlarda performans
artışı belirgin düzeydedir.

•

İncelenen örnekler arasında, çift cam, arasında çift tabaka ısı aynası+kripton gazı kombinasyonu,
ısı korunumu açısından en yüksek performansa sahip cam tipidir. Güneş kontrolü ve Dx değeri
açısından da performansı çok yüksektir.

•

Çalışmada, çift tabakalı, dış renkli seçici geçirgen kaplamalı cam (#2), iç düz cam, camlar
arasında ısı aynası (HM88) film kombinasyonu, güneş kontrolü ve Dx değeri açısından en yüksek
performansa sahip uygulamadır. Isı korunumu açısından performansı da yüksektir.

•

Gerek güneş kontrolü gerekse ısı korunumu açısından performansı diğerlerinden çok yüksek bir
diğer örnek, üç tabakalı, dış seçici geçirgen kaplamalı (# 2) cam, iç iki tabaka (# 2, #5), Low-E
cam’dır.
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•

Seçici geçirgen cam kullanımı, incelenen örneklerde gerek tek gerekse çok katmanlı
uygulamalarda, ısı korunumu, güneş kontrolü ve günışığından yararlanma (Dx değeri) açısından
performansı belirgin ölçüde artırmaktadır. Yukarıda belirtilen performansları çok yüksek, ancak ilk
yatırım maliyetleri de fazla olan cam kombinasyonlarına göre, maliyeti daha düşüktür. Sağladığı
performans ve maliyet açısından avantajlıdır.

•

Çift camlı uygulamalarda, güneş kontrolü ve ısı korunumu işlevlerini aynı anda sağlayabilen diğer
cam kombinasyonu olan, camlararasında tek tabaka ısı aynası (HM88) kullanımına göre, ısı
korunumu ve güneş kontrolü açısından daha iyi performans göstermektedir.

•

Güneş kontrolü açısından performansı, çift tabakalı örnekler arasında, güneş kontrol camları
olarak sıklıkla kullanılan mavi, yeşil renkli camdan yüksek, reflektif cama yakın olup, Dx değerleri
açısından her iki örnekten de başarılıdır.

•

Reflektif cam güneş kontrolü açısından yeterli olmakla birlikte, Dx değeri açısından çok düşük
performans sergilemesi nedeniyle tercih edilmemeli, yerine bu iki performans değeri de yeterli
olan cam tipleri olan; seçici geçirgen cam, ısı aynası, mavi veya yeşil renkli camlar seçilmelidir.

•

Üç tabakalı düz cam kullanımı yerine, çift tabakalı seçici geçirgen cam veya Low-E cam
kullanılmalıdır. Cam seçerken, güneşten ısı kazancı sağlama veya güneş kontrolü amacına göre
tercih yapılmalıdır.

•

Üç tabakalı uygulamalarda ısı korunumu ve güneş kontrolüne yönelik belirgin performans artışı
seçici geçirgen ve/ veya Low-E cam, boşlukta kripton gazı kullanımı ile sağlanmaktadır.

8. SONUÇLAR
Çalışmada elde edilen sonuçlara bağlı olarak şu yönlendirmelerde bulunulabilir [3].
Isıtma ve Soğutma Yükleri Farklı Bina Tiplerinde Uygun Pencere Bileşenleri Seçimine Ait
Yönlendirmeler:
1- Isıtma yükü ağırlıklı bina:
•
•

Önerilen çerçeve tipi: PVC ve ahşaptır.
Performans sıralamasına göre önerilen cam tipleri: İklime göre 2 veya 3 katmanlı cam
kullanılmalıdır. Çift katmanlı cam için, dışta seçici geçirgen-içte düz cam veya dışta düz cam içteLow-E cam şeklindedir. Üç katmanlı cam olarak, dışta seçici geçirgen-içteki iki tabaka Low-E
camdır. Ek performans artışı için cam tabakaları arasında özellikle kripton veya argon gazı
kullanılmalıdır.

2- Soğutma yükü ağırlıklı bina:
•
•

Önerilen çerçeve tipi: PVC, ahşaptır.
Performans sıralamasına göre önerilen cam tipleri: İç-dış ortam arasındaki ısı transferini azaltmak
açısından dışta güneş kontrolü amaçlı cam, içerde ise düz camın kullanıldığı kombinasyonlar
önerilir. Çift cam arasında iki tabaka ısı aynası, dışta seçici geçirgen-içte düz cam (Mavi-yeşil
renkli cam kullanımının performansı artırması nedeniyle, ısı aynalı cam tipinde dış cam renkli
seçilirken, diğer uygulamada seçici geçirgen kaplama renkli cam üstüne uygulanmaktadır), dışta
yeşil ve mavi renkte ısı soğuran cam-içte düz cam, çift cam arasında tek tabaka ısı aynası ‘dır.

3- Yıllık Isıtma-Soğutma Yükü Eşit ve Yüksek Bina:
•

Önerilen çerçeve tipi: PVC, ahşaptır. Çift cam kullanılmalıdır.
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Performans sıralamasına göre önerilen cam tipleri: Uo değeri düşük ancak, mevsimlik değişimlere
adaptasyon yeteneği olan akıllı camlar (fotokromik, elektrokromik, termokromik, holografik camlar)
uygundur. Bu camların kullanılamadığı koşullarda yazın güneş kontrolüne önem vererek, kışın
güneşten yararlanma düzeyinin düşmesi göze alınırsa, çift cam (arasında iki tabaka ısı aynası),
dışta seçici geçirgen-içte düz cam, önerilebilir. Cam tabakaları arasındaki boşlukta kripton veya
argon gazı kullanımı Uo ‘yu daha da düşürecektir. Kışın güneşten ısı kazancı sağlamak önemli ise,
yazın aşırı ısınmayı kontrol etmek için dışarıda hareketli güneş kontrol elemanları ve çift cam dışta
düz, içte Low-E cam kullanılabilir.

4- Yıllık Isıtma-Soğutma Yükü Eşit ve Düşük Bina:
•
•

Önerilen çerçeve tipi İklimsel koşulların yumuşaması paralelinde çerçeve seçiminde serbest
davranılabilir.
Performans sıralamasına göre önerilen cam tipleri: İklimsel koşullara göre tek ya da çift katmanlı
cam kullanılabilir. Cam seçiminde bu kez binanın içsel ısı kazançlarının düzeyi etkili olacaktır.
İçsel ısı kazançları yüksek binalarda seçici geçirgen kaplamalı cam, içsel kazançları düşük
binalarda Low-E cam kullanılmalıdır. Tek katmanlı camlarda yüzeyinde seçici geçirgen kaplamalı
veya dayanımı yüksek Low-E (hard-pyrolitic) uygulaması yapılmış cam, çift katmanlı camlarda
dışta seçici geçirgen-içte düz cam, dışta düz cam-içte Low-E (soft) cam, ısıcam önerilir.
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BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA
İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI
Abdullah BİLGİN

ÖZET
Proje, uygulama ve işletme dönemini yaşadığımız 50,000 konutluk Batıkent projesinde, ısı yalıtımı
uygulamasına, 1981 yılında yayınlanan, ısı yalıtım yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce başlanmış,
özellikle 5,000 konutta yalıtım tam olarak uygulanmıştır. Bu tebliğde, tam yalıtımlı konutlarda proje
aşamasında hedeflenen enerji ekonomisi ile işletme döneminde alınan sonuçlar, ısı yalıtımının kısmi
olarak uygulandığı benzer konutlara ait tüketim değerleriyle karşılaştırılarak anlatılmaya
çalışılmaktadır.

GİRİŞ
Bilindiği gibi yürürlükteki Isı Yalıtım Yönetmeliği, yapı elemanlarının ısı geçirgenlik dirençlerinin belirli
bir değerden büyük olmasını ayrıca, yapının ısı kaybeden dış duvar kapı-pencere ısı iletim katsayı
ortalamasının yine belirli bir değerden küçük olmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak, uygulama sırasında
karşılaşılan güçlükler üzerine zamanla ek hükümlerle yönetmelik yumuşatılmaya çalışılmış, özellikle
dış duvarlarda yer alan kolon, kiriş ve beton perde yüzeylerin yalıtımı isteğe bırakılmıştır.
1980 yılında Isı Yalıtım Yönetmeliği tasarı halinde iken, Batıkent'te projelendirilmekte olan toplu
konutlarda ısı yalıtımı ciddi bir çalışma olarak ele alınmış, yapılan hesaplarda, yalıtım malzemeleri
nedeniyle inşaat maliyetlerindeki artışın, tesisat maliyetlerindeki azalmayla dengelenmesi sonucu,
inşaat+tesisat olarak toplam konut maliyetlerinin artmadığı tespit edilmiştir.
Ek-V ve Ek-VI'da tam yalıtımlı konutların sistem detayı ile ısı iletim katsayıları verilmekte olup, çatı altı
tavanlarda 5 cm kalınlığında camyünü, dış duvarlarda 20 cm kalınlığında 400 Kg/m3 gazbeton tutkallı
blok, ısıtılmayan bodrum üstü döşemelerde 6 cm kalınlığında herapor yalıtımlarına ilaveten tüm kolon,
kiriş ve beton perde yüzeyler 5 cm kalınlığında 400 Kg/m3 gazbeton yalıtım plaklarıyla dıştan
kaplanmış, ayrıca pencere ve balkon kapılarında çift cam veya özel birleştirilmiş çift cam kullanılmıştır.
Belirtildiği şekilde tam yalıtım uygulanan konut sayısı Batıkent'te yaklaşık olarak 5,000 adet olup,
mimari projeleri Ek-II, Ek-III, Ek-IV'de verilmektedir.
Ek-VII ve Ek-VIII'de Isı Yalıtım Yönetmeliği uyarınca yalıtılan konutların sistem detayı ile ısı iletim
katsayıları verilmekte olup, söz konusu konutların tam yalıtımlı konutlardan farkı sadece kolon, kiriş ve
beton perde yalıtımlarının yapılmamasıdır. Bu şekilde yapılan konutlar Batıkent'te oldukça yaygın
olmakla birlikte, mimari projeleri tam yalıtımlı konutlardan tamamen farklıdır.
Ek-IX ve Ek-X'da kısmi yalıtımlı konutların sistem detayı ile ısı iletim katsayıları bulunmaktadır.
Belirtilen detaylardan da anlaşılacağı gibi, bu tür konutlarda sadece çatı altı tavanlarda 5 cm camyünü
ile pencere ve balkon kapılarında çift cam veya özel birleştirilmiş çift cam kullanılmakla yetinilmiştir.
Söz konusu konutlar Batıkent'te yaygın olmamakla birlikte, enerji tüketimlerinin karşılaştırılabilmesi
amacıyla mimari projeleri tam yalıtımlı konutlarla aynı olanlar seçilerek bu çalışmada yer almaktadır.
Tam yalıtımlı konutların projelendirilmesi sırasında yapılan hesaplarda ısı kayıpları ortalama, 85 m² A
tipi konutlarda (Ek-II) 7,800 Kcal/h'den 4,800 Kcal/h, 100 m² B tipi konutlarda(Ek-III) 9,100 Kcal/h'den
5,500 Kcal/h değerlerine indirilmiştir. Bu değerlere karşılık gelen radyatör miktarları ortalama, 85 m²
konutlarda 48 dilim 144/500, 100 m² konutlarda 55 dilim 144/500 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan,
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ısı kayıplarındaki azalma ısı santralı kapasitelerine de yansımış, örnek olarak 748 konutluk bir sitenin
merkezi ısıtma sistemine 4,400,000 Kcal/h santral gücü yeterli hale gelmiştir. Proje aşamasında, tam
yalıtımlı konutlarda öngörülen ısı ekonomisi, aynı mimariye sahip yine çift camlı ve sadece çatı altı
tavanların izole edildiği kısmi yalıtımlı konutlara oranla, yaklaşık %38 olarak belirlenmiştir. Sözü edilen
tam yalıtımlı 5,000 konutun merkezi ısıtma sistemleriyle 1997-1998 kış sezonu için, ortalama doğal
gaz tüketimleri Ek-I' deki tablodan ve Şekil-1’deki grafikten de görüleceği üzere, 85 m² A Tipi
konutlarda 960 - 1,120 m3/yıl, 100 m² B Tipi konutlarda 1,125 - 1,190 m3/yıl, 100 m² C Tipi konutlarda
1,160 m3/yıl olarak tespit edilmiştir.

m3/yıl
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tam yalıtımlı

200

yönetmeliğe uygun

0

çiftcam+tavan yalıt.

Şekil 1. Konut başına doğalgaz tüketimi
Sitelere göre, merkezi ısıtma sistemlerinin termik verim farkları yanında, konutlarda gerçekleşen ısıl
konfor farkları nedeniyle, proje aşamasında öngörülen ısı ekonomisine işletme döneminde ne oranda
ulaşılabildiği konusunda kesin bir değer tespiti mümkün olmamakla birlikte, Ek-I 'deki tablonun ikinci ve
üçüncü bölümünde yer alan ve merkezi sistemlerle ısıtılan Batıkent'teki benzer konutların genel
tüketim değerleriyle karşılaştırma yapıldığında, tam ısı yalıtımlı Batıkent konutlarının, yürürlükteki ısı
yalıtım yönetmeliğinin asgari şartları uyarınca yalıtılmış konutlara oranla % 15-20, sadece çift cam ve
çatı altı tavan yalıtımı yapılmış konutlara oranla %25-30, Ankara'daki yalıtımsız konutlara oranla ise en
az %50 ekonomik ısıtılabildiğini söylemek abartılı olmamaktadır.

SONUÇ
Alınan değerler, bir yandan iyi ısı yalıtımı ve uygun mimariyle, inşaat+tesisat olarak toplam maliyette
artışa neden olmadan, Ankara ikliminde 1,000 m3/yıl doğal gaz tüketim değeriyle konut ısıtılabileceğini
ve sağlanan enerji ekonomisi yanında, çevre kirliliğinin de aynı oranda azaltılabileceğini, diğer yandan
da ısıtma sistemleri termik
veriminin tüketimde yalıtım kadar etkili olabileceğini göstermesi
bakımından önem arz etmektedir.
Ülkemizde, toplam enerjinin yaklaşık olarak %35'inin konutlarda tüketilmesi, bir yandan hızlı nüfus
artışı ve göç neticesi yeni yapılaşmanın hızla devam etmesi, diğer yandan da eski yapıların süratle
yenilenmesi, konutlarda ısı yalıtımı konusunda daha somut adımlar atılması için zamanının çok geç
olmadığını düşündürmektedir.
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Ek 1. Batıkent konutları 1997-1998 kış dönemi doğalgaz tüketimi (merkezi ısıtma)
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Ek 2. A tipi blok 5 katlı 85 m2
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Ek 3. B tipi blok 5 – 10 katlı 100 m2
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Ek 4. C tipi blok 10 katlı 100 m2
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Ek 5. Tam yalıtımlı konutlarda sistem detayı
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Ek 6. Tam yalıtımlı konutlarda ısı iletim katsayıları hesabı
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Ek 7. Isı yalıtım yönetmeliğine göre yalıtılmış konutlarda sistem detayı
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Ek 8. Isı yalıtım yönetmeliğine göre yalıtılmış konutlarda ısı iletim katsayıları hesabı
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Ek 9. Kısmi yalıtımlı konutlarda sistem detayı
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Ek 10. Kısmi yalıtımlı konutlarda ısı iletim katsayıları hesabı
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TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP
METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA
UYGULANMASI
Kaan ERTAŞ

ÖZET
14 Haziran 1999 tarihinde resmi gazetede yayınlanan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım kuralları Standardı;
14 Haziran 2000 tarihinden itibaren ülkemizde inşa edilecek olan tüm ruhsatlı binalarda mecburi
standart olarak uygulanacaktır. Bu standardın amacı, ülkemizdeki binaların ısıtılmasında kullanılan
enerji miktarlarını sınırlayarak enerji tasarrufu sağlamak ve enerji ihtiyacının hesaplanması sırasında
kullanılacak standart hesap metodunu ve değerini belirlemektir. İzoder, TS 825 de belirtilen hesap
metodunu herkesin rahatça kullanabileceği ve hesapları çok kısa bir sürede bitirebileceği bir bilgisayar
programı hazırlatmıştır. Bu çalışmada sizlere bu program tanıtılacaktır.

GİRİŞ
Yeterli seviyede ısı yalıtımı yapılmış bir binada, ısıtma periyodunda, iç ortamda belirli bir iç sıcaklık
sağlamak için gereken ısı enerjisinin bir kısmı iç kaynaklardan ve güneş enerjisinden sağlanır. Kalan
miktarın ısıtma sistemi tarafından iç ortama verilmesi gerekir. TS 825 ‘de tanımlanan hesap metodu
kullanılarak, ısıtma sisteminin iç ortama iletmesi gereken ısı enerjisi miktarı belirlenebilir. Yıllık ısıtma
enerjisi ihtiyacı olarak tanımlanan bu miktar, toplam kayıplardan, güneş enerjisi kazançları ve iç
kazançlar çıkartılarak hesaplanır. Tanımlanan hesap metodunda, yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı ısıtma
dönemini kapsayan aylık ısıtma enerjisi ihtiyaçlarının toplanması ile bulunur.
Yeni TS 825 standardında, iç ortamdaki ısı kaynaklarından ve binaya gelen güneş enerjisinden
kaynaklanan ısı kazançları hesaplamalara dahil edilmektedir. Buhar geçişi hesaplamaları, analizi ve
sınırlandırılması yapılmaktadır. Bina bileşenlerinin ısıl geçirgenlik katsayıları (U) düşürülmüştür.
Derece Gün bölgeleri sayısı 4 ‘e çıkarılmıştır. Pencere alanlarındaki sınırlandırma kaldırılmıştır.
Binalarda ısı kaybeden toplam yüzeyin ısıtılmış yapı hacmine oranları (Atop/Vbrüt) için ısıtma enerjisi
değerleri sınırlandırılmıştır. Buna göre; binalarda tek bölge için hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi
ihtiyacının, Atop/Vbrüt oranlarına bağlı olarak hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi değerinden küçük olması
sağlanmalıdır. Bu TS 825 için gerek ve yeter şarttır. Ayrıca yeni TS 825 standardında yıllık ısıtma
enerjisi ihtiyacı, binanın kullanım alanı (AN) veya ısıtılacak yapı hacmi (Vbrüt) ile ilişkilendirilmiştir. Yıllık
ısıtma enerjisi hesabında, oda yükseklikleri 2,60 m. veya daha az olan binalarda AN ile, 2,60 m. den
yüksek olan binalarda Vbrüt ile ilişkili değerler kullanılacaktır.
Hesap metodunda ısıtılan ortamın sınırları,bu ortamı dış ortamdan ve eğer varsa ısıtılmayan iç
ortamlardan ayıran duvar, döşeme , çatı, kapı ve pencereden oluşur. Hesaplamalarda dıştan dışa
ölçüler kullanılır. Eğer binanın tamamı aynı sıcaklığa kadar ısıtılıyorsa veya ortamlar arasındaki
sıcaklık farkı 4 K ‘den küçük ise binanın tamamı tek bölge olarak alınır ve ısıtma enerjisi miktarı hesabı
tek bölgeye göre yapılır.

______________________________________

94

_______

TEK BÖLGE İÇİN YILLIK ISITMA ENERJİSİ İHTİYACI HESABI
Binalarda tek bölge için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı aşağıdaki formül ile hesaplanır.
Q yıl =

∑ Q ay
(

(1)

(

))

Q ay = H(Ti − Td ) − η ay Φ ay + Φ g,ay ⋅ t

(2)

:Aylık ısıtma enerjisi ihtiyacı
:Binanın özgül ısı kaybı
:Aylık ortalama iç ve dış sıcaklıklar
:Kazançlar için aylık ortalama kullanım faktörü
:Aylık ortalama iç ve güneş enerjisi kazançları
:Zaman

Qay
H
Ti , Td
ηay
Φi,ay , Φg,ay
t

Binanın Özgül Isı Kaybı (H)
H = Hi + Hh

(3)

İletim Yoluyla Gerçekleşen Isı Kaybı (Hh)
Hh =

∑ (A ⋅ U) + I ⋅ UI

(4)

Havalandırma Yoluyla Gerçekleşen Isı Kaybı (Hh)
Hh = 0,33 ⋅ n h ⋅ Vh

(5)

Aylık Ortalama İç Kazançlar (Φi,ay)
Konutlarda.......................Φi,ay = 5 × AN
Ticari binalarda................Φi,ay = 10 × AN
AN=0,32×Vbrüt

(6)

Aylık Ortalama Kazanç Kullanım Faktörü
η ay = 1 − e

(

(−1/ KKOay )

(7)

)

KKO ay = Φ i,ay + Φ g,ay / H(Ti − Td )

(8)

Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Kazançları
Φ g,ay =

ri,ay
gi,ay
Ii,ay
Ai

∑ ri,ay ⋅ gi,ay ⋅ Ii,ay ⋅ A i

(9)

: i yönünde saydam yüzeylerin aylık ortalama gölgelenme faktörü
: i yönünde saydam elemanların güneş enerjisi geçirme faktörü
: i yönünde dik yüzeylere gelen aylık ortalama güneş ışınımı şiddeti
: i yönündeki toplam pencere alanı

Isıl Geçirgenlik Katsayısı (U)
1
U=
1
1
1
+ +
αi Λ α d

(10)
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U :Isıl geçirgenlik katsayısı
1/αi :İç yüzeyin yüzeysel ısı iletim direnci
1/αd :Dış yüzeyin yüzeysel ısı iletim direnci
ÖRNEK BİNA HESABI

1023
160

995

A1

388

995

A2
140

140

713

A3

A5
390

A4

A6

234 263

1227

A7
995

384
528

Şekil 1. Zemin Kat Planı
A1 = 1,60 x 10,23
A2 = 3,88 x (9,95+10,23+9,95)
A3 = 7,13 x (1,4+9,95+10,23+9,95+1,4)
A4 = 3,9 x 12,27
A5 = 1,66 x 2,63
A6 = 5,50 x 5,28
A7 = 3,90 x 9,95

= 16,37
= 116,9
= 234,8
= 47,85
= 4,36
= 29
= 38,8

Zemin katın brüt hacmi=488,1x2,9=1415,5 m3
Pencere alanları: Doğu
Batı
Kuzey
Güney

=
=
=
=

6,82 m2
6,82 m2
22,40 m2
25,69 m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Çevre uzunluğu = 106,66 m
Yükseklik
= 2,9 m
Toplam Taban Alanı = 488,1 m2

390
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1023
160

995

A1

388

995

A2

140

140

A3

713

A4

390

390
995

A1
Şekil 2. Normal Kat
A1 = 1,60 x 10,23 = 16,37 m2 x 2
A2 = 3,88 x (9,95+10,23+9,95)
A3 = 7,13 x (1,4+9,95+10,23+9,95+1,4)
A4 = 3,9 x (9,95+10,23+9,95)

= 32,74 m2
= 116,9 m2
= 234,8 m2
= 117,5 m2

Normal katların brüt hacmi = 501,94 x 8,4 = 4216,3 m3
Pencere Alanları : Doğu
Batı
Kuzey
Güney

= 6,82 m2
= 6,82 m2
= 22,4 m2
= 22,4 m2

Binanın her yöndeki toplam pencere alanları:
AP,doğu
AP,batı
AP,kuzey
AP,gümey

= 6,82 + 6,82 x 3
= 6,82 + 6,82 x 3
= 22,4 + 22,4 x 3
= 25,69 + 22,4 x 3

= 27,28 m2
= 27,28 m2
= 89,6 m2
= 92,89 m2

Toplam pencere alanı:
AP, TOPLAM = 237,05 m2
Binanın toplam dış duvar alanı (kolon ve kirişler dahil) :
AD = (102,08 X 8,4 + 106,66 X 2,9) – 237,05 = 929,78 m2
Betonarme kolon ve kiriş alanları :
Akolon = 436 m2 ; Akiriş = 245 m2

Çevre uzunluğu = 102,08 m
Yükseklik = 2,8 m x 3 = 8,4 m
Toplam Taban Alanı = 501,94 m2

_______
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Akolon+kiriş = 681 m2
Tuğla duvarların toplam alanı :
Aduvar = 929,78 – 681 = 248,78 m2
Binanın taban alanı : At = 488,1 m2
Binanın tavan alanı : AT = 501,94 m2
Binanın ısı kaybeden yüzeylerinin toplam alanı :
Atop = 237,05 + 929,78 + 501,94 + 488,1 = 2157 m2
Binanın brüt hacmi :
Vbrüt = 1415,5 + 4216,3 = 5632 m3
Atop/Vbrüt oranı : Atop/Vbrüt = 0,383
Bu örnek bina projesinde; duvarlar 8,5 cm ve 13,5 cm ‘lik iki sıra yatay delikli tuğla arasına 4 cm ısı
yalıtım malzemesi konulmak suretiyle sandwich metod uygulanmıştır. Betonarme yüzeylerde ise
dıştan 4 cm ısı yalıtım malzemesi uygulanmıştır. Tabanda 4 cm ve çatıda 8 cm kalınlığında ısı yalıtım
tabakası uygulanmıştır. Pencereler 12 cm aralıklı çift camlıdır. Bina, konut amaçlı olarak
kullanılmaktadır, ağaçlardan kaynaklanan gölgelenmeye maruz kalmaktadır ve doğal olarak
havalandırılmaktadır.
Bu ön hesaplamalardan ve ön bilgilerden sonra verilerin bilgisayar programına girilmesine başlanabilir;

Şekil 3. TS 825 Isı ihtiyacı hesaplamaları programının ilk sayfası
Program çalıştırıldığı zaman Şekil 3 de görülen sayfa ekrana gelir. Bu sayfa hesaplama programının
ilk sayfasıdır. Proje ile ilgili gerekli bilgiler burada görülen kutucuklara doldurulur ve sonra devam
butonuna basılarak Şekil 4 de gösterilen bir sonraki sayfaya geçilir.
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Şekil 4. TS 825 Isı kaybı hesaplamaları programının ikinci sayfası
Şekil 4 de görülen sayfaya geçildiğinde sol tarafta görülen butonlar kullanılarak hesabı yapılacak yapı
bileşenlerinin sayfalarına geçilebilir. Sol taraftaki butonlar arasında pencere ve kapı ile ilgili butonlar
dışındaki tüm butonlara basıldığında ekranda belirecek sayfa yapısı Şekil 4 ün aynısıdır. Pencere ve
kapı butonlarının getireceği sayfa ise Şekil 5 de görülmektedir.
Şekil 4 de görülen sayfada yapı bileşenleri ile ilgili kesit kalınlıkları ve kullanılan malzemelerin ısıl
geçirgenlik dirençlerinin girilmeye başlanması için yeni kayıt butonuna basılır ve beliren satırlara
mouse ile tıklanarak gerekli sayısal veri girişi yapılabilir. Malzemelerin ısıl geçirgenlik dirençleri
klavyeden yazılarak veya sayfanın alt tarafındaki listeden kullanılacak malzemenin ismi mouse ile
seçilerek girilebilir. Bir yapı bileşeninin (örneğin dış havaya açık duvar) kesit kalınlığı ve ısıl geçirgenlik
direnci değerleri girildikten sonra o yapı elamanının alanı ilgili kutucuğa girilir ve “hesapla” butonuna
basılır. Sonra diğer yapı bileşenine geçilir ve aynı işlemler o yapı bileşeni için tekrarlanır. Bu işlemler
bütün yapı bileşenleri için tekrarlandıktan sonra “devam” butonuna basılır ve sonraki sayfaya (Şekil 6)
geçilir.
Şekil 5 de görülen sayfada ise binada kullanılacak pencere tipine ait ısıl geçirgenlik katsayısı ile o
tipteki pencerelerin toplam alanı girilir.

______________________________________

Şekil 5. “Pencere” veya “Kapı” butonuna basıldığında beliren sayfa

Şekil 6. Isı ihtiyacı hesaplamaları programı üçüncü sayfası
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Şekil 6 da gösterilen sayfada bina tipi, net oda yüksekliği, havalandırma tipi, hava değişim sayısı ve
binanın brüt hacmi bilgileri girildikten sonra “devam” butonuna basılır ve Şekil 7 de gösterilen sayfaya
geçilir.

Şekil 7. TS 825 Isı ihtiyacı hesaplamaları dördüncü sayfası
Şekil 7 de gösterilen sayfaya geçildiğinde üsten birinci ve ikinci sıradaki tablolar binanın durumuna
göre altlarındaki listeden bir değer seçilerek doldurulur. Üçüncü tabloya ise yönlere göre pencere
alanları girilerek veri girişi tamamlanır.
Bütün veriler girildikten sonra Şekil 7 de görülen sayfada “Çizelge-1” butonu tıklanarak Tablo 1 de
görülen “Binanın Özgül Isı Kaybı hesabı” tablosu ekrana getirilir. Bu tablo yapı bileşenlerinde
kullanılan malzemelerin özelliklerini ve binada uygulanan ısı yalıtım metodunu gösterir. “Çizelge-2”
butonu tıklandığında ise “Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı” tablosu (Tablo 2) ekrana gelir. Bu tabloda
hesabı yapılan binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının TS 825 standardında belirlenen sınırın altında
olup olmadığı, dolayısıyla ısı yalıtım projesinin TS 825 standardına uygun olup olmadığı görülür.
Uygun değilse önceki sayfalara geçilerek malzeme seçiminde veya malzemelerin boyutlarında
değişiklikler yapılarak uygunluğu sağlanır.
Mimari çizimleri Şekil 1 ve Şekil 2 de görülen örnek binada, çizimlerinden hesapladığımız alanları ve
bina ile ilgili diğer bilgileri Şekil 3, 4, 5, 6, 7 de görüldüğü gibi TS 825 Isı ihtiyacı hesaplamaları
programına girerek hesaplama yaptırılırsa Tablo 1 ve Tablo 2 de görülen sonuçlar ortaya çıkacaktır.
Tablo 2 de görüldüğü üzere örnek binamıza uyguladığımız ısı yalıtım projesi TS 825 standardına
uygundur.

_____________________________________
Tablo 1. TS 825 Özgül ısı kaybı hesap tablosu.
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Tablo 2. TS 825 Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı tablosu.

SONUÇ
Ülkemiz enerji tüketiminin %27 ‘si konutların ısıtılmasına harcanmaktadır. Bu değer, enerjisinin %61,5
‘ini (1996 istatistiklerine göre) ithal eden ülkemiz için çok büyüktür. Dolayısıyla bu değerin azaltılması
gerektiği şüphe götürmez bir gerçektir. “TS 825 Binalarda ısı yalıtım kuralları” standardının
uygulamaya geçmesiyle birlikte binalarda enerji tüketimi sınırlandırılarak enerji tasarrufu sağlanacaktır.
Bunun yanısıra petrol, doğalgaz ve kömür gibi yenilenemez enerji kaynaklarının tüketilmesi azalacak
ve bu yakıtların yanması sonucu açığa çıkan çevreye zararlı maddelerin miktarı da azalacaktır.
Böylece bu standardın ekonomik yararlarının yanında çevresel yararlarının da olacağı görülülmektedir.
Bunların dışında; yapı bileşenlerinde buhar geçişi sınırlandırılacağından konutların konfor düzeyi
artacak ve binalar daha uzun ömürlü olacaktır.
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YENİ TS 825’DE ÖNERİLEN HESAP METODUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Şükran DİLMAÇ

ÖZET
“TS 825-Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” Standardı hesap metodundaki önemli değişikliklerle resmi
gazetede yayınlanmış ve bir yıl sonra zorunlu standard kapsamına alınması kabul edilmiştir. Bu
bildiride, uluslar arası hesap metodlarındaki gelişime paralel olarak, yeni TS 825’de önerilen hesap
metodu değerlendirilmiştir. Havalandırma ile ısı kayıplarının, ısı köprülerinin ve güneş enerjisi
kazançlarının dikkate alınması gibi olumlu yönlerinin yanında, yoğuşma tahkiki sonuçlarının
değerlendirilememiş olması veya hesaplamalarda eksik noktaların bulunması gibi düzeltilmesi gereken
hususlar da belirtilmiştir. Hesap metodunun üç farklı tipteki bina için değerlendirilmesi de özet olarak
sunulmuştur.

GİRİŞ
Petrol krizini takiben bütün ülkeler enerji politikalarını yenilemek zorunda kalmışlardır. Yenileme
sırasında temel hedef, ülkenin kalkınmasını engellemeden enerji tüketiminin azaltılması olmuştur. Yerli
enerji üretiminin arttırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi de, tüm ülkelerin yeni
politikalarındaki diğer önemli başlıklardır [1].
Ülke kalkınmasını engellemeden enerji tüketiminin azaltılması, tüm sektörlerde enerji verimliliğinin
arttırılması demektir. Bu cümlede binalarda enerji tüketiminin önemi daha da büyüktür. Çünkü,
binalarda tüketilen enerjinin büyük bir bölümü ısınma (veya soğutma) amaçlı olmakta ve ülke
kalkınmasına bir katkı sağlamadan atmosfere kaybedilmektedir.
Petrol krizini takiben teknolojik olarak gelişmiş ülkelerin hepsi, binalarda enerji verimliliğinin
arttırılması, yani konfor şartlarından taviz vermeden daha az enerji kullanılması için yoğun bir gayret
içine girdiler. Binalarda enerji verimliliğinin arttırılmasında en önemli adım, binaların yalıtım
düzeylerinin iyileştirilmesi olmuştur. Bunun için opak bina kabuğunda ısı yalıtım malzemeleri
kullanılarak, saydam kısımda ise çok tabakalı camlar, PVC çerçeveler ve benzeri yeni teknoloji
ürünlerini kullanarak bina kabuğundan ısı kaybı miktarı azaltılmıştır [2-5]. Ayrıca güneş enerjisi gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili yoğun çalışmalar yapılmıştır [6-9]. Ülkemiz her ne
kadar bu gelişmeleri oldukça geriden takip etmekte ise de, en kısa zamanda aradaki farkı kapatarak
benzer düzeye ulaşmak zorundadır. Bu hem ülkemizin menfaatleri için gereklidir ve hem de uluslar
arası çevre bilincinin gereği uymak zorunda olduğu anlaşmaların getirdiği bir yükümlülüktür.
Binaların enerji verimlilikleri arttıkça, binaların ısıl performanslarını belirleyecek hesap metodlarının da
gelişmesi gerekmiştir. Aşağıda binaların ısıl performanslarının belirlenmesi amacıyla kullanılan uluslar
arası standard ve yönetmeliklerdeki hesap metodlarındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin paralelinde
düzenlenen TS 825’in yeni hesap metodu açıklanmış ve değerlendirilmiştir.
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TS 825’DEKİ YENİ HESAP METODUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Eski hesap metodları, sabit rejim şartlarında (ortam sıcaklıklarının sabit olması durumu) her yapı
elemanını ayrı olarak inceliyordu. Bu durumda bir tarafından diğer tarafına ısı iletiminin gerçekleştiği
malzemenin ısı iletkenliği λ ve sıcaklık gradyanı (dT/dx) ise, ısı akısı (q) [10]:
q = −λ

dT
dx

(1)

olacak ve homojen tek tabakalı “d” kalınlığındaki bir yapı elemanı için ise bu denklem q=(λ/d)x(ΔT)
şeklinde kolayca hesaplanacaktır. Burada yapı elemanını ısıl olarak ifade eden tek büyüklük ısı
iletkenliği olmaktadır ve sonuçta elde edilen büyüklük iletilen ısı enerjisinin miktarıdır. Halbuki
binalardaki ısıl konfor açısından ısının iletim hızı ve iç ortamda meydana gelen sıcaklık değişimlerin
genliği de çok önemlidir. Bu bakımdan hesap metodunun geliştirilmesi denilince ilk akla gelen sabit
rejim şartlarından periyodik rejim şartlarına geçişin sağlanmasıdır. Ancak sabit rejim şartlarının dışına
çıktığımızda, homojen tektabakalı bir malzemede bile sıcaklık değişimi doğrusal değildir ve aşağıdaki
ikinci dereceden diferenasiyel denklemin çözülmesi gerekir [10]:
∂T
∂ 2T
=a 2
∂t
∂x

(2)

Kesit içindeki sıcaklığın bilinmesi için, artık yüzeyden olan x mesafesi ile birlikte zamanın ve T(x.t)
fonksiyonunun da tanımlı olması gerekmektedir. Yapı elemanını ısıl olarak ifade eden büyüklük ise
“a”dır. a(=λ/ρc) şeklinde hesaplanmaktadır. Dolayısıyla malzemenin ısı iletkenliğine ilave olarak
yoğunluğu (ρ) ve özgül ısısı (c) da sonuçları etkilemektedir. Bu yaklaşımda, iletilen ısı enerjisi
miktarına ilave olarak, yapı elemanının ısıl ataleti (faz farkı) ve sıcaklık değişim genliklerinin oranı
(sönüm oranı) da hesaplanabilmektedir. Ancak hesaplar sabit rejim şartları ile mukayese
edilemeyecek kadar karmaşıktır. Bu yüzden günümüzde tüm gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere
standard ve yönetmeliklerde hesaplar hala sabit rejim şartlarında yapılmaktadır [11-13]. Ancak
sonuçların gerçek değerlere daha yakın olabilmesi için, sezonluk zaman dilimi parçalanmakta, aylık ve
hatta günlük dilimlerde yapılan sabit rejim hesaplarının toplamları şeklinde sezonluk değerler elde
edilmektedir. Zaman dilimleri küçüldükçe iklimsel veriler, o zaman dilimini daha doğru bir şekilde ifade
etmektedir.
TS 825’de de, hesaplar sabit rejim esaslarına göredir. Zaman dilimi olarak ise, günlük ve aylık
dilimlere göre yapılan hesaplarda anlamlı bir fark oluşmadığı için aylık dilim tercih edilmiştir.
Değişkenler aylık ortalamalar olarak girilmekte ve yıllık ısınma amaçlı enerji ihtiyacı tek tek
hesaplanan aylık değerlerin toplanması ile bulunmaktadır.
TS 825’de bir binanın ısıtma sisteminden, söz konusu binaya verilmesi gereken net ısı enerjisi miktarı
aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır [13]:
Qay = [H(Ti-Td,ay) - ηay(Φi+Φg,ay)] * t
Qay
H
Ti
Td,ay
ηay
Φi
Φg,ay
t

: Binanın aylık ısıtma enerjisi ihtiyacı
(Joule)
Binanın aylık yakıt ihtiyacını bulmak için bu değerin sistemin ısıl verimine
ve yakıtın ısıl değerine bölünmesi gerekir.
: Binanın özgül ısı kaybı
(W/K)
: Aylık ortalama iç ortam sıcaklığı (sabit alınır)
(°C veya K)
: Aylık ortalama dış ortam sıcaklığı
(°C veya K)
: Kazançlar için aylık ortalama kullanım faktörü
(-)
: Aylık ortalama iç kazançlar (sabit alınır)
(W)
: Aylık ortalama güneş enerjisi kazancı
(W)
: Zaman (saniye olarak bir ay=86400x30)
(s)

(3)
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Köşeli parantez içindeki ilk terim binadaki kayıpları ifade etmektedir. Isı kayıplarının küçük olabilmesi
için bilindiği üzere iki parametrenin küçük olması gerekir:
•
•

İç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkı
Bina kabuğunda gerçekleşen ısı kaybı

Sıcaklık farkını küçük tutabilmek değiştirebileceğimiz tek değişken iç ortam sıcaklığıdır. İç ortam
sıcaklığı küçüldükçe ısı kaybı da küçülecektir. Ancak iç ortam sıcaklığını konfor şartlarını (kullanıcıların
sağlıklı ve üretken olarak yaşayabilecekleri ortam şartları) bozmadan küçültebilmemiz için, ortamı
çevreleyen yapı elemanlarının iç yüzey sıcaklıklarını yükseltmemiz gerekir. Şekil 1’de iç yüzey ve
ortam sıcaklıklarının konfor şartları üzerindeki etkisi görülebilmektedir.

Şekil 1. İç yüzey sıcaklığı, ortam sıcaklığı ve konfor şartlarının birbiriyle bağlantısı [14]
İç yüzey sıcaklığını arttırmanın yolu ise, o elemanın yalıtım düzeyinin arttırılmasıdır. Tüm binanın
yalıtım düzeyi binanın özgül ısı kaybı (H) sembolünün içinde yer almaktadır:
H = Hi + Hh
Hi : Binanın iletimle özgül ısı kaybı
Bina kabuğundan iletimle gerçekleşen ısı kaybını ifade eder.
Hh : Binanın havalandırma ile özgül ısı kaybı

(4)
(W/K)
(W/K)

TS 825’deki önemli yeniliklerden biri, binanın ısı kaybının hesaplanması sırasında, yapı
elemanlarından kondüksiyonla (iletimle) iletilen ısı kaybına ilave olarak, havalandırma ve hava
kaçaklarından kaynaklanan ısı kaybını da ilave etmesidir. Günümüzde yalıtım düzeyi (dolayısıyla
enerji verimliliği) yüksek bir binada, hava kaçaklarının minimize edilmesi çok önemli olmaktadır.
Kontrolsüz gerçekleşen havalandırma (hava kaçakları) minimize edildiği zaman, kontrollü ve gerekli
düzeydeki doğal veya mekanik havalandırmanın sağlanması da olayın diğer boyutudur. Çünkü
kullanıcıların sağlıklı bir yapay çevre sahip olabilmeleri için ortam havasının en az saatte 0.8-1 defa
değiştirilmesi gereklidir. Dolayısıyla ister istemez havalandırma ile bir ısı kaybı olacaktır. Ancak bunun
kontrollü olması ve gereğinden fazla olmaması esastır. Havalandırmadan vazgeçemediğimiz için, ısı
kaybı hesaplarında havalandırma ile gerçekleşen ısı kaybının da ilave edilmesi gerçekçi bir
yaklaşımdır. Havalandırma ile ısı kaybı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

__________________________________
Hh = 0.33 nh⋅Vh
nh ⋅: Hava değişim sayısı
Vh : Havalandırılan hacim (Vh = 0.8×Vbrüt)
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(5)
(h-1)
(m3)

TS 825’deki çok önemli diğer bir yenilik, ısı kaybı açısından yapı elemanlarını tek tek incelemek yerine
bina ölçeğinde değerlendirme yapılmasıdır. Böylece ülkemizde ısı kaybı açısından hiç dikkat
edilmeyen bir konu “ısı köprülerinin incelenmesi” gündeme gelmektedir. Standarda göre H değeri
aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:
Hi = Σ A⋅U + l⋅Ul

(6)

Σ A⋅U = UDAD + UpAp + 0.8UçAç + 0.5UzAz + UdAd + 0.5UdsıcAdsıc
U : Sırasıyla dıvar, pencere, çatı,zemin, dışa açık döşeme ve düşük
sıcaklıktaki ortamları ayıran yapı elemanlarına ait ısı geçirgenliği
A : Aynı elemanların alanları
l : Isı köprüsünün uzunluğu
Ul : Isı köprüsünün doğrusal ısı geçirgenliği

(7)
(W/m2K)
(m2)
(m)
(W/mK)

(6) nolu denklemdeki 0.5 ve 0.8 katsayıları, bu elemanlarda dış yüzey direkt dış hava ile temas
etmeyip, çatı arası, toprak veya düşük sıcaklıktaki (ama dış ortamdan daha yüksek sıcaklıktaki)
ortamlarla temas edeceği için kullanılmaktadır. Bu elemanlardan gerçekleşen ısı kaybı birden küçük
bir sayı ile çarpılarak etki derecesi azaltılmaktadır. Standardda da çatı eğer kiremit vb ile örtülmüyorsa
(dış hava ile temas ediyorsa) 0.8 katsayısı 1 olarak alınır denilmektedir.
Isı köprüleri, ortalama ısı geçirgenliğinden çok daha büyük ısı geçirgenliğine sahip sınırlı alana sahip
bölgelerdir. Ülkemizdeki uygulamalarda, duvarlar yalıtımlı da olsa, kolon-kiriş-döşemeler arasına
örülmektedir. Duvarın U-değeri 0.50 W/m2K değerine kadar düşebilir. Kolonların U-değeri ise 2.5-3.0
W/m2K değerleri arasındadır. Arada oldukça büyük bir fark vardır ve bu iki eleman yanyana
geldiklerinde yalıtımsız haldeki betonarme elemanlardan, yalıtımlı duvara nazaran çok daha fazla ısı
kaybı meydana gelecek ve ısı köprüsü oluşturacaktır. Bu durum dikkate alındığında, ülkemiz
şartlarında tüm cephenin U-değeri %100’e varan artışlar gösterebilmektedir. Yurt dışındaki
uygulamalarda, kolon ve döşeme gibi betonarme elemanların yalıtımsız bırakılması zaten söz konusu
değildir. Ancak ülkemizde çok geniş bir uygulaması bulunan bu durumun ısı hesaplarında dikkate
alınması son derece önemlidir. Aksi takdirde binanın ısıl performansı çok yanlış bir şekilde
değerlendirilmiş olmaktadır. Ul değerinin hesaplanması için TS 8441’de önerilen temel prensip [15]:
Ul = b⋅UTB + ς

(8)

dir. UTB, ısı köprüsünü oluşturan elemanın ısı geçirgenliğini, b, aynı elemanın genişliğini ifade
etmektedir. b⋅UTB’den oluşan ilk terim ısı köprüsünden gerçekleşen doğrusal ısı iletimi ile ilgilidir. İkinci
terim olan ς ise, ısı köprüsünden gerçekleşen yanal ısı kayıplarını ifade etmektedir [16].
Isı köprülerinin sebep olduğu olumsuzluk, fazladan ısı kayıplarının yanında ısı köprüleri civarında
meydana gelen düşük iç yüzey sıcaklıklarıdır. Ülkemizde fevkalade ihmal edilen ısı köprüleri, yurt
dışında hassasiyetle incelenmekte ve sınırlandırılmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi bu konunun
TS 825’de ele alınması gayet olumlu bir yaklaşımdır. Ancak hesaplama metodu ile ilgili yeterli
açıklamanın bulunmaması standardın önemli eksiğini oluşturmaktadır. Atıf yapılan TS 8441’de, kolon
ve duvar birleşimleri için b, UTB ve ς’nin nasıl hesaplanacağı belirtilmiştir. Ancak, kirişlerde ς’nin nasıl
hesaplanacağı ve döşemelerde ς’nin ve kalınlık sınırlı olmadığı için U-değerinin nasıl hesaplanacağı
tanımlı değildir. Bu değerlerin nasıl hesaplanacağının en kısa zamanda belirlenmesi gerekmektedir.
(3) nolu denklemin ikinci terimi, binadaki kazançları ifade etmektedir. Günümüzdeki binalarda yalıtım
düzeyi arttıkça, binadaki kullanıcılardan kaynaklanan ısıl enerji ile, bina içindeki elektrikli alet, fırın vb
cihazların kullanımı sonucu elde edilen ısı enerjisinin (iç kazançlar≡ısıtma sistemi ve direkt güneş

__________________________________

111

_______

enerjisinin haricindeki ısı kaynakları) ve saydam alanlardan binaya giren direkt güneş enerjisinden
elde edilen ısı enerjisinin (güneş enerjisi kazançları), ısı kayıplarının karşılanmasında etkin bir paya
sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bir binanın ısıl performansının değerlendirilmesinde
kazançların da hesaplara katılması gerekmektedir. Bu durum ayrıca tasarımcıyı daha fazla güneş
enerjisi kullanımına da teşvik etmektedir. Ancak ısı kazançlarının tamamı, ısı kayıplarının karşılanması
için anlamlı olamaz. Bu kazançların bir bölümü yapı elemanlarında depolanırken, özellikle ılıman
aylarda, anlık kazançların bir bölümü açılan pencerelerle tekrar kaybedilecektir. Bu sebeplerle
kazançlar aylık ortalama kazanç kullanım faktörü olarak isimlendirilen (η) birden küçük bir sayı ile
çarpılarak azaltılmaktadır. η, uluslar arası yönetmeliklerde çok sayıda ölçüm sonucuna dayanarak
çıkarılan ampirik bir formül ile bulunmaktadır:
η = 1 – e(-1/KKOay)

(9)

KKOay : Aylık ortalama kazanç/kayıp oranı olup aşağıdaki gibi hesaplanır:
= (Φi + Φg,ay) / H(Ti – Td,ay)
Kazançların belirlenmesinde iç kazançlar için aşağıdaki eşitlik kullanılmaktadır:
Φi ≤ 5An (konut, ofis vb normal özellikteki binalarda)
Φi ≤ 10An (pişirme işleminin ağırlıklı olduğu binalarda, normalin
üstünde elektrikli cihaz çalıştıran binalarda,etrafa ısı
veren sanayi cihazlarının çalıştığı binalarda)

(W)
(W)

An, binanın net kullanım alanıdır. Birimi m2’dir, 0.32xVbrüt şeklinde hesaplanabileceği belirtilmektedir.
Vbrüt ise,bina kabuğunun dış ölçülerine göre hesaplanan hacmidir. Birimi m3’tür.
Kazançlarla ilgili diğer büyüklük güneş enerjisi kazancıdır ki, hesap metodunun en karmaşık kısmına
karşılık gelmektedir. Güneş ışınım şiddeti, yönlere göre önemli ölçüde değişeceği için, güneş enerjisi
kazançların her yön için ayrı hesaplanması gerekmektedir:
Φg,ay=rg.gg.IgAg + rkgkIkAk + rdgdIdAd + rbgbIbAb

(10)

Eşitliğin sağ tarafındaki g indisi güney, k indisi kuzey, d indisi doğu ve b indisi batı yönlerini
göstermektedir. A.I, ilgili yöndeki pencerelerden iç ortama girebilecek toplam güneş enerjisi miktarını
göstermektedir. r, pencere önündeki ağaç, bina vb sebeplerle pencere alanında oluşan gölgeleme
sonucu güneş enerjisindeki azalmayı, g ise pencere camının yutma ve yansıtması sonucu camı
geçebilen güneş enerjisindeki azalma miktarını ifade etmektedir. Dolayısıyla r ve g birden küçük
sayılardır. Standardda aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.
r = 0.8 (Az katlı ve müstakil yerleşimde)
r = 0.6 (Az katlı ve müstakil yerleşimde ağaçların gölgeleme oluşturması durumunda)
r = 0.5 (Çok katlı bitişik nizam yerleşimde binaların gölgeleme oluşturması halinde)
g değeri güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak değişmektedir. Laboratuvarlarda ölçülen değer
ışınların yüzeye dik olarak gelmesi haline karşılık gelir ve g⎦ şeklinde gösterilir. Güneş, camın
bulunduğu yönde etkin olduğu süre içinde dik açıdan çok farklı açılarda gelecektir ve güneş ışınlarının
geçebilen yüzdesi daha az olacaktır. Standard bu sebeple camın hesaplarda kullanılacak güneş ışını
geçirgenliği ile laboratuvarda ölçülen ve üretici tarafından beyan edilen güneş ışınımı geçirgenliği
arasında aşağıdaki bağıntıyı vermektedir.
g = 0.80 g⎦

(11)

g⎦ değeri ise, berrak tek cam için 0.85, berrak çok katlı cam için 0.75, low-e vb kaplamalı özel ürünler
için ise 0.50 olarak verilmektedir.
Standarddaki hesap metoduna göre mimarın tasarım aşamasında değiştirerek binanın ısıtma amaçlı
enerji ihtiyacını kontrol edebileceği değişkenler şunlardır:
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Binanın hacim/ısı kaybeden alan oranı
Pencere alanı ve yönü
Bina kabuğunu (opak ve saydam kısımlar) oluşturan elemanların yalıtım değeri
Yalıtım tekniği (ısı köprüleri ve yoğuşma açısından)
Hava kaçaklarının kontrolu

Hesap metodunda iklimsel değişkenler (sıcaklık, güneş ışınım şiddeti) için aylık ortalama değerler
kullanılmakta ve bulunan aylık değerler toplanarak yıllık ısıtma amaçlı enerji ihtiyacı
hesaplanmaktadır. Hesap metodu karmaşık değildir ama elle yapılabileceğinden çok fazla hesap
tekrarı gerekmektedir. Bu standardda ve uluslar arası standardlarda kabul edilen hesaplama
metodlarında amaç bu değerlendirmelerin tasarım aşamasında yapılmasıdır. Dolayısıyla bu metod
mutlaka bilgisayar programı haline getirilmeli ve mimar, tasarım aşamasında pencerelerinin alanını,
yönünü ve kullanacağı camın cinsini, vb değiştirdiğinde binanın enerji ihtiyacının ne yönde
değişeceğini kolayca görebilmelidir.

METODUN FARKLI ÖZELLİKLERDEKİ BİNALARA UYGULANMASI
Hesap metodunun karşılaştırılması amacıyla, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
öğrencilerinden Nilgün Kesen’in tez çalışmasında bu metot farklı özelliklerdeki binalara uygulanmış ve
ayrıca binaya ait parametrelerin değişmesi halinde enerji ihtiyacının bu metodla hesaplandığında ne
aralıkta değiştiği belirlenmiştir. Binalara ait detaylı bilgiler tez çalışmasında mevcuttur. Aşağıda binalar
ve elde edilen sonuçlarla ilgili özet bilgi verilmiştir [17]. Hesap sonuçları Tablo 1’de belirtilmiştir.
Mevcut binalarımız genellikle yeni TS 825’de önerilen yalıtım düzeyinin oldukça gerisindedir.
Bina 1 : Ayrık nizam yapı düzeni ile inşaa edilmiş, zemine oturan müstakil iki katlı konut.
Bina 2 : Bitişik nizam yapılaşma düzeninde köşede inşaa edilmiş dört katlı ticari işyeri ve büro
Her iki bina da Tekirdağ ili Şarköy ilçesinde bulunmaktadır.
Bina 3 : Yakın çevresinde başka yapıların yer almadığı açık alanda inşaa edilmiş üç katlı (+ 2
bodrum kat) Çorlu Mühendislik Fakültesi Binası.
Tablo1. Farklı bina tiplerine ait özellikler [17]
Özellikler
Atop
Vbrüt
Atop/ Vbrüt
Saydam/opak
Pencere/duvar
Brüt bina alanı
An=0.32Vbrüt
Zemin alanı
Uduvar
Upenc.
Uçatı
Uzamin
Hi
nh
Hh
Φi
Φg,ocak
Qyıl

(m2)
(m3)
(-)
(-)
(m2)
(m2)
(W/m2K)
(W/m2K)
(W/m2K)
(W/m2K)
(W/K)
(h-1)
(W/K)
(W)
(W)
(kJ)
(kWh/m2)

TS 825’de izin verilen
Qyıl
(kWh/m2)

Bina1
221
310
0.71
0.26
0.21
124
99
42
2.38
4.50
2.15
2.86
493
2.0
164
823
591
104601252
293

Bina2
1001
1568
0.64
0.28
0.22
648
502
125
2.38
4.5
2.15
2.86
2504
2.0
828
6477
1515
461284812
256

Bina3
6991
28923
0.24
0.99
0.50
9850
9255
1885
1.16
2.8
0.8
0.78
8344
1.0
7636
37408
33983
2238159569
67

81

76

49
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TS 825’de gölgeleme faktörü ve güneş ışını geçirgenliğinin sabit alınması halinde hesaplarda oldukça
önemli bir kısaltma sağlanacaktır. Ancak böyle bir öneride bulunmadan önce, söz konusu
parametrelerin sonucu ne oranda etkilediğinin bilinmesi gerekir. Tablo 2’de farklı binalarda g ve r
değerlerinin standardda verilen en küçük ve en büyük değerleri aldığı zaman Qyıl değerindeki değişim
görülmektedir.
Hava değişim ayısının 1 h-1 artması (1’den 2’ye çıkması) halinde, Qyıl değerindeki değişim Bina1’de 45
kWh/m2, Bina 2’de 41 kWh/m2, Bina 3’te ise 48 kWh/m2 olmaktadır. Oran olarak incelediğimizde ise,
Bina 1’de %18, Bina 2’de %19, Bina 3’de ise %72 oranlarında artışa sebep olmaktadır. Binanın yalıtım
düzeyi iyileştikçe, hava kaçakları sebebiyle ısı kaybı çok daha fazla önem kazanmaktadır. Bütün
binalarda hava değişim sayısı ile Qyıl’ın değişimi doğrusaldır veeğimleri birbirlerine çok yakındır.
Tablo 2. Gölgeleme faktörü ve güneş ışını geçirgenliğinin yıllık ısınma enerjisi ihtiyacı üzerindeki etkisi [17]
Durum
r = 0.50, g = 0.40
(max gölge, min güneş)
r = 0.80, g = 0.40
(min gölge, min güneş)
r = 0.50, g = 0.68
(max gölge, max güneş)
r = 0.80, g = 0.68
(min gölge, max güneş)

Qyıl değerleri (kWh/m2)
Bina 1
Bina 2
Bina 3
315
263
77
307

257

73

306

256

72

294

246

65

r ve g değerlerinin en uç rakkamlar arasında değişimi Qyıl değerinde 1 ve 2 nolu binalarda %7, 3 nolu
binada ise %18 oranında bir değişime sebep olmaktadır.
U-değerleri ile pencere alanlarının değişimlerini incelediğimizde ise, Bina1 ve Bina2’de, U-değerlerinin
değişiminin Qyıl üzerinde önemli bir etkisi olduğu ve duvar, pencere, çatı ve zeminin U-değerlerindeki
değişimin sonucu farklı mertebelerde etkilediği dikkat çekmektedir. Bina 3’te ise hem etki derecesi
azalmakta ve hem de yapı elemanları arasındaki farklılık ortadan kalkmaktadır. Pencere/duvar
oranlarının değişimi halinde binaların ısıl performanslarındaki değişim de benzer olarak ilk iki bina
tipinde, 3 nolu binadaki değişimden çok daha fazladır.
Beklendiği üzere, binaların yalıtım düzeyi arttıkça, enerji ihtiyacı üzerinde U-değerlerinin değişiminin
etkinliği azalmakta, buna karşılık güneş enerjisi kazancını etkileyen parametreler ile hava değişim
sayısının etkisi artmaktadır.

SONUÇ
Ülkemizde binaların ısıl performansı ve yalıtımı ile ilgili olarak daha önce mevcut olan standard ve
yönetmelikler, hem içerik ve hem değerler olarak uluslar arası gelişimin oldukça gerisinde kalmıştı.
Yeni düzenlemeler ile tam olarak bu düzeye ulaşılamasa da, aradaki farkı önemli ölçüde kapatılmıştır.
TS 825’in revizyonunun getirdiği önemli olumlu özellikler:
•
•

Havalandırma ve hava kaçakları ile gerçekleşen ısı kaybının ve
Isı köprülerinin dikkate alınmasıdır.

Bu iki özellik, binaların ısı kayıplarının daha gerçekçi bir düzeyde hesaplanmasını sağlayacak ve
yalıtım masrafını gereksiz şekilde arttırmak istemeyen tasarımcıların hava kaçaklarını ve ısı köprülerini
yalıtmalarını gerektirecektir. Standarddaki diğer olumlu temel özellik:
•

Güneş enerjisi kazançlarının da hesaplara katılmasıdır.
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Ülkemiz güneş enerjisi kullanımı açısından oldukça şanslı bir iklim kuşağındadır. Hesap metodunda
bu kazancın dikkate alınması, tasarımcıları güneş enerjisi kazançlarını arttıracak seçeneklere
yöneltmelidir. Standardda sadece direkt ışınlar dikkate alınmaktadır. Hesap metodunun kullanımı
yaygınlaştıkça ve güneş enerjisi kazançlarının önemi kabullenilince, pasif sistemler ile güneş
enerjisinin değerlendirilmesi de gündemde yerini alacaktır. İskandinav ülkelerinin bile kullandığı ve
sürekli gelişim halinde olan bu sistemlerin ve malzemelerin ülkemizde hiç kullanılmaması üzücü bir
durumdur. Ancak güneş enerjisinin ısınma amaçlı kullanımı eğer doğru şekilde tasarlanmaz ise,
beraberinde yazın aşırı ısınma sorununu da getirecektir. Güneş enerjisi kazancı yüksek binalarda,
mutlaka uygun elemanlarla yaz ışınlarına karşı gölgeleme sağlanmalı ve binada gece saatlerinde
yeterli düzeyde ve sağlıklı bir havalandırma gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde, örnek binalarımız
arasında ısınma amaçlı enerji ihtiyacı en düşük olarak görünen Bina 3’de yaşandığı gibi, yaz
şartlarında aşırı ısınma sebebiyle konforsuz şartların oluşması ihtimali fazladır.
Olumlu olarak görülebilecek diğer bir adım, kesit içinde yoğuşma tahkikinin yapılmasıdır. Ancak
yazarın görüşü, bu tahkikin nasıl yapılacağının başka bir standardda açıklanmasının ve TS 825’de
sadece yoğuşma olması halinde malzemelerin ısıl iletkenlik hesap değerlerinin ne oranda artış
yapılacağının belirtilmesinin daha uygun olacağıdır. Halbuki standardda geniş bir şekilde yoğuşma
tahkiki anlatılmış ve belirli bir miktar yoğuşmaya da izin verilmiş olduğu halde, bu sonucun λh
değerlerini nasıl etkileyeceği açıklanmamıştır.
Benzer eksiklik ısı köprüleri konusunda da mevcuttur. Isı köprüleri ile ilgili hesap metodu sadece
duvar-kolon birleşimleri için tanımlıdır. Döşeme ve kirişlerde Ul değerinin nasıl hesaplanacağı
tanımsızdır.
Standardla ilgili diğer bir endişe, Ek 1’deki Tablo C ile ilgilidir. Standardda Madde 1.2’de üçüncü
paragrafta bu tablonun sadece “Belediye sınırları dışındaki alanlarda iki kata kadar olan ve ısıtılan
toplam döşeme alanı 100 m2’den küçük olan ve pencere alanı dış duvar alanının%12’sine eşit veya
küçük olan yeni binalar ile bu alandaki mevcut binalara ısı yalıtımı uygulanması sırasında
kullanılacağı” belirtilmektedir. Mahrumiyet bölgelerindeki kişilere kolaylık sağlamak üzere konulan bu
Tablo’daki değerler A ve B Tablolarında istenilen değerlerden daha ılımlıdır ve kişilerin bina ölçeğinde
bir değerlendirme yapmalarına gerek duymamaktadır. Bu tablonun kullanım alanının standardda
belirtilen sınırlar içerisinde kalmasına özen gösterilmelidir. Bu Tablonun tüm ülke ölçeğinde
kullanılmaya teşebbüs edilmesi halinde standard kendi içinde çelişkiye düşecektir ve hiçbir anlamı
kalmayacaktır.
TS 825’e içerikle birlikte yazım hataları ve şekil olarak baktığımızda aşağıdaki eksiklikler dikkati
çekmektedir:
•

Ek 5’de verilen “Yapı malzeme ve Bileşenlerin Isı İletkenli Hesap Değerleri” Tablosunda doğrama
malzemeleri veya seramik döşeme kaplamaları vb malzemelerle ilgili değerler çok sınırlı veya
eksik iken, duvarlarla ilgili değerler oldukça kapsamlıdır. Ayrıca duvarlarla ilgili değerler
belirlenirken duvar malzemesine ait değerlerin harçlardan oluşan ısı köprüleri dikkate alınarak
düzeltilmesi gerekir. Tablodaki değerler malzemeye ait değerler midir, yoksa duvar elemanına ait
değerler midir? Açıklama verilmemiştir. Yalıtım malzemeleri ile ilgili olarak verilen bazı değerler de
uluslar arası standardlarla uyumlu değildir.

•

Çizelge 3 ile Ek 4’de verilen formüller farklıdır. Birliktelik sağlanmalıdır.

•

Yoğuşma hesaplarında kullanılmak üzere verilen dış sıcaklık vb değerler ülkemiz şartları ile
uyumlu değildir, anlamsız kalmaktadır. Bu değerlerin düzeltilmesi gerekir.

•

Örnek bina için verilen hesaplarda önerilen malzeme ve katmanlar yetersiz kalmaktadır. Zemin
taşıyıcı döşemesi için hafif beton önerilmekte, su yalıtımı dikkate alınmamakta vb önemli detay
hataları bulunmaktadır. Verilen örneğin uygulama açısından daha gerçekçi olması sağlanmalıdır.

•

Aylık ortalama güneş enerjisi kazançlarının hesaplanmasında kullanılan güneş enerjisi geçirgenliği
“g” için aydan aya değişen değerler önerilmemiştir; dolayısıyla Standardda bu sembolün “gi,ay”
olarak belirtilmesine gerek yoktur, “gi” olarak belirtilmesi yeterlidir.
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Kazanç kullanım faktörü (η) nün hesaplanmasında kullanılan “e” ifadesinin matematiksel bir sabit
olduğu belirtilmelidir. Çünkü mekanik havalandırma ile ısı kaybının hesaplanması sırasında farklı
bir büyüklük olarak tekrar “e” sembolü kullanılmaktadır.

Günümüzdeki standardlar artık fevkalade dinamiktir. Bu standard çıktıktan sonra herhangi bir
değişiklik için yirmi sene daha beklemek düşünülmemelidir. Ülkemizdeki inşaat teknikleri ve
malzemeler geliştikçe (pasif sistemlerin kullanılması vb), standardlardaki hesap metotları da
gelişecektir. Ayrıca, sadece ısıtma amaçlı enerji ihtiyacı değil, binaların yıllık toplam ısıtma-soğutmahavalandırma-aydınlatma amaçlı enerji tüketimlerinin değerlendirilmesi gerekecektir. Çünkü ısıtma
amaçlı enerji ihtiyacını azaltmak için gerçekleştirilecek kompakt (A/V’nin küçük olduğu) binalarda
aydınlatma ve havalandırma amaçlı enerji ihtiyacı arttırabilecektir. Binanın yıllık ısıtma-soğutmahavalandırma-aydınlatma amaçlı toplam enerji ihtiyacının minimum olacağı optimum çözümler
günümüz mimarisinin temellerini oluşturmaktadır.
Geç kalınmış olmakla beraber binalarda ısı yalıtımı konusunun güncelleştirilmesi amacıyla hazırlanmış bu Standardın zorunlu standard haline gelmeden önce geniş kapsamlı irdelenmesi, gelişime
açık tutulması, amacına ulaşmasını isteyen araştırıcı, üretici ve uygulayıcı kesimin ortak dileği
olacaktır.
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ÖZET
Döner rejeneratörler ısı geri kazanımında en çok kullanılan ısı eşanjörlerinden biridir. Bunların
ekonomik olarak çalıştırılabilmesi için en etkin bir biçimde boyutlandırılmaları gerekmektedir. Bunun
için çeşitli kanal şekilleri ve boyutlarında ve verilen bir basınç kaybında optimum rejeneratör
uzunluğunun belirlenmesi amacıyla gerekli eşitlikler çıkarılmış ve ayrıca devir sayısının ve temizleme
bölgesinin etkinlik üzerine etkisi verilmiştir. Rejeneratör boyutlandırılması bir örnek problem ile
açıklanmış ve ayrıca dönme hızı ve temizleme bölgesinin boyutlar üzerine etkisi gösterilmiştir.

GİRİŞ
Döner rejeneratörler binalarda ve endüstride en çok kullanılan enerji geri kazanım cihazlarından biridir.
Ülkemizde de artık kullanım alanı gittikçe artmaktadır. Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümünde döner bir rejeneratör imal edilmiş ve bu konuda hem deneysel hem de teorik olarak birçok
çalışma yapılmıştır.
Rejeneratörler hakkında ilk teorik çalışma Nusselt [1], Hausen [2] ve Schumann [3] tarafından
yapılmıştır. Daha sonra Hausen [4] rejeneratörlerin pratik olarak da hesaplanmasına büyük katkıda
bulunmuştur.
Rejeneratörlerin yapısı hakkında bilgiler Yılmaz ve diğerleri [5,6,7] tarafından verilmiştir.
Rejeneratörlerin teorik-nümerik analizi Yılmaz ve Ünal ve Ünal [7,8] tarafından ayrıntılı olarak
açıklanmış ve bu konuda ayrıntılı bir literatür araştırması yapılmıştır. Çeşitli matriks geometrilerinde
döner rejeneratörlerin hesaplanması Yılmaz ve diğerleri [9] tarafından açıklanmıştır. Bu cihazlarda
elde edilen deneysel sonuçların teorik sonuçlarla karşılaştırılması Büyükalaca ve diğerleri [10]
tarafından yapılmıştır.
Yukarıda da belirtildiği üzere döner rejeneratörlerin boyutlandırılması üzerine çeşitli hesaplama
yöntemleri olmasına rağmen, optimum olarak boyutlandırılması hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.
Bu çalışmada döner rejeneratörlerin optimum boyutlandırılması açıklanacaktır.

DÖNER REJENERATÖRLERİN KONSTRÜKSİYONU
Döner rejeneratörlerin görünüşü Şekil 1’de verilmiştir. Cihazlar hem ısıtma hem de soğutma
uygulamalarında kullanılabilirler. Örneğin cihazın sağ tarafından giren sıcak hava tekerleğin dolgu
maddesini ısıtmaktadır. Cihaza arka sol taraftan giren soğuk taze hava dolgu maddesindeki ısıyı
alarak ısınmakta ve son ısıtıcıya sevk edilmektedir. Soğuk egzoz gazından yararlanmak için bu defa
soğuk egzoz gaz ön sağ taraftan cihaza girip tekerlek dolgu maddesini soğutmaktadır. Soğutulacak
hava ise arka sol taraftan cihaza girerek ısısını dolgu maddesine vermekte ve soğuyarak cihazı terk
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ederek ana soğutucuya gönderilmektedir. Temizleme bölgesi egzoz havası ile taze havanın
birbirlerine karışmasını en aza indirmek için yapılmaktadır. Şekil 2’de döner rejeneratörlerin tahrik
mekanizması gösterilmiştir. Devir sayısı varyak ve kayış-kasnak mekanizmaları ile kontrol edilebilir.
İnvertör cihazları ile doğrudan merkezden tahrik etmek ve devir kontrolü yapmak da mümkündür.
Rejeneratör içinde kullanılan dolgu maddesine matriks adı verilmektedir. Matriksler Şekil 3’de
görüldüğü gibi çok çeşitli şekillerde olabilmektedir. Matrikslerde boşluk oranı ε , net akışkan alanı
A ’nın cidarlar dahil toplam alan AB ’ye oranı olarak tarif edilir.
A
AB

(1)

AB = A + AC

(2)

ε=

Bu çalışmada çeşitli matriks geometrilerine göre optimal rejeneratör boyutlandırılması ele alınacaktır.

OPTİMUM BOYUTLANDIRMA ESASLARI
Rejeneratörde tek bir kanal içinde transfer edilen ısı

(

Q& = ρ. c p .V& Tg − Tç

)

(3)

şeklinde yazılabilir. Burada ρ ve c p havanın yoğunluğu ve özgül ısısıdır. V& rejeneratörden geçen
debi, Tg ve Tç ise kanala giriş ve çıkış sıcaklıklarıdır. Birim net kanal alanı A dan transfer edilen ısı
q& A eşitlik (4) ile
q& A =

Q&
= ρ. c p . um Tg − Tç
A

(

)

(4)

şeklinde hesaplanır. Ortalama hız um rejeneratör içindeki hız olup, aşağıdaki gibi tarif edilmiştir
um =

V&
A

(5)

Aşağıdaki boyutsuz sayılar
θ=

Tç − Td

u* =

q *A =

ΔT

um
up

(6)
(7)

q& A

ρ. c p . u p . ΔT

(8)

kullanılarak eşitlik 4’ten aşağıdaki bağıntı elde edilir.
q *A = u * (1 − θ )

(9)

Yukarıdaki eşitliklerde ΔT ve u p için
ΔT = Tg − Td

(10)

u p = 2. Δp / ρ

(11)

bağıntıları kullanılmalıdır.
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Δp giriş ve çıkış kayıpları dahil olmak üzere rejeneratördeki toplam basınç kaybıdır.

(12)

Δp = Δps + Δp y

Yerel basınç kaybı
ρ. um2

Δp y = K y

(13)

2

eşitliğinden elde edilir. K y yerel basınç kayıp katsayısıdır [11].
Ky =

(3 − ε )(1 − ε ) 2
(2 − ε )

(14)

Boyutsuz basınç kaybının
Δp

Δp * =

(15)

ρ. um2 / 2

şeklinde tarifiyle eşitlik (12) ve (13)’ten
Δp* = Δps* + K y

(16)

elde edilir. Boyutsuz sürtünme basınç kaybı için Yılmaz[12] aşağıdaki eşitliği çıkartmıştır.
13.766. L*

Δps* = 64.ϕ . L* +

0 .5

1/3

3
⎡
0 .5
⎛ 13.766 ⎞ *1.5 ⎤
⎢1 + 13.95.ϕ . L* + ⎜
⎟ L ⎥
⎝ K ⎠
⎢⎣
⎥⎦

(17)

Bu eşitlikteki ϕ ve K sırasıyla kanal şekil faktörü ve ek basınç kayıp katsayılarıdır ve aşağıdaki
eşitlikler yardımıyla hesaplanırlar:
ϕ = 1+

ϕ∞ − 1
1 + 0.33. d *

2 .25

(18)

/ (n − 1)

[

]

2
K = 133
. / ⎧⎨1 + (133
. / K∞ − 1) / 1 + 0.74. d * / (n − 1) ⎫⎬
⎭
⎩

(19)

K ∞ ve ϕ ∞ için (20) ve (21) nolu bağıntılar geçerlidir.

(

)

2 ⎡9

K∞ =

12
3− d*
5

ϕ∞ =

3 *2
d 3− d*
8

(

⎤
3− d*
1
−
⎢
*⎥
*
7
7
−
3
d
5
−
2
d
.
.
⎣
⎦

(20)

)

(21)

Verilen bağıntılardaki d * ve n kanal kesit geometrisini belirleyen boyutsuz sayılardır.
dh
d max

(22)

Ç
A
=
Çh
Ah

(23)

d* =

n=
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Hidrolik çap,
4. A
Ç

dh =

(24)

olarak tarif edilir ve Çh ve Ah ise, sırasıyla matriks kanalının çevresi ve kesit alanıdır.
Boyutsuz kanal uzunluğu L* ve Reynolds sayısı da aşağıda verilmiştir.
L 1
dh Re

L* =

(25)

um . d h

Re =

(26)

ν

Yukarıdaki (7), (25) ve (26) nolu eşitliklerden ve
dh

d h* =

(27)

ν. L / u p

tarifiyle
1

L* =

*

u . d h*

(28)

2

olarak yazılabilir. Eşitlik (7), (9), (16), (17), (27) ve (28)’den
64ϕ

u*
2
dh*

1.5

+

13.766. u* / d h*

2

1/3

⎡
13.95ϕ ⎛ 13.766 ⎞
1 ⎤
⎢1 + 0.5
⎥
+⎜
⎟
1
5
3
.
⎢⎣ u* . dh* ⎝ K ⎠ u* . d h* ⎥⎦
3

+ Kl . u* = 1

(29)

bağıntısı bulunur. Eşitlik (9)’daki boyutsuz sıcaklık
θ = exp( −4. Nu. z )

(30)

bağıntısından bulunur. Burada
z = L* / Pr

(31)

h. d h
k

(32)

Nu =

Pr =

ν

(33)

a

şeklinde tarif edilen boyutsuz sayılardır.
Çeşitli kesit alanlı kanallarda gelişmiş akışta Nusselt sayısı Nu∞ Yılmaz ve Cihan[13] tarafından
verilen bağıntılardan hesaplanır.
1615
. .Φ / (z / ϕ )

1/ 3

Nu∞ = Nu∞ ,∞ +

1/2

4/3
⎡
⎛ z. Nu∞3 ,∞ ⎞
⎛ z. Nu∞3 ,∞ ⎞ ⎤
⎥
⎢1 + 188
⎟
⎜
⎟
+
. ⎜⎜
3
.
93
3 ⎟
⎜ ϕ . Φ3 ⎟ ⎥
⎢
⎝ ϕ .Φ ⎠
⎝
⎠
⎦
⎣
Burada Nu∞ ,∞ , ΔΦ , ΔΦ max ve Φ sırasıyla aşağıdaki bağıntılarla verilmişlerdir.

2
⎛
⎞
d∗
Nu∞ ,∞ = 3.657 . ⎜ 1 + (1 − 1 / n)(0.5155
− 1) + ΔΦ⎟
∗
⎜
⎟
3− d
⎝
⎠

(34)

(35)

__________________________________

ΔΦ = ΔΦ max

ΔΦ max =

0.95(n − 1)

(36)

3

7 x10 −3 . d *

8

(1 + 10. d )(1 + 64 x10
* − 28

(

)

_______

0.5

1 + 0.038(n − 1)

(

123

−8

.d *

(37)

)

28 0.5

)

⎡3 d * / 2 7 /8 / 1 + d * − 1⎤
⎥⎦
⎣⎢
Φ = 1+
1 + 0.25 / (n − 1)

(38)

Gelişmekte olan akışta geçerli olan Nusselt sayısı
Nuo =

0.664
z .Pr 1/6

(39)

0.5

olarak hesaplanabilir. Hem gelişmekte olan hem de gelişmiş akış için aşağıdaki eşitlik geçerlidir[11]:

(

Nu = Nu∞4 + Nuo4

)

1/ 4

(40)

Verilen bir dh* değeri için eşitlik (29)’dan u* hızı hesaplanır. Bu hız ile de u* ve dh* değeri bilindiğinden
eşitlik (28)’den z* ve bu değerle de eşitlik (31)’den z elde edilir. z ve Pr sayıları bilindiğinden eşitlik
(34)’den Nu∞ ve eşitlik (39)’dan da Nuo değeri hesaplanarak geçerli olan Nu değeri eşitlik (40)’dan
elde edilir. Bu değerle de eşitlik (30)’dan θ hesaplanır ve böylece son olarak da eşitlik (9)’dan q *A
belirlenir.
Yukarıda anlatılan metotla eşkenar üçgen bir kanalda elde edilen nümerik değerler şekil 4’te
verilmiştir. Burada q *A ’nın belirli bir dh* değerinde en yüksek değerine eriştiği görülür. Bu değerler dh*,o
ve

q *A,o

olarak adlandırılmıştır. Nümerik değerlerden

dh*,o

ve

q *A,o

için aşağıdaki bağıntılar

bulunabilir[11]:
1/12

0.03
⎡
⎤
dh*,o = 5.93.ϕ 0.5 .Pr − 0.22 −ϕ / 50 ⎢1 + − 2.52 + 0.79ϕ ⎥
⎣ Pr
⎦
q *A,o =

0.335.ϕ 1/ 4 . Pr −1/ 2

(1 + 0.47.ϕ

−1/ 3

/ Pr

)

1/ 4

(41)

(42)

Bu eşitlikler uyarınca belirli geometrideki kanallar ve belirli bir gaz için optimum değer dh*,o ’ı tespit
etmek mümkün olacaktır.

ISI TRANSFERİNİN HESABI
Isı transferinin eşitlik (8)’den bulunması, ΔT cidar sıcaklığının sabit kabul edilebilmesi ile mümkündür.
Ancak duvar sıcaklığı sabit değildir. Ayrıca döner rejeneratör verimi devir sayısı ve temizleme
bölgesine de bağlıdır. Bundan dolayı transfer edilen ısı bir etkinlik yardımıyla
Q& = η. Q& max

(43)

eşitliğinden hesaplanır. Burada Q& max rejeneratörde teorik olarak transfer edilebilen en yüksek ısı
akımıdır.
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Q& max = Cmin . T1g − T2 g
T1g

)
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(44)

ve T2 g sıcak ve soğuk havanın rejeneratöre giriş sıcaklıklarıdır. Cmin ise C1 ve C2 ısıl

kapasitelerinin küçük olanıdır.
& .c
C1 = M
1 p1

(45)

C2 = M& 2 . c p 2

(46)

M& 1 ve M& 2 de soğuk ve sıcak akışkanların kütle debisi; c p1 ve c p 2 ise özgül ısılarıdır. Rejeneratör

etkinliği üç ayrı etkinlikten oluşur.
η = ηo .ηn .ηt

(47)

Burada ηo karşıt akışta ısı transferinin etkisi olup

ηo =

[ ( )]
1 − C .exp[ − N (1 − C )]
1 − exp − N 1 − C*

(48)

*

*

eşitliğinden hesaplanmalıdır[14]. Burada
Cmin
Cmax

(49)

N = u. F / Cmin

(50)

C* =

olarak tarif edilmişlerdir. U . F toplam direncin tersi olup
1
1
1
=
+
U . F h1. F1 h2 . F2

(51)

olarak hesaplanmalıdır. h1 , F1 ve h2 , F2 sıcak ve soğuk akışkanlar tarafının ısı transferi katsayısı ve
yüzey alanlarıdır. Sıcak ve soğuk hava kısımlarının özdeş olma durumunda
U . F = h. F / 2

olarak bulunur.
ηn devir sayısının etkisi olup, aşağıda verilen eşitliklerden bulunur[10].

ηn =

0.24. Cn*

(

)

1/ 3

⎡1 + 0.02. C*182 + 0.24. C * 3 ⎤
n
n ⎥
⎢⎣
⎦

(52)

Burada Cn* devir sayısı ile ilgili bir katsayı olup, aşağıda tarif edilmiştir.
Cn* =

Cn
Cmin

(53)

Cn matriks malzemesinin ısıl kapasitesidir.

Cn = M m . c pm . nr
M m ve c pm matriks malzemesinin kütlesi ve özgül ısısıdır. nr de devir sayısıdır.

(54)
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Temizlemeden dolayı etkinlik düzeltme faktörü ηt de Worsoe-Schmidt’e [15] göre
ηt = (1 − a ).exp( −b. a )

(55)

eşitliğinden belirlenmelidir. a ve b aşağıdaki eşitliklerden hesaplanır.
(56)

a = M tp / M t
b = 2.45 − 0.4. C * −

0.69

(57)

4.3
Cn* . C *

M& t ve M& tp ise rejeneratöre giren taze hava ve bu taze havanın temizleme bölümünden dönen

kısmıdır.
Yukarıda verilen eşitlikler yardımıyla transfer edilen ısıyı da iyi bir hassasiyetle hesaplamak
mümkündür.

BOYUTLANDIRMA ÖRNEĞİ
Problem
Bir rejeneratöre egzoz havası 20oC’de taze hava da 0oC’de girmektedir. Rejeneratör matriksi şekil
3a’da verilen türden seçilmiştir. Matriks malzemesi alüminyum olup, kalınlığı 0.1 mm dir. Geometri
eşkenar üçgen şeklinde ve kenar uzunluğu 3.5 mm dir. Bu verilere göre eşanjörü boyutlandırıp
transfer edilen ısıyı aşağıdaki durumlara göre belirleyiniz.
1) Çok yüksek rotor devri ve temizleme kısmının olmaması için
2) Devir sayısı 30 dev/dak ve temizleme kısmı olmaması için
3) Devir sayısı 30 dev/dak ve eşanjör toplam kesit alanının %5 kısmının temizleme kısmı olarak
kullanılması için
Boyutlandırma
Boyutlandırmanın hem yaz hem kış iklimlendirmesinde geçerli olabilmesi için havanın fiziksel
özellikleri yaklaşık 20oC’de aşağıdaki gibi alınacaktır.
ρ = 120
. ,

k = 0.026 ,

c p = 1005 ,

ν = 15110
. . −6 ,

Pr = 0.70

Alüminyumun fiziksel özellikleri de aşağıdaki gibi alınmıştır.
ρk = 2707 ,

c pk = 896

. mm olduğundan tek kanalın kesit alanı ve çevresi
Eşkenar üçgenin bir kenarı a = 35
A1 = a 2

3
2
= 5.30 mm ,
4
2

Ad 1 = 105
. mm ,

Ç1 = 10.5 mm
dh = 2.02 mm,

(P1)
d max = 2.02 mm

olarak geometrik büyüklükler belirlenir.
Bu değerlerle de eşitlik (1), (22) ve (23) ten
ε = 0.981 ,

d* = 1 ,

n = 1654
.

olarak geometriyi belirleyici geometrik boyutsuz büyüklükler bulunur.

(P2)
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Eşitlik (14) ten de
Kl = 7.1510
. −4

(P3)

elde edilir ki, bu da yerel kayıpların çok küçük olduğunu gösterir.
Eşitlik (18) ve (19)’dan da
ϕ = 0.834 ,
olarak çıkar.

(P4)

K = 1795
.

Bu değerlerle ve Pr=0.70 değeri ile eşitlik (41)’den optimum boyutlandırma için gerekli aşağıdaki değer
hesaplanır.
dh*,o = 5.92

(P5)

Eşitlik (11)’den
2.100
= 12.91
12
.

up =

(P6)

elde edilir. Eşitlik (27)’den
L=

u p ⎛ dh ⎞
⎟
.⎜
ν ⎜⎝ dh*,o ⎟⎠

2

(P7)

bağıntısı çıkar. (P1), (P5) ve (P6) değerleriyle de
2

L=

12.91 ⎛ 2.02.10−3 ⎞
⎟ = 0100
.⎜
.
15.4.10− 6 ⎝ 6.44 ⎠

(P8)

olarak bulunur. Böylece 2.02 mm hidrolik çap ve 100 Pa basınç kaybında gerekli olan optimum
rejeneratör uzunluğu L=100.0 mm olarak belirlenmiş olur.
Optimum rejeneratör uzunluğu temizleme bölgesi ve dönme hızından bağımsızdır.
a) Transfer edilen ısıyı hesaplayabilmek için eşitlik (29)’dan iterasyonla
u* = 0.488

(P9)

ve eşitlik (28) ve (31) den
L* = 0.060 ;

(P10)

z = 0.0835

bulunur. Eşkenar üçgen geometri için eşitlik (35)-(38)’den
Φ = 0.868 ;

ΔΦ max = 7.10−3 ;

ΔΦ = 5.32.10−3 ;

Nu∞ ,∞ = 2.603

(P11)

Bu değerlerle de eşitlik (34)’den
Nu∞ = 3.264

(P12)

ve eşitlik (39)’dan
Nuo =

0.664
= 2.439
0.08350.5 .0.701/ 6

(P13)
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Bu değerlerle de eşitlik (40)’tan
(P14)

Nu = 3.49

olarak çıkar.
q& max, A =

Qmax
A

(P15)

tarifiyle ve C1 = C2 = Cmin = Cmax verileriyle
q& max, A = ρ. c p . um ( T1i − T2i )

(P16)

ve sayısal olarak
(P17)

um = 6.30

değeriyle
q& max, A = 12
. .1005.6.30(20) = 151,958

(P18)

olarak hesaplanır. C ve F için nk kanal sayısı olmak üzere hesaplanabilir. Böylece;
F = 3a. L. nk = 10510
. . −3 . nk ve
C = 12
. .10055
. .3010
. −6 . um = 6.392.10−3 . nk . um

(P19)

um = 6.30 ile

C = 4.0310
. −2 . nk

(P20)

h = 3.49.2.610
. −2 / 2.02.10−3 = 44.9

(P21)

U = 22.46

(P22)

N =

22.46.10510
. . −3 . nk
= 0.585
4.0310
. − 2 . nk

(P23)

Böylece eşitlik (47)’den
ηo =

0.585
N
=
= 0.369
1 + N 1585
.

(P24)

ve eşitlik (42)’den ηn = ηt = 1 ve (P18) ile
(P25)

q& A,o = 56,072

olarak çıkar. q& A,o ’ı doğrudan verilen eşitlik (42) den de bulmak mümkündür. Ancak bu durumda duvar
sıcaklığını sabit kabul etmek gerekir ki, karşıt akışlı rejeneratörde duvar sıcaklığı yaklaşık olarak

(

)

Td ≈ T1g + T2 g / 2 = 10o C

(P26)

olarak alınmalıdır. Eşitlik (42) den
q *A,o = 0.340

ve q& A,o da eşitlik (8)’den

(P27)
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(P28)

q A,o = 0.34012
. . .100512
. .9110
. = 52,936

olarak çıkar ki, bu değer ile diğer bulunan 56,072 arasındaki fark verilen eşitliklerin hata sınırları
içindedir. Bu da açıklanan yöntemin uygunluğunu tekrar göstermektedir. Tablo 1’de çeşitli basınç
kayıpları için elde edilen değerler verilmiştir.
Tablo 1. Çeşitli basınç kayıpları için hesaplanan değerler
Δp [Pa]

u p [m/s]

L [mm]

um

100
150
200
300
400
600
800
1000

12.91
15.81
18.26
22.36
25.82
31.62
36.52
40.82

100.0
122.0
141.0
173.0
200.0
244.0
283.0

0.488
0.488
0.488
0.488
0.488
0.488
0.488

z
Nu
0.0835
3.49
0.0835
3.49
0.0835
3.49
0.0835
3.49
0.0835
3.49
0.0835
3.49
0.0835
3.49
Türbülanslı Akış

um

2
q& A,o [kW/m ]

6.30
7.72
8.91
10.91
12.60
15.43
17.82

52.94
64.83
74.87
91.68
105.9
129.7
149.7

b) Sonlu devirlerde rotor döndüğü taktirde eşitlik (53) ten ηn ’in bulunması gereklidir. Bunun için eşitlik
(54) ve (55)’ten Cn* hesaplanmalıdır.
Cn = Ad . L. ρk . c pk . nr . nk
Cn = 10510
. . −6 . L.2707.896. nr . nk
Cn = 2.547. L. nr . nk

C* =

Cn
= 398.5. L. nr / um
6.392.10− 3 . nk . um

(P29)
(P30)

ΔP = 100 Pa için

C* = 6.33. n
olarak çıkar. nr = 30 dev/dak = 1 / 2 dev/s için de
C* = 316
.

(P31)

(P32)

elde edilir. Bu değerle eşitlik (52)’den
ηn = 0.649

(P33)

olarak çıkar. Transfer edilen ısı da
q& A,o = 56,072.0.649 = 36,369

(P34)

veya eşitlik (42) esas alınırsa
q& A,o = 34,355

(P35)

değerine düşer.
c) Rejeneratöre giren taze havanın temizleme bölümüne giren kısmı yaklaşık olarak alanların oranına
eşit alınabileceğinden
a=

0.05
= 01
.
0.5

(P36)
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olarak alınabilir. b katsayısı da eşitlik (58) den elde edilir.
b = 2.45 − 0.4 −

0.69
= 179
.
2.643

(P37)

Eşitlik (56) dan da
ηt = (1 − 01
. ).exp( −179
. .01
. ) = 0.752

(P38)

çıkar. Bu değerle toplam rejeneratör etkinliği
η = 0.369.0.649.0.752 = 0180
.

(P39)

şeklinde bulunur. Bu etkinlikle de birim net kesit alan için transfer edilebilecek ısı akım şiddeti
q& A,o = 27,349 W

(P40)

veya eşitlik (42) esas alınırsa
q& A,o = 25,834 W

(P41)

olarak çıkar.

Isı Tekerleği
Yatak Desteği
Temizleme
Bölümü

Şekil 1. Döner Rejeneratör

Rotor

Kayış

Temizleme
kısmı

Motor

Destek

Şekil 2. Döner tip rejeneratörün tahrik mekanizması
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s
b

Ad

A
a

(a)

s
b

A
Ac

(b)

Ac
s

A

h

a
(c)
Şekil 3. Çeşitli matriks geometrileri
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1

q

*
A

q *A,o

0,1

0,01
1

d h*,o

10

d h*

100

1000

Şekil 4. Eşkenar üçgen kanalda q *A ’ın dh* ile değişimi

SONUÇ
Döner rejeneratörler çeşitli şekillerdeki kanallardan meydana gelebildiklerinden, bir kanalda akış ve ısı
transferi en genel haliyle incelenerek hem akış hem de ısı transferi için genel eşitlikler çıkarılmıştır.
Böylece herhangi bir şekilli kanallardan meydana gelen döner rejeneratörlerin verilen bir basınç
kaybında en yüksek ısı transferini sağlaması için gerekli eşitlikler verilmiş ve bu eşitlikler yardımıyla
örnek bir rejeneratör boyutlandırılması yapılmıştır. Yöntem her tür kesit alanlı kanallar için geçerli bir
durumda verildiğinden, kanal geometrisini de optimum olarak belirlemek mümkün olabilmektedir.
Verilen yöntemle ayrıca rejeneratör dönme hızı ve temizleme bölgesinin etkisi de incelenebilmektedir.
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ISI DEĞİŞTİRİCİSİ TASARIMI
Cem PARMAKSIZOĞLU
Ömür ÇETECİ

ÖZET
Bu çalışmada, gövde - boru tipi ısı değiştiricisi ile hava – su, soğutucu ve ısıtıcı serpantin tipi ısı
değiştiricileri için matematiksel modeller geliştirilmiş ve bunların çözümünü elde eden bir bilgisayar
programı hazırlanmıştır. Optimum ısı değiştiricisi boyutlarına ulaşmak için standartlara da uyularak ısıl
ve maliyet hesapları yapılmıştır . Elde edilen optimum çözümün teknik resmi yine aynı bilgisayar
programıyla çizdirilmiştir. Ayrıca ısı değiştiricilerinin hesaplamalarında gerekli olan akışkan özellikleri
de bir ek programda hesaplanmaktadır.

GİRİŞ
Isı değiştiricileri, farklı sıcaklıklardaki iki veya daha fazla akışkan arasındaki ısı geçişini sağlayan
cihazlardır. Isı değiştiricilerinin çok çeşitli alanda , çok farklı amaçlar doğrultusunda geniş bir uygulama
alanı ve bu nedenlede çok değişik tipleri vardır. Bundan dolayı ısı değiştiricileri tek tek hesaplanıp ,
imal edilirler. En yaygın olarak da gövde-boru , soğutucu ve ısıtıcı serpantin tipleri kullanılmaktadır.

Şekil 1. Perdeli gövde-boru tipi ısı değiştiricisi ve serpantin

1. GÖVDE-BORU TİPİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ [1],[ 2],[3],[4],[5],[6],[11]
Bu çalışmada gövde-boru tipi ısı değiştiricisi tasarımı su / su, su / su buharı için yapılmıştır.
Akışkanların giriş ve çıkış sıcaklıkları, kütlesel debileri ve ekonomik verilerin bilinmesi durumunda
ısı değiştirici aşağıda açıklanan şekilde adım adım hesaplanır .
•
•

Ön kafa, arka kafa, gövde, boru dizilişi, boru çapı ve perde şekli standartlara bağlı olarak
tasarımdan önce standatlardan seçilir. [4]
Logaritmik sıcaklık farkı bulunur.

__________________________________

ΔTm =

ΔT2 = T1ç − T2 g

Q = m& ⋅ hsb

•

(1.1)

Boru ve gövde tarafı debiler için ısı yükü hesaplanır.

Q = m& 1 ⋅ c p1 ⋅ (T1ç − T2 g ) = m& 2 ⋅ c p 2 ⋅ (T1g − T2 ç )

•
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Δ T1 − Δ T 2
Δ T1
Ln
ΔT2

ΔT1 = T1g − T2 ç
•
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(sıvı için)

(1.2)

(buhar için)

(1.3)

Boru tarafı için ısı taşınım katsayısının hesaplanır
Reynolds sayısı

Re =

Nusselt sayısı

Nu =

Sürtünme katsayısı

f =

V ⋅ d iç

ν
hi ⋅ d iç
k

,

Prandtl sayısı

=

Pr =

ν
α

( f / 2) ⋅ Re⋅ Pr
1.07 + 12.7( f / 2)1/ 2 (Pr 2 / 3 − 1)

1
(1.58 ⋅ Re − 3.28) 2

Gövde tarafı için ısı taşınım katsayısı [2],[6]

Şekil 2. Perdeli gövde-boru tipi ısı değiştiricisi, üçgen dizilş

Nu0, borudemeti = f A, üçgen ⋅ Nu1,0
eşitliğinden hesaplanır. Bu eşitlikteki diziliş faktörü, üçgen diziliş için

f A, üçgen = 1 +

Nu1,0 = 0.3 + Nu 21,lam + Nu 21,turb

Nu sayısı

Reψ ,1 =

2
3⋅b

Re 1

ψ

,

Nu1,lam = 0.664 ⋅ Reψ ,1 ⋅ 3 Pr

(1.4) (1.5)

(1.6)
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0.037 ⋅ Re 0.8ψ ,1 ⋅ Pr
1 + 2.443 ⋅ Re −0.1ψ ,1 ⋅ (Pr 2 / 3 − 1)

eşitliklerinden hesaplanır. Bu eşitliklerdeki a,b ve Ψ değerleri, s1 ve s2 sırasıyla akış doğrultusuna dik
borular arası açıklık, akış doğrultusundaki borular arası açıklık, do boru dış çapı olmak üzere

π

b = s2 / d 0 , ψ = 1 −

a = s1 / d 0 ,

4⋅a

şeklinde tanımlanmışlardır.

Gövde tarafındaki Nu sayısı,

Nu0, gövde = f R ⋅ Nu 0, borudemeti

(1.7)

eşitliğinden bulunur. Bu eşitlikteki fR düzeltme faktörü,

f R = fG ⋅ f L ⋅ f B
fG Boru demetinin içindeki akış yönünün değişimini içeren geometrik fatör, nw Aşağı ve yukarı
pencerelerdeki boru sayısı, n toplam boru sayısı olmak üzere,

RG =

nw
0.32
, f G = 1 − RG + 0.524 ⋅ RG
n

Gövde ve perde arasındaki kaçakları içen kaçak faktörü fL, Perdedeki boru için açılmış delik çapı dB, γ
merkez açısı , Di gövde iç çapı D1 perde çapı, DB Boru demeti çapı, S Perdeler arası açıklık, LE Boru
ve gövde arasındaki en kısa bağlantı, Şekil 2,
B

B

n w π (d B − d 0 )
2⋅H
−1
, γ = 2 ⋅ Cos (1 −
)⋅
)
4
D1
2
2

At / p = ( n −
As / b =

π
4

2

⋅ ( Di − D1 ) , ASG = At / p + As / b
2

2

e = s1 − d 0 , e1 =

Di − DB
,
2

RL =

A SG
, AE= S LE ,
AE

L E = 2 e1 +

∑

e

ve dış borularla gövde arasındaki by-pas faktörü fB’ nin, AB By-pas kesit alanı, AE Çapraz akış için en
küçük kesit alanı olmak üzere,
B

f l = 0.4(

RB =

At / p
ASG

) + (1 − 0.4 ⋅

At / p
ASG

B

) ⋅ exp(−1.5 ⋅ RL )

AB
, f B = exp(−1.35 ⋅ RB ) ( β=1.35, Reψ ,1 ≥ 100 Türbülans ve geçiş bölgesi)
AE

fonksiyonudur. Gövde tarafındaki ısı taşınım katsayısı,

Nu o, gövde =
eşitliğinden bulunur.

h2 ⋅

π

⋅ do

2
k⋅K

K = (Pr/ Pr yüzey ) 0.25
K = (Pr/ Pr yüzey )

0.11

Pr/ Pryüzey〉1
Pr/ Pr yüzey 〈1

(1.8)
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h2 ⋅ De
= f (Re, Pr, s1 , s 2 , N r , Dm )
k
2
PT ⋅ 3 π ⋅ d 0
4(
)
−
4
8
De =
π ⋅ d0 / 2
Nu =

eşitliklerinden [2] hesaplanılır, bu eşitlikte PT akış doğrultusundaki boru eksenleri arasındaki
uzunluktur.
Örnek olarak verilen bir örnek için detaylı gövde hesabı aşağıdaki gibi yapılmıştır. [6]
Gövde iç çapı Di = 500 mm, perde çapı D1= 496 mm , Pencere yüksekliği H= Di /4 = 125 mm, perdeler
arası açıklık S= 430 mm, toplam boru sayısı n=173, üst ve alt pencerelerdeki boru sayısı nw = 56, boru
dış çapı do = 25 mm, Perdedeki boru için açılmış delik çapı dB = 26 mm,
s1 = 32 mm ve s2 = 27.7 mm , ortalama 32.5°C su sıcaklığı,ν=0.765 10-6 m2/s,
k=61810-3W/mK,
Pr= 5.12 Pryüzey = 3, üçgen diziliş için yukarıadaki eşitliklerden hesaplanır.
B

a= 1.28, b=1.11, Ψ=0.386
ReΨ,1=13111 , Nu1,lam =131.1, Nu1,türb=130.2 , Nu1,0=185.1 , fA=1.6 Nuo,borudemeti=296.16”
RG =56/173=0.324
At/p=5808 mm2 γ= 120.5 °, As/b = 2081 mm2, A s,G = 7889 mm2
b = 1 . 11 ≥

1
2

2a + 1 =

1
2

fG=1.041

2 ⋅ 1 . 28 + 1 = 0 . 9

e=32-25=7 mm e1=15 mm Le= 114 mm, RL=0.161 , AE=49020 C fL=0.849
AB= 9890 mm2 , RB =9890/49020=0.2018
FB=0.762
FR =1.041 0.849 0.762 = 0.673
Nu o,gövde = 0.673 296.16 = 199.3
B

B

B

Isı taşınım katsayısı

h2 =

•

= 3589 . 2W / m 2 K

1
Ddış

Ddış
Ddış 1
1
⋅ +
+
ln
Diç h1 2 ⋅ k m
Diç h2

1
1
+ rf
K

rf : kirlilik faktörü

(1.11)

Isı değiştiricisi boru uzunluğu,

L=
•

1.10)

Isı değiştiricisi toplam yüzey alanı, n bir geçişteki toplam boru sayısı

Q = K D ⋅ A ⋅ ΔTm
•

(1.9)

Düzeltilmiş toplam ısı geçiş katsayısı,

KD =
•

0 . 25

Toplam ısı geçiş katsayısı,

K=

•

199 . 3 ⋅ 618 . 6 ⋅ 10 − 3 ⎛ 5 . 125 ⎞
⋅⎜
⎟
π
⎝ 3 ⎠
⋅ 0 . 025
2

A

π ⋅ diç ⋅ n

Boru içindeki basınç düşümü, V boru içindeki akışkan hızı m/s

(1.12)
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ΔP1 = 1 ⋅ ρ ⋅
2
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(1.13)

Gövde tarafındaki basınç düşümü

ΔP2 = ΔPc + ΔPw + ΔPe

(1.14)

ΔPc çapraz akıştaki basınç düşümü, ΔPw penceredeki kaçaklardan oluşan basınç düşümü, (1. ΔPe giriş
ve çıkışlardaki (by-pas’tan oluşan) basınç düşümü [2]
•

•

Boru ve gövde tarafındaki güç kayıpları

E1 =

ΔP1 ⋅ m& 1
(boru tarafı)
ρ1 ⋅ η p

(1.15)

E2 =

ΔP2 ⋅ m& 2
(gövde tarafı)
ρ 2 ⋅η p

(1.16)

Maliyet hesapları

Toplam giderler = Yatırım gideri + işletme gideri
Yatırım gideri =

A ⋅ f1 ⋅ d1 ⋅ C1

(1.17)

İşletme gideri =

( E1 + E 2 ) ⋅ H ⋅ f e1 ⋅ C1 ⋅ C 2
3600 ⋅ 1000

(1.18)

Bu eşitlikteki C1 ve C2 katsayıları

C1 =

i ⋅ (1 + i )
,
(1 + i ) s − 1
s

1+ e s
) −1
1
+
i
C2 =
1+ i
1− (
)
1+ e
(

i= faiz , e = enflasyon , s = işletme süresi

2. SOĞUTUCU VE NEM ALICI SERPANTİN [7],[8],[9]
Soğutucu ve nem alıcı serpantin için havanın giriş basıncı, sıcaklığı, özgül nemi w1 , debisi mh,
çıkış kuru termometre sıcaklığı Th2 ve soğutucu akışkan olarak kullanılan suyun giriş hızı Vs,
debisi ms ve giriş sıcaklığı Ts1 bilindiğine göre tasarımda şöyle bir sıra izlenmiştir:
•
Hava tarafı, ıslak/kuru, Metal, ıslak/kuru olmak üzere ısıl dirençler ve yüzey oranı boru/kanat
alanı belirlenir.
•
Serpantin girişinde hava hızı seçilir Vg (2-3 m/s) ve serpantin giriş alanı Ag bulunur,

Ag =

mh
Vg ⋅ ρ h

(2.1)

•
Havanın doymuş olarak çıktığı kabulü yapılarak, serpantin çıkışındaki havanın entalpisi h2 ve
özgül nemi bulunur w2 ve toplam soğutma yükü Qt hesaplanır, hyoğ Yoğuşma ısısı olmak üzere,
(2.2)
Q t = m h ⋅ [( h1 − h2 ) − ( w1 − w 2 ) ⋅ h yoğ ]
elde edeilir.
•
Hava ile soğutucu akışkan arasındaki enerji dengesinden soğutucu akışkan çıkış sıcaklığı Ts2
bulunur.
Q = m s c s (Ts 2 − Ts1 )
(2.3)
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•
Islak ve kuru sınırındaki havanın entalpisi hhs hesaplanır ve serpantin çalışma şartları
belirlenir, Şekil 3.

h hs ≥ h h 1

a)

T

ise tamamen ıslak

Th1

hh1 > hhs > hh 2

a)

Ths

ise kısmen ıslak

h hs ≤ h h 2 ise

b)

Tys

Ts2

Th2
Hava
Ty2 Yüzey

tamamen kuru

Tss
Kuru

Islak

Ts1 Soğ. akışkan
A (m²)

Şekil 3. Zıt Akışlı, Hava / Soğutucu Akışkan, serpantini için sıcaklık diyagramı
•

Kuru alan,kuru taraf toplam ısı geçiş direnci R olmak üzere

Ak =

(Th1 − T s 2 ) − (Ths − T ss )
Qt ⋅ R
, Δ Tok =
ln[( Th1 − T s 2 ) /(Ths − T ss )]
ΔTok

(2.4)

eşitliğinden hesaplanır.
•

Islak alan, Rhı ıslak yüzey tarafındaki taşınımdirenci olmak üzere,

Aı =

Qı ⋅ Rhı ⋅ c p
Δhoı

, Δhoı =

(hhs − h ys ) − (hh 2 − h y 2 )
ln[( hhs − h ys ) /( hh 2 − h y 2 )]

(2.5)

olarak bulunur.
•
•

Hava çıkış sıcaklığı hesaplanır. İlk değere yakınsa hesaplama bitirilir.
Serpantinin boyutlandırılır, W ,L, ve H serpantin eni,boyu ve yüksekliği olmak üzere,
giriş alanından H ve L bulunur.
boru akış kesitiı
boru iç çapı

Ag = H ⋅ L

(2.6)

ms
ρ s ⋅ Vs

(2.7)

d i = 4 Ab / π

(2.8)

Ab =

boru dizilişi ST ve SL seçilir.
Nb=boru sayısı, H = ( N b + 1) ⋅ S T ⇒ N b =

H
−1,
ST

(2.9)

kompaktlık sayısı ( 500m²/m³ )seçilir. Serpantin hacmi V=AT / 500
Serpantin genişliği, W =

V
H ⋅L

(2.10)

serpantin derinliği doğrultusunda sıra sayısı, N r =

π ⋅d2

Nb Nr ) ⋅ 2 ⋅ z
4
çıplak boru yüzey alanı, Aby = π ⋅ d ⋅ N b ⋅ N r ⋅ ( L − t k ⋅ z )
kanat yüzey alanı, Ak

= (H ⋅W −

W
SL

(2.11)
(2.12)
(2.13)
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toplam ısı transfer alanı , AT = Ak + Aby

(2.14)

(2.12),(2.13) ve (2.14) eşitliklerinden kanat sayısı z hesaplanır.Kanat kalınlığı tk=0.5 mm olarak
alınmıştır.
kanatlar arası mesafe

bk =

L − z ⋅ tk
z

(2.15)

hesaplanır. Kompaktlık sayısı = AT / (L ST SL Nb Nr) eşitliği yardımıyla kontrol edilir. Başta seçilen
değerle arasındaki fark azsa hesap sona erdirilir.

3. ISITICI SERPANTİN [10]
Isı yükü Q(W), su ve hava giriş, çıkış sıcaklıkları sırasıyla

Ts, g , Ts, ç , Th, g , Th, ç bilnen ısıtıcı

serpantin tasarımında aşağıdaki sıra izlenmiştir.
•
Boru çapı, boru dizilişi, hava giriş hızı, kanat alanının toplam alana oranı Ak/A (A=Ak+Ab) boru
dizilişi ST, SL ve kompaktlık sayısı α seçildikten sonra hava ve su debileri hesaplanır.

Q = m& h ⋅ c ph ⋅ (Th, g − Th, ç ) = m& s ⋅ c ps ⋅ (Ts, ç − Ts, g )
•

Boru içindeki ısı taşınım katsayısı hiç,

Nu = 0.023 ⋅ Re s 0.8 ⋅ Prs1 / 3
•

Nu ⋅ k
d

(3.2)

Gövde tarafındaki ısı taşınım katsayısı hdış,
Nu = (0.35 + 0.56 ⋅ Re 0.52 ) ⋅ Pr veya
j faktör eşitliği ile

•

hiç =

(3.1)

(3.3)

j = St ⋅ Pr 2 / 3

Boru direnci ihmal edilirse, η yüzey verimi

η = 1 − Ak / A ⋅ (1 − η k ) , As / A =

πDiç
ST S Lα

, ηk

kanat verimi olmak üzere toplam ısı geçiş katsayısı K,

1
1
1
=
+
K hdıı ⋅ η hiç ⋅ As / Ah
•

C h = m& h ⋅ c ph veCs = m& s ⋅ c ps eşitliklerinden Cmin/Cmak ile

hesaplanır.NTU bulunur ve toplam ısı geçiş alanı hesaplanır,

AT = C min
•

NTU
K

(3.4)

ε=

Thç − Thg
Tsg − Thg
(3.5)

Kompaktlık sayısından hacim ve boyutlar bir öncek problemdekine benzer olarak bulunur.

BİLGİSAYAR YAZILIMI [11]
Isı değiştirici tasarımı için geliştirilen yazılım yardımıyla ısıl hesaplarla birlikte maliyet hesapları da
yapılarak optimum ısı değiştirici boyutları hesaplanmaktadır. Ayrıca optimum çözüm için ısı
değiştiricisinin teknik resmi çizdirilebilmektedir. Yazılım sonuçlarına her tip için aşağıda bier örnek
verilmiştir.
ÖRNEK 1 :
TİPİ : I Gövde-boru
VERİLER
-----------------------------------------------------------------

__________________________________
SICAK AKISKAN GIRIS SICAKLIGI................... t1g
SICAK AKISKAN CIKIS SICAKLIGI ................... t1c
SOGUK AKISKAN GIRIS SICAKLIGI ................ t2g
SOGUK AKISKAN CIKIS SICAKLIGI................. t2c
AKISKAN KIRLILIK FAKTORU .......................... rf
BORU ICINDEKI AKISKAN DEBISI ................... M1
PERDELER ARASI MESAFE (ILK TAHMIN)..... B

90 [°C]
70 [°C]
5 [°C]
60 [°C]
0,0001 [m²K/W]
20 [Kg/sn]
0,35 [m]

ISI DEGISTIRICISININ MALIYET HESABINDAKI DEGISKENLER
FAIZ ORANI ....................................................... %
90
YAKIT FIYATLARINDAKI YILLIK ARTIS ORANI%
75
TESISIN TOPLAM ISLETME SURESI............... s
10 [YIL]
TESISIN YILLIK CALISMA SURESI .................. H
17280000 [sn/YIL]
ISI DEGISTIRICISININ m² FIYATI ....................
7500000 [TL/m²]
ELEKTRIK ENERJISININ FIYATI ......................
18400 [TL/Kwh]
SONUCLAR :
TS esas alınarak her çap için ayrı ayrı hesap yapılır.
CAP
ISLETME GIDERI
KURULUS GIDERI
TOPLAM GIDERLER
[m]
[ TL ]
[ TL ]
[ TL ]
0,15
45595189125.
66257631.
45661446756.
0,2
3576365723.
76538114.
3652903838.
0,25
836798983.
87419723.
924218707
0,3
284212211.
99720647.
383932859.
0,35
148722777.
110470951.
259193728.
0,4
87997516.
121369670.
209367186.
0,45
46938535.
137679611.
184618147.
0,5
31318259.
151340875.
182659135.
0,55
20796940.
168748010.
189544951.
0,6
5898790.
182647196.
198545986.
0,65
11930767.
200221274.
212152041.
0,7
9756665.
213457425.
223214090.
0,75
7738141.
232576034.
240314175.
0,8
6303236.
252469542.
258772778.
0,85
5264279.
272648427.
277912706.
0,9
4530093.
291026215.
295556308.
0,95
3917383.
311970333.
315887717.
1
3423678.
334447528.
337871206.
1,05
3013978.
359599645.
362613623.
1,1
2708631.
382116127.
384824758.
1,15
2435190.
409640260.
412075450.
1,2.
2216546.
436856357.
439072903.
MALIYET ANALIZI SONUCUNDA D= 0,5 [ m ] OLARAK BELIRLENMISTIR.
HESAPLAMADA KULLANILAN SABIT BUYUKLUKLER
BORULARIN DIZILISI , UCGEN DIZILISTIR
BORU IC VE DIS CAPLARI Dic= 0,021 m , Ddis= 0,025 m
BORU ARASI BOSLUK C= 0,007 m (C = P-Ddis)
BORU EKSENLERI ARASI UZAKLIK (HATVE) , P= 0,032 m
BORU GECIS SAYISI nLp= 2
ISIL PERFORMANS VE TASARIM ILE ILGILI SONUCLAR
BORU TARAFI TOPLAM AKIS KESITI........................ A1
GOVDE TARAFINDAKI EN DAR KESIT ALANI .......... A2
BORU ICINDEKI KUTLESEL DEBI.............................. G1
GOVDE ICINDEKI KUTLESEL DEBI ........................... G2
BORU TARAFINDAKI REYNOLDS SAYISI................. Re
GOVDE TARAFINDAKI REYNOLDS SAYISI .............. Re
BORU TARAFI ISI TASINIM KATSAYISI..................... h1

olarak seçilmiştir.
2,99 E-02 [m²]
0,038 [m²]
667,55 [kg/s m²]
191,39 [kg/s m²]
39242
5060
5127[W/m² K]

142

_______

__________________________________
GOVDE TARAFI ISI TASINIM KATSAYISI .................. h2
TRANSFER EDILEN ISI............................................... Q1
ORTALAMA LOGARITMIK SICAKLIK FARKI.............. ΔT
GOVDE TARAFI DUZELTME KATSAYISI................... f
TOPLAM ISI GECIS KATSAYISI ................................. K’
GERCEK TOPLAM ISI GECIS KATSAYISI ................. K
ISI DEGISTIRICISININ TOPLAM ALANI...................... A
ISI DEGISTIRICISININ BORU UZUNLUGU ................ L
ISI DEGISTIRICISI ICERISINDEKI BORU SAYISI...... N
BORU ICERISINDEKI BASINC DUSUMU................... ΔP1
GOVDE ICERISINDEKI BASINC DUSUMU ................ ΔP2
BORU ICERISINDEKI KAYIP BASINC ENERJISI....... E1
GOVDE ICERISINDEKI KAYIP BASINC ENERJISI .... E2
GOVDE TARAFINDAKI AKISKAN HIZI ....................... V
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6356 [W/m² K]
684834 [W]
45,26 [°C]
0,899
2267 [W/m² K]
1848 [W/m² K]
22,38 [m²]
1,96 [m]
173
941 [N/m²]
3926 [N/m²]
23 [W]
36 [W]
0,19 [m/s]

HESAPLAMALAR SONUNDA D= 0,5 [m] ICIN PERDELER ARASI
EN EKONOMIK UZAKLIK P= 0,49 [m]
olarak bulunur ve hesaplanan geometri için ısı değiştiricisinin imalatı için esas olan kesit resmi
çizdirilir, Şekil 4.

Şekil 4. Hesaplanan Gövde-boru ısı değiştiricisinin kesit resmi (Not: AutoCAD14 resmidir.)
ÖRNEK 2:
TİP : Soğutucu ve nem alıcı serpantin
VERİLER:
Havanın giriş basıncı ................................................................ P= 10325 Pa
Havanın giriş sıcaklığı ............................................................... TH1= 19.74 °C
Havanın girişteki özgül nemi...................................................... W1= 0.01 kg/kg
Havanın kütlesel debisi.............................................................. MH= 0.2 kg/s
Havanın hızı .............................................................................. VH = 2 m/s
Suyun giriş sıcaklığı................................................................... TS1= 5 m/s
Suyun kütlesel debisi................................................................. MSU= 0.095 kg/s
Su hızı........................................................................................ 1.2 m/s
Soğutma alını ............................................................................ 8 m²
Havanın çıkış sıcaklığı............................................................... 0 °C
SERPANTININ ISIL PERFORMANSI ILE ILGILI SONUCLAR
BY-PASS FAKTORU................................................................. BF= 0,10
HAVA TARAFI DUYULUR ISI ORANI....................................... SHR= 0,627
KURU HAVANIN ISIL DIRENCI ................................................ RHK= 1,89 E-02 (m²K/W)
ISLAK HAVANIN ISIL DIRENCI ................................................ RHI = 0,017 (m²K/W)
TOPLAM ISIL DIRENC.............................................................. R= 2,38 E-02 (m²K/W)
TOPLAM ISI GECIS KATSAYISI .............................................. K= 41,96 (W/m²K)

__________________________________
HAVANIN ISI TASINIM KATSAYISI ......................................... FH= 56,76 (W/m²K)
SUYUN ISI TASINIM KATSAYISI ............................................. FS= 4260 (W/m²K)
HAVANIN SERPANTINDEN CIKIS SICAKLIGI ........................ TH2= 11,81 (°C)
EFEKTIF YUZEY SICAKLIGI .................................................... TEY= 10,89 (°C)
TEY SICAKLIGINDAKI HAVANIN ENTALPISI ......................... HEY= 30,92 (kJ/kg)
GIRISTEKI HAVANIN OZGUL ISISI ......................................... CPH= 1006,70 (kJ/kg-K)
GIRISTEKI HAVANIN YOGUNLUGU ....................................... ROH= 1,18 (kg/m³)
GIRISTEKI SUYUN OZGUL ISISI............................................. CPS= 4195 (kJ/kg-K)
GIRISTEKI SUYUN YOGUNLUGU........................................... ROS= 1005, (kg/m³)
HAVA TARAFI CALISMA KARAKTERISTIGI ........................... E= 0,537
CIKISTAKI HAVANIN ENTALPISI............................................. HH2= 32,40 (kJ/kg)
CIKISTAKI HAVANIN OZGUL NEMI......................................... W2= 8,16 (kg/kg)
SERPANTIN KARAKTERISTIGI ............................................... C= 0,512
SERPANTIN ISLAK/KURU OLARAK CALISMAKTADIR
SERPANTININ TOPLAM ISIL KAPASITESI ............................. QT= 2,54 (kW)
KURU/ISLAK YUZEY SINIRINDA HAVA ENTALPISI .............. HHS= 44,45 (kJ/kg)
KURU YUZEYDEN GECEN ISI ................................................ QK= 0,13
(kW)
TOPLAM KURU YUZEY ALANI ................................................ AK= 0,46
(m²)
ISLAK YUZEYDEN GECEN ISI ................................................ QI= 2,40
(kW)
TOPLAM ISLAK YUZEY ALANI ................................................ AI= 6,86
(m²)
TOPLAM ALAN ......................................................................... AT= 7,32
(m²)
SUYUN SERPANTINDEN CIKIS SICAKLIGI............................ TS2= 11,37 (°C)
CIKISTAKI YUZEY SICAKLIGI ................................................. TY2= 8,56 (°C)
TY2 SICAKLIGINDAKI HAVANIN ENTALPISI.......................... HY2= 25,45 (kJ/kg)
LOGARITMIK ENTALPI FARKI................................................. DHOI= 6,22 (kJ/kg)
LOGARITMIK SICAKLIK FARKI ............................................... DTOI= 8,20 (°C)
GIRISTEKI HAVANIN ENTALPISI ............................................ HH1= 45,10 (kJ/kg)
GIRISTEKI HAVANIN CIG NOKTASI SICAKLIGI..................... TH1C= 13,88 (°C)
GIRISTEKI HAVANIN CIG NOKTASI ENTALPISI .................... HH1C= 38,90 (kJ/kg)
SERPANTIN GIRIS ALANI........................................................ AG= 8,431 E-02 (m²)
SERPANTININ KOSTRUKSIYONUNA AIT HESAPLANAN BUYUKLUKLER:
BORU DIS CAPI................................................. DD(mm) 0,012
BORU IC CAPI ................................................... DI(mm) 0,01
BORU KESIT ALANI .......................................... AB(m²) 0,0000785
BORULAR ARASINDAKI YATAY MESAFE....... SL(m) 0,0192
BORULAR ARASINDAKI DIKEY MESAFE........ ST(m) 0,0192
TOPLAM BORU SAYISI..................................... 14
DERINLIGINE GECIS SAYISI............................ 9
SERPANTIN GENISLIGI .................................... W(m) 0,173
SERPANTIN YUKSEKLIGI................................. H(m) 0,290
SERPANTIN UZUNLUGU .................................. L(m) 0,290
TOPLAM KANATCIK SAYISI ............................. Z 85
TOPLAM KANATCIK ALANI .............................. AKT(m²) 6,15
TOPLAM BORU YUZEY ALANI......................... ABY(m²) 1,37
TOPLAM ALAN .................................................. AT(m²) 7,32
KANATCIKLAR ARASI UZAKLIK....................... BK(m) 2,91 E-03
SERPANTIN HACMI .......................................... V(m³) 1,46 E-02
SERPANTINDEKI BASINC DUSMELERININ HESAPLANMASI
ORTALAMA SU SICAKLIGI ............................... TSUO (°C) 8,18
SUYUN DINAMIK VISKOZITESI........................ µ(Ns/m²) 1,38 E-03
SUYUN KINEMATIK VISKOZITESI ................... ν(m/s²) 1,37 E-06
SUYUN YOGUNLUGU....................................... ρs (kg/m3) 1003
SU ICIN REYNOLDS SAYISI ............................. Re 8699
SU TARAFI TOPLAM BASINC DUSMESI ......... ΔPs(Pa) 46293
SERBEST AKIS ALANI/GIRIS ALANI................ A 0,35
HAVANIN ORTALAMA YOGUNLUGU .............. ρh (kg/m3) 1,22
HAVA TARAFI TOPLAM BASINC DUSMESI .... ΔPh(Pa) 85
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TOPLAM MALIYETIN HESAPLANMASI
YILLIK FAIZ ORANI............................................ (%) 0,5
TOPLAM ISLETME SURESI .............................. (YIL)10
BIRIM MALZEME ALANININ MALIYETI ............ (TL/m²) 200000
EKONOMIK DONUSUM FAKTORU .................. C1 0,508823782852219
TOPLAM YATIRIM GIDERI................................ (TL) 745564,568560469
SERPANTINDEN YILLIK FAYDALANMA .......... (SAAT/YIL) 107
ELEKTRIK MALIYETI......................................... (TL/kWh)50
YILLIK ENFLASYON ORANI ............................. (%) 0,7
SU SIRKULASYON POMPASI VERIMI ............. (%) 0,7
HAVA VANTILATORUNUN VERIMI .................. (%) 0,7
BORULARDAKI BASINC ENERJISI .................. E1(W) 6,25
HAVA TARAFI BASINC ENERJISI .................... E2(W) 19,92
EKONOMIK DONUSUM FAKTORU .................. C2 21,2163557545565
TOPLAM YATIRIM GIDERI................................ (TL) 745564
TOPLAM ISLETME GIDERI ............................... (TL) 1512469
TOPLAM GIDER ................................................ (TL) 2258033
Hesaplanan geometri için ısı değiştiricisinin imalatı için esas olan kesit resmi çizdirilir, Şekil 5.

Şekil 5. Soğutucu serpantin
ÖRNEK 3:
TİP : Isıtıcı serpantin
VERİLER:
Havanın giriş basıncı ................................................................ 10325 Pa
Havanın giriş sıcaklığı ............................................................... THG= 10.00 °C
Havanın çıkış sıcaklığı............................................................... THÇ= 37.77 °C
Suyun giriş sıcaklığı................................................................... TSG 65.5 °C
Suyun çıkış sıcaklığı.................................................................. TSÇ= 60 °C
SEÇİLENLER:
Boru .......................................................................................... (1/2”) 13.3/12.2
Kanat kalınlığı, Kanat sayısı ...................................................... 0.154 mm, z=8 kanat/25.4mm
Kanat malzemesi ....................................................................... VH = 4.57 m/s
Havanın hızı .............................................................................. VS= 1.21 m/s
Su hızı........................................................................................ 1.2 m/s
Akanat/Atoplam ......................................................................... 0.919
Kompaktlık sayısı ...................................................................... α= 557.6 m-1
ST/SL…Üçgen diziliş ................................................................. 31.75 / 27.5 mm
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SONUÇLAR
Hava tarafı ısı taşınım karsayısı................................................ 86 W/m2K
Su tarafı ısı taşınım katsayısı .................................................... 6815 W/m2K
Kanat verimi,Yüzey verimi,AS/AH ............................................. 0.73, 0.75, 0.0823
Toplam ısı geçiş katsayısı ......................................................... 57.94 W/m2K
Serpantin Isıl kapasitesi............................................................. 32000 W
Boru adedi : Düşey/yatay .......................................................... 10 / 5
Serpantin boyutları .................................................................... 635 / 325 / 130
Toplam alan/toplam hacim ........................................................ 15 m2 / 0.027 m3
Hava tarafı basınç düşüşü......................................................... 169 Pa

SONUÇ
Uygulamada çok değişik alanlarda kullanılan ve çok farklı tipleri bulunan ısı değiştiricilerini en uygun
tasarım için değişen ekonomik koşullara göre tek tek hesaplama zorunluluğu vardır. Bu çalışmada
DOS [12] yerine WİNDOWS altında, AtoCAD12 [12] yerine AutoCAD 14 le birlikte çalışan bir yazılım
geliştirilmiş, ve bu sayede veri girişi ve sonuç çıktılarının alınması kolaylaştırılmıştır. Gövde-Boru tipi
ısı değiştiricisinde gövde tarafındaki ısı taşınım katsayısı VDI Heat Atlas’a [6] göre hesaplanmıştır.
Bulunan sonuçların halen üretilmekte olan ısı değiştiricileri ile yapılan karşılaştırmada, aralarında
oldukça iyi bir uyum olduğu görülmüştür, Şekil 6.
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Şekil 6. Gövde Boru Tipi Isı değiştirici için bulunan sonuçların üretilmekte olan ısı değiştiricileri ile
karşılaştırılması
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HVAC UYGULAMALARINDA ISI GERİ KAZANIMI
A. Müjdat ŞAHAN

GİRİŞ
Isı geri kazanımının mantığı, niçin önemli ve kaçınılmaz olduğu, kaç türlü ısı geri kazanım tekniği
bulunduğu, hangi yollarla ve elemanlarla yapılabileceği, hangi uygulamalarda ne tür sistemlerin ya da
elemanların tercih edilmesi gerektiği, daha önceki Teskon sunularında detaylı olarak incelenmiştir. Bu
bildiride, önceden incelenmiş konuların üzerinde durulmayacaktır. Bildirinin hedefi; HVAC
sistemlerinde, plakalı ısı geri kazanım eşanjörü ile yapılabilecek uygulamaların incelenmesi, havadan
havaya plakalı eşanjörler kullanıldığında, projede meydana gelen değişikliklerin irdelenmesi ve
sonuçların örnekler üzerinde değerlendirilmesinin sağlanmasıdır.
Ayrıca; Sektörde bir genel kanı haline gelmiş olan, “ Türkiye ılıman iklim kuşağı üzerinde bulunmakta
olup, ısı geri kazanımı uygulanması enterasan sonuçlar yaratmaz, Türkiye şartlarında lüks bir
uygulamadır” görüşünün doğru olmadığı anlatılacaktır.

ÖZET
Daha önceki bildirilerde de verildiği gibi, atık ısıların % 25 ile % 90 arasındaki kısmının geri
kazanılması mümkündür. HVAC sistemlerinde bu oran, optimum çözümlü uygulamalar için % 35 ile %
80 aralığındadır. Havadan havaya plakalı eşanjörlerin kullanılması durumunda ise bu oranın, projenin
optimum çözüm limitlerinde kalabilmesi için, % 45 ile % 65 arasında tutulması gerekmektedir.
-30 °C ile + 600 °C arasında çalışabilecek şekilde üretilmekte ve kullanılmakta olan plakalı eşanjörler;
Kağıt, plastik, seramik
ve başta aluminyum olmak üzere her türlü işlenebilir metallerden
üretilebilmektedir. HVAC uygulamalarında kullanılan plakalı eşanjörlerin çalışma sıcaklık aralığı -30 °C
ile + 150 °C arasıdır. HVAC sektöründe kullanılan plakalı eşanjörlerin kanatları, büyük çoğunlukla
aluminyum veya epoxy kaplı aluminyum ile üretilir. Kraft ve pvc türü malzemeden üretilen kanatlara
sahip plakalı ısı geri kazanım eşanajörleri de, fazla miktarlarda olmasa bile kullanılmaktadır.
Havadan havaya ısı geri kazanımının en büyük handikaplarından birisi, taze hava içine egzost havası
karışmasıdır. Plakalı eşanjörler ile yapılan uygulamalarda bu oran;
• Eşanjör kanat bloğu içinde % 0 ( 4500 Pascal basınç farkına kadar ),
• Uygulama ünitesi içinde ise en çok % 3 olacak şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
Isı geri kazanım eşanjörleri; Restoran, toplantı salonları, tiyatro, sinema, gece kulüpleri, disko,
alışveriş merkezleri, okul, spor salonları, kapalı yüzme havuzları ve benzeri insan yoğunluklu
mekanların havalandırılması ve iklimlendirilmesi uygulamalarında mutlaka kullanılmalıdır. Kullanılması
durumunda, konfor şartlarının temini için gerekli olan taze havanın getireceği yükü % 25 ile % 45
oranında azaltacaktır. Isı geri kazanımı uygulandığı taktirde, % 50 dış hava ile çalışan bir HVAC
sisteminde, toplam yükler ve cıhaz kapasiteleri % 15 ile % 30 arasında küçülecektir. Yalnızca bu
sonuç dahi, ısı geri kazanımının ne kadar önemli ve kaçınılmaz bir uygulama olduğunun altının
çizilmesine yeterlidir.
Plakalı eşanjörler hava kirliliğinden, sahip oldukları kanat yüzey formları ve kanat aralıkları sebebi ile
aşırı derecede etkilenmezler veya kolayca temizlenebilirler. Plakalı eşanjörlerin çalışma ömürleri,
çalışan bir mekanik aksama sahip olmamaları ve malzemeye karşı korozif bir ortamda kalmamaları
şartı ile, kullanılan malzemelerin cinsine de bağlı olarak, 25 yıl ve daha fazla olabilmektedir.
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PLAKALI EŞANJÖRÜN TANIMI
Plakalı eşanjörler, değişik malzemelerden üretilmiş plakaların ard arda ve biribirlerine 90 ° farklı
gelecek şekilde, uçlarından kenetlenip bir taşıyıcı çerçeve içinde toplanmaları ile elde edilirler.
Eşanjörlerde kullanılan kanat malzemelerine, cinsine bağlı olarak, nem alma ve gizli ısı transferi
yapabilme özelliği de kazandırılabilir.

Soldaki şekilde görüldüğü gibi, üst ve alt plakalar, ortadaki iki plakaya sağ ve sol’dan , ortadaki iki
plaka ise birbirlerine, önden ve arkadan kenetlenmişlerdir. Böylece önden arkaya akan havanın
enerjisinin, ortadaki iki plaka vasıtası ile, soldan sağa hareket eden havaya aktarılması mümkün
olabilmektedir.
Sağdaki şekilde ise, plakaların birbirlerine kenetlenmesine bir örnek görülmektedir. İki kanat
birbirlerine, istenilen sızdırmazlık seviyesine göre, tek, ikili, üçlü, silikon destekli üçlü kenetler ile
bağlanabilir. Kullanılan malzeme ve uygulanan kenetleme teknikleri ile, eşanjör bloğu içerisinde, 4500
Pascal basınç farkına kadar kesin sızdırmazlık ve deformasyon dayanıklılığı sağlanabilmektedir.
Plakalı eşanjörlerde verimlilik; Hava hızı, kanat yüzey formu, kanat aralığı ve basınç kaybı ile ilişkilidir.
Verimlilik arttıkça hava hızı ve basınç kaybı düşecek, eşanjör büyüyecek ve pahalılaşacaktır. Basınç
kaybı arttıkça hava hızı artacak, eşanjör küçülecek, ucuzlayacak fakat verimlilik düşecektir.
Uygulamaya yönelik HVAC endüstriyel tasarımlarında verimliliğin % 55 cıvarında tutulması, basınç
kaybında ise 100 ~ 250 Pascal aralığında kalınması ve 300 Pascal’ın aşılmaması önerilmektedir.
ISI GERİ KAZANIM EŞANJÖRÜNDE KALİTE VE GÜVENİLİRLİK
Kalite kriterleri; Maximum verimlilik, sızdırmazlık ve dayanıklılık, minimum basınç kaybı, kirlenme ve
tıkanma riski olarak tanımlanır. Kanat yüzeylerinde hem basınç kaybını arttıracak, hem de nem ve toz
birikmesine sebep olacak, keskin köşeli girift formlar bulunmamalıdır.
Henüz Ülkemiz’de reel anlamda üretimi yapılmayan çapraz veya parelel akışlı plakalı ısı geri kazanım
eşanjörleri, Avrupa genelinde 12 cıvarında firma tarafından imal edilmektedir. Performans ve kalite
denetimleri, ASHRAE rüzgar tünelinde , EUROVENT in onayladığı “Technikum Lucerne inst.”
tarafından yapılmaktadır. Test düzeneğinin fotoğrafı aşağıda görülmektedir.
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UYGULAMA YERLERİ, AMACI ve KULLANILMASI ÖNERİLEN PLAKA MALZEMELERİ
Plakalı tip ısı geri kazanım eşanjörlerinin HVAC uygulamaları için düzenlenen öneri tablosu şöyledir.
Konu

Plaka malzemesi

Uygulama şekli

Endüstriyel şartlandırma veya
Havalandırma

Aluminyum, epoxy kaplı Al.
paslanmaz çelik

Ön ısıtıcı ve soğutucu

Bölgesel uygulamalarda
Bar, gazino, disko, lokanta

Kraft , PVC , aluminyum

Kanal üstü uygulamalarda Split
tip klima desteklenmesinde

Hastanelerde

Epoxy kaplı aluminyum,
Paslanmaz çelik

Egzost karışımının istenmediği
yerlerde, laminer box desteğinde

Kapalı yüzme havuzlarında

Epoxy kaplı aluminyum,
Paslanmaz çelik

AHU içinde taze hava devresinde
ön ısıtıcı, soğutucu ve nem kontr.

Kapalı garajlar

Aluminyum, epoxy kaplı Al.

AHU içinde veya kanal üstünde
ısıtıcı olarak

Teksitil ve kimya sanayi

Aluminyum, epoxy kaplı Al.
Paslanmaz çelik

AHU içinde veya kanal üstünde
Ön ısıtıcı, ön soğutucu, nem kont.

Kurutma prosesleri

Al., paslanmaz çelik, PVC

Hava kurutma uygulamalarında
ön ısıtıcı olarak

Matbaa tesislerinde

Epoxy kaplı Al., paslanmaz çelik

Ön ısıtıcı veya soğutucu

AHU içinde

PLAKALI EŞANJÖRLERİN HVAC SİSTEMLERİNDE UYGULANMASI
1. Klima santralleri içinde (AHU)

Tek katlı klima santralleri içinde

Çift katlı klima santralleri içinde

AHU uygulamalarında hava debisi aralığı 5000 ~ 80000 m³/h tir. Eşanjörler klima santralleri içine düz
veya diagonal olarak yerleştirilerek kullanılabilirler. Diagonal yerleşim, sağ resimde görüldüğü gibi iki
katlı klima santrali olarak tanımlanabilecek bir uygulamadır. Çift katlı AHU uygulamalarında, taze ve
egzost havası devresinde bp-pass damperi konulması, cıhazın geçiş dönemlerinde veya atmosferik
koşulların elverdiği durumlarda, gerekenden fazla enerji sarfetmesinin önüne geçer. Isı geri kazanım
eşanjörünün klima santrali ( AHU ) içindeki temel fonksiyonu, ön ısıtıcı veya ön soğutucu görevini
yapmasıdır.
Tüm fonksiyonlara sahip ( filtre , karışım, ısıtma , soğutma , nemlendirme .. vs. ) bir klima santralinde
ısı geri kazanım uygulaması; Klima santrali maliyetini % 40 ~ % 60 , santralin sistemden çektiği toplam
enerjiyi % 5 ~ % 15 seviyesinde arttırır.
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Isı geri kazanım eşanjörleri, sol resimde görüldüğü gibi tek katlı klima santralleri içinde de kullanılabilir.
Bu tür uygulamalar genellikle % 100 sabit dış havalı ve son ısıtıcı ilaveli kompakt cıhazlar şeklinde
dizayn edilirler. Yükseklikleri, normal klima santrallerine oranla daha fazla, çift katlılara oranla daha
azdır.
Isı geri kazanım eşanjörü üzerindeki egzost ve taze hava hareketleri, AHU nun tek veya çift katlı
olması durumuna göre aşağıdaki gibidir;
Tek katlı klima santrallerinde

Çift katlı klima santrallerinde

2. Havalandırma kanalları üstünde uygulama

Plakalı ısı geri kazanım eşanjörleri şekilde görüldüğü gibi bir düzenek vasıtası ile kanal üzerine monte
edilebilir. Bu tür uygulamalarda dikkat edilmesi gereken en önemli konu, olması muhtemel yoğuşma
sularının kanal boyunca yayılmasına engel olunup, kanal dışına alınmalarıdır. Isı geri kazanım
eşanjörünün sisteme sonradan uygulanması durumunda, mevcut sistemin fan ve fan motorları ısı geri
kazanım eşanjörü dirençlerini yenemeyebilir. Sağ resimde gösterilen uygulama bu tür sorunları
ortadan kaldıracaktır. Bu tür uygulamalarda karşılaşılan hava debisi aralığı 1000 ~ 25000 m³/h tir.
İki katlı klima santrali yüksekliğinin sorun yarattığı yerlerde ilk akla gelebilecek çözümlerden birisi
kanal üstü uygulamalarıdır. AHU devresinde çalışmak üzere kanal üstü montaj ile HVAC sistemine
ilave edilen ısı geri kazanım eşanjörlerinin, ön ısıtıcı ve / veya ön soğutucu pozisyonunda çalışacakları
unutulmamalıdır. Bir başka ifade ile, ısı geri kazanım eşanjörü santral girişinden önceki kanallara
bağlanmalıdır.
3. Isı geri kazanım cihazı ( klimabox )
Uygulamalarda 500 ~ 6000 m³/h hava debisi aralığında yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Küçük hava
debililer kanallı fan-coil, daha büyük hava debililer ise çatı tipi klima cıhazı yerine kullanılabilirler. Ön
ısıtıcı veya ön soğutucu gibi çalışan ısı geri kazanım eşanjöründen eksik kalan kapasite, cıhaz içine
konulacak son ısıtıcı ve son soğutucu eşanjörler ile karşılanmalıdır. Isıtıcı eşanjörler genelde sıcak
sulu ( 80 / 60 veya 60 / 50 °C ) yada elektrikli, soğutucu eşanjörler ise soğuk sulu veya DX evaporatör
destekli olabilir. % 100 iç hava ile çalışan split klima uygulamalı mekanlarda, taze hava ihtiyacının
karşılanmasında ortaya çıkan, dış hava yükünün yarattığı kapasite eksikliğini ortadan kaldırmak için
ideal çözümlerdir. Seçilecek özel plaka malzemeleri ile, hacmin nem kaybının önüne de geçilebilir.
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Üstün iç hava kalitesini yaratabilecek, % 50 ~ % 75 ısı geri kazanım verimliliğine sahip, sulu ısıtmalı ve
soğutmalı, son ısıtıcılı ve soğutuculu, komple HVAC cıhazı olarak kullanılabilirler. Cıhazlar, sulu son
ısıtıcı ve soğutucuların yerine uygulanan ısı pompası ile daha kompakt ve ekonomik hale
getirilebilmektedir.Yaygın olarak kullanıldıkları yerler; Restoran, ofis ve alışveriş birimleri, disko,
sinema, tiyatro, okullar, yüzme havuzları, banyolar ve spor salonlarıdır.
İmalat tekniklerinde büyük çoğunlukla kendinden motorlu ve devir kontrollü radıal fanların kullanılması,
cıhazların otomatik kontrollerini kolaylaştırır. Ayrıca, kayış-kasnak sistemi ve gerdirme donanımlarının
kullanılmaması, cıhazın daha küçük boyutlu yapılabilmesine olanak tanır. Genelde kanal üstünde ve
aşağıda gösterilen şekilde kullanılırlar.

4. Çatı tipi uygulamalar

Depo, hangar, kapalı garaj ve büyük fabrika sahaları gibi, iklimlendirilen veya temiz hava ihtiyacı için
havalandırılan hacimlerden atılan, havanın içindeki ısının geri kazanılmasına yönelik tasarlanmış
cıhazlardır. Soğutmadan ziyade ısıtmaya ve nem kontrolüne yönelik kullanılırlar. Bu kullanım
özelliklerinden dolayı, geri kazanım eşanjörü plakaları çoğunlukla kraft ve pvc’ den imal edilmiştir.
5. Konut tipi uygulamalar
Ülkemizde henüz; Konut, ofis, birahane, kahvehane, disco vs. özel ve küçük ölçekli genel yaşam
mahallerinde, iç hava kalitesi ve temiz hava ihtiyacı üzerinde pek durulmamaktadır. Hatta, söz konusu
yaşam birimlerinde, kişisel iklimlendirme cıhazları bile yeni yeni yaygınlaşmaktadır. Split veya pencere
tipi klima cıhazı şeklinde, hayatımıza hızla girmekte olan bu cıhazlarda ise, havalandırma özelliği veya
temiz hava temini olanağı yoktur. Bugün bile, büyük iş merkezleri ve yaşam birimleri dışında, temiz
hava ihtiyacımız camları açmak sureti ile karşılanmaktadır. Fakat, genel mekanlarda, modern alışveriş
merkezleri ve ofis birimlerinde alışılan hava kalitesinin, çok yakında özel mekanlarda da aranılır hale
gelmesi kaçınılmazdır.
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Konut tipi HVAC uygulamaları için geliştirilmiş cıhazlar, aynen bildiğimiz klima cıhazlarında olduğu
gibi, pencere tipi klima cıhazı veya kanallı tip split klima cıhazı espirisini taşırlar. Pencere tipi diye
adlandırabileceğimiz tipler ( Frivent ) 50 ile 600 m³/h hava debisi aralığında, diğerleri ise ( HRV , heat
recovery ventilator ) 500 ile 6000 m³/h aralığında kullanılmaktadırlar.
Frivent tipi cıhazlarda aksial veya fan-coil fanları, HRV cıhazlarda ise genelde DD radial fanlar
kullanılmaktadır. Frivent ve HRV cıhazların yapı ve şekilleri aşağıdaki resimlerde görülmektedir.

Frivent

Heat Recovery Ventilator ( HRV )

Konut tipi ısı geri kazanım cıhazları, tek bir oda veya banyo gibi ev birimlerinde müstakil ( Frivent )
olarak kullanılabileceği gibi, tüm konuta hitap edebilecek kanallı uygulamalar da mümkündür ( HRV ).
HRV türü cıhazlar, DD radial fanları sayesinde 6000 m³/h hava debisine ve 250 Pascal kullanılabilir
basınç kaybına ulaşabilirler. Bu özellikleri ile de, büyük olmayan genel mahallerde de kullanılabilirler.
Konut tipi ısı geri kazanım cıhazları, aşağıda verilen bilgilere ve kriterlere göre hızlı olarak seçilebilir.

50 ~100 m³/h arası, 1 ile 3 kişi için

150 ~ 350 m³/h arası , 5 ile 8 kişi için

250 ~ 500 m³/h arası , 8 ile 12 kişi için

400 ~ 1000 m³/h arası , 10 ile 20 kişi için

Örneklenen cıhazların tamamı, aksial veya küçük radial fanlar ile hava sirkülasyonu sağlamaktadır.
Cıhazların kullnılabilir basınç kayıpları, kullanılan fan tiplerine göre 250 Pascal seviyesine
çıkabilmektedir. Bu sayede ve konstrüktif olarak bağlantıya müsait yapıda olmaları kaydı ile, fazla girift
ve uzun olmayan kanal bağlantıları ile çalışabilirler. Temizlenebilir hava filtreleri, üç veya beş devirli
fanları, yoğuşma suyu drenaj sistemi ve ısı geri kazanım eşanjörüne sahip olan bu cıhazlar, pencere
tipi veya kanallı tip hava şartlandırma cıhazı görüntüsündedirler. Çok özel uygulamalar ve modeller
dışında, cıhaz içinde son ısıtıcı veya son soğutucu fonksiyonları yoktur. Bu nedenle temiz hava üfleme
sıcaklıkları, çalıştıkları iklim koşullarına da bağlı olarak; Yaz şartlarında 35 °C olan dış ortam için 28 °C
, Kış şartlarında 0 °C olan dış ortam için 14 °C cıvarındadır. Anlaşılacağı gibi, tek başlarına ısıtma
veya serinletme amacına yönelik kullanılmazlar. Kullanılma amaç ve yerleri, iklimlendirilen mekanlarda
taze hava ihtiyacının karşılanması sırasında kaybedilen ısının bir kısmının geri kazanılmasıdır.

__________________________________

157

_______

Konut tipi uygulamalar için örnekler
Frivent olarak isimlendirdiğimiz konut tipi küçük debili cıhazlar, pencere tipi klima cıhazı gibi monte
edilirler. Cıhazlara, yoğuşma sularını mekan dışına yönlendirecek şekilde , yatayla 1 ~ 7 ° arası açı

verilmelidir. Bu amaçla üretilen cıhazların karşılayabileceği cıhaz dışı statik basınçların düşük
olduğundan bahsedilmişti. Aşağıda görüldüğü gibi, yüksek basınç kaybı olan uygulamalarda, hava
akışı kanal fanları ile desteklenmelidir. Aksi taktirde cıhazların belirtilen hava debileri düşecek,
menfezlerden yeterli hava alınamayacak ve gerekli havalandırma sağlanamayacaktır. Örnekte olduğu

gibi, dış ortam duvarına ulaşmak için kullanılması gereken kanal, fittings, filtre ve benzeri ekipmanlar,
cıhazda izin verilen cıhaz dışı basıncı aşmakta olup, sorunun giderilmesi için kanal tipi fanlar
kullanılmıştır. Cıhazların; Duvar, çatı ve asma tavan arası montajlarında, bir veya birden fazla hacmi
havalandırmasına olanak tanıyan uygulama örnekleri aşağıda gösterilmiştir. Konut tipi uygulamalarda
dairesel kesitli ve şekil verilebilir kanalların kullanılması, montajları kolaylaştırmakta ve yer kayıplarının

önüne geçilmesini sağlamaktadır. Bu tür cıhazlar ve uygulamaları, özellikle Kuzey Avrupa Ülkeleri’nde
son derece yaygın olup, çoğunlukla kış şartlarında kullanılmaktadırlar.
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PLAKALI EŞANJÖRLERİN SEÇİMİ, İLK YATIRIM VE YATIRIM GERİ DÖNÜŞ ANALİZLERİ
Bildirinin bu bölümünde, tanımlanan şartlar için örnek bir plakalı ısı geri kazanım eşanjörü seçilip; Geri
kazanılan ısı miktarı, ilk yatırım maliyeti ve yatırımın geri dönüşü incelenecektir. Örnekleme; Yapılacak
bir HVAC uygulamasında, ısı geri kazanımsız düşünülmüş bu uygulamaya, bir ısı geri kazanım ünitesi
eklendiği taktirde, değişen verilerin ve sonuçların irdelenmesi ve karşılaştırılması şeklinde olacaktır.
Proje verileri:
Egzost havası debisi................................................... : 10,000 m³/h
Taze hava debisi ........................................................ : 10,000 m³/h
Yaz mevsimi dış ortam şartları ................................... : 36.0 °C KT , 24.0 °C YT
Yaz mevsimi iç ortam şartları ..................................... : 25.0 °C KT , % 50 RH
Kış mevsimi dış ortam şartları .................................... : 0.0 °C KT , % 30 RH
Kış mevsimi iç ortam şartları ...................................... : 20.0 °C KT , % 50 RH
Soğutma yükü............................................................. : 88,000 Kcal/h
Isıtma yükü ................................................................. : 102,000 Kcal/h
Soğuk su kaynağı ....................................................... : 7.0 °C / 12.0 °C su soğutma gurubu.
Sıcak su kaynağı ........................................................ : 80.0 °C / 60.0 °C sıcak su kazanı.
Kullanılacak iklimlendirme cıhazı fonksiyonları .......... : Isıtma , soğutma , ön filtre ( EU 3-5 ) , son filtre
.................................................................................... ( EU 7-9 ), karışım , vantilatör , aspitatör.
AHU dışı kullanılabilir basınç kaybı ............................ : 500 Pa
Uygulamanın ısı geri kazanımsız pskrometrisi

17.3 Kcal/kg

10.0 Kcal/kg

24 °C

15 °C
0.0 °C
16 °C
olup;
Gerekli soğutma grubu kapasitesi
Soğutma grubunun sistemden çekeceği toplam güç
Sıcak su kazanı kapasitesi
Kazanın doğal gaz sarfiyatı

35 °C

36 °C

: 87,600 Kcal/h,
: 40 KW , ( hava soğutmalı )
: 101,500 Kcal/h, ( 80 / 60 °C )
: 13.5 m³/h,

Bu uygulamada plakalı ısı geri kazanım eşanjörü kullanılması düşünüldüğünde, kullanılması mümkün
olabilecek alternatiflerden birisi şu eşanjör olabilir.
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KT AL 08 N 120 M üretici firma kod sistemi ile tanımlanan bu eşanjör, adı geçen HVAC
uygulamasında kullanıldığında, yaz ve kış şartlarına göre göstereceği performans şöyle olacaktır.
Yaz şartlarında;
Eşanjöre taze havanın giriş şartları
Eşanjöre egzost havasının giriş şartları
Taze havanın çıkış şartları
Egzost havasının çıkış şartları
Taze hava tarafı basınç düşümü
Egzost tarafı basınç düşümü
Yoğuşma veya gizli ısı transferi
Eşanjör verimliliği

: 36.0 °C KT , 24.0 °C YT
: 25.0 ° KT , % 50 RH
: 30.2 °C KT , % 52 RH
: 30.8 °C KT , % 35 RH
: 123 Pascal
: 121 Pascal
: Yok
: % 52.4

Kış şartlarında;
Taze hava giriş
Egzost havası giriş
Taze hava çıkış
Egzost havası çıkış
Taze hava tarafı basınç düşümü
Egzost havası tarafı basınç düşümü
Yoğuşma
Eşanjör verimliliği

: 0.0 °C KT
: 20.0 °C KT , % 50 RH
: 10.9 °C KT , % 3 RH
: 10.4 °C KT , % 87 RH
: 110 Pascal
: 115 Pascal
: Egzost tarafında 5.6 kg/h
: % 54 4

Uygulamanın ısı geri kazanımlı pskrometrisi
17.3 Kcal/kg

15.5 Kcal/kg
24.0 °C
22.1 °C
10.0 Kcal/kg
15.0 °C

36.0 °C
0.0 °C

10.9 °C

16.0 °C

30.2 °C 35.0 °C

Yaz koşullarında geri kazanılan ısı.: 10,000 m³/h x 1.2 kg/m³ x ( 17.3 – 15.5 ) Kcal/kg = 21,600 Kcal/h,
Kış koşullarında geri kazanılan ısı..: 10,000 “ x 0.29
x ( 10.9 – 0 ) ° C
= 31,610 Kcal/h ,
tir. Veriler ve sonuçlar tabloda şöyle özetlenebilir;
Soğutma grubu kapasitesi
Soğutma grubunun çektiği enerji
Soğutma grubu fiyatı
Soğuk su pompa debileri
Sıcak su kazanı kapasitesi
Kazan doğalgaz sarfiyatı
Sıcak su kazanı fiyatı
Sıcak su pompa debisi
Sıcak su kazanının çektiği enerji
Proje verilerinde tanımlanan AHU fiyatı
AHU’nun sistemden çektiği enerji

ısı geri kazanımsız
87,600 Kcal/h
40 KW
22,000 DM
17.5 m³/h
101,500 Kcal/h
11 m³/h
3,600 DM
5 m³/h
2.0 KW
13,000 DM
8 KW

ısı geri kazanımlı
66,000 Kcal/h
33 KW
20,000 DM
13.5 m³/h
69,890 Kcal/h
7.5 m³/h
3,100 DM
3.5 m³/h
1.5 KW
19,000 DM
9 KW

fark
21,600 Kcal/h
7 KW
2,000 DM
4 m³/h
31,610 Kcal/h
3.5 m³/h
500 DM
1.5 m³/h
0.5 KW
6,000 DM
1 KW
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Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı gibi, tanımlanan projenin ilk yatırım maliyeti, temel argümanlar
bazında;
• Isı geri kazanımı uygulanmıyor ise.......................... 38,600 DM,
• Uygulanıyor ise ........................................................ 42,100 DM dir.
Yani ısı geri kazanımlı ilk tesis maliyeti, 3500 DM ve % 10 seviyesinde daha yüksektir.
Buna karşılık;
• Sistemden çekilen enerji, sirkülasyon pompaları dahil 7 KWh ,
• Kullanılan doğalgaz ise 3.5 m³/h seviyesinde azalmaktadır.
Azalan bu işletme giderlerinin maddi karşılığı ( 0.15 DM/KW x 7 KWh ) + ( 0.4 DM/m³ x 3.5 m³/h ) = 2.4
DM/h tir. HVAC sisteminin yılda 200 gün ve günde 8 saat çalıştığını varsaydığımızda, yıllık tasarruf
3,840 DM/yıl olarak tespit edilmektedir. İlk yatırım maliyetindeki artışın 3,500 DM seviyesinde olduğu
hatırlandığında, yatırım geri dönüş süresinin, 1 yıl gibi çok enteresan bir süre olduğu görülmektedir.
Ilıman iklimlerde ve özellikle Ülkemiz’de, ısı geri kazanımının enterasan değil, lüks olduğuna dair bir
kanı olduğunu belirtmiştim:
Bu kanı’ya göre;
1. Yukarıda verilen ısı geri kazanım miktarları pik değerler için geçerlidir. Halbuki dış sıcaklıklar,
değişen saat, gün ve ay’lara göre, Yaz’ın daha düşük, Kış’ın daha yüksek, yani farklı olacaktır. Dış
sıcaklıklar ile iç sıcaklıklar arasındaki fark azalınca da, ısı geri kazanım verimliliği ve kapasitesi,
pik değere göre hesaplanandan daha düşük olacaktır.
2. HVAC uygulama cıhazı AHU’nun ısıtma ve soğutma kapasiteleri, pik değere göre hesaplanmış
geri kazanım miktarları kadar azaltılır ise, uygulamada kapasite yetmezliği yaşanacaktır.
Uygulamanın % 100 taze ( dış ) havalı olduğu ve bu tür uygulamalarda toplam yükün büyük
çoğunluğunun dış hava yükü tarafından oluşturulduğu bilinmektedir. O halde;
1. Pik değerlerden sapan noktalarda, ısı alışverişi yapılacak iki havanın sıcaklıkları arasındaki farkın
azalması sonucu, ısı geri kazanım verimliliği ve kapasitesi düşük olacak ancak, aynı şekilde dış
hava yükü, yani toplam yükler de düşmüş olacaktır.
2. Isı geri kazanım kapasitesi ile beraber toplam yük’ te düştüğü için, seçilen soğutma grubunda,
kazanda ve eşanjörlerde kapasite yetmezliği olmayacak, aksine sürekli olarak kapasite fazlalığı
oluşacaktır.
Taze hava şartları
36 °C KT / 24 °C YT
33 °C KT / 22 °C YT
30 °C KT / 20 °C YT
27 °C KT / 18 °C YT
0.0 °C
4.0 °C
8.0 °C
12.0 °C

Toplam kapasite
Kcal/h

IGK kapasitesi
Kcal/h

Mekanik kapasite
Kcal/h

87,600
66,000
45,600
26,400

21,600
16,800
7,200
1,200

66,000
49,200
38,400
25,200

101,500
89,900
78,300
66,700

30,160
24,650
18,270
12,180

71,340
65,250
60,030
54,520

Tabloda da görüldüğü gibi, pik değerler için seçilmiş bir ısı geri kazanım ünitesi kapasitesine göre
tespit edilen, su soğutma grubu, kazan ve ısıtma – soğutma eşanjörleri kapasiteleri, değişen şartların
karşısında, bir kapasite yetersizliği riski yaratmamaktadırlar.
Bu çalışmaların % 100 taze havalı ve insan yoğunluklu mekanlara yönelik uygulamalar için
hazırlandığını tekrar vurgulamak isterim. Uygulamada kullanılan taze hava oranı azaldıkça, ısı geri
kazanım uygulaması daha az enteresan olacaktır. Herşeye rağmen, yine insan ağırlıklı uygulamalara
yönelik olmak kaydı ile, % 50 oranında taze hava kullanan HVAC uygulamalarında dahi, ısı geri
kazanımının mutlaka uygulanmasının gerektiği inancındayım. Bu tür uygulamalarda bile ısı geri
kazanımı ilk yatırımının geri ödeme süresi 3 yıl’ı aşmamaktadır.
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SONUÇ
HVAC uygulamalarında ısı geri kazanımına iki açıdan bakılmalıdır.
1. İç hava kalitesi ve
2. Enerji tasarrufu açısından.
Günümüzde, yaşanılan ortamlardaki konfor şartlarının yalnızca sıcaklık ve nem ile tanımlanmadığı,
solunan havanın içindeki oksijen oranının da son derece önem kazandığı bilinmektedir. Kapalı
hacimlerde kullanılan havanın oksijeni, kullanım oranı ve süresine bağlı olarak azalmakta, buna
karşılık karbonmonoksit ve dioksit oranları artmaktadır. Bu kullanılmış havanın, tekrar oksijen
yönünden zenginleştirilmesinin ve temizlenmesinin, en doğal ve kolay yolu, taze dış hava ile
değiştirilmesi veya desteklenmesidir. Bunun da HVAC uygulamalarına, ilk yatırım giderleri açısından
artı maliyetler getirmesi doğaldır.
HVAC uygulamalarının olmassa olmaz temel fonksiyonlarından birinin, havalandırma ve uygun iç hava
kalitesi yaratılmasına katkıda bulunmak olduğuna göre, yapılan uygulamalarda veya kullanılacak AHU’
larda mutlaka ;
•
•
•

Yaşam biriminde bulunan her insan için 25 ile 100 m³ / h x kişi arasında taze hava hesaplanmalı,
% 50 ve daha fazla taze hava kullanılan yerlerde mutlaka ısı geri kazanımı uygulanmalı,
% 50 den daha az dış hava kullanılan yerlerde ise ısı geri kazanım uygulaması fizibilitesi mutlaka
yapılmalıdır.

Havadan havaya plakalı eşanjörler ile yapılacak ısı geri kazanımı, HVAC uygulaması ilk yatırımını, %
100 taze havalı uygulama için % 10 seviyesinde, % 50 taze havalı uygulama için ise % 25 seviyesinde
arttırmaktadır. Bu ilk yatırım maliyeti artışlarına rağmen, yatırım geri dönüşü;
•
•

% 100 taze havalı uygulamalarda 1 yıl,
% 50 taze havalı uygulamalarda ise 3 yıl cıvarındadır.

Isı geri kazanımına yalnızca enerji tasarrufu açısından bakıldığında, verilen örnek projede incelendiği
gibi, taze hava oranının % kaç olduğuna bakmaksızın, her 10,000 m³/h egzost havası için;
•
•

7 KWh elektrik enerjisi,
3.5 m³/h doğalgaz tasarruf edildiği unutulmamalıdır.

Yurdumuzda her yıl; Yaklaşık 10,000 adet AHU, 25,000 adet aspiratör hücresi imal edildiği, 100,000
adet pencere tipi aksiyal aspiratör satıldığı dikkate alındığında, HVAC sistemlerinden atmosfere
attığımız enerjilerin ne kadar büyük olduğu rahatça anlaşılmaktadır.
Ayrıca, en basit plakalı ısı geri kazanım uygulamasının, en az 10 yıl sorunsuz çalışacağı bilindiğine
göre, kurulacak ısı geri kazanım sistemleri, nerede ise tüm çalışma süreleri boyunca, sıfır
sayılabilecek işletme giderleri ile enerji tasarrufuna katkıda bulunacaktır. Bildiride kullanılan
örneklemedeki ısı geri kazanım sistemi, 9 yıl boyunca, yılda 1600 saat çalışarak ;
•
•

1600 h/yıl x 9 yıl x 7 KWh = 100,800 KWh elektrik enerjisi, 15,120 DM ,
1600 h/yıl x 9 yıl x 3.5 m³/h = 50,400 m³ doğalgaz ve 20,160 DM tasarrufu sağlayacaktır.

Bu bildirinin okunmasından sonra, Türkiye iklim kuşağında, HVAC sistemlerinde ısı geri kazanım
uygulaması enteresan değildir, görüşünün değişeceğini umuyorum.
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DESİSİF-EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ
Tuncay YILMAZ
Orhan BÜYÜKALACA

ÖZET
Desisif-evaporatif soğutma sistemleri dünyada hızla kullanım alanı bulmaktadır. Bu sistemlerde hem
katı hem de sıvı nem alıcı maddeler kullanılır. Nem alıcı cihaz olarak katı maddeli döner nem alıcılar
ve sıvı maddeli dolgulu kuleler yaygın olarak kullanılmaktadır. Genelde hem taze hava hem de
kullanılmış hava nemlendirmeli ve ısı geri kazanımlı olan sistemler tercih edilmektedir. Bu sistemler
bilhassa nem ve sıcaklık kontrolünün ayrı ayrı yapılabilmesi, hem de genel sağlık ve çevre kirliliği
bakımından konvensiyel soğutucu sistemlerine göre daha uygundur. Ekonomik açıdan konvensiyonel
sistemlerden daha kötü olmamalarına karşın, kombine sistemler konvensiyonel sistemlere karşı açık
bir şekilde üstündürler.

GİRİŞ
Son yıllarda soğutma ve iklimlendirme teknolojilerinde hızlı gelişmeler yaşanmakta ve bu süreç halen
de devam etmektedir. Bu gelişmelerin en önemlilerinden biri de Amerika ve Avrupa’da alternatif
soğutma sistemleri arasında desisif-evaporatif soğutma
sistemlerinin hızlı bir şekilde
yaygınlaşmasıdır.
Buharlaşmalı soğutma eski çağlardan beri bilinen ve uygulanan bir yöntemdir. Ancak iklimlendirilecek
ortama gönderilen dış havanın nemlendirilmesi sonucu elde edilen soğutma sadece dış hava neminin
çok düşük olduğu bölgelerde etkili olabilmektedir [1,2,3]. Dış hava neminin yüksek olduğu bölgelerde
de evaporatif soğutmanın uygulanabilmesi için önce dış hava içindeki nemin azaltılması gerekmektedir
[4]. Bu iş için çeşitli sıvı veya katı nem alıcılar kullanılmaktadır. Havanın önce neminin alınıp, sonra da
su ile havanın nemlendirilerek soğutulması işlemlerine Desisif-Evaporatif Soğutma (DES)
denilmektedir. Yabancı literatürde bu sistem DEC sistemi (Desiccative and Evaporative Cooling)
olarak adlandırılmaktadır.

ABSORPSİYONLU NEM ALMANIN ESASI
Adsorpsiyon ve absorpsiyon ile nem almanın esasında maddenin higroskopik olma özelliği yatar.
Nemli hava içindeki su buharının kısmi basıncı nem alınan madde içindekinden daha fazla olunca,
havadan bu maddeye nem geçişi olur ve böylece havanın nemi azalır. Maddenin ısıtılmasıyla da nem
alıcı maddeyi rejenere etmek yani nemini alarak eski durumuna getirmek mümkündür.
Desisif-evaporatif soğutma için gerekli olan ilk şey muhakkak ki dış hava neminin alınmasıdır. DES
sistemlerinde dış havanın nemi ya sıvı ya da katı nem alıcı maddeler kullanılarak azaltılmaktadır. Bu
maddeler sorbant olarak isimlendirilmektedir. Katı sorbantlar genellikle bir taşıyıcı madde üzerine
getirilmektedir. Bu katı nem alıcıların dışında sıvı nem alıcılar da bulunmaktadır.
Nem alma işlemi Şekil 1’de psikrometrik diyagramda gösterilmiştir. Katı madde ile nem alma sabit
entalpide olmaktadır (a eğrisi). Sıvı maddeli nem alıcılarda yoğuşma ısısı kısmen sıvı madde
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tarafından sistem dışına çıkarıldığından, işlem sabit entalpi ile sabit kuru termometre sıcaklığı durum
değişimleri arasında oluşur (b eğrisi).

No
1
2
3

T
38.0
47.0
39.0

T
Ty
Tç
h
ϕ
x
ν

[ C]
0
[ C]
0
[ C]
[kJ/kg]
[%]
[gr/kg]
3
[m /kg]

0

h
80.3
80.2
64.7
:
:
:
:
:
:
:

ϕ
39.7
19.2
22.9

x
16.6
12.9
10.0

ν
0.91
0.93
0.90

Tç
21.9
18.1
14.3

Ty
26.0
26.3
22.3

Kuru termometre sıcaklığı
Yaş termometre sıcaklığı
Çiğ noktası sıcaklığı
Özgül entalpi
Bağıl nem
Özgül nem
Özgül hacim

b
1

3

a
2

Şekil 1. Nem alma işlemi, a: Katı madde ile, b: Sıvı madde ile
Katı Nem Alıcılar
Katı nem alıcılar, genellikle taşıyıcı bir madde ile bu madde üzerine getirilen nem alıcı maddeden
oluşur. Katı taşıyıcı madde genellikle
• -Alüminyum folye
• -Plastik folye
• -Selüloz kağıdı
gibi maddelerden oluşur. Bu maddeler üzerine getirilen higroskobik (nem alıcı) katı maddeler ise
aşağıda verilmiştir:
• -Suda çözülen higroskobik tuzlar (LiBr, CaCl2, MgCl2 gibi)
• -Silika-jel
• -Moleküler elekler
• -Higroskobik metal oksitler (Al2O3 gibi)
• -Higroskobik plastik folyalar
Tablo 1, 2 ve 3’te çeşitli maddelerin nem alma özellikleri verilmiştir [5].
Tablo 1. Çeşitli nem alıcıların nem alma kapasiteleri
Madde
Silika-Jel
Moleküler Elek
LiCl-Kağıdı

Kapasite [gH2O/m2]
11
20
50
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Tablo 2. Nem alıcı ve taşıyıcı maddeler ile bunların kullanım alanları
Taşıyıcı Madde

Alüminyum Folye

Nem alıcı Madde
Al2O3
Plastik Folyalar
(Selüloz asetat)

LiCl
Selüloz Kağıdı

Moleküler Elek
Silika-Jel

Higroskobik Plastik
Folyeler(Selüloz Asetat
ve Selüloz Sülfat)
LiCl
Cam Elyaf Kağıdı

Moleküler Elek
Silika-Jel
LiCl

Seramik Kağıdı

Moleküler Elek
Silika-Jel

Kullanımı

Düşünceler

•Gizli-duyulur ısı eşanjörü

•Mahal nem
•Kurutucu
kullanılamaz
•Mahal nem
•Kurutucu
kullanılamaz
•Referans
sıcaklığı 80
kadar

•Gizli-duyulur ısı eşanjörü
•Gizli-duyulur ısı eşanjörü
•Kurutucu
•Gizli-duyulur ısı eşanjörü
•Kurutucu
•Gizli-duyulur ısı eşanjörü
•Kurutucu
•Gizli-duyulur ısı eşanjörü
•Gizli-duyulur ısı eşanjörü
•Kurutucu
•Gizli-duyulur ısı eşanjörü
•Kurutucu
•Gizli-duyulur ısı eşanjörü
•Kurutucu
•Gizli-duyulur ısı eşanjörü
•Kurutucu
•Gizli-duyulur ısı eşanjörü
•Kurutucu
•Gizli-duyulur ısı eşanjörü
•Kurutucu

alma
olarak
alma
olarak
yaz
C’ye

o

•Uygulama çok az
•Uygulama çok az
•Mahal nem alma.
•Kurutucu
olarak
kullanılır.
•En çok kullanılan
sistem
•Çok
düşük
çiğ
nokta
sıcaklıkları
için
•Yüksek
nemli
havalar için uygun
•Cam elyafı gibi
•Cam elyafı gibi
•Cam elyafı gibi

Tablo 1’de 50 g miktarındaki nem alıcı madde 1 m2 yüzey alana kaplanmıştır. Tablo 2’de çeşitli nem
alıcı madde ve taşıyıcı maddeler ile bunların kullanıldığı alanlar gösterilmiştir. Tablo 1 ve 2’den LiCl’lü
nem alıcı maddelerin en etkin olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 3. Nem alıcı maddelerin diğer özellikleri
Nem Alıcılar
Özellik

LiCl

Moleküler Elek

Silika-Jel

Az

Yüksek

Orta

Absorpsiyon hızı

Yüksek

Düşük

Orta

Özgül ısı

Düşük

Yüksek

Orta

Nem alma kapasitesi

Yüksek

Düşük

Orta

Rejenerasyon enerjisi

Tablo 3’te verilen değerlerden de en uygun olan nem alıcı maddenin LiCl olduğu açıkça görülmektedir.
Ancak yüksek sıcaklık ve nemlerde Silika-jel değerleri LiCl değerlerine yaklaşmaktadır. Üretilen
cihazlarda kullanılan malzemelere göre nem alma matrikslerinin özellikleri Tablo 4’te gösterilmiştir [5].
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Tablo 4. Nem alma matrikslerinin özellikleri
Taşıyıcı madde

Kağıt

Cam elyafı

Seramik elyaf

Nem alıcı madde

LiCl

Silika-Jel

Silika-Jel

Matriks
ortalama
yoğunluğu [kg/m3]
Matriks
kanalı
Taban/Yükseklik [mm/mm]
Rejenerasyon sıcaklığı [oC]

120

210

240

2/4

2/3

2/5

60

60-140

140

LiCl nem alıcılarının en büyük dezavantajı, yüksek nem oranlarında (%90-100) kullanılmaları
durumunda, uzun süreli kapasitelerinde bir azalmanın ortaya çıkmasıdır. Ancak Silikajelli sistemleri su
ile her zaman temizlemek mümkündür ve bu sistemleri çok yüksek nemlerde çalıştırmanın da bir
sakıncası bulunmamaktadır. Ancak LiCl+Selüloz kağıt çiftinin en büyük avantajı da kanserojen elyaf
maddeleri ihtiva etmemesi özelliğidir.
Sorpsiyonla nem alma sorpsiyon izotermleriyle açıklanır. Sorpsiyon izotermleri, sabit bir sıcaklıkta nem
alıcı madde içinde sorplanan su ile etrafındaki havanın rölatif nemi arasındaki bağıntıyı veren eğridir.
Bu eğrilere örnekler Şekil 2’de gösterilmiştir. Bu şekilden düşük rölatif nemlerde zeolitlerin, yüksek
rölatif nemlerde de LiCl’lü kağıdın daha yüksek nem alma özelliği olduğu görülmektedir.
Şekil 2’den de görüldüğü gibi, silikajel ve LiCl yüksek nemler için uygunken, zeolitler düşük nemler için
uygundur. Ancak zeolitlerin rejenerasyon sıcaklığının 150 oC üstünde olması gereklidir. Nem alıcı
maddeler için, katı nem alıcılarda yüzeyi arttırmak için taşıyıcı maddeler kullanılır. Bu maddeler de ya
dolgulu kuleli ya da döner rotorlu sistemlerde kullanılmaktadır.
Sıvı Nem Alıcılar
Sıvılı sistemler de hava neminin alınmasında kullanılmaya başlanılmıştır. Ancak bu sıvıların zehirli
olmamaları ve çevreyle uyumlu olma zorunluluğu vardır. Eskiden beri en çok kullanılan sıvılar suda
çözünen tuzlardır. Bunlardan CaCl2 ve LiCl uygundurlar. CaCl2 daha ucuz, LiCl ise daha etkindir. Bu
sebeple bunların karışımları da kullanılmaktadır.
Sıvı nem alıcılarda madde içindeki su buharının buhar basıncı önemlidir. Buhar basıncının çözelti
yoğunluğu ve sıcaklık ile değişimi LiCl ve CaCl2 için Şekil 3’de verilmiştir. Buradan çözelti sıcaklığının
önemi açık bir biçimde görülmektedir. Yüksek sıcaklıklarda nem alma kapasitesi önemli ölçüde
azalmaktadır.

DES SİSTEMLERİ
Katı Maddeli Nem Alıcı DES Sistemleri
Katı maddeli nem alıcılı DES sistemi Şekil 4’de gösterilmiştir. Bu sistemin psikrometrik diyagramda
gösterimi Şekil 5’de verilmiştir. Atmosferden alınan dış havanın (1 noktası) mutlak nemi, katı maddeli
nem alıcılardan (genelde döner nem alıcı) geçirilerek yaklaşık sabit entalpide azaltılmakta ve bu
arada sıcaklığı yükselmektedir. 2 noktasına gelen bu hava bir ısı eşanjöründen (genelde döner
rejeneratör) geçirilerek (3) noktasına kadar soğutulur. Bu hava bir nemlendiriciden geçirilerek T4
sıcaklığına getirilir ve iklimlendirilecek mahale (5 noktası) verilir. Verilen taze hava, odadan kullanılmış
hava olarak, oda şartlarında (5 noktası) alınır. Filtre ve vantilatörden geçirildikten sonra nemlendiriciye
verilerek T6 sıcaklığına düşürülür. Bu sıcaklıktaki hava eşanjörden geçerken temiz dış havanın ısısını
alarak T7 sıcaklığına gelir. Burada fazla hava dış ortama atıldıktan sonra kalan hava ısıtılarak T8
sıcaklığına yükseltilir. Bu sıcak hava nem alma rejeneratörüne gönderilir. Burada taze havadan nem
alarak nemlenen hava dışarı atılır ( 9 noktası).
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Baglanan Nem Miktari [kg/kg]

Açıklanan katı nem alıcı DES sisteminin daha bir çok uygulama şekli vardır. Bunlara aşağıda
değinilecektir.

% 12.5’luk LiCl+Kağıt
Zeolit

Silikajel

Rölatif Nem [%]
Şekil 2. Çeşitli katı maddelerin sorpsiyon izotermleri

Buhar Basinci [mbar]

Çözelti Sıcaklığı: 50 oC

Çözelti Sıcaklığı: 20 oC

Çözelti Yoğunluğu [kgsu/kgtuz]

Şekil 3. Sıvı nem alıcıların sorpsiyon izotermleri
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Şekil 4. Katı nem alıcılı DES sistemi
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

T
38.0
61.9
26.5
17.0
28.0
21.5
56.4
61.1
42.0

T
Ty
Tç
h
ϕ
x
ν

[ C]
0
[ C]
0
[ C]
[kJ/kg]
[%]
[gr/kg]
3
[m /kg]

0

h
80.3
80.2
44.4
44.4
58.2
58.1
93.9
98.8
98.7
:
:
:
:
:
:
:

ϕ
39.7
5.17
32.7
90.0
50.0
90.0
13.6
10.9
42.1

x
16.6
7.0
7.0
10.8
11.8
14.4
14.4
14.4
22.0

ν
0.91
0.97
0.86
0.83
0.86
0.86
0.95
0.97
0.93
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Tç
21.9
8.97
8.97
15.4
16.8
19.8
19.8
19.8
26.5

_______

Ty
26.0
26.3
16.0
15.9
20.4
20.3
29.2
30.1
30.0

Kuru termometre sıcaklığı
Yaş termometre sıcaklığı
Çiğ noktası sıcaklığı
Özgül entalpi
Bağıl nem
Özgül nem
Özgül hacim

Şekil 5. Katı nem alıcı DES sisteminin psikrometrik diyagramda gösterimi
Sıvı Maddeli Nem Alıcılı DES Sistemleri
Şekil 6’da sıvı maddeli nem almanın prensibi açıklanmıştır. Dış hava dolgulu kuleye (DK1) verilmekte
ve sıvı nem alıcı ile temas ederek nemi azalmakta ve dolgulu kuleden dışarı alınmaktadır. Su ile
yüklenmiş nem alıcı pompa 1 ile basılarak eşanjör 1’de ısıtılmaktadır. Isıtılmış sıvı ikinci dolgulu kuleye
(DK2) gelmekte ve dış hava ile temas ederek nemini havaya vermektedir. Bu sıvı pompa 2 tarafından
basılmakta ve eşanjör 2’de soğutulduktan sonra tekrar kullanılmak üzere DK1’e gönderilmektedir.
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Şekil 7’de sıvı nem alıcı DES sistemine bir örnek verilmiştir. Bu sistemin psikrometrik diyagramda
gösterimi de Şekil 8’de açıklanmıştır. Dış hava (1) by-pass havası (2) ile birleştirilerek, (3) filtre
edildikten sonra vantilatör vasıtasıyla nem alıcıya verilmektedir. Hava nem alıcıdan nemi alınarak ve
sıcaklığı artarak çıkar (4). Buradan döner rejeneratöre gelerek sıcaklığı düşürülür (5). Üfleme
sıcaklığına gelmesi için nemlendirme yapılır (6) ve bu hava iklimlendirilecek ortama verilir (7). Odadan
alınan hava tekrar nemlendirilerek sıcaklığı düşürülür (8) ve döner rejeneratörden geçerken sıcaklığı
artar (2). Bu havanın da bir kısmı by-pass havası olarak kullanılır ve kalan kısmı da atmosfere atılır.
Sıvı nem alıcılı DES sistemi çok çeşitli rejenerasyon alternatifleri için Lowenstein [6] tarafından
araştırılmış ve bu sistemlerin çeşitli sıcaklıklarda 0.57 ile 1.85 arasında COP değerlerine sahip olduğu
gösterilmiştir. Lowenstein ve Gabruk [7] da bu sistemlerdeki absorpsiyon ünitesi konstruksiyon ve
debilerinin sistem performansına etkilerini incelemişlerdir.
Pratikte Şekil 7’de gösterilen sistem çeşitli biçimlerde gerçekleştirilmektedir. En çok kullanılan nem
alıcıların başında ise LiCl çözeltisi gelmektedir. Sıvı nem alıcı sistemler daha çok endüstriyel
uygulamalarda kullanılmaktadır. Bunlardan önemlileri film yapımı, ilaç üretimi ve lastik üretimidir. LiCl
çözeltisi bakterilerin de üremesine izin vermediğinden hastanelerde de kullanılması uygun
görülmektedir.

Taze hava

Atık hava

Nemalıcı sıvı

Nemalıcı sıvı

DK1

Dış
Hava

DK2

Isıtma
Nemalıcı

Rejeneratör
Eşanjör 1
Pompa 1
Eşanjör 2
Pompa 2
Soğutma

Şekil 6. Sıvı nem alıcılı sistemin çalışma prensibi

Dış
Hava
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Şekil 7. Sıvı nemlendirmeli DES sistemi
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No
1
2
3
4
5
6
7
8

T
38.0
30.7
33.0
35.7
26.5
17.0
28.0
21.5

T
Ty
Tç
h
ϕ
x
ν

[ C]
0
[ C]
0
[ C]
[kJ/kg]
[%]
[gr/kg]
3
[m /kg]

0

h
80.3
67.6
71.8
53.7
44.3
44.4
58.2
58.1
:
:
:
:
:
:
:

ϕ
39.7
52.1
47.7
19.4
32.8
90.0
50.0
90.0

x
16.6
14.4
15.1
7.0
7.0
10.8
11.8
14.4

ν
0.91
0.89
0.88
0.89
0.86
0.83
0.86
0.86
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Tç
21.9
19.9
20.5
9.00
8.99
15.4
16.8
19.8

Kuru termometre sıcaklığı
Yaş termometre sıcaklığı
Çiğ noktası sıcaklığı
Özgül entalpi
Bağıl nem
Özgül nem
Özgül hacim

Şekil 8. Sıvı madde nem alıcı DES sisteminin pisikrometrik diyagramda gösterimi

_______

Ty
26.0
23.0
24.1
19.1
16.0
15.9
20.4
20.3
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HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
Nem Alıcılar ve Eşanjörlerin Hesaplanması

Alınan Nem Miktari [gr/kg]

Nem alıcı cihazların hesaplanmasında sayısal yöntemler kullanılmaktadır. Bunun nedeni de bu
proseste hem ısı hem de kütle transferinin aynı zamanda meydana gelmesidir. Ayrıca döner
rejeneratör şeklindeki cihazların dönme hızı ve rejeneratör içindeki matriks şeklinin de nem alma
işlemine etkileri vardır. Ancak kullanılan sayısal yöntemler karmaşıktır. LiCl’lü nem alıcı ile taşıyıcı
madde olarak selüloz kağıdının kullanılması sonucu döner rotorlu bir nem alma sisteminde nem alma
kapasiteleri Şekil 9’da gösterilmiştir.

n=10 1/h

Rejenerasyon Sıcaklığı
Şekil 9. Rejenerasyon sıcaklığının döner nem alma cihazlarının nem alma kapasitesine
rejenerasyon sıcaklığının etkisi
Burada dönme hızı saatte 10 devir olarak verilmiştir. Normal ısı transferi için kullanılan döner
rejeneratörlerde dönme hızı bilindiği gibi çok daha yüksektir. Bu şekildeki değerler, rejenerasyon
havası olarak neminin alınması istenen dış hava kullanıldığı durumda geçerlidir. Hava hızı da normal
bir değer olan 2 m/s dir. Bu sistem için hesaplama yöntemi Franzke [8] tarafından verilmiştir.
Şekil 10’da bir döner rejeneratörle nem alıcı madde olarak silikajel kullanıldığında çıkış nem ve
sıcaklıklarının giriş nem ve sıcaklığı ile değişimi verilmiştir [9]. Bu değerler rejeneratörde hava hızının
3 m/s, rejenerasyon havası sıcaklığının 160 oC ve proses havası/rejenerasyon havası oranının 4.7
olduğu durum için geçerlidir. Çıkış ve giriş nemleri arasındaki bağıntının doğrusal olmadığı
görülmektedir.
Döner rejeneratörlerin sayısal ve deneysel analizi Simonson ve Besant [10] tarafından yapılmış ve
doğrusal izoterm eğrilerine sahip olan silikajellerin daha avantajlı olduğu gösterilmiştir.
Döner rejeneratörlerin ampirik metotlarla optimizasyonu ve alınan nem miktarının rejeneratör dönme
hızı ile değişimini Czachorski ve arkadaşları [11] tarafından araştırılmıştır. Zheng ve arkadaşları [12]
döner rejeneratörlerde nem almada çeşitli parametrelerin ve bu arada dönme hızının rejeneratör
etkinliğine etkisini sayısal olarak hesaplamışlardır.
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Şekil 10. Silikajelli bir nem alıcıda çıkış havası nem ve sıcaklığının giriş havası nemi ile değişimi
Döner nem alıcıların bir başka modellenmesi ve buradan elde edilen sayısal sonuçların deneysel
olarak elde edilen değerlerle karşılaştırılması Simonson ve Besant [13,14] tarafından yapılmıştır.
Sheer ve Thom [15] DES sistemlerini deneysel olarak incelemişler ve sistem COP’sine etki eden
faktörleri belirlemişlerdir.
Döner rejeneratörlerde nem alıcı madde özelliklerinin zamanla değişimi ve bunun soğutmaya etkileri
Pesoran ve Penney [16] tarafından araştırılmıştır.
Döner rejeneratörlerin hesaplanması hakkında çok ayrıntılı bir yöntem Yılmaz ve Yılmaz [17]
tarafından açıklanmıştır. DES sistemlerinde kullanılan bu rejeneratörlerin bu yönteme göre
boyutlandırılması mümkündür. Çapraz akışlı veya diğer tip reküperatörlerin hesaplanması Kays ve
London [18] tarafından verilen verim eğrileri ile yapılabilir.
Tüm Sistemin Hesaplanması
Tüm sistemin hesaplanması çok karmaşık olup, sistem türüne göre modellenmesi gereklidir. Aşağıda
bunlara örnekler verilmektedir.
Taze ve atık hava nemlendirmeli döner nem alıcı DES sistemin teorik analizi Charoensupaya ve
Worek [19] tarafından gerçekleştirilmiştir.
Rejenerasyonun bir soğutma sisteminin kondenserinden kazanılan ısı ile yapıldığı DES sistemi,
Brandemuehl ve Khattar [20] tarfından pratik koşullarda deneysel olarak incelenmiş ve bu sistemin
konvansiyonal sistemlere göre %25 daha ekonomik olduğu sonucuna varılmıştır.
DES sistemlerinde, sistemde bulunan elemanların fonksiyonları ve bunların üfleme havası sıcaklığına
etkileri ayrıntılı bir biçimde Biel [21] tarafından açıklanmıştır.
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Tavandan soğutma uygulamalarında temiz havanın DES ile sağlanması Busweiler [22] tarafından
deneysel olarak incelenmiştir.
Gazla rejenerasyonu yapılan DES sistemlerinde rejenerasyon sıcakılığının ve hava debisinin etkileri
Buick ve arkadaşları [23] tarafından araştırılmıştır.
Doğal gaz ile rejenere edilen DES sistemleri hakkında pratik bilgiler Worek ve arkadaşları [24] ve
Marciniak ve arkadaşları [25] tarafından verilmiştir.
Vakum tüplü güneş kolektörlerinden elde edilen ısı ile rejenerasyonun yapıldığı bir DES sistemi Löf ve
arkadaşları [26] tarafından araştırılmıştır.

DES SİSTEMLERİNİN EKONOMİKLİK ANALİZİ
Bu sistemlerin ekonomik analizi hakkında çok detaylı bilgiler bulunmamaktadır. Ancak aşağıda bazı
örnekler verilmiştir.
Dolaylı buharlaştırmalı desisif soğutma sisteminin bazı durumlarda doğrudan buharlaştırmalı desisif
soğutma sistemine göre daha uygun olduğu Belding ve Delmas [27] tarafından gösterilmiştir.
DES sistemleri ve bunların başarıyla uygulanabileceği yerler hakkında bilgiler Harriman [28] tarafından
verilmiştir.
Desisif soğutma sistemlerinin ekonomik analizi, ilk yatırım ve işletme giderleri incelenerek Busweiler
ve Göbel [29] tarafından gerçekleştirilmiş ve bu sistemlerin hem ekonomik hem de çevre kirliliği
bakımından konvensiyel sistemlere üstün olduğu belirtilmiştir. İlk yatırım masraflarının konvensiyonel
sistemlerden en azından yüksek olmadığı ve bazen çok küçük olabildiği belirlenmiştir. İşletme
masraflarında yaz, bahar ve kış kullanımı beraber düşünüldüğünde önemli miktarlarda tasarruf
sağlanmaktadır.
McGahey [30] desisif sistemlerin kullanma kriterleri hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Dhar ve
arkadaşları [31] tarafından DES sistemlerinin Hindistan şartlarında fizibilite çalışmaları yapılmıştır.
Döner nem alma cihazlarının matematik modellenmesi Aly ve Fathalah [32] tarafından yapılmış ve
çeşitli alternatifler için sayısal sonuçlar verilmiştir.
İki kademeli olarak gerçekleştirilen DES sistemleri hakkında bilgi ve uygulama örnekleri Meckler [33]
tarafından açıklanmıştır.
Ekonomiklik yönü dışında sağlık açısından da DES sistemlerinin konvensiyel sistemlerden daha
uygun olduğu ifade edilmektedir [34,35].
DES sistemleri yüksek dış hava miktarının ve düşük nemin arzulandığı süper marketlerde çok başarılı
olarak uygulanmaktadır [36,37].
Şekil 4’te verilen bir DES sisteminden çok farklı sistemler de bulunmaktadır. Bu durumlar Heinrich ve
Franzke [5] tarafından incelenmiş olup, sonuçlar Tablo 5’te gösterilmiştir. Buradaki büyüklükler
aşağıdaki gibi tarif edilmiştir:
P=

Po
Po,k

(1)

E=

Eo
E o,k

(2)
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Tablo 5. Çeşitli DES sistemlerinin konvensiyonel soğutma sistemleri ile karşılaştırılması ...
DI
1.

P : % 100
E : % 100
treg : -

H

Konvensiyonel
İklimlendirme
Sistem

DN

DI
EI

2.

P : % 98
E :treg : 48 0C

DES sistemi,
Kullanılmış Hava
Nemlendiricili

D
N
3.

DI
EI

P : % 220
E :treg : 80 0C

DES sistemi,
Hava Nemlendirmeli

DI

DN
EI
4.

P : % 150
E :treg : 67 0C

DES sistemi,
Taze ve Kullanılmış
Hava
Nemlendirmeli
DN

DI

DI

EI
5.

P : % 105
E :treg : 51 0C

DES sistemi,
Çift kullanılmalı
Hava nemlendirmeli
DN

DI
EI K

6.

DES sistemi,
Kullanılmış hava
nemlendirilmeli,
Konvensiyonel
Soğutma destekli

P
E
treg
K

:
:
:
:

Rölatif primer enerji ihtiyacı
Rölatif elektrik enerjisi ihtiyacı
Rejenersayon sıcaklığı
Kondenser

P : % 0.58
E : 0.26
treg : 41 0C
DN
DS
H
EI

:
:
:
:

Döner ısı eşanjörü
Döner nem alıcı
Isıtıcı
Ek ısıtıcı
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Po ilgili sistemin toplam primer enerji için kullanılan yakıt miktarını , Po,k ise konvensiyonel soğutma
sisteminin toplam primer enerji için kullanılan yakıt miktarını göstermektedir. E ilgili sistemin, Eo,k ise
konvensiyonel soğutma sisteminin elektrik enerjisi harcamasını belirtmektedir. Tablo’daki değerler
32/24 oC dış ve mahal sıcaklığı ile 12/10 gr/kg dış ve iç hava mutlak nemleri ile ΔT = 6 oC lik mahalüfleme havası sıcaklık farkı için belirlenmiştir. Burada, taze hava nemlendirmeli sistemlerin (sistem 3
ve 4) primer enerji harcamasının yüksek olduğu görülmektedir. 2 ve 5 nolu sistemler primer enerji
harcaması bakımından, kovensiyonel sistemlerle aynı olmakla birlikte, bu sistemler elektrik enerjisi
harcamasına ihtiyaç duymamaktadır. Primer enerji harcaması bakımından en avantajlı olanı DES ve
konvensiyel soğutma sisteminin kombinasyonu olan 5 nolu sistemdir. Burada primer enerji harcaması
% 58’e kadar düşmektedir.

SONUÇ
DES sistemleri son yıllarda gelişmiş ülkelerde yaygın olarak uygulandığı gibi, ülkemizde de yaygın
olarak kullanılacağı anlaşılmaktadır. Bu sistemler sıcaklığın ve nemin ayrı ayrı kontrolü bakımından
konfor kliması için çok uygun olup, ekonomik açıdan da bazı kombine sistemlerde konvensiyonel
sistemlerden üstündür. DES sistemleri çevre kirliliği bakımından da tercih edilen soğutma sistemidir.
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EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC
SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI
Atıf İMARET

ÖZET
Bu çalışma konfor kliması alanında konvensiyonel düşünce tarzının dışındaki yeni bazı yöntemleri
tanıtmayı amaçlamaktadır. Soğutma için eğer mümkün olabiliyorsa, soğutma gurupsuz (veya en
azından daha verimli ve daha küçük soğutma gurubu seçilmesi) çözümlerini araştırmaktadır. Ayrıca
proses tekniğinde bilinip kullanılan yöntemlerin konfor klimasında nasıl uygulanabileceğine dair
örnekler gösterilmektedir.

GİRİŞ
HVAC Sistemlerindeki cihazlar hizmet verecekleri mekanlardaki sıcaklık ve nemi öngörülen değerler
arasında tutmak için kullanılırlar. Yapısal olarak farklılık göstermelerine rağmen fonksiyonel olarak
benzerdirler ve aşağıdaki fonksiyonları sağlarlar.
a. Havanın filtre edilmesi
b. Havanın ısıtılması veya soğutulması
c. Havanın nemlendirilmesi veya neminin alınması ki nem alınması soğutma ile birlikte düşünülen bir
fonksiyondur.
Soğutma işlemi için bir soğutma gurubu öngörülmektedir. Bu soğutma gurubu ya havanın bir
evaporatör vasıtası ile direk soğutulmasını sağlayan veya önce suyun soğutulmasını ve soğutulan
suyun dolaştırılacağı, örneğin bir soğutucu bataryanın üzerinden hava geçirilmesi (indirekt sistem)
şeklinde olabilir. Her iki halde de soğutma gurupları klima tekniğinde (veya klima soğutma tekniğinde)
kullanılmak üzere dizayn edilmiş cihazlardır.
Havanın soğutulması veya klimatize edilmesi için öngörülen sistemin, ilk yatırım maliyetinin yaklaşık
% 30’unu soğutma gurubu tutar. (Bu oran öngörülen sisteme göre değişmekle birlikte yaklaşık
doğrudur) Buna karşılık sistemin harcadığı enerjinin içinde soğutma gurubunun payı % 35 (ve hatta
öngörülen sisteme bağlı olarak daha fazla) civarındadır. Demek ki sistemin harcadığı toplam enerjinin
üçte birinden fazlası soğutma gurubunca tüketilmektedir.
Artan enerji maliyetleri, enerjinin üretilmesi esnasında ortaya çıkan çevre kirliliği problemleri, üreticileri
daha az enerji harcayan soğutma gurupları geliştirmeye zorlamaktadır. Bunun yanında klima
teknisyenleri için yeni (veya yeniden hayata geçirilmiş!) metotları klima soğutma tekniğine kazandırma
çabaları sürmektedir.
Nem Alma ve Soğutma
Bu metotlardan bir tanesi nem alma ve soğutmanın birbirinden ayrılmasıdır. Konvensiyonel metotla
nemin alınması için soğutma gurubu yardımı ile evaporatörde veya soğutucu bataryada hava
soğutulmaktadır. Gerekli olan soğutma gücü ve soğutulan havanın sıcaklığı alınacak nem miktarına
bağlı olarak hesaplanmaktadır. Yani soğutma yükünü tayin eden parametre, havadan alınacak nem
miktarıdır. Havanın neminin alınması işlemi soğutma ile yapılmaz ise, soğutma yükü % 50’ye kadar
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azaltılabilir. Bu şekilde küçülen soğutma gurubu nedeniyle enerji harcaması da azaltılır. Burada
söylenmek istenen, sadece üfleme sıcaklığının (nem dikkate alınmaksızın) sağlanmasıdır ki, bu halde
evaporasyon sıcaklığı da 6 ila 10°K yükselecektir. Bu da soğutma gurubunun COP’sinin yükselmesine
(yani enerji tasarrufuna) yol açacaktır. Bu şekilde klasik sistemlerde öngördüğümüz son ısıtıcıdan da
vazgeçilebilir.
Nem alma ve soğutmanın ayrılması işlemi, örneğin transfer yüzeyleri higroskopik bir malzeme ile
kaplanmış (Lityum Clorid veya silikajel gibi) bir rotor vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. (Sorbtif nem alma)
İşlemin sürekli olabilmesi için havanın neminin alındığı rotorun transfer yüzeylerindeki nemin sıcak
hava vasıtası ile uzaklaştırılması gerekmektedir. (Desorbsiyon veya rejenerasyon)

Şekil 1. DEC ve Proses Tekniğinde Rotor Kullanım Örneği
Desorbsiyon için de enerji vermek gerekmektedir. Ancak bu enerji soğutma guruplarına olduğu gibi,
direk elektrik enerjisi olmak zorunda değildir. Örneğin konjenerasyon tesislerindeki atık enerji veya
güneş enerjisi ile sağlanan buhar olabilir. Sistemi cazip kılan bu enerjinin teminindeki serbestliktir.
Nem Alma ve Isı Geri Kazanımı
Ancak havanın Sorbtif olarak neminin alınması prosesinin sürekliliği rejenerasyon için verilen ısı
enerjisi, hazırlanan havanın ısınması problemini birlikte getirmektedir. Bu havanın tekrar istenilen
değere soğutulması için gerekli enerji, bir ısı geri kazanım rotoru yardımı ile egzost edilen havadan
sağlanabilir. Çünkü egzost havası sıcaklığı, kurutma rotorundan geçmiş olan (kurutulmuş) hava
sıcaklığından, daima daha düşük olacaktır. Eğer egzost edilen hava, evaporatif olarak soğutulursa
(nemlendirme) aradaki sıcaklık farkı daha da büyük olacaktır. Bu nedenle konfor klimasına hizmet
veren ve Sorbtif nem almanın öngörüldüğü bir sistem, mutlaka ısı geri kazanımı ile birlikte
düşünülmelidir. Isı geri kazanımı rotorunu, genellikle taze havanın ısıtılması için kullanılmasına alıştık.
Ancak nem almadan sonra ısınan havanın, evaporatif olarak soğutulması (egzost ile soğutulması) ve
bunun rotor ile yapılması klima tekniğinde bir yeniliği ifade etmektedir.
Şimdiye kadar anlattıklarımızı bir klima santralinde uygulayıp (h-x) diagramında çizelim. (Şekil 2.)
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Şekil 2.
Dış Hava Soğutma: 56 Kj/kg
Rejenerasyon Nemlendiricisi
(n= 0,9)
100 % IGK
(θ= 0,6)
66 % Rejenerasyon Havası

Şekil 3. DEC klima santralı

Şekil 4. DEC klima santralı ölçüm sonuçları
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Şekil 5.

Şekil 6. Isıtma hali
Dış Hava: 50 kJ/kg
% 70 Dış Hava
Proses Havası Nemlendiricisi
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Şekil 7. Dış Havaya Bağlı Olarak Isıtma ve Soğutma Durumu

İç Yükler ve Taze Hava Yükü
Değinilmesi gereken bir diğer konu da havalandırma ve ısı yükünün alınmasının birbirinden
ayrılmasıdır. Zira toplam soğutma yükü hesaplanırken;
Transmisyon ve Işıma kayıpları
İç yükleri (insanlar, makinalar vs)
Alınan dış havanın üfleme sıcaklığına soğutulması
şeklinde elemanlardan oluşmaktadır.
Eğer transmisyon ve iç yüklerden oluşan soğutma yükü örneğin soğuk tavan uygulaması ile
karşılanırsa, dış hava miktarı minimuma düşürülebilir.
Böylece toplam soğutma yüküne göre seçilen hava debisinden vazgeçilip, sınır değeri olarak hijyenik
şartların gerektirdiği minimum hava değeri oranına geçilebilir. Bu da daha küçük klima santralı, daha
küçük nem alma rotorunu gerektirecektir. Soğuk tavan uygulaması bir soğutma gurubuna uygulanan
(çiğ noktasının aşılmaması özelliğinden dolayı) yüksek evaporasyon sıcaklığını (daha verimli soğutma
gurubunun, yüksek COP değeri) beraberinde getirecektir. Ayrıca soğutma gurubunun kondenserinde
oluşacak sıcaklık rejenerasyon havasında kullanılabilmektedir.
Nemlendirme (Evaporatif Soğutma) ve DEC
Kuru havanın mevcut olduğu halde, nemlendirme ile havanın sıcaklığı düşürülebilir. Ancak bizim iklim
kuşağımızda yaz mevsiminde dış hava sıcaklığı yüksek olmakla birlikte oldukça fazla nem ihtiva
etmektedir. Dolayısı ile nemlendirme ile erişilebilecek üfleme sıcaklıkları istenilen seviyelere
indirilememektedir. Ancak Sorbtif olarak nemi alınmış hava elimizde hazır olduğu takdirde,
nemlendirme (Evaporatif soğutma) ile erişilebilecek üfleme sıcaklıkları istenen düzeye
ulaşabilmektedir.
Eskiden beri bilinen evaporatif soğutmanın, sorptif kurutma ile birlikte kullanılması (DEC-Dessicative
and Evaporative Cooling) klima tekniğinde bir yeniliktir.
Şekil 1.2’de sulu tip bir nemlendiricide fıskiye basıncı ve su-hava oranına bağlı olarak erişilebilecek
nemlendirme verimi gösterilmiştir.
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Şekil 8. Sulu Nemlendirici Performans Karakteristiği

SONUÇ
Geçmişte sıkça söylenen “FCKW’li soğutucu akışkanlı soğutma guruplarından vazgeçilmesi”
olgusunun artık mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Ancak soğutma guruplarının daha verimli kullanılması
veya konfor kliması alanında DEC sistemi ile kombinasyonu düşünülebilir. Hangi sistemin, nerede
daha uygun olacağı uygulama ortamında atık enerjinin emre amade olması veya rejenerasyon için
gerekli ısıtmanın ucuz olarak temin edilmesi gibi faktörlere bağlı olarak belirlenebilir.
Ancak genel olarak şu söylenebilir. DEC ile konfor klimasında üretilen soğutma, ilk yatırım maliyeti
açısından konvensiyonel sistem ile aynı büyüklüktedir. Yıllık enerji tüketimi ise rejenerasyon için
gerekli ısı enerjisinin teminine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Örneğin konjenerasyonun mevcut
olduğu yerlerde DEC konvensiyonel sisteme oranla yıllık enerji tüketiminde büyük avantajlar
getirmektedir.
Ayrıca elektriki açıdan, soğutma guruplarındaki kompresörlerin besleme kablolarına göre DEC
sisteminde daha ince besleme kablo kesitleri yeterli olmaktadır. Bu da ilk yatırımda göz önüne
alınması gereken bir avantajdır.
Sadece fikir vermesi açısından klimatize edilecek m3/h hava başına, DEC sisteminin ilk yatırım
maliyeti 6.4 US$ alınabilir.
Çeşitli üretici firmalar, DEC ile konvensiyonel sistemi gerek ilk yatırım ve gerekse yıllık enerji tüketimi
açısından karşılaştıran çeşitli araştırmalar yapmışlardır. Bunlardan bir tanesi de Munters’in Frankfurt’ta
uyguladığı bir projenin değerlerini ekte sunuyoruz.
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Şekil 9. Konvensiyonel ve DEC Sistemi İşletme Maliyeti Karşılaştırması
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ÖZET
Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir
sistem tanıtılmıştır. İklimlendirme sistemlerinde kullanılan klasik soğutma sistemleri ile bu sistem enerji
tüketimleri açısından karşılaştırılmış ve uygun dış hava koşullarında önerilen sistemin çok daha
ekonomik olduğu sonucuna varılmıştır.

GİRİŞ
Dünyada ve ülkemizde giderek artan enerji maliyeti her alanda tasarruf önlemleri alınmasını zorunlu
kılmaktadır. İklimlendirme uygulamalarında, gerek konfor gerekse endüstriyel amaçlı olsun en büyük
enerji tüketimi soğutma sisteminde olmaktadır. Klasik soğutma sistemlerinin verimliliğini arttırmak için
çeşitli yöntemler uygulansa da (ısı geri kazanımı, atık ısı bulunan sistemlerde absorpsiyonlu sistem
kullanılması gibi) bunlar, ilk yatırım masraflarını arttırması nedeniyle yaygın olarak
kullanılmamaktadırlar. Uygun dış hava koşullarıda alternatif olarak önerilen “evaporatif” hava soğutma
yöntemini “direk” ve “indirek” olmak üzere iki ana grupta incelemek mümkündür.

1. DİREK EVAPORATİF HAVA SOĞUTUCULARI
Bu sistemde hava, sürekli sirküle eden su ile doğrudan temas ederek soğutulmaktadır. Proses yaş
termometre sıcaklığı doğrusu boyunca gerçekleşir, teorik olarak “adyabatik doyma” şeklinde
tanımlansada pratikte “Evaporatif soğutma “ olarak adlandırılmaktadır. Yaş termometre sıcaklığı
boyunca hareket eden havanın kuru termometre sıcaklığı düşerken, duyulur ısısı azalmakta, diğer
taraftan mutlak nemi yükselirken gizli ısısı artmaktadır. Bu şekilde gelişen proseste havanın duyulur ısı
kaybı ile gizli ısı kazancı aynı olduğundan entalpisi sabit kalmaktadır. Bu tip hava soğutucularının:
Pulverizatörlü yıkayıcılar (spray-washer)-Şekil-1. Döner soğutucular (rotary cooler) ıslatılmış yataklı
(Wetted pad)-Şekil-2, Rijit ıslak ortamlı (rijit media)-Şekil-3- gibi tipleri mevcuttur. Bunlardan
pulverizatörlü yıkayıcılar iklimlendirme santrallarında nemlendirici olarak da yaygın olarak
kullanılmaktadır.
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Şekil 2. Islatılmış yataklı evaporatif soğutucu

Bir evarporatif soğutucunun verimliliği klasik olarak aşağıdaki eşitlikle tanımlanır.
eC =

t1 − t 2
t1 − t S

(1)

Soğutucuyu terk eden havanın sıcaklığı yaş termometre sıcaklığına yaklaştıkça soğutucunun
verimliliği de artmaktadır. Son zamanlarda kullanılan yüksek basınçlı pistonlu pompalar ile
nemlendirme hücresinde su ; özel nozzle’ larda püskürtülerek sis bölgesi elde edilmekte, böylece
nemlendiricide %100 doygun bir hava elde etmek mümkün olmaktadır. Nemlendiriciye gönderilen
suyu %100’ ü buharlaştığı için sisteme sürekli taze su verilmektedir. Böylece klasik nemlendiricilerde
görülen lozyener bakterisinin üremesinin de önüne geçilmiştir.

Şekil 3. Rijit ıslak ortamlı evaporatif soğutucu
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2. İNDİREK EVAPORATİF TİP HAVA SOĞUTUCULARI
Bu çalışmada ele alınan indirek evaporatif soğutma prosesi ; havadan havaya plate tip ısı değiştiricisi
ve nemlendirici kullanılarak gerçekleştirilmektedir. (Şekil-4).

Şekil 4. İndirek Evaporatif Soğutma Sistemi
(1).Şartlarında nemlendiriciye giren dış hava nemlendiriciyi (2) şartlarında terk etmektedir.(YT=st)
Adyabatik nemlendiricide havanın sıcaklığı düşerken özgül nemi (w) artmaktadır. Soğutulan hava
plate tip ısı geri kazanım ünitesine gönderilir. Yaklaşık olarak dış havanın yaş termometre sıcaklığına
kadar soğutan hava yardımı ile plate eşanjörde soğuk bir yüzey elde edilir, dışarıdan alınan hava
soğutulmuş plate yüzeyi ile indirekt olarak temas ederek soğumaya başlar, soğuma prosesi sabit
özgül nem doğrusu boyunca devam eder.(14).
İndirek olarak soğutulan havanın eşanjörden çıkış sıcaklığı plate tip eşanjörün verimliliğine bağlıdır.
Eşanjör verimliliği eşitlik (2)' de belirtilmiştir.
η PE =

KT1 − KT4
KT1 − KT2

Şekil 5. İndirek evaporatif soğutmanın psikrometride incelenmesi

(2)
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3. İNDİREK/DİREK EVAPORATİF SİSTEMLER

Şekil 6. Direk / İndirek Evaporatif Soğutma Projesi

İndirek ve direk evaporatif soğutma sisteminin bir mahalin iklimlendirilmesi prosesinde kullanılması
Şekil-6’ da, proses psikrometride Şekil-7’ de gösterilmiştir.
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Şekil 7. İndirek / direk evaporatif soğutma

__________________________________
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Plate eşanjöre 1 şartlarında (KT=34, YT=20˚C) giren hava indirekt olarak (2) şartlarına kadar sabit
özgül nem de soğutulur. (2) noktasının sıcaklığı (2) no’lu eşitlikten faydalanarak bulunur. Eşitlikte
eşanjör verimi η PE =0.70 kabul edilmiştir.
t2= 34- (34-19.2)x0.7
t2~23.5°C bulunur.
Plate eşanjörü (2) noktasında terkeden soğutulmuş hava adyabatik nemlendirici (B)’de nemlendirilerek
tekrar soğutulur. Nemlendiriciyi (3) şartlarında terk eden havanın şartları; KT=18.5, η=%82 bulunur.
Mahale (3) şartlarında gönderilen şartlandırılmış dış hava odada üreyen duyulur ısı yükünü
karşılayarak oda şartlarına (KT5=26˚C, η=%52) erişir.
Odaya gönderilen hava egzost fanı yardımıyla mahalde emilerek (A) nemlendiricisi ve plate
eşanjörden geçerek doğrudan dışarı atılır.
Direk ve indirek evaporatif soğutma sisteminde kullanılan iki adet nemlendirici pompanın enerji
tüketimi aşağıdaki eşitlikten faydalanarak hesaplanmıştır.
P=

VW × Δ P
1000 × η

(3)

P : Motor gücü, w
Δp : Pompa basma yüksekliği, Pa.
η : Pompa verimi
Vw : Su debisi (l/s)
Nemlendirici pompa debisi ile nemlendiriciden geçen hava debisi arasındaki ilişkiden (Ref 2)
faydalanarak (1000 l/s hava debisi için 0.5 l/s su debisi kabul edilir.)
Sirkülasyon pompası debisi (Vw) : 16.62x0.5 = 8.31 l/s bulunur. Pompa basma yüksekliği 400 kpa ve
pompa verimi 0.60 kabul edildiğinde pompa gücü eşitlik 3’den
P=

8,31 × 400 × 10 3
1000 × 0,7

P : 4748 watt bulunur.

4. KLASİK SOĞUTMA SİSTEMİ İLE DİREK/İNDİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI.
Kombinasyonlu evaporatif sğutma sistemi ile klasik soğutma sistemlerinin enerji tüketimleri açısından
karşılaştırılması için ANKARA’da kurulacak bir tesis ele alınacaktır. Örnek tesisin duyulur ısı yükü
ihtiyacı 150.000 w mahal şartları KT =26˚C ve η= %52 ‘dir. Dış hava şartları ise KT=34˚C ve
YT=20˚C’dir. Duyulur ısı yükünün direk ve indirek evaporatif soğutma sistemi ile karşılandığı durumda
mahale gönderilecek hava miktarı aşağıdaki formül ile hesaplanır.
Qc = 1.23 . Va ( KToda - KTüf. )
Burada;
Qc
: Mahal duyulur ısısı , w
Va
: Mahale gönderilecek hava miktarı, L/S
KToda : Mahal sıcaklığı, °C
KTüf : Mahale gönderilen havanın sıcaklığı, °C

(4)
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Şekil 7.’ deki psikrometrideki KToda , KTüf sıcaklık değerleri eşitlik (4)’ de yerine konduğunda,
150.000 = 1.23 Va ( 2.6 – 18.5 )
Va = 16.620 l/s bulunur.
Ankara’ da tesis edilecek direk/indirek soğutma sistemi ile ilgili veriler Tablo-1’ de verilmiştir. Tablo
incelendiğinde sistemin COP (soğutma etkinliği) değerinin 15.78 , klasik soğutma sisteminin COP
değerinin ise 3.5 olduğu anlaşılmaktadır, yani klasik soğutma sitemi önerilen sistemden
(15.78/3.5)=4.5 kez daha fazla enerji tüketmektedir. Bu oran Ref 5’ de 4.8 olarak verilmiştir.
Tablo 1. Ankara’da tesis edilecek direk / indirek soğutma sisteminin verileri
KURU TERMOMETRE SICAKLIĞI °C

34

YAŞ TERMOMETRE SICAKLIĞI °C

20

İNDİREK SOĞUTMA Δt °C
DİREK SOĞUTMA Δt °C
SİSTEM DUYULUR ISI YÜKÜ KW
ÜFLEME HAVASI MİKTARI L/S

10.5
5
150
16.620

NEMLENDİRİCİ POMPASI GÜCÜ (A) KW

4.75

NEMLENDİRİCİ POMPA GÜCÜ (B) KW

4.75

DİREK/İNDİREK EVAPORATİF SİSTEMDE TÜKETİLEN
TOPLAM GÜÇ KW

9.5

DİREK/İNDİREK SİSTEM COP DEĞERİ
KLASİK SOĞUTMA SİSTEMİ COP DEĞERİ

15.78
3.5

∗KLASİK SOĞUTMA SİSTEMİ GÜÇ TÜKETİMİ KW

42.85

ENERJİ TASARRUFU KW

33.35

SİSTEMİN TAHMİNİ ÇALIŞMA SÜRESİ h

400

TOPLAM ENERJİ TASARRUFU KWh
13.340
∗ Bu değer ASHRAE Fundematals bölüm 28’ den alınmıştır, su soğutmalı bir chillerin sistem COP
değeridir.( Kondenser pompası, chiller pompası ve kule fanı güç tüketimi göz önüne alınmıştır.)

SONUÇ
Klasik soğutma sitemi ile önerilen sitemin COP değerleri incelendiğinde, bu sistemin enerji
tasarrufunda sağladığı olanakların küçümsenmeyecek ölçekte olduğu aşikardır.
Ayrıca sistemin %100 taze hava ile çalışması ve ilk yatırım yatırım maliyetinin çok düşük olması
nedeniyle bu kanun ülkemizdeki projeci firmaların ve ilgili imalatçı firmaların mutlaka gündeminde
kalması gerekmektedir.
Sistem seçimi ve analizi yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli parametre dış hava yaş
termometre sıcaklığıdır. Bu değer yükseldikçe evaporatif soğutma siteminin tüketeceği enerji miktarı
artmaktadır. Azalan yaş termometre sıcaklığıyla sistemin soğutma etkisinin artacağı açıktır. Bu
nedenle önerilen soğutma sistemi Ankara gibi kara ikliminin tesirindeki bölgelerde ekonomik olarak
kullanabilme olanağına sahiptir. Yaş termometre sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde ise sistem
seçiminin enerji analizleri mutlaka yapılmalıdır.
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KULLANILAN SEMBOLLER
KT
P
ΔP
COP
QT
RH
t1
t2
t1
Va
VT
Vw
YT
η

: Kuru termometre sıcaklığı (°C)
: Güç (W)
: Pompa Basma yüksekliği (Pa)
: Soğutma etkinliği
: Mahalin duyulur ısı kazancı (W)
: Bağıl nem (%)
: Giriş havası kuru termometre sıcaklığı (°C)
: Çıkış havası kuru termometre sıcaklığı (°C)
: Giriş havası yaş termometre sıcaklığı (°C)
: İndirek evaporatif soğutucu fan debisi (L/S)
: Toplam hava debisi (L/S)
: Su debisi (L/S)
: Yaş termometre sıcaklığı (°C)
: Pompa verimi (%)
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MAKİNA MÜHENDİSLERİNİN YAPI TEKNOLOJİSİ
VE YAPIDA TESİSAT HİZMETLERİNDEKİ
PROFESYONEL SORUMLULUĞU
Celal OKUTAN

ÖZET
Ülkemiz ekonomisinde önde gelen hizmet sektörlerinin en önemlisi İnşaat Sektörü’dür. Bu sektörde
ağırlıklı üretim Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri ile sağlanmaktadır. Hizmetlerin temel kaynağı Yapı
Teknolojisi Bilimi sayılabilir. YAPI TEKNOLOJİSİ; yapılarda nitelik ve kaliteyi belirleyen, zorunlu
standartları ortaya koyan; konfor, sağlık, hijyen, enerji, çevre koşullarını belirten, yaşanabilirlik ve
kullanılabilirlik düzeyini gösteren bir bilim dalıdır. Bu amaçlı hizmet Mimari, İnşaat, Mekanik Tesisat,
Elektrik, Alt Yapı, Peyzaj, Dekorasyon, Aydınlatma, Yangın, Güvenlik ve özel tesisat mühendislik
disiplinlerinin uzman kadroları ile ekip olarak verilmektedir. Makina Mühendisliği hizmeti Yapı
teknolojisinde eğitim, bilgi ve becerileri yönünden en ağırlıklı bir meslektir. Yapıda tesisat hizmetleri
Makina Mühendisliğinin bir uzmanlık dalı olan Mekanik Tesisat Mühendisleri tarafından sorumluluk
altında yapılmaktadır.

GİRİŞ
“Kuvvet ve Enerji” ağırlıklı toplum yararına bir hizmet olan Makina Mühendisliği uygulama alanı Yapı
Teknolojisinde önemli bir alana yayılmıştır. Makina Mühendisliğinin bir uzmanlık dalı olan Mekanik
Tesisat Mühendisliği, İnşaat Sanayi’nde Mimari, Statik, Elektrik, Alt Yapı, Dekorasyon disiplinleri ile iç
içe girmiş, meslekler saçaklanmış, ürünlerinde bilim ve sanatın yaratıcı estetiği aranmıştır. Yapılarda
yaşanabilirlik, kullanılabilirlik, dayanıklılık, konfor, sağlık, hijyen, güvenlik gibi temel ilkeler, toplu yaşam
düzeyinde geçerli ekonomi, kültür, tarih, hukuk temel ilkeleri ile mesleki hizmetleri geliştirmiştir.
Yapıda Mekanik Tesisat
Yapıda mekanik tesisat; Isıtma, Havalandırma, Klima, Soğuk su, Sıcak su, Su şartlandırma, Borulama,
Pompaj, Pis su, Yağmur suyu, Yangın tesisatı, Hastane tesisatı, Mutfak, Çamaşırhane, Yüzme
havuzu, Laboratuvar, Yakıt ve gaz sistemleri, Otomatik kontrol, Bahçe sulama ve benzeri özel
endüstriyel tesisat hizmetlerini kapsar. Ayrıca Yangın, Güvenlik, Sağlık, Hijyen, Temiz oda teknolojisi,
Hastane tesisatı, Tozsuzlaşma, Basınçlı hava, Vakum, Akustik, Gürültü, Titreşim gibi uzmanlık
hizmetlerini içerir. Bu hizmet yapıların üretim ve elde edilmesinde; mimari, statik, elektrik, dekorasyon,
peyzaj, alt yapı mühendislik ve mimarlık hizmetleri ile yakın, müşterek ve sorumluluk içinde yürütülür.
Dolayısıyla mekanik tesisat mühendislik hizmeti ağırlıklı olarak Yapı Teknolojisi Bilimi ve Yapı
Tekniği doğrultusunda yapılan bir mühendislik hizmetidir. Çeşitli ihtisas kolları olan mekanik tesisat
hizmetlerinin temel bilgileri Isı Bilimi ve Tekniği, Akışkanlar, Hidrolik, Mekanik, Enerji, Kuvvet gibi ana
bilim dallarına dayanır. Bu doğrultuda Makina Mühendisliği mekanik tesisat hizmetleri için en uygun
bir meslektir. Başka bir deyimle Makina Mühendisliği eğitimi görmüş bir teknik elemanın belirli
uzmanlık koşullarında yapı teknolojisine yönelmesi diğer meslek kollarına göre daha kolay ve
sağlıklıdır. Başka disiplin dallarının mesleğe yönelmesi ancak, mekanik tesisat hizmetleri kontrolunda
ihtisasları ilgili destek hizmetleri ile mümkündür.
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Günümüz tesisat mühendisliği hizmetleri yapı teknolojisinde çok yaygın ve kollara ayrılmış bir
hizmettir. Bu nedenle ekip halinde ve çok disiplinli hizmet üretilmediği takdirde bütün tesisat
branşlarında bireylerin uzman olabilmesi olanaksızdır. Mekanik Tesisat Mühendislik hizmetleri kendi
içinde eğitim, tasarım, imalat, uygulama, malzeme satış, işletme gibi farklı gruplara ayrılmıştır. Bu
bağlamda grupların kendi içinde uzmanlık alanları doğmuş, uygulamada karşılaştığımız şekilde
yangın, mutfak, havuz, bahçe sulama, yakıt, gaz, soğutma, güvenlik, hijyen, sağlık ve hastane
teknolojisi mühendisliği gibi ihtisaslar oluşmuştur. Ayrıca, Enerji, Çevre, Güvenlik, Yanma teknolojisi,
Doğal gaz gibi uzmanlıklar nedeniyle yapı teknolojisi mesleki disiplinleri iç içe girmiş meslekler birbiri
ile kümeleşmiştir.
Günümüzde ileri ülkeler mühendislik hizmetlerini “Engineering Services” başlığında toplamıştır. Bu
hizmette kişisel yetenek, davranış, deneyim, sorumluluk bilinci, sosyo-ekonomik ve kültürel
değerlendirme yöntemleri yanı sıra,
mühendislik ve mimarlık disiplinlerinin belirli bir katkısı
gerekmektedir. İleri teknoloji uygulamasında bu hizmet mühendislik ve mimarlık mesleğinin kendi
etkinliği dışında diğer meslek dalları ile ilişkilerini geliştirmiş, ekonomi, hukuk, tıp, çevre ve benzeri
hizmet sektörü ile bütünleşmiştir. Dolayısıyla hizmet sektöründe beyin gücü hizmetleri, toplu yaşam
düzeyinde ileri teknoloji olanaklarıyla değerlendirilmektedir. Bu nedenle yapı teknolojisinde mekanik
tesisat hizmetlerini, yapı teknolojisi mühendisliği hizmetleri kapsamında görmek hizmetin koordinasyon
ve yönetimi sorumluluğunu makina mühendisi kökenli tesisat mühendisleri sorumluluğunda uygulamak
gerekir.
Profesyonel Sorumluluk
Profesyonel sorumluluk; tüketiciyi koruma amaçlı toplum yasasıdır. Her ne kadar mühendislik
hizmetinin amacı toplum yararına hizmet vermek ise de, toplumun, daha doğrusu tüketicinin bunu
talep etmesi, hizmeti uzman sorumluluğu altında yaptırması gerekir. Bir bağlamda ucuz hizmet üretimi
yerine kaliteli uzmanlık hizmeti araması zorunludur. Gelişmiş ülkelerde toplumsal yasalar yapabilirlik
ve sorumluluk sigorta sistemlerini tesis ettiğinden ister istemez, mühendislik hizmetlerinde
profesyonellik konusu gündeme gelmiş; Eğitim, gelişim, deneyim ve beceri sistemlerine dayalı
üretimde profesyonel uzmanlık kuralları ortaya konmuştur.
Profesyonelliğin temel ilkesi, beyin gücü üretimin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan bilgi,
deneyim ve beceridir. Bu nitelikler mesleki eğitim sonrası gelişimle sağlanır. Ayrıca profesyonellik;
kurumların verdiği eğitim ve kurslar ile güçlenir. Bu tür eğitimde sertifikalanma uzman profesyonelliğe
yönelimde yardımcı olup, gelişimi sağlayabilir. Bu doğrultuda hizmette usta-çırak ilişkisi ve bilgi
aktarımı içinde ortaya çıkan ürünün üretim değerlendirilmesi, bilgi düzeyinin yükselişi belirli bir süreç
içinde mühendislere profesyonelliği kazandırabilir. Sorumluluk ise farklı boyutlarda ele alınmalıdır. Bir
kalorifer veya sıhhi tesisat projesini yapan bir makina mühendisinin, uygulayıcının, malzeme satanın,
işletmeye alanın teknik sorumluluğu doğal bir mesleki sorumluluktur. Sorumluluk mühendislik hizmeti
kuralları içinde aranır. Bu düzeydeki sorumluluğu yüklenenlerin eğitim kursları ile sertifika alması,
sertifika veren kuruluşun güvencesinde hizmet vermesi hemen hemen her ülkede görülen bir
uygulamadır. Mesleklerin gelişimi amacıyla yapılır. Profesyonel sorumluluk ise özel ihtisas gerektiren;
hizmetlerde bilim ve teknoloji kurallarını içeren bir yükümlülük ve güvencedir. Hiç bir yatırımcı
ehliyetine inanmadığı, sorumluluğuna güvenmediği bir teknik elemana önemli yapılarını teslim etmez.
Yatırım güvenliği bakımından işin başından itibaren profesyonel uzmanlık arar. Gelişmiş ülkelerde bu
arayış sigorta ve garanti yöntemleri ile uzmanların mesleki deneyim ve üretimin güçleri
belirlenmektedir. Yüksek yapılarda, iş merkezlerinde, hastane, hava meydanı, terminal binaları,
oteller, kongre ve konser salonları ve benzeri yapılarda verilen mekanik tesisat hizmetleri, profesyonel
sorumluluk bu yaklaşımın açık örnekleridir
Profesyonel sorumluluktaki amaç, tüketicinin yatırımcının korunması kadar mesleki gelişimin
sağlanması ve uzmanlığın tesisidir. Bu amaca yönelik mesleki odalara ve ihtisas derneklerine büyük
görevler düşmektedir. Ülkemizde mühendislik mesleğinin uygulamasına ilişkin temel kanunun
mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanun olduğu söylenebilir. Bu kanun ülke sınırları içerisinde
mühendis ünvanını taşımak ve bu yetki ile çalışmak isteyenlerin sahip olmaları gerekli olan belgelere
ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Mühendislik mesleği ile ilgili diğer bir temel kanunda Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği Kanunudur. Bilindiği gibi 1954 yılında yürürlüğe giren bu kanunda 1983 yılında
kanun hükmündeki kararname ile bazı değişiklikler yapılmış. 1982 yılında yürürlüğe giren
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Anayasamızın 135. maddesine uyum sağlanmıştır. Anayasamızda, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının, meslek mensuplarının çalışma alanlarını açmak, müşterek çıkarlarını korumak,
mesleğin gelişimini sağlamak, mesleki disiplini ve ahlakı korumak görev ve yetkileri içindedir. Hizmet
sektöründe mühendislik fonksiyonu yönetim araştırma geliştirme, tasarım, imalat, uygulama, işletme
etaplarını içerir. Bu fonksiyonları gerçekleştirmek için mühendislerin, eğitim, teknoloji, uygulama üretim
alanlarında yeterli olması karşılaştıkları sorunları değerlendirip, uygulama cesaretini gösterecek
şekilde kendilerine güven duymaları gerekir.
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) bugünkü adıyla Avrupa Birliği, mühendislik mesleğini üç katagoride
sınıflandırmıştır.
a) Üniversite ve yüksek okulların alt düzeyinde meslek dalları bitirmiş, yetenek ve yeterlilik
sertifikalarını haiz teknik elemanlar,
b) Üniversite veya benzeri yüksek okulları bitirmiş diplomalı mühendisler,
c) Üniversitelerden diploma sonrası yüksek lisans derecesini almış, profesyonel tecrübe ve
imtihanlarını vererek uzmanlaşmış mühendisler,
Ülkemizde yaklaşık 50.000 Makina Mühendisi bulunmakta, bunun beşte biri Tesisat Mühendislik
Sektörünün muhtelif alanlarında çalışmaktadır. Odalarımızın 10.000 mekanik tesisat mühendisinin,
çıkarlarını korumak, bunlara çalışma alanı açmak, mesleki disiplini sağlamak görev ve yetkisi içindedir.
Ancak çoğunluğun kamuda, imalatta, satış ve pazarlamada ara mühendislik hizmeti yaptığı dikkate
alınırsa yaklaşık 2000 meslektaşın inşaat hizmet sektöründe hizmet verdiği görülür. Odaların mesleğin
gelişimini sağlamak amaçlı hizmetleri bu noktadan başlamakta, dolayısıyla hizmet sektöründe
çalışacak genç mühendislerin gelişimi, deneyimi, uzmanlığı ve sorumluluğu sağlanmaktadır. Bu
amaçlı çalışmalar öncelikle mesleki gelişime yönelik teşvik olmalıdır. Profesyonel mühendislerin
sorumlulukları uzmanlık alanları ile sınırlıdır. Profesyonel bir tasarım mühendisi ürettiği projenin sistem
seçimleri, tasarım prensipleri, mühendislik hesapları, cihaz kapasite ve karakteristikleri ile sorumlu
olup, uygulamada (TUS) hizmeti tasarladığı projeyi elde etmek amaçlı yapılmalıdır. Bu sorumluluk
tabiatıyla geçerli standartlara, yönetmeliklere, yasalara ve teknik kurallara uyumlu olmalıdır.
Ancak üretimde, şantiye sorumluluklarından başlayan imalat, malzeme tedarik, uygulama, shopdrawing, montaj ve özel tesisat işlerinde, ihtisas firmalarının ürettiği proje ve uygulamalarda alt
danışmanlık ve özel ihtisasla ilgili mesleki sorumluluk gündeme gelmektedir. Bu hizmetlerin
profesyonel mühendisler tarafından sorumluluk içinde yapılması gerekir. Örneğin büyük ve önemli
yapılarda, çok fonksiyonlu birimleri içeren yapı komplekslerinde, enerji, çevre, otomatik kontrol,
yangın, hijyen, iç hava kalitesi, temiz hava şartlandırılması, sıhhi tesisat uygulamalarında ses ve
gürültü kontrolü, mutfak, çamaşırhane, yüzme havuzu ile ilgili mühendislik hizmetleri, konularında
uzman profesyonel mühendisler tarafından sorumluluk üstlenerek yapılmalıdır. Dolayısıyla profesyonel
hizmet yapıda bir ekip ürününe dönüşmüş, birbirine bağlı (müteselsil) sorumluluk zinciri kurulmuştur.
Bu nedenle doğurgan bir meslek olan makina mühendisliği yine doğurgan bir dalı olan mekanik tesisat
mühendislik hizmetlerini bütün branşları ile uygulamaya koymuştur.
Günümüzde Eğitim, Tasarım, İmalat, Uygulama, Malzeme tedarik, İşletme olarak 6 grupta toplanan
tesisat mühendisliği hizmeti her grubun kendi içinde HVAC (Isıtma, Havalandırma, Klima) Plumbing
(Borulama, pompa, sistemleri, yalıtım, yangın) Sanitary (Vitrifiye malzeme ve teçhizat) mühendislik
bölümlerine ayrımı; ayrıca bunlarında kendi içinde de ihtisasa yönelik parçalandıkları görülür. Bir
yaklaşımla tesisat hizmetlerinin 100 adetten fazla ihtisas dalları olduğu söylenebilinir. Bu anlamda
mekanik tesisat hizmetleri mühendislik hizmetlerini çok geniş alana yayılmış hizmet sektöründe
istikrarlı gelişen bir meslek haline gelmiştir. Nitekim, gelişmiş ülkelerde mekanik tesisat mühendisliği
hizmetlerinin kapsamında yapı teknolojisi ile ilgili Enerji, Çevre, Yangın, Otomatik kontrol, Sanitary,
Pompa ve Borulama sistemleri Mutfak, Çamaşırhane, Yüzme havuzu, Süs havuzları, bahçe sulama,
Pis su tasfiye, Su şartlandırma, Filtrasyon, Gürültü, Titreşim ve benzeri hizmetler deneyimli uzman,
sorumlu porfesyonel mühendisler tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde bu anlamda gelişim yeni yeni
başlamış, ancak halen kuralları belirlenmemiştir.
Yapı teknolojisi mekanik tesisat mühendisliği hizmet alanının bütün gruplarında uzman sorumluluğu
gerekmekle birlikte önemli yaptırımlar daha çok yatırım ve tasarım alanlarında kendini gösterir. Bu
nedenlerle proje yönetim, denetim, kontrol müşavirleri ile tasarımcıların konularında bilgili ve ileri
teknoloji uygulamalarında deneyimli olmaları, üretim sorumluluğunu yüklenmeleri gerekir. Bir yapının;
yerleşim bölgesi, ihtiyaç programı, hizmet şekil ve süreleri yatırımcı istek ve talepleri ile oluşan mimari
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fikir projesinde belirlenecek tasarım konsepti, sistem seçimleri, bir dizi tasarım analiz ve kriterlerini
zorunlu kılar. Yerleşkede; Çevre, Alt yapı, Enerji ve İklim koşulları üzerinde yapılacak etüdler tasarım
ve uygulamaya ışık tutan ilkelerdir. Arazinin radon kontrolu, çevre kirlenme katsayıları, gürültü düzeyi,
rüzgar, deprem, sel ve benzeri afet etkileri, ekolojik veriler bir yapının tasarım ilkelerini yönlendirir. Bu
yaklaşımda enerjinin etkin kullanımı ve tasarrufu amaçlı çalışmalar gerekir. Bir mekanik tesisat
mühendisi bütün sorumlulukları üzerine alamaz. Ayrıca, yapı elemanlarının seçimi, yapı bileşenlerinin
tertibi, yalıtım katmanlarının belirlenmesi tasarım uzmanlığını ve ekip çalışmasını gerektirmektedir.
Mahalli koşullara uygun imar yasalarının zorunlu yapı kodları yerel yönetimler tarafından
görevlendirilmiş, profesyonel tescilli mühendislerin sorumluluğunda belirlenip, bütün hizmetler ekip
sorumluluğunda yapılmalıdır.
Örneklemeler
Çok katlı, çok amaçlı fonksiyonları içeren yüksek yapı komplekslerin; geometrik yüksekliğe bağlı
manometrik zonları, fonksiyonel ve işletme zonlarına ayrımı, kapalı ortamlarda istenen konfor
koşulları, bunlarla ilgili konsept ve sistem seçimleri çok önemlidir. Sorumluluğa ve uzmanlığa
endekslenen önemli noktaların belirlenmesi hizmetlerin bilim ve teknik yanı sıra yapı teknolojisi
içeriğinde değerlendirilmesi gereklidir. Büyük bir yapı kompleksinde yiyecek- içecek bölümlerinin kirli
havasının yapıdan atılması zor bir sorundur. Fotokopi ve benzeri büro cihazlarının toksinlerinin
ortamdan tahliyesi önemlidir. Islak hacimlerde lavabo ve wc mahallerinin ayrımı, egzost hava akımının
hijyen koşullarına uygun yönlendirilmesi zorunludur. Yapılarda uzmanlar tarafından belirlenmiş yangın
kompartımanlarında alınması gerekli önlemler mekanik tesisat yönünden de öncelik kazanır. Bina
cephelerinde fasatlarda ve atrium yüzeylerinde opak malzemelerin seçimi yapı fiziği uzmanlarına
kadar gelişen ihtisası gerektirir. Bu tür fasat ve atrium üzerinde öngörülen yangın kapakçıkları, doğal
havalandırma olanakları özenle seçilmelidir. Camdan geçen güneş ışınlarının, ısı taşınım, ısınım yanı
sıra ultraviole özellikleriyle malzemeleri soldurma özellikleri ve bunlara dayalı seçimler uzmanlık
gerektirir. Yangın merdivenleri, yangın kaçış yolları, yapı malzemeleri dirençleri, yangın kapıları,
basınçlandırma ve duman kontrol sistemleri şekli tasarım dışında kontrollu hesapları gerekir. Yüksek
yapıların pis sularını alt katlara taşıyan pis su kolonları, yatay branşlar, redüksiyon ve çatallarda
sekonder havalık bağlantılarında gürültü kaynakları, ses şiddetinin artış noktaları bilinmelidir. Aynı
tarzda hava kanalları, yangın damperleri, menfez ve fan-coil, vav, vrv, plenium, indüksiyon ünitelerde
ses, gürültü, hava hızı artımları, hava distribüsyon şekilleri, homojen konfor olanakları tasarım
yaklaşımlarında önemlidir. Yüksek blokların çelik konstrüksiyonunun yapı bileşenleriyle
adaptasyonunda ısıl gerilmelerin etkileri, rüzgar tesiri, üst katlardaki salınımlar, deprem etkisiyle cihaz
kaymaları, kaide önlemleri, ihmal edilmeyecek uzman yaptırımlarıdır. Yaklaşık 100 m yükseklikte
yapının çatı katında tesis edilen su deposunda rüzgar salınımı sonucu periyodik rezonans ile husule
gelen su dalgalarının yatay kuvvet etkileri strüktürel önlemlerden önce depo konstrüksiyonundaki
dizayn ile sağlanmalıdır. Bu hususlar uzmanlık becerisinin odaklarıdır. Pencere doğramalarının
yoğuşma önlemlerine karşı ısıtıcı anlamında kullanımı, pencere önü elektrikli ısıtıcı şilteler, çiğ nokta
etüdleri, yangın ikaz, algılama yerleri, sprinkler dağılımı ve yerleri, kaçış işaretlemeleri gibi sorunlar
basit kurallarla belirlenme yöntemlerinden çok farklı düzeydedir. Mimari ve dekorasyonla ilgili
çözümlerde şaft, asma tavan vb. rezerv yapı fiziği ve yapı teknolojisi uzmanlığı kapsamında sorumlu
hizmetlerdir. Benzer karar ve yaklaşımlarda yapılan yanlışlıklar, tasarımda mühendislik hesaplarında
yapılan olağan hataların çok üstünde yanlışlıklara yol açabilir. Bu bakımdan tasarımda ana sorumluluk
dizayn analiz ve kriterden başlamakta ve ana konsept kararlarına kadar uzanmaktadır. Önemli
uzmanlık gereksinimi hastane, otel, hava meydanı, iş merkezi, eğitim yapıları, enstitü ve laboratuvar
merkezleri, sinema, tiyatro, kongre merkezi, konser salonu gibi yapılarda çok görülür. Yapı m²
maliyetleri yaklaşık 1000 ABD dolar düzeyine ulaşan bu tür yapıların sorumlulukları sıradan
deneyimsiz mühendislerin üzerlerine yüklenilemez.

SONUÇ
Mekanik Tesisat Mühendislik Hizmetlerinde sorumluluk yapının elde edilme süreci içerisinde tasarım
aşamasından işletmeye alınmasına kadar devam etmekle kalmayıp, kullanım ve yaşam boyunca
devam eder. Isınmayan, soğumayan, suyu akmayan, tesisatı yanlış çalışan, ekonomik enerji tüketim
sınırında kalmayan, güvensiz, riskli, sağlıksız yapıların tüketici şikayetleri mesleğimize yönelmiştir. Bu
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yönleri ile Makina Mühendisliği yapay ve mekanik sistemler yanı sıra insan endeksli, estetik, konfor,
sağlık, hijyen, güvenlik kuralları kapalı mekan zenginliğinin temel ilkelerini kalite ve nitelik unsurları ile
sağlamıştır.
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ÖZGEÇMİŞ
Makina Yüksek Mühendisi (İ.T.Ü.) Celal Okutan 1955 yılından bu yana Mekanik Tesisat Sektöründe
Tasarım, Müşavirlik hizmetleri vermektedir. Ülkemizin önemli yapılarının kamu, özel sektör, üniversite
binalarının tesisat proje tasarımlarını yapmıştır. Halen Celal Okutan Mühendislik ve Müşavirlik
kuruluşunda çalışmaktadır. Kendisi Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı’dır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Türk Müşaviir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Isı Bilim ve
Tekniği Derneği, ASHRAE, ASPE, ASME üyesidir. Yayınlanmış 3 kitabı ve 400 aşkın makale, tebliğ ve
bildirisi bulunmaktadır.
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YAPIDA TASARIM VE DENETİM SORUMLULUĞU
PROFESYONEL SORUMLULUK SİGORTASI VE
ULUSLARARASI UYGULAMALAR
Fatma ÇÖLAŞAN

ÖZET
Tasarım, tasarım kontrolluğu, inşaat ihalelerinin hazırlanması,müteahhit seçimi çalışmaları, proje
yönetimi, inşaat kontrolluğu ve benzer hizmetleri içine alan teknik müşavirlik; ülkemizde gerektiği gibi
kullanılmadığı için, düşük kaliteli yapılar ve ekonomik olmayan işletmeler elde edilmekte, deprem-sel
gibi doğal afetler karşısında çaresiz kalınmaktadır.Bu aksaklıkların giderilebilmesi için bugüne kadar
geçerli olan tüm ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin bir an önce yeniden kaleme alınması ve
uluslararası uygulamalar doğrultusunda, devrim niteliğinde değişiklikler yapılması gerekmektedir. Bu
kapsamda, teknik müşavirler gerçek rollerini artık üstlenmeli; 'beyin takımı' olarak, tam yetki ve
sorumlulukla yurt genelinde özel ve resmi tüm yapım işlerinde yerlerini almalıdırlar.Müşavirlik
müessesesinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte kalitenin yükseleceği, can ve mal emniyetinin
artacağı, yatırım ve işletme giderlerinin büyük ölçüde azalacağı ve ülkemizin daha hızlı kalkınacağı
çok açıktır.

GİRİŞ
Türkiye'de tasarım hizmetlerinin önemli bir kısmı bağımsız ve serbest bürolar tarafından yapılmakta
olduğu halde, tasarım kontrolluğu ve inşaat kontrolluğu hizmetlerini, işveren kuruluşlar kendileri
yürütmektedirler. Özellikle, devlet yatırımlarında denetim, birkaç istisna dışında her zaman devletin
kendi kadroları ile yapılmakta, daha doğrusu yapılmaya çalışılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise, tüm
tasarım ve denetim görevleri, tam yetki ve sorumlulukla çalışan bağımsız müşavirlik kuruluşlarına
verilmekte, bu uygulama ile yapım işlerinde ülkemizde olduğundan çok daha yüksek kaliteye
ulaşılmaktadır. Özel sektörün verimli çalışması ve daha sonra meydana gelebilecek aksaklıkların
önceden görülmesiyle onarım/tekrar yapım gibi çok masraflı çözümlerin önlenmesi, müşavirlik
hizmetleri alınan işlerde, iş sahibine büyük kolaylıklar, vakit kazancı ve ucuzluk sağlamaktadır.
Teknik müşavirlik hizmetlerinin neler olduğu, yatırımcı kuruluşlar tarafından bile yeteri kadar
bilinmemektedir. Bu hizmetleri özetle aşağıdaki gibi sıralayabiliriz :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yatırım planlama çalışmaları
Fizibilite (olabilirlik) etüdleri
Mimarlık/mühendislik tasarım hizmetleri
Tasarım kontrolluğu
Teknik ve idari şartnameleri içeren inşaat ihale dosyalarının hazırlanması
İhale ilanları, müteahhit ön seçim ve davetlerinin yapılması
Tekliflerin değerlendirilmesi ve müteahhit seçiminde iş sahibine danışmanlık
Proje yönetimi
İnşaat kontrolluğu
İşletmeye alma danışmanlığı
Tesislerin doğru kullanımı için teknik eğitim
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Yukarıda sıralanan hizmetlerin bazılarını veya hepsini verebilen mühendis/mimar kökenli özel veya
tüzel kişilere ise teknik müşavir denmektedir. Teknik müşavirlik hizmetinin daha derli toplu bir tarifi "
Doğal ve inşa edilmiş çevreye yönelik olarak, teknolojiye dayalı beyin gücü hizmeti" dir ve Müşavir
Mühendisler Uluslararası Federasyonu FIDIC de bu tarifi benimsemektedir.
Yapıda denetimin esasını teşkil eden teknik müşavirlik hizmetleri, Türkiye'deki mevzuat ve
uygulamalara göre, yok farzedilmektedir. Örneğin, gelişmiş ülkelerin tümünde müteahhit ve müşavir
tanımları ayrıdır ve onlara "contractor" ve "consultant" denilmektedir. Ülkemizde ise,
"Taahhüt eden herkese müteahhit denir" gibi geçersiz bir mantıkla, müşavirin adının konmasından
titizlikle kaçınılmaktadır. İlişikte, zincirin üç halkası olarak açıklamaya çalıştığımız sistemde ; iş sahibi,
müşavir ve müteahhit birlikte yer almakta ve ortak bir çalışma yürütmektedirler. Sağlıklı sonucu
yaratan ise bu üçlü birlikteliktir. Daha sonra verilen tablolarda birçok yapı elde etme yöntemi
anlatılmaktadır ve hepsinde de bu üçlü ilişki çeşitli biçimlerde yer almaktadır. Ülkemizde ise zincirin
en hayati halkası olan müşavirlik halkası kopuktur ve yerine konması, ancak büyük mevzuat
değişiklikleri ile mümküm olabilecektir.
Teknik müşavirler tam yetki ve sorumlulukla çalışmalıdırlar. Söz konusu sorumluluk, teknik müşavirlik
hizmetlerine özgü olan " Profesyonel Sorumluluk Sigortası " (Professional Liability Insurance) ile
garanti altına alınmalıdır. Yine ilişikteki tablolarda, bu sigorta " PSS" olarak gösterimektedir. Müşavirin
verdiği hizmet türü ne olursa olsun, yapı elde etme modeli hangisi seçilirse seçilsin, müşavir verdiği
hizmetin kalitesini bu sigorta ile garantilemelidir. Bu nedenle de müşavirin bağımsızlığı çok önemlidir.
Müşavir, kendisine her türlü hesabın sorulabileceği, verdiği zararların tazmininin istenebileceği tam
bağımsız kişi/firma olmalıdır; devlete, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara bağlı olanlar bu tarif içinde
yer alamazlar.
Tekrar ilişikteki tablolara dönülürse, bunlarda, müşavirlik hizmetleri kapsamında bulunan , fakat her
projede başka başka hizmetler veren müşavirlik kuruluşlarının tanımlanabilmesi için, müşavirlere " A,
B, C " gibi ayırımlar yapıldığı gözlenebilir. Bu harfler bir müşavirlik kuruluşunun her zaman aynı tür
hizmeti vermesi gerektiği, başka bir müşavirlik alanında hizmet veremeyeceği anlamında değildir.
Sadece sözü geçen işteki rolünü anlatmak için işaretlenmiştir. Hangi müşavirin, belli bir projenin
neresinde yer alacağı, doğaldır ki kendi isteğine ve o işte deneyimi ve bilgisi olup olmadığına bağlıdır.
Profesyonel Sorumluluk Sigortası altında çalışan bağımsız müşavirler vasıtasıyla, yapıda tam olarak
denetim ve kaliteyi sağlayan ülkeler arasında ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Avustralya, Yeni
Zelanda, İsviçre, Hollanda, Belçika, İtalya , Japonya ve daha birçok gelişmiş ülkenin yanısıra,
gelişmekte olan ülkelerden bazıları da sayılabilir.
Profesyonel Sorumluluk Sigortası sadece teknik müşavirlerin kalite garantisi sitemidir denilmişti. Yapı
elde etme sürecinde yer alan iş sahibi, müteahhit, taşaron, cihaz üreticileri ve satıcılarının da
kendilerine özgü sigorta sistemleri bulunmaktadır. Örneğin iş sahibi malını
" Mülk Sigortası " (veya Yapı Sigortası denebilir) yaptırarak korumaya alabilir, müteahhit yapım
işlerindeki performansını başka sigortalar ile garanti altına alabilir, üçüncü kişilere verebileceği
zararlardan dolayı özel sigortalar yaptırabilir. Cihaz üreticileri sigorta değil fakat ISO9000 gibi
sistemlerle kalite garantisi verebilirler. Bu garanti sistemlerinin zincirleme olarak birbirine eklenmesiyle
" Yapıda Denetim Sistemi " oluşturulur . Ülkemizde de doğru tarifler yerine oturtulduktan
sonra,gelişmiş ülkelerin örnekleri üzerinde çalışılarak, hatta aynen kopya edilerek sağlıklı bir denetim
mekanizması hızla hayata geçirilebilir.
Müşavirlik hizmetlerinin gerektiği gibi kullanılmaya başlanması ve dolayısıyla inşaat işlerinin kalitesinin
arttırılması, ilgili mevzuatta çok büyük değişiklikler gerektirecektir. Bu değişiklikler özetle aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
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Teknik Müşavirlik Hizmetleri, mevcut 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun kapsamından
çıkarılmalı, söz konusu hizmetlerin kendine özgü kurallarını iyi anlatabilmek ve uygulayabilmek
için yepyeni ve müstakil bir Müşavirlik İşleri İhale Yasası hazırlanmalıdır.
Müşavirlere yetki yanında sorumluluk verecek olan " Profesyonel Sorumluluk Sigortası " sistemi,
FIDIC öğretileri doğrultusunda acilen tesis edilmelidir.
Bakanlar Kurulu'nun çok olumlu bir gelişme olarak nitelendirdiğimiz "Uluslararası Tahkim"
uygulanması kararı, ulusal projeler için de "tahkim" (arbitration) yolunu açmalı, hatta FIDIC
uygulamaları paralelinde, tahkimden önce, "arabuluculuk" (mediation ) sistemi sözleşmelerde yer
almalıdır.
Kaliteyi, "bedel" den üstün tutan bir anlayış benimsenmeli, müşavirlik ve inşaat ihaleleri için ,
Dünya Bankası vb. uygulamalarında olduğu gibi " Çift Zarf Usulü" denilen ihale yöntemi, diğer
yöntemlere tercih edilmelidir. Bu yöntem ihale yasalarında yer almalıdır.
Denetim sistemi içinde ; Yapı Sigortası yerine Sorumluluk Sigortaları, Denetim Şirketi yerine tam
bağımsız Müşavirlik Kuruluşları tarif edilmelidir. Denetim Şirketi adı altında yeni tekeller
yaratılmamalıdır.
Türk Yapı Kodları yazılmaya başlanmalı, tüm standardlar yenilenmeli ve eksik standardlar
tamamlanmalıdır.
Kalite değerlendirmesine hiçbir katkısı olmayan "karne" uygulamalarına son verilmeli, yerine yeni
"belge"ler konmamalıdır. Devlet veya herhangi bir kuruluş, kimseye "müteahhitlik karnesi",
"müşavirlik belgesi" gibi sürekliliği olan belgeler vermemelidir.
Tahmini bedel uygulamasından tamamen vazgeçilmeli, müşavir ve müteahhitler kendi bedellerini
saptamakta ve teklif etmekte serbest bırakılmalıdır.
Özel inşaatlar için kullanılan TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu ) sistemi de uygulamadan
kaldırılmalı, yerine yukarıda anlatılan denetim sistemleri getirilmelidir.

SONUÇ
İnşaat sektörünün, dolayısıyla Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkıda bulunacak olan uluslararası
ihale ve denetim sistemleri, FIDIC (Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu) öğretileri
doğrultusunda ülkemizde de kullanılmaya başlanmalı, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve tüm diğer
mevzuatta gereken değişiklikler vakit geçirilmeden yapılmalıdır. Söz konusu mevzuat değişikliği,
sadece devlet tarafından değil, ilgili sivil toplum örgütlerinin aktif katılımıyla gerçekleştirilmeli ve
tarafların tümü tarafından kabul görmelidir.

ÖZGEÇMİŞ
1949 doğumludur. TED Ankara Koleji ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği
Bölümü'nden mezun olmuştur. 1979 yılına kadar özel sektör ve devlet kuruluşlarında, HVAC (ısıtmahavalandırma klima) tesisatları tasarımı üzerinde çalışmıştır. Bu tarihte halen faaliyette olan ve makina
tesisatı konusunda müşavirlik hizmeti veren GEN-TES Ltd. Şti' ni kurmuştur. 1990 yılında ise , GENTES'in de bir alt kuruluşu haline geldiği, multi-disiplinli bir teknik müşavirlik (mimarlık ve tüm
mühendislik dalları) şirketi olan ODTM A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer almıştır. Mühendislik
hizmetlerinin yanısıra, 1996 yılından beri TMMMB- Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin
Genel Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Fatma Çölaşan, 1996 yılında ayrıca FIDIC - Müşavir
Mühendisler Uluslararası Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir ve halen dünya müşavirlik
kurallarını yönlendiren bu teşkilatın dokuz Yönetim Kurulu üyesinden biridir.
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ÇOK KATLI ENDÜSTRİLEŞMİŞ YAPI SİSTEMLERİNDE
SES GEÇİRMEZLİĞİN BELİRLENMESİ
Ramiz ABDÜLRAHİMOV
Ramide ABDÜLRAHİMOVA

ÖZET
Günümüzde yapılar gelişmiş teknolojinin oluşturduğu çeşitli gürültünün etkisi altında bulunmaktadır.
Çevre gürültüsü gibi değerlendirilen endüstrinin ve ulaşım araçlarının yol açtığı dış gürültüye yapılarda
yer alan çeşitli tesisat ve insanların kullandığı günlük makinelerin gürültüsünden oluşan iç gürültüde
eklenmektedir. Endüstrileşmiş çok katlı konut yapı sisteminde kullanılan hafif prefabrikasyon veya
dökme beton elemanların genelde yeterli şekilde ses yalıtımına sahip olmadığı belirlenmiş ve dış ve iç
gürültü kontrolünü çözmemeleri vurgulanmıştır. Bildiride bir ve iki katmanlı hafif ara duvar elemanları
incelenmiş ve ölçme yoluyla yoğunluğa ve ara katmanın durumuna bağlı ses geçirmezliği
değerlendirilmiştir. Ayrıca elemanların ses geçirmezliğinin artırılması için gerekli öneriler verilmiştir.

1. GİRİŞ
Endüstrileşmiş yapı sistemi yapının teknolojisinin gelişmesiyle yürütülerek çağdaş yapı sorunlarını
karşılamaktadır. Bu sistemin yapısının büyük bir bölümünün fabrikada üretilen elemanlarla yürütülmesi
ve şantiyede işçi sayısının minimuma indirmesi daha az masrafla yapının tamamlanmasına yol
açmaktadır. Yüksek tempo, tasarruf ve kullanılan hafif elemanlar yapının değişik kalite göstergelerin
bozmamakla, yanı sıra akustik konforunun düşmesine yol açmaması istenmektedir. Akustik konfor
yapının fonksiyonuna, kullanılan malzeme, konstrüksiyon ve tesisat tipine bağlı olarak değişmektedir.
Değilenlerle beraber istenen konfor yapının çevre gürültüsünden ne derece savunmasına da bağlıdır.
Genelde denediğimiz endüstrileşmiş konut yapılar iri bloklu, beton veya çelik kolonlu kiriş, değişik
kalıplarla dökme beton, iri panel ve hücre sistemlerle yürütülmektedir. Bu sistemlerde kullanılan hafif
dökme veya prefabrikasyon elemanların yeterli ses yalıtımı olmadığından dış ve iç ses kaynaklarından
insanların savunma problemlerini çözmemektedirler. Şehircilikte düzensiz kentleşme, endüstrinin ve
ulaşım araçlarının çeşit ve sayısının durmadan çoğalması dış çevre gürültünün artmasına yol
açmaktadır. Konut yapılarında iç gürültü kaynakları olan asansör, tesisat, havalandırma sistemleri, çöp
bacaları vb. gürültülere insanların kullandığı günlük makinelerin gürültüsü de eklenmektedir. Böylelikle
günümüzde bir yandan insanları olumsuz etkileyen ve hızla artan iç ve dış gürültü kaynakların gelişimi
diğer yandan eskiden konut yapılarda kullanılan ağır ve kalın konstrüksiyonlara karşılık, endüstrileşmiş
yapı sistemlerinden oluşan örneğin konutlarda ses geçirmezliği düşük hafif konstrüksiyonların
uygulanması sonucu çözülmesi karmaşık olan problemlerle karşı karşıya gelmekteyiz. Sunduğumuz
bildiride önemli bir problem gibi değerlendirilen endüstrileşmiş sistemlerden oluşan konutlarda
kullanılan değişik hafif elemanların ses geçirmezliği değerlendirilmiş ve özel olarak bir veya çok
katmanlı ara duvar elemanlarının ses geçirmezliği detaylı şekilde incelenmiştir.
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2. YAPI SİSTEMLERİNDE SES GEÇİRMEZLİĞİN BELİRLENMESİ
2.1. Gürültünün Yapı İçerisinde Yayılma Yolları
Konut dairelerinde akustik konfor şekil 1’de sergilenen çeşitli faktörlerden oluşmaktadır. Burada yer
alan faktörlerin her birinin ayrılıkta belli bir etkisi olduğundan ses geçirmezlik ve gürültü kontrolü
problemlerin çözülmesinde dikkate alınması gerekmektedir. Tabi ki bu etkiler yerine bağlı olarak
değişik düzeylerde kendini göstere bilir.
Dairenin akustik konforunu
içerikleyen göstergeler

Dış gürültü

Yapının
gürültülü sokağa
yönlenmesi

İç gürültü

Dış pencere ve
kapıların yalıtım
göstergesi

Konstrüksiyonlarla
yayılan gürültü

Tesisatın
gürültüsü

Dairenin
planlaştırma
şeklinin etkisi

Ara duvar ve
giriş kapılarının
yalıtımı

Sıhhi tesisatların
gürültü
göstergesi

Tesisatların
yerleşimi

Kullanılan
günlük aletlerin
gürültüsü

Komşuların
gürültüsü

Tesisatın kalite
düzeyi

Tesisat
alanlarının ses
yalıtımı

Şekil 1. Daire içerisinde akustik konforu etkileyen faktörler.
Şekil 2’de konut dairelerini etkileyen iç ve dış gürültü kaynakları ve dairenin gürültüden en çok
savunulması istenen yatak ve dinlenme odalarına yayılma yolları belirlenmiştir. Daire içinde gürültü
kontrolü istenen odalarda şekil 2’de gösterildiği gibi yayılma yolları içerisinde en fazla gürültü ara
duvar ve döşemenin aracılığı ile gerçekleşmektedir (1). Dökme betonarmeden farklı prefabrike
elemanlardan monte edilmiş konutlarda birleşim yerleri gürültüyü geçiren köprü gibi kendini
göstermektedir (2). Prefabrik elemanların fabrikadan şantiyeye nakli zamanı, depolama ve montajında
ortaya çıkan eksiklikler, zedelenmeler ve mikroçatlar elemanların kenarlarının bozulmalarına ve sonda
ses geçirmezliğin düşürülmesine yol açmaktadır (2). Bu yapılarda kullanılan hücre şekilli tesisat
bacaları içerisinde yer alan soğuk ve sıcak su, kanalizasyon hatları, havalandırma sistemi düşey
yöntemde mutfak banyo ve tuvaletler arasında gürültünün sürekli yayılmasını saklamaktadır (4).
Asansörlerin ve makine dairelerinin, çöp bacalarının, bodrum katında yer alan su pompalarının sesi
vb. teknik tesisat gürültüsünü oluşturmaktadır (5). Gösterilen iç gürültülere birde insan etkinliklerinden
doğan her türlü ev aletlerinin gürültüsü, yükseltilmiş müzik, radyo, televizyon sesleri, adım ve yüksek
düzeyli konuşma sesleri, çarpan kapı ve pencere vb sesler eklenmektedir. Dıştan gelen gürültü dış
duvar ve pencere aracılığı ile içeri verilmektedir (6).
Endüstrileşmiş yapı sistemlerin ve genelde prefabrik yapıların ses geçirmezliği daha düşüktür. Bu
olumsuzluk kalitesiz yapım üretim teknolojisiyle prefabrik elemanların montajı zamanı birleşim
detaylarının bağlantılarının istenen düzeyde yapılmaması, tesisat hatların yapı elemanlarıyla ses
yalıtımının düşük olması, döşeme yalıtımının yetersizliği ve en önemlisi ise elemanın düşük yoğunluğu
ile izah edilmektedir.

__________________________________

225

_______

Konut yapılarını oluşturan elemanların ses geçirmezliği ölçme, hesaplama ve anket çalışmalarıyla
gerçekleşmektedir. Ölçme ve hesaplama yöntemleriyle bulunan ses geçirmezlik değerleri standart
değerlerle karşılaştırılarak elemanın ses geçirmezliğine bağlı bilgi elde edilmiş olur. Yapıda yer alan
tüm düşey elemanlar duvar, ara duvar, kapı ve pencere havada oluşan sesi yatay olan döşeme
elemanı ise hava ve darbe doğuşlu seslerden kabul edilen standart ses geçirmezliği sağlamak
zorundadırlar.
D

B

D

5

1

3

A
4

2

D

6

C

D

A)
B)
C)
D)

Şekil 2. Daire içerisinde gürültünün yayılma yolları
Değişik gürültü kaynakları bulunan daire;
Yapıda bulunan gürültülü teknik tesisatlar;
Dış çevre gürültüsü;
Gürültüden savunması istenen yatak ve dinlenme odaları;
1- Ara duvarların ve döşemenin titreşimleriyle;
2- Ara duvarlarda bulunan çat ve birleşim yerleriyle;
3- Duvarlara tavana gelen titreşimle;
4- Tesisat bacasıyla;
5- Teknik tesisatla;
6- Dış duvarlarla;

Akustik açıdan endüstrileşmiş yapılarda kullanılan yatay ve düşey elemanlar bir ve çok tabakalı olmak
üzere iki gruba bölünmektedir. Arasında hava yada ses yalıtımı bulunan iki veya özel durumlarda üç
tabakalı elemanlar, çok tabakalı olarak adlandırılmaktadır. Aşağıda bir ve çok tabakalı elemanların ses
geçirmezliği deyinilmektedir.

2.2. Bir Tabakalı Elemanın Ses Geçirmezliği
Sonsuz ölçütlü düşey yüzeye θ geliş açısıyla ses basıncı P1 (θ) hava doğuşlu ses enerjisi çarpınca ses
enerjisinin bir kısmı aynı açıyla yansır P2 (θ), bir kısmı yutulur ve enerjisi azalmaya uğrayan kalan
kısmı öteki yüzeye geçer P3 (θ) (Şekil 3). Geçen sesin enerjisindeki azalma yüzeyin ses geçirmezlik
(ses geçiş kaybını) kat sayısını gösterir ve aşağıdaki denklemiyle hesaplanır
P ( θ)
τθ = 3
P1 ( θ)

2

Bu katsayının logaritmik olarak ters ifadesi desibelle elemanın ses geçirmezliğini vermektedir

(1)
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Şekil 3. Havada oluşan sesin düşey yüzeyden geçişi
⎛ 1
R = 10 log ⎜⎜
⎝ τθ

⎞
⎟⎟ , dB
⎠

(2)

Gerçek durumda kapalı bir hacimde ses kaynağı çalıştığında yansıma olacağından yüzeye ses
enerjisi çeşitli açılarla (θ = 0° - 90° ) gelir. Her geliş için ayrı bir ses geçirmezlik kat sayısı olduğundan
bunu tekbir değer ile belirtmek amacı doğrultusunda istatistik ses geçirmezlik katsayısı
90°

τ=

∫τ

θ

sin 2θdθ

(3)

°

0

eşitliği ile tanımlanır. Bu tanımlamaya göre sonsuz boyutlu bir elemanın yüzeyine yaygın ve homojen
ses alanından ses enerjisi geldiğinde yüzey tarafından geçen enerjinin yüzeye gelen enerjiye oranına
istatistik ses geçirmezlik denir.
R = 10 log

1
, dB
τ

(4)

Bir tabakalı elemandan geçen sesin iletimi elemanın yoğunluğu, ses yutuculuk katsayısı, ölçütleri gibi
elemana bağlı faktörlerin yanı sıra gelen sesin basınç düzeyi, frekansı, elemanın yüzeyine gelme açısı
gibi ses dalgası özellikleriyle bağlantılıdır. Eleman üzerine gelen ve ondan geçen ses dalgası λd
eleman yüzeyinde dalga boyu

λd
eğilme dalgalar oluşturmaktadır (Şekil 4).
sin θ

Şekil 4. Elemana gelen ses dalga boyu ile eğilme dalgasının eşit olması durumu
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Boyutlarına, ağırlığına ve gelen dalga hızına bağlı olarak belirli frekanslarda eleman rezonans etkisine
girebilir. Hemen ardından gelen dalganın frekansı elemanın rezonans frekansı ile çakışırsa sesin
elemandan geçişi fazla olmakla elemanın ses geçirmezliğinin azalmasına yol açmaktadır. Rezonans
frekansta elemanın kütlesi önem taşımaktadır. Bir başka deyişle eleman ne kadar ağır olursa onu
titretmek o oranda zor olmaktadır. Buna kütle yasası denir. Bu frekans kritik frekans olarak
adlandırılmaktadır.
ƒK =

c2
1,8 ⋅ C e ⋅ d

(5)

c: havadaki ses hızı, m/s, ce: elemanın üzerinde yayılan dalga hızı, m/s,
d: elemanın kalınlığı, m
Kritik frekansta elemanın kütle etkisiyle birlikte kenarlarının genel elemanlara sert tutturulması ses
geçişinde hakim rol oynamaktadır. Aynı anda elemanın uzunluğunun artımı ses geçişini
desteklemektedir.
2.3. İki Tabakalı Elamanın Ses Geçirmezliği
Bir tabakalı elemanların ses geçirmezliği kütle yoğunluğuna bağlı olarak yükselmektedir. Endüstri
yapılarında hafif elemanlar kullanıldığından istenildiğinde kütle yoğunluğu olanaksız göründüğünden
iki ve çok tabakalı elemana geçmekle tabakaların toplam yoğunluğu bir tabakadan düşük olmasına
rağmen yüksek ses geçirmezliği alınmasına yol açmaktadır. Genellikle iki tabakalı eleman mekanikteki
kütle + yay + kütle sistemi gibi çalışmakla hava veya yalıtımlı iki tabakadan oluşan elamanı birbirine
bağlar. Rezonans frekanstan yüksek frekanslarda ses geçirmezliğin artımı görünüldüğü halde
rezonans frekanstan aşağı artımın olmaması ve bazen toplam yoğunluğu tek tabakalı elemanın ses
geçirmezliğine eşit gösterici alınmaktadır. İki tabaka arasında hava veya yalıtım bulunan durumda
ortalama ses geçirmezlik
R= R0 + ΔR

(6)

denklemiyle hesaplanır. R0 : yüzeylerin toplam yoğunluğu bir tabakalı elemana eşit olan ses
geçirmezlik dB, ΔR : hava veya yalıtımın verdiği ses geçirmezlik, dB.
⎛ f
ΔR = 40 log ⎜⎜
⎝ f0

⎞
⎟⎟
⎠

(7)

f : istenen frekans, Hz, f0 : hava veya yalıtım tabakalarının rezonans frekans, Hz.
f0 =

1
2Π

K1
m

(8)

K1 : hava veya yalıtım katmanının elastik sertliği, m : katmanın yoğunluğu, kg/m2

2.4. Elemanların Ses Geçirmezliğinin Ölçülmesi
Endüstrileşmiş yapı sistemlerinde kullanılan bazı elemanların ses geçirmezliği sunduğumuz bildiri
çerçevesinde incelenmektedir. Bu amaçla bir ve iki tabakalı ara duvar elemanların yoğunluğuna ve iki
tabakalı ara duvar elemanların tabakaları arasında değişik bağlantıların sağlanması durumunda
havada oluşan sesten ses geçirmezliği laboratuarda ölçme yoluyla değerlendirilmiştir.
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1- Ara duvar; 2- Mikrofon; 3- Hoparlor; 4- Amplifikatör; 5- Filtre; 6- Ses kaynağı; 7- Düzey kaydedici
Şekil 5. Havada oluşan sesten ara duvarların ses geçirmezlik ölçerin blok diyagramı
Ses geçirmezliği incelenen elemanlar ölçme işleri için özel yapılmış her birinin hava hacmi yaklaşık 40
m3 olan, dışarıdan iyi şekilde yalıtımı tutturulan iki mekan arasında yerleştirilerek değerlendirilmiştir.
Ses kaynağı gibi kullandığımız, sayısı üçten az olmayan hoparlörün yer aldığı yüksek sesli mekanla
YSM, ölçme mikrofonların, bulunduğu düşük sesli mekan DSM arasında yer alan çerçeveye incelenen
elemanlar yerleştirilmiştir. Ölçme zamanı dolayı yollarla sesin YSM’den DSM geçmesini tümüyle
engellemek amacıyla elemanın kenarlarının çerçeveyle bağlantı yerlerinin ses yalıtımı yüksek
tutulmuştur.
İlk önce yoğunluğu değişik olan bir ve sonradan iki tabakalı betonarme elemanların ortalama ses
geçirmezliği ölçülmüştür. Ölçmenin bir sonraki kademesinde iki tabakalı elemanların arasında sert
bağlantı bulunmadığı durumlarda ses geçirmezliği 100-3200 Hz standart oktav bantları sınırları için
değerlendirilmiştir. Ölçümü yapılacak elemanın kat kalınlığının her biri 10 cm, arada kalan mesafe ise
değişik geçirgenlikte seçilmiştir. Ölçmeler mevcut standartlara uygun sürdürülmüş ve ölçmelerde Bruel
& Kjaer firması tarafından üretilen aygıtlar kullanılmıştır. Ses ölçerlerin blok diyagramı şekil 5’de
verilmektedir.
2.5. Ses Geçirmezliğin Değerlendirilmesi
Şekil 6’da değişik yoğunluklu bir tabakalı elemanların ve ayrıca arasında 10, 20, 50, 100 mm genişlikte
hava katmanı ve içerisinde cam yünü gibi ses yalıtımı bulunan iki tabakalı elemanın tabakaların
yoğunluğuna bağlı ses geçirmezlik değerleri yer almaktadır. Görünüldüğü gibi yoğunluğu 500 kg/m2
olan bir tabakalı elemanın ortalama ses geçirmezliği R = 55 dB olduğu halde aynı yoğunluğa malik
arasında 100 mm hava katmanı ve cam yünü bulunan iki tabakalı elemanın ortalama ses geçirmezliği
90 dB bulmaktadır. Bu durumda hava tabakasında yer alan cam yünü eleman üzerine gelen dalgaların
rezonans titreşimini engellediğini ve böylece ikinci tabakaya ses geçiş enerjisinin düşürüldüğü
görülmektedir. Şekilde yer almayan fakat ölçmeyle bulduğumuz 150-200 mm hava tabakası için
değerlerin, tabakanın 100 mm’den fazla olmasına rağmen, ses geçirmezliği çok az bir şekilde
artmasını sergilemektedir. Böylelikle arasında cam yünü bulunan iki tabakalı elmanın yüksek ses
geçirmezliği tabaklar arasında genişliğin 50-100 mm olduğunda yer almaktadır.

__________________________________

a) Bir tabakalı;

229

_______

b) İki tabakalı

Şekil 6. Bir ve iki tabakalı elemanın tabakalarının yoğunluğuna bağlı ses geçirmezlik değerleri grafiği
Şekil 7’de iki tabaka arasında sert bağlantı olmadığı durumda ses geçirmezlik 100-3200 Hz frekanslar
arasında 1/3 oktav bantlar için değerlendirilmiştir. Ölçme tabakalar arasında hava olmadığı, cam yünü
doldurulduğu ve tabakalara iç kenarlardan ses yalıtımı eklendiği durumlar için yapılmıştır. Şekilden
görüldüğü gibi tabaka cam yünüyle doldurulduğunda elemanın ses geçirmezliği en büyük değerler
almıştır. Tabakaya iç kenardan ses yalıtımı eklendiğinde ses geçirmezliğin sadece hava tabakası
bulunduğu durumdan daha yüksek olması görünmektedir.

Şekil 7. Tabakalar arasında sert bağlantı olmadığı durumda ses geçirmezliğin değerlendirilmesi
a) Sadece hava tabakası bulunduğunda; b) Kenarlarda ses yalıtımı bulunduğunda;
c) Tabaka ses yalıtımıyla doldurulduğunda; d) Tek bir tabakanın ses geçirmezliği
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Genelde bir tabakalı hafif ara duvarların ses geçirmezliğini artırmak amacıyla sertliğini azaltmak
elastiğini ise yükseltmek gerekir. Bunun için elemanın ses geçirmezliğini olumsuz etkilemiş olan kritik
frekans değerin standart frekans sınırlarından yukarıya taşınması istenmektedir. Çok tabakalı
elemanın ses geçirmezliğini artırmak için rezonans frekansı tabakalar arasındaki mesafeyi
ayarlamakla aşağıya indirmek mümkündür. Tabakaların sertliğini, elastikliğini ve kalınlığını farklı
şekilde seçmekle olumlu sonuca ulaşıla bilir. Tabakalar arasında ses geçirmezliği olumsuz etkileyen
ses köprüsü oluşturacak durumlardan kaçınmak gerekir. Deyinilenlerin yanı sıra genel taşıyıcı
duvarlara ara duvar elemanların sağlam monte edilmesine de dikkat edilmelidir. Montajın sağlam
yapılması bir de elemanın ses geçirmezliğini düşüren rezonans frekansta titreşimi ve dolayısı yollarla
sesin geçmesini engellemektedir.

SONUÇ
Endüstrileşmiş yapı sistemiyle yürütülen çok katlı konutlarda yer alan hafif prefabrikasyon ve dökme
kalıp sistemlerden oluşan betonarme elemanlarının dış ve yapı içi gürültüleri yetersiz şekilde kontrolü
vurgulanmıştır. Bu sistemde kullanılan bir ve çok katmanlı ara duvarların ses geçirmezliği detaylı
şekilde incelenmiştir. Bir tabakalı elemanların yoğunluğuna bağlı olarak ve iki tabakalı elemanlarda ara
mesafeye ses yalıtımı değişik şekilde yerleştirilmekle 100-3200 Hz frekanslarda ses geçirmezliği
ölçme yoluyla değerlendirilmiştir. Sonunda ara duvar elemanların ses geçirmezliğini yükseltmeye
yönelik öneriler verilmiştir.
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YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER
Rüknettin KÜÇÜKÇALI

ÖZET
Yüksek yapılar, Batı’da olduğu gibi, Türkiye’de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya
başlanan bir yapı cinsidir. Yüksek bloklarda mekanik tesisat ön plana çıkar. Yapının kışın ısıtılıp, yazın
soğutulmasında ve bütün yıl havalandırılmasında kullanılacak olan klima sisteminde belli özellikler
olması gerekir. Bu özelliklerin başında tesisatta ortaya çıkan yüksek statik basınç nedeniyle yapılan
düşey zonlama gelmektedir. Bu bildiride yüksek bloktaki sadece ısıtma ve bir bütün olarak klima
sistemleri ayrı ayrı ele alınarak bunların temel özellikleri, kullanılabilecek sistem seçenekleri anlatılmış;
örnek sistem açınım şemaları verilmiş ve uygulama detayı ile ilgili bazı pratik bilgiler küçük notlar
halinde sıralanmıştır.

1. GİRİŞ
Günümüzdeki yapı tekniğinde yüksek bloklar giderek daha büyük ölçüde kullanılmaktadır. 50 m.
yüksekliğin , yani 15 katın üzerine çıkıldığında genel olarak mekanik tesisatta ciddi sorunlar ortaya
çıkar ve bu özel sorunlar tesisat mühendisi tarafından dikkatle ele alınmalıdır.
Yüksek yapı ısıtma, havalandırma, klima tesisatı tasarımı; rüzgar etkisi, baca etkisi, iç hava kalitesi,
hava taşınması, yangın güvenliği, acil durum prosedürleri, deprem önlemleri, bina yönetim sistemi ve
zonlama gereksinimlerini dikkate almak zorundadır. Yapının mimari tasarımında tesisatla ilgili
rezervasyon üzerinde önemle durulmalıdır. Yüksek yapılarda tamamen havalı (Özellikle V.A.V. kutulu)
veya tamamen sulu (Özellikle 2 veya 4 borulu fan coilli) sistemler kullanılabilir. Ancak bunların karışımı
olan hem havalı hem sulu sistemler uygulamada daha yaygındır. Yüksek yapılarda sistem seçiminde
ekonomik kriterler ön plandadır. Yatırım ve işletme maliyetlerini optimize eden çözümler
araştırılmalıdır. Bu tip uygulamalarda yapılacak yanlışlıklar büyük boyutlarda kaynak israfına neden
olur.

2. ISITMA TESİSATI
2.1. Isı Kayıp ve Kazançları
Yüksek bloklar genellikle çevrelerindeki yapıların arasından tek başlarına yükselirler ve
korunmasızdırlar. Yüksek bloklarda gölgeleme etkisi olmadığından güneşten olan ısı kazancı önemli
mertebelerdedir. İkinci önemli konu gün boyunca bu ısı kazancı değeri güneşin konumuna göre
değişir. Yüksek bloklarda rüzgar etkisi ise çok önemli ikinci bir faktördür. Rüzgar hızı yerden olan
yükseklikte artar. Bu yüksek rüzgar hızına bağlı olarak binanın rüzgar yönündeki cephesinde önemli
bir pozitif basınç ve aksi yönde önemli bir negatif basınç oluşur. Bina cephesi açıklarından sızan hava
çok fazladır. Isı kaybı hesaplarında yükseklik etkisi göz önüne alınmalıdır. Ayrıca kalorifer kolonlarında
aşağı katlarda 90°C olan su sıcaklığı, üst katlara çıktığında (kolonlarda ısı yalıtımı yoksa) 90°C
olmayacaktır. Bu amaçla DIN 4701 yeni baskısında detaylı bir hesap yöntemi verilmiştir. Baca etkisi
ise yüksek blokların bir başka önemli özelliğidir. Soğuk dış hava ve sıcak iç hava; yüksek blok
merdiven kovanında ve diğer dikey şaftlarda yukarı doğru bir hava hareketi oluşturur. Aynen bacalarda
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olduğu gibi alt katlardan ve ana girişten giren hava düşey şaftlarda yukarı yükselir. Bu olay özellikle alt
katları ve ana girişleri etkiler. Bu nedenle ana girişlere döner kapı yapılması, sıcak hava perdeleri
uygulaması veya ekstra döşemeden ısıtma veya sıcak hava apareyleri kullanılması önerilen önlemler
arasındadır.
2.2. Çevre ve Çekirdek Zonları
Yüksek bloklar genellikle derinlemesine planlanır. Buna göre çevrede dışa bakan hacimler ve ortada
dışarı ile hiç ilişkisi olmayan çekirdek hacimleri ortaya çıkar. Yüksek blokların en önemli özelliklerinden
biri budur. Çevre zonunda güneşin, dış hava sıcaklığının ve rüzgarın etkilerine bağlı olarak sürekli
değişen bir ısıtma yükü geçerlidir. Çekirdek zonda ise yükler zamana bağlı olarak büyük farklılık
göstermez ve sabittir. Bu sabit yük genellikle yapay aydınlatmaya vs. bağlı olan yüksek iç kazançlar
nedeniyle yaz-kış soğutma yönündedir. O halde yüksek bloklardaki ısıtma tesisatı planlanırken çevre
zonlarla, iç zon mutlaka birbirinden ayrılmalı ve çok zonlu bir sistem düşünülmelidir.
2.3. Sistem Seçimi
Yukarıdakiler özetlenirse üç ana özellik ortaya çıkmaktadır :
a) Yapının çeşitli cephelerinde güneşten gün boyu değişen önemli ölçüde ısı kazancı vardır.
b) Rüzgar etkisine bağlı olarak, açılabilen en küçük aralıktan kontrol edilemeyen bir hava sızıntısı
söz konusudur.
c) Yapay aydınlatmaya bağlı olarak çekirdek bölgelerde önemli bir iç ısı kazancı vardır.
Bu özellik göz önüne alındığında, çevre zonunda değişikliklere çabuk cevap verecek ve otomatik
kontrolla kontrol edilebilen hızlı bir ısıtma sistemi düşünülmelidir. Bu anlamda çevre zonları için
örneğin; döşemeden ısıtma gibi ataleti fazla sistemler düşünülmemelidir. Konvektör, panel, ekstrüzyon
alüminyum radyatörler ve fan-coil gibi su hacmi az olan ısıtıcılar bu zonlar için en uygun çözümdür.
Her hacimdeki ısıtıcı bağımsız olarak kontrol edilebilmelidir. Çevre zonunda açılabilen pencereler
kullanılmamalıdır. Bu nedenle ısıtma ile birlikte havalandırma da yapılmalı ve hacimlere gönderilen
temiz hava oda sıcaklığından 3 veya 4°C fazla sıcaklığa kadar santralda ısıtılmalıdır. Çekirdek
hacimleri için ısıtma gerekmez. Sadece havalandırma yeterlidir. Gönderilen havanın sıcaklığı
ayarlanarak iç ısı kazançları karşılanabilir. Genellikle verilen hava sıcaklığının , oda sıcaklığından 5°C
daha düşük olması yeterlidir. Ancak otomatik kontrol, egzoz havasından aldığı sonuca göre hava
sıcaklığını 14°C’ye kadar düşürebilmektedir.
2.4. Isı Geri Kazanma
Yüksek blok ısıtma ve soğutma sistemleri ısı geri kazanma uygulamaları açısından geniş imkanlar
yaratır. Bazı zonların ısıtılırken, bazılarının soğutulması bu imkanı yaratan ana etkendir. Bu konuda
ASHRAE Handbook’larından geniş uygulama örnekleri bulunmaktadır. Yüksek bloklarda
uygulanabilecek ilginç bir fikir aynı su devresine bağlı ısı pompaları ile ısıtma ve soğutmanın
yapılmasıdır. Bu su devresine, ayrıca ihtiyaca göre devreye girmek üzere, sıcak su kazanı ve su
soğutma kulesi bağlıdır. Aynı zamanda ısıtma ve soğutma yapan ısı pompalarından soğutma yapanı
ortak su devresine ısı verirken, ısıtma yapan ısı pompası ısı çeker. Ortak devrede dolaşan suyun
sıcaklığını sabit tutabilmek için gerekli ilave ısıtma, sıcak su kazanı ile karşılanır. Türkiye’de henüz
uygulaması olmayan bu sistemin kuruluş maliyeti fazla olduğu için on yıldan önce yaygınlaşacağını
zannetmiyoruz.
2.5. Statik Basınç
Yüksek bloklarda sıcak su ile ısıtma yapıldığında büyük bir statik basınç ortaya çıkacaktır. Isıtma
sistemi içinde basınca en duyarlı elemanlar kazanlar ve radyatörlerdir. Normal radyatör ve kazanlar 4
bar, özel sipariş edildiğinde ise 6 bar basınca dayanıklı olarak üretilirler. Bina yüksekliği 60 m’yi, başka
bazı faktörleri ve emniyet payı dikkate alındığında yaklaşık 50 metreyi geçmemelidir.
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Yüksekliği 50 m’yi aşan bloklarda ise sistemin düşey doğrultuda iki veya gerekirse daha fazla sayıda
bölüme (zona) ayrılması gerekir. Sistemin ikiye bölünmesinde genellikle ara tesisat katı kullanılır.
Pratik olarak yüksek bloklarda her 20 katta bir galeri kat yapılır. Kalorifer 1. Bölüm tesisatında 20 kat
yukarıya doğru dağıtım yapılır. Sıhhi tesisatta ise galeri kattaki hidrofor sistemi 10 kat aşağıya, 2.
Hidrofor sistemi ise 10 kat yukarıya su basar. Ara tesisat katında bir ısı değiştirici kullanılır. Kazanda
üretilen sıcak su ile bu ısı değiştirgecinde, yaklaşık 5°C daha düşük sıcaklıkta yine sıcak su elde edilir.
Yüksek bloktaki kazanla ara tesisat katı arasındaki daireler kazandan, ara bloktan sonraki daireler ise
ısı değiştirgecinden beslenir. Basınç zonlamasının amaçları :
a) Sistemin statik basıncını azaltmak
b) Alt/üst basınç farkını azaltmak,
c) Akışkan debisini kontrol edebilmektir.
Her basınç zonu eşanjörü, hidroforu, pompası vs. gibi bağımsız işletme ve kumanda elemanlarına
sahip olmalıdır.
Şekil 1ve 2’de yüksek blok kalorifer tesisatı örnek açınım şemaları verilmiştir. Şekil 1’de bodrumdaki
kazan dairesi ve ilk 12 katı besleyen sistem gösterilmiştir. İki kazanlı bu sistemde dik kollektör
kullanılmıştır. Kazanlar ve ısıtma devresi gidiş, dönüşü bu kollektöre bağlıdır. Boyler beslemesi dik
kollektörden önce kazanlardan gelen hattan alınmaktadır. Kazanlar ilk 12 katın statik basıncına
dayanıklı olduğundan, sisteme doğrudan bağlıdırlar. Şekil 2’de ise 13 ve 25. Katlar arasını besleyen
ısıtma sistemi görülmektedir. Burada kazan yine bodrumdadır. Ancakbir eşanjör aracılığıyla ısıtma
devresine bağlanmıştır. Bu uygulamada 13 ve 25. Katlar arası ayrı bir kazanla beslenmiştir. Söz
konusu yüksek statik basın plaka tipi ısı eşenjörüne etkilemektedir. Bu katlar arasındaki kullanma
sıcak suyu için ayrı bir boyler düşünülmemiş, bodrum kattaki Şekil 1’de görülen boylerden bütün bina
beslenmiştir. Bu şemalarda kapalı genleşme depoları herbir kazana ve ayrıca herbir düşey zona ayrı
ayrı konulmuştur.
Kazan bodrumda veya özellikle doğal gaz halinde çatıda olabilir. Çatıdaki kazan daireleri yüksek
bloklarda, çok uzun bacanın yapım maliyetinden ve kıymetli inşaat alanından tasarruf sağladığı için
çok büyük avantaj yaratır. Şekil 3’te kazan dairesinin çatıda olduğu bir örnek sıcak sulu ısıtma
sisteminin açınım şeması görülmektedir. Burada 40 kat söz konusu olup, 20 ve 21. Katlar arasında bir
galeri katı oluşturulmuştur. Çatıdaki iki kazan yine bir dik kollektöre bağlıdır. Bu kollektörden 21 ve 40.
Katlar arası doğrudan beslenirken, 1 ve 20. Katlar arası bodrumda yerleştirilen plakalı ısı
değiştiricisinden beslenmektedir. Kullanma sıcak suyu devresi ise hem bodrumda, hem de galeri katta
yerleştirilen boylerlerden beslenmektedir. Her 10 kat için ayrı bir boyler grubu hizmet vermektedir.
Dolayısıyla ısıtma sıcak su devresi 2 düşey zondan, kullanma sıcak su devresi 4 düşey zondan
oluşmaktadır.

3. YÜKSEK BLOKLARLA İLGİLİ TESİSAT NOTLARI
1. Kapalı genleşme depolu kazanlarda, işletme basıncı depo üst basıncına eşittir. Açık genleşme
depolu kazanda ise,
İşletme basıncı = (kazan alt seviyesi ile açık genleşme kabı üst seviyesi farkı) x Emniyet faktörü
Emniyet faktörü özellikle kömürlü kazanlar için geçerlidir ve bu kazanlarda elektrik kesilmesi vs.
nedeni ile dolaşım pompasının durmasını göz önüne alır. Değeri 1,10 alınabilir. (Yüksek blokta
kömürlü kazan kullanmayınız.)
2. Boyleri besleyen kazan aynı olmalıdır. Boyler beslemesinde 90/70°C sabit sıcaklıkta su gerekir.
Ayrıca yaz-kış bütün yıl çalışır. Eğer boyler ısıtma kazanından beslenirse yazın kazan düşük
kapasitede ve verimsiz çalışır. Aynı zamanda ısıtma sistemi dış hava sıcaklığına bağlı olarak
değişen farklı sıcaklıkta su ile beslenmelidir. Bu durumda boyler bağlantısı için özel önlem
alınması gerekir.
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Bina ve boyleri aynı kazandan ısıtmak gerekirse, 3 yollu vana kullanarak iki farklı sıcaklıkta su elde
edilebilir. Ancak boyler kazanını ayırmak, yaz işletmesi de dikkate alındığında genelde işletmede daha
ekonomiktir.
3. Boyler yerleşimi ve cinsi. Yüksek binalarda serpantinli boyler kullanılmalıdır. Kalorifer basıncı 25
mSS’yi geçince çift cidarlı boylerde çökme olabilir. Ayrıca serpantinli boyler az yer kapladığı ve
ısınma süresi daha kısa olduğu için de avantajlı olacaktır. Silindirik kapların içeriden gelen basınca
dayanıklılığı, dıştan gelen basınca göre daha fazladır. Bu nedenle 6 bar işletme basıncındaki bir
çift cidarlı boylerde kalorifer devresi basıncı en fazla 2,5 bar olabilir. Boyler içersindeki suyun
boşaltıldığı yerlerde, kalorifer devresi suyu dolu ise, çift cidarlı boylerlerde çökmeler olur. Sonuçta
yüksek yapılarda serpantinli boyler kullanılmalıdır.
4. Pompa : Islak rotorlu pompaların max. kullanma basıncı 60 mSS değerindedir. Bina yüksekliği 60
m’den fazla (veya pompaya gelen statik basınç 6 bar’dan (60 mSS) fazla ise kullanılacak bütün
pompalar sfero döküm olmalı ve santrifüj pompalarda mekanik salmastra kullanılmalıdır.
5. Uzama : Yüksek bloklarda borularda sıcaklık ve uzun mesafeler nedeniyle uzama önemli
mertebededir. P.V.C. borularda ise uzama çelik boruların 7 katı mertebesindedir.
Kalorifer kolonlarında, sabit nokta yapılacak yerler belirlenmelidir. Uzama miktarı 30 mm’yi
bulduğunda bir boru kompansatör kullanılmalıdır. Uzama miktarı, özel branşman ve esnek bağlantılar
varsa en fazla 50 mm., klasik uygulamalarda ise 30 mm. değerini aştığında ikinci boru kompansatör
kullanılmalıdır. Bu amaçla özel olarak kalorifer tesisatı için üretilen kılavuzlu (yataklı) kompansatörler
söz konusu tesisatta başarı ile kullanılmaktadır.
Yaklaşık 1 m. boru 100°C sıcaklık farkında 1 mm. uzağından, branşmanlar da dikkate alınarak
kompansatörlerin her 30 m’de bir konulması uygundur. Kompansatör kullanılamıyorsa boruda Omega
yapılarak da uzama alınabilir. Omega (veya kompansatör) ilk ve son branşmanın ortasında
yapılmalıdır.
Alt kattan itibaren kolonda ilk sabit nokta, bodrumdaki yatay boru uzunluğunun yaklaşık iki katı bir
mesafede teşkil edilebilir. Eğer bir tek kompansatör veya omega kullanılacak ise üst taraftaki sabit
nokta sondan 3. veya 4. katta olabilir.
Çatıdaki havalık boruları kolonlardan sonra yaklaşık 5 m yatay uzunlukta olmalıdır. Radyatör
branşman boruları uzamanın fazla olduğu noktalarda en az 2-2,5 m yapılmalıdır. Duvar geçen
branşmanlardan kaçınılmalı, zorunlu ise duvar geçişinde esnek kovan kullanılmalıdır. En üst katın
dönüş kolonu ile radyatör çıkış ekseni arasındaki seviye farkı hesaplanan uzama değerinden yaklaşık
2 cm daha fazla olmalıdır. Yani pratik olarak 5 - 6 cm olmalıdır. Eğer bu sağlanamıyorsa, dönüş
kolonu üzerine bir parça ilave edip üzerine pürjör takılmalıdır. Radyatör branşman bağlantıları
radyatöre direkt bağlanmamalıdır. Aksi halde pirinç vanadan veya ek noktasından kopar. Bu amaçla
bir dirsek ve köşe radyatör vanası kullanılması, branşman uzunluğunun 1-2 m olması yararlı olacaktır.
Kalorifer kolonlarından duvar geçişlerinde,
a) Esnek kovanlar oluşturulmalı,
b) Bu sağlanamıyorsa branşmanlar duvarı geçmeden önce yaklaşık 2 m yatay ilerlemeli.
c) Boru geçişlerinin olacağı duvarlarda korozyon riski nedeniyle Ytong tipi kireç esaslı malzeme
kullanılmamalı veya borunun bu malzeme ile temasını önleyecek özel kovan kullanılmalıdır.
Boru geçiş delikleri yine aynı korozyon nedeni ile kesinlikle alçı ile doldurulmamalıdır. Kolonların
döşeme geçişlerinde kovan kullanılmalıdır.
6. Kalorifer tesisatı kesinlikle kaynaklı yapılmalıdır. Fittings kolonlarda ve kısa branşmanlarda
kullanılmamalıdır.
7. Isıtıcı : Döküm ve panel radyatörler 4 Atü işletme basıncına dayanacak şekilde üretilirler. Yüksek
yapılar için radyatör sipariş verirken 6 Atü işletme basıncında kullanılacağı siparişte belirtilmelidir.
4 Atü ve 6 Atü radyatörlerin fiyatları aynıdır. Eşanjör kullanılan yüksek yapılarda da statik basıncın
6 Atü değerini geçmemesi, özel bir nedenle bu değer aşılacaksa, yüksek basınca dayanıklı
ısıtıcılar kullanılması gerekir.
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8. Uzamalarında zayıf nokta oluşturduğu için. Bunun yerine bütün radyatörlere dönüş vanası
kullanılmalıdır. Kullanılacak sürgülü vanalar PD 10 kalitesinde olmalıdır.

4. KLİMA SİSTEM ÖNERİLERİ
Yüksek blok veya kulelerde iç zon ve çevre zonu dikkate alınarak aşağıda 4 sistem önerisi verilmiştir.
SİSTEM 1
İÇ ZON : VAV
ÇEVRE ZONU : Fan-coil
Avantajları :
• Kolay ve ekonomik gece ayarı yapımı/sabah ısıtma operasyonu
• Zon kontrolu için mükemmel bir fleksibilite
• Pencere altına ısıtıcı yerleştirilmesi imkanı dolayısıyla, muhtemel downdraft problemine en iyi
çözüm.
• Sadece bir tek klima cihazı ve bir tek kanal sistemi
• Dönüş - egzoz sistemi ile dış hava soğutma imkanı
Dezavantajları :
• İlk tesis fiyatı pahalıdır.
• Fan-coil ünitelerinin çevre zonda kullanılması burada yer kaybına neden olmaktadır.
• Çevre zon ısıtmasıyla, iç zonun, birbiriyle karışmasını önlemek için, çok dikkatli bir dizayn
gerektirir.
SİSTEM 2
İÇ ZON : VAV
ÇEVRE ZONU : Tam havalı, sabit hacimli sistem
Avantajları :
• Hiçbir döşeme alanı işgali yoktur.
• Kontrol zonlarının değişmesinde mükemmel bir fleksibilite
• Kolay ve ekonomik gece ayarı yapımı/sabah ısıtma operasyonu
• Soğutucu devre geceleyin durdurulabilir.
Dezavantajları :
• İki ayrı kanal sistemi gerektirir.
• Sabit havalı dış zonda, VAV sistemindeki işletme ekonomisi yokur.
• Çevre zonda 250 W/m ısı kaybı mertebelerinde muhtemel downdraft problemi vardır.
SİSTEM 3
İÇ ZON : VAV
ÇEVRE ZONU : VAV; Reheat
Avantajları :
• Tek bir kanal sistemi vardır.
• Minimum hava miktarı gerektirir.
• Yeni iç yerleşimlere çabuk ve kolay uyum sağlar.
• Klasik reheat sistemlere nazaran daha az enerji sarfiyatı
• Sistem dizaynı kolaydır.
• Döşemede yer kaybına sebep olmaz.
• Sıcak suyla reheat yapılabilir. Ancak büyük çarşıların dükkanlarının VAV sisteminde, VAV
kutularına elektrik ısıtıcı montajı daha uygundur. Bu kutulara sulu ısıtıcı monte etmek, ‘’VAV
sistemi sulandırmak’’ olarak tanımlanabilir.
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Dezavantajları :
• Klasik reheat sistemine göre daha az enerji sarfetmesine rağmen, hala ısı savurganlığı vardır.
• İlk tesiste, boru vana sisteminin getirdiği ek maliyet vardır.
• Isı kaybı yüksek olması halinde down-draft problemi vardır.
SİSTEM 4
İÇ ZON : VAV
ÇEVRE ZONU : ÇİFT KANALLI VAV SİSTEMİ
Avantajları :
• VAV sistemleri içinde maksimum enerji tasarrufu yapan bir sistemdir.
• Döşemede yer kaybına sebep olmaz
• Kolay ekonomik gece ayarı yapımı/sabah ısıtma operasyonu temin eder.
• Isı geri kazanım sistem tatbikatlarına uygundur.
• Minimum hava miktarı gerektirir.
Dezavantajları :
• İki kanal sistemine gerek vardır.
• İlk tesisi en pahalı olan VAV sistemidir.
• Isı kaybının büyük olması halinde, muhtemelen downdraft problemi yaratır.
4.1. Fan Coil Sistemi
Primer havalı fan coil sistemi çok zonlu sistem ihtiyaçlarını karşılayabildiğinden, yüksek blok çevre
zonlarında, ucuzluğu ve basitliği nedeniyle, çok kullanılan bir sistemdir. Fan coil sistemi 2 borulu veya
4 borulu olabilir. 2 borulu fan coil sistemleri ucuzluğu, mevcut binalara uygulamasının kolaylığı, her
odanın bağımsız kontrolu imkanını vermesi ve oda havalarının birbirine karışmaması nedeniyle tercih
edilir. Ancak tamamen ısıtma veya tamamen soğutma yapabildiğinden, ara mevsimlerde yetersiz kalır
ve konfor bozukluğu hissedilir. Ses problemi bir başka önemli dezavantajıdır. Geçiş mevsimlerindeki
konforsuzluğu ortadan kaldırmak için 4 borulu fan coil kullanılabilir. Bu sistemle binada aynı anda
ısıtma ve soğutma yapabilme imkanı getirilmiştir.
Şekil 4’te yüksek blok uygulamaları gibi büyük sistemlerde kullanılabilecek sekonder pompalı 2 borulu
fan coil sistemi açınım şeması görülmektedir. Burada primer devre pompaları suyu kazan (veya
soğutma grubu) devresinde dolaştırırken, sekonder pompalar suyu farklı fan coil zonlarına
beslemektedir. Sekonder pompalar frekans konvertörlü olabilir. Sekonder pompalı sistem daha pahalı
olmasına karşılık, tek pompalı sisteme göre enerji ekonomisi sağlar, sistem daha dengeli çalışır ve
işletmesi daha sorunsuzdur.

5. YÜKSEK KLİMA TESİSATINDA PRATİK NOTLAR
5.1. Havalandırma Tesisatı
1. Booster fan kullanımı mantığı çoğunlukla bilinmemektedir. Birbirinden çok farklı dirençlerde hava
kanalları tek fanla beslenmeye çalışılmaktadır. Böyle durumlarda fan seçimi kritik devreye göre
yapıldığından, gereğinden büyük fanlar ortaya çıkmakta ve direnci az olan devrelerde kısma
suretiyle direnç dengelenmesi yapılırken enerji ziyan edilmektedir. Bunun yerine farklı
dirençlerdeki paralel hava kanalları içinde en düşük dirence sahip olana göre fan seçildiğinde ve
yüksek dirence sahip kollarda fark direnç booster fanlarla karşılandığında büyük tasarruf imkanı
doğmakta ve sistem çok daha mükemmel dengelenmektedir.
2. Garaj havalandırması için büyük kapasiteli aspiratörler ve büyük kesitli hava kanalları kullanılarak
yerine; kuranglez yapıp, bu kuranglezlere alt ve üst kotlarda hava basan aksiyal fanlar; (herbiri
1000 - 2000 m3/h kapasiteli düşük basınçlı fanlar) veya booster fanlar monte etmek daha uygun
bir çözümdür.
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a) Kenarlara monte edilmiş bile olsa hava kanallarının aşağı sarkması ve kullanım alanlarını
daraltması söz konusudur. Kanalların keskin kenarları insanların başını vurma riski yaratmaktadır.
b) Küçük kapasiteli çok sayıda fan ile garaj egzozu yapılması kuruluş maliyeti (%50 daha ucuz) ve bir
fanın arıza yapması halinde (veya servis sırasında) diğerlerinin çalışmaya devamı suretiyle
çalışma güvencesi avantajları vardır.
c) Booster tip veya klasik aksiyal tip fanlar hız anahtarı ile birlikte monte edilirse , sürekli max.
kapasitede aspirasyon yerine, ihtiyaç oranında çalışacaklardır. Kapalı ortamların ortalama egzoz
havası miktarı, çoğu zaman kullanılan cihaz kapasitelerinin yaklaşık %10-%40’ı arasında
kalmaktadır.
Banyolarda aspiratör kullanılmalıdır. Kimse cam açıp banyo yapmamaktadır. Egzoz menfezi küvet
hacmi içinden bataryanın ters tarafından yapılmalıdır.
İç hava kalitesi
a) Kapalı binalarda yorgunluk vs. gibi şikayetler oluşmaktadır. Bunların %45’i havalandırma ile
ilgilidir.
b) İç hava kalitesi : yerden 1,83 mt. yüksekliğe kadar, yandan 60 cm. mesafe içinde kalan hacim için
araştırılır.
c) Kanal sistemlerinin temizliği Batı Ülkelerinde bir sanayi haline gelmiştir.
d) Hava kanallarında nem %30-%60 arasında olmalıdır. %70’de mantarsal bakteriler üremektedir.
e) CO2 1000 ppm’i geçerse problem başlar. 5000 ppm ölüme yol açabilir.
3. Yüksek bloklarda camlar sınırlı ölçüde açılabilir. Ancak mekanik havalandırma esastır.
4. Katlar aspiratör havası
a) Adana gibi sıcak bölgelerde asansör, makine dairesine üflenebilir. (sıcaktan asansör termiği
atabiliyor)
b) Teras kattaki soğutma kulesinin veya havalı kondenserin üzerine üflenebilir. Soğutma kulesinin
veya hava soğutmalı kondenserin verimi artacaktır. Teras kattaki soğutma kuleleri kalorifer
bacalarından uzağa monte edilmeli ve baca kule seviyesinden 3 m daha fazla yükseltilmelidir.
5. Tesisat şaftları yapılırken döşemelerin karşısındaki perde duvarda beton çıkıntı olursa kalas konup
çalışılabilir. Yüksek bloklarda çalışma güvenliği için çalışılan şaftın alt katı da kalas ile kapatılıp
çalışılmalıdır. (İşçi güvenliği için)
6. Yine büro, alışveriş merkezi vb. yapılardaki egzoz havaları kokusuz ve kirlenmemiş olmaları şartı
ile garaj havalandırmasında kullanılabilir.
7. Otellerde yatak odaları arasında ses geçişinin önlenmesi için, ortak egzoz kanallarında önlem
alınmalıdır. Bu amaçla egzoz kanalı branşmanlarına ses yutucu yerleştirilebilir veya her oda uzun
bir branşman ile ana kanala bağlanır.
8. Servis bakım ve onarım için şaft kapakları yerine şaft kapıları bırakılmalı.
9. Çatıdaki veya uzaktaki aspiratörlerin ve tüm motorlu cihazların elektrik tabloları çatıda aspiratör
yanında (cihazların yakınında) kumanda ve kontrolları ise kontrol ve kumanda odasında olmalıdır.
10. Yangın ihbar ve otomasyon sistemleri seçilirken bazı ihbarları otomasyon, bazılarını ise yangın
ihbar aldığından; koordinasyonun daha iyi sağlanması için aynı firmanın ürünü olması yararlı
olacaktır.
11.
a)
b)
c)

Filtre kesitini imkan varsa 2-3 kez büyük seçerek
Filtre temizliği için gerekli servis sayısı azalacak , ayda bir yerine üç ayda bir servis yapılacak.
Filtre direnci azalacağından fan enerji tüketimi azalacak.
Sıcaklık kontrolü yoksa, kirlenmeyle azalan hava debisine bağlı menfez ve anemostatlardaki
yoğuşma ortadan kalkacaktır.
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12. Statik basınç kayıpları açısından dengeli olmayan kanallarda hava ayarı teorik olarak kanal üstü
damperlerin kısılması ile yapılabilir, ancak pratikte çok kısılınca ses oluşmaktadır. Bu nedenle
cihaz çıkışına uzak ve yakın olan kanalların basınç dengelenmesi damperlere güvenmeden
yapılmalıdır. Dengeleme için kısa kanalın çapı, hava hızını kabul edilir değerlerin üzerine
çıkarmadan bir veya iki çap küçültülmelidir. İlk menfezin hava damperinden yaklaşık 6 m veya
daha fazla uzakta olmasına dikkat edilmelidir.
13. Hava dağılımı yapılırken, büro mahallerinde 2,8 m kat yüksekliğinde anemostat başına yaklaşık
7500 BTU/h’den daha fazla soğuk hava üflemesi halinde (duvar ve cam tipi klima cihazlarında
olduğu gibi) ortamda ciddi sıcaklık farklılıkları ve istenmeyen hava hareketleri oluşmaktadır.
14. Büyük ve tek odaların hava ile şartlandırılmasında dönüş havasını odadan ayrı bir kanalla
toplamak yerine, asma tavanı veya yükseltilmiş döşemeyi plenum olarak kullanmak ve bu
plenumdan tek noktadan emiş yapmak uygun ve avantajlı bir çözümdür.
15. Asma tavanın dönüş havası plenumu olarak kullanılması halinde kanal maliyetlerinde önemli bir
tasarruf sağlanır. Buna karşılık ;
a) Bütün binada uygun hava dengelemesi zorlaşır.
b) Çatlaklardan hava sızıntısı olur ve bu noktalarda kirlenmeye neden olur.
c) Emişe en yakın dönüş havası açıklandığından daha fazla hava emilerek hava dağılımını bozabilir
ve sese neden olabilir.
d) Ofis alanları arasında ses geçişine neden olur.
16. Yüksek basınçlı havalı sistemlerde, kaçaklar çok önemlidir. Kaçak oranları %30 değerlerine
ulaşabilir. Bunun için bu sistemlerde mutlaka contalı sızdırmaz kanal kullanılmalıdır. Yuvarlak
kanallarda üretim fabrikada yapılır ve kanal sızdırmazdır. Kanalda kenetle birleşme yoktur.
Kanalların birbirine eklenmesinde ise contalı ve geçmeli sızdırmaz bağlantı kullanılır. Bağlantılar
flanşlı değildir. Böylece hem kanal montajı hızlı, hem de kanal sistemi sızdırmazdır.
17. Havalandırma ve klima sistemlerinde hava kanalları montajı yapılırken, inşaat süresince açık
kalacak olan menfez ağızları veya kanal uçları naylon ile kapatılarak, yapıştırıcı bantla dıştan
sarılmalıdır. Aksi halde kanalların içersine dolan tozlar fanların ilk çalışmasında bitmiş durumdaki
binayı kirletecektir. Hatta kanal içinde kalacak bazı parçalar, hava hareketinde sürekli gürültü
kaynağı oluşturmaktadır.
18. Düşey şaftlardaki hava kanalları düzenlenirken hava dağıtımında emiş (egzoz) kanalının en üst
kata yerleştirilen egzoz santralına, besleme kanalının da en alt kata yerleştirilen taze hava
santralına bağlanması halinde şaft kesitinden tasarruf sağlanır. Çünkü kanallarda biri küçülürken
diğeri büyür. Şaft boyunca toplam yer ihtiyacı değişmez.
19. Bir binada genel olarak ihtiyaç duyulan şaftlar ;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Baca şaftı
Kalorifer ve sıhhi tesisat boruları
Klima ve havalandırma kanalları
Elektrik şaftları
Mutfak aspiratör şaftları
Pis su şaftları

olarak sayılabilir. Şaftlar bağımsız olmalıdır. Örneğin elektrik ve tesisat şaftı aynı olamaz. Kalorifer,
sıhhı tesisat şaftına hava kanalı konulmaz.
20. Yangın damperlerinin manyetik anahtarlı seçilmesi yerine , ilk yatırımı artırsa bile elektronik
kumandalı seçilmesi çok uygundur. Özellikle işletmeye alma döneminde şantiye elektriği
kullanırken, enerji kesilmesi nedeni ile ciddi zorluklar yaşanabilmektedir. Sonuçta tekrar kurmakla
başa çıkılamayıp telle bağlanarak sakıncalı bir çözüme gidilmektedir.
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5.2. Klima Tesisatı
1. Mimarlara Notlar
a) İş merkezi planlamasında katlar farklı firmalarca kullanılacaktır. Her katta UPS odası + şaft +
tesisat + ayrı bir soğutma grubu olmalıdır.
b) Taze hava emişinde hava alma ağzı
• Yerden yüksekte
• Trafik akışının en az olduğu bölgede olmalıdır.
c) Klape ve damperler yerinde sökülebilir tip olmalıdır.
d) Proje aşamasında test noktalarının belirlenmiş, mimari ve tesisat projelerine işlenmiş olmaları
gereklidir.
2. Ofis yapılarında toplam elektro-mekanik tesisat için yer ihtiyacı inşaat alanının %8 ile 10’u
arasındadır. Tipik ofis katlarında çevre üniteleri inşaat alanının %1 ile 10’u arasındadır. Tipik ofis
katlarında çevre üniteleri inşaat alanının %1 ile 3’ü arasında yer tutar. Öte yandan iç şaftlar %2
daha fazla alana gereksinim gösterirler. Bu nedenle kanallar, borular ve ekipmanlar har katta
inşaat alanının yaklaşık %3 ile 5’i yer ihtiyacı gösterirler. Elektrik ve sıhhi tesisat için her katta ilave
%1 ile 3 oranında yere gereksinim vardır.
3. Yazın iç ortam sıcaklığı seçilirken, insanların bu ortamda kalma süreleri de dikkate alınmalıdır. Sık
girilip çıkılan yerlerde iç sıcaklığın, dış hava sıcaklığından 6-8°C daha düşük olması yeterlidir.
Sürekli oturulan ofis odaları gibi yerlerde ise bu fark daha fazla olmalıdır. Böyle yerlerde iç
sıcaklığı 24°C ve izafi nemi %59 almak iyi bir tasarım hedefidir.
4. İstanbul ve benzeri yerlerde kış konfor klimasında nemlendirme sistemine Ankara, Erzurum gibi
soğuk bölgelere göre çok daha kısa sürelerde ihtiyaç duyulmaktadır. Buna karşın nemlendiricilerin
getirdiği işletme ve bakım zorlukları, kuruluş ve işletme maliyeti sistemi ekonomik olmaktan
uzaklaştırmaktadır. Ayrıca nemlendirmenin su ile yapılması nemlendirici havuzlarında durgun
suda bakteri üremesine ve bu bakterilerin hava ile büro hacimlerine
iletilmesine neden olmaktadır. Nemlendiricilerin tesis edilmemesi halinde aşağıdaki avantajlar
sağlanacaktır.
İlk kuruluş, maliyeti azaltacaktır.
Su tasfiye cihazı kapasitesi azalacaktır.
Nemlendirme pompaları ve armatürleri ile nemlendirme otomatik kontrol sistemi tesis edilmeyecektir.
Yer tasarrufu sağlanacaktır. Su ve enerji gibi işletme giderleri azalacaktır. (Özellikle buharlaşma için
harcanacak enerji işletmeye çok büyük maliyetler getirmektedir.)
5. VAV sistemlerinde kış işletmesinde; VAV santralından sabit sıcaklıkta (16°mertebesinde) hava
üflenir. Ortam sıcaklığı yüke bağlı olarak düştükçe VAV kutusu ortalama üflenen havayı kısmaya
başlar. Hava miktarı %30 mertebesine kadar kısılır. Bu değerden sonra hava debisi sabit kalır ve
ısıtıcı serpantin devreye girerek havayı ısıtmaya başlar. Böylece ısıtma ihtiyacı doğduğunda,
odaya sabit %30 debisinde sıcak hava üflenir. Ters yöndeki gelişmede; yani ısıtmadan soğutmaya
geçişte ise, önce ısıtıcı devreden çıkar, sonra soğuk hava miktarı giderek arttırılır. Yaz
işletmesinde ise üfleme havası sıcaklığı min. 14°C’dir. Ortam sıcaklığı hava miktarı azaltılıp
artırılarak kontrol edilir. %30 min. hava debisine ulaşınca, havanın daha fazla kısılması önerilmez.
6. VAV kutularındaki ısıtıcılar orjinal elektrikli ısıtıcılardır. Bu ısıtıcıların pek çok üstün yanları vardır.
Türkiye’deki uygulamada ise elektrikli ısıtıcı yerine sıcak sulu serpantinler kullanılmaktadır. Elektrik
enerjisi kullanmamanın getirdiği kazanca karşılık; ilave borular, kontroller, servis ihtiyaçları ile
daha pahalı ve işletimi zor bir sisteme gidilerek bu ödenmektedir. Ayrıca sulu bataryaların
selonoidleri sorun yaratmaktadır. VAV kutularına monte edilecek ısıtıcılar (özellikle büyük
çarşıların dükkanlarında) elektrikli tip olmalıdır. Çünkü ısıtma süresi günde bir kaç saati
geçmemektedir. Sonuç olarak VAV kutu çıkışlarına sulu tip ısıtıcı monte edilerek, orjinal sistem,
terim yerindeyse, sulandırılmıştır.
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7. VAV çözümünde hava miktarı yüksek olduğundan dönüş havası asma tavan içerisinden toplanıyor
ise, tavanda bırakılacak hava geçiş kesitine dikkat edilmelidir.
8. VAV kutusu ile anemostat arasında akustik izoleli hava kanalları kullanılmalıdır.
9. VAV’dan sonraki tüm kanallarda akustik izolasyon olmalıdır veya akustik izolasyon özelliği olan
özel fleksibl kanal kullanılmalıdır.
5.3. Cihazlar
1. Seçilecek cihazın kalitesi çok önemlidir. Kaliteli cihaz aradaki farkı har zaman öder. Bir
taahhütümüzde mevcut 25.000 m3/h ve 16.000 m3/h iki santral; etiket değeri olarak aynı hava
kapasitesinde ve aynı ısıtma/soğutma kapasitesindeki iki adet iyi kalite klima santralı ile
değiştirildi. Sonuçta ortaya çıkan soğutma çok farklı oldu ve çok konforlu bir ortam oluştu. Bütün
şikayetler kalktı.
2. Taze hava santralları yaz-kış 22°C sıcaklıkta hava üfleyecek şekilde seçilmelidir. Türkiye
koşullarında büro planlaması iyi yapılmıyor. Kullanım maksadı değişiyor ve insan sayısı daha fazla
olabiliyor. Bu nedenle mutlaka bir emniyet sayısı göz önüne alınmalıdır.
3. Otomatik kontrol sudan korunamadığından açık alana klima santralı monte etmekten olabildiğince
kaçınılmalıdır. Açık havadan gelen (kurum , asit vs.) aşırı korozyon yaratmaktadır. Ayrıca yüksek
blok çatılarında fazla rüzgar yükü, donma riski gibi sakıncalar vardır.
4. Sabit debili klima santrallarında, çift devirli fan kullanılması büyük ekonomi ve kolaylık sağlar.
Özellikle yaz kış hava debileri geçişleri ve sistemin kısmen çalıştırılması hallerinde bu yarar
kendini gösterir.
5. Zaman zaman ikiye bölünüp ayrı ayrı kullanılabilecek büyük toplantı salonlarının klima cihazları 2
adet seçilmelidir. (Her toplantı salonunun klima cihazı ve aspiratör sistemi ayrı olmalıdır.)
6. Hava soğutmalı grup ve santralların serpantinleri Akdeniz iklimine (zonlu iklim) uygun tip (kanal
araları geniş) seçilmelidir. Kaba filtre + torba filtre kullanılmalıdır.
7. Kondenser küçük olursa kondenzasyon basıncı yüksek olur. Verim düşer ve elektrik tüketimi artar.
Kompresör ömrü kısalır. Kompresör ömrü Avrupa’da 20-25 sene, bizde yaklaşık 4-5 sene
mertebesindedir.
8. İstanbul’da su problemi vardır. Şartlandırılmış su çok pahalıdır. Hava soğutmalı soğutma grubu
seçmek daha uygundur.
9. Teraslardaki soğutma kuleleri kalorifer bacalarına yakın ise kışın kulenin üzerine naylon veya
benzeri malzeme ile kapatmak gerekir. Kalorifer bacasından çıkan kurumlar DKP sactan imal
edilen soğutma kulelerinde aşırı korozyona neden olmaktadır. Paslanmaz çelikten soğutma kulesi
imalatı pahalı olduğu için ancak çok özel durumlarda tercih edilmektedir. Soğutma kulelerini
kalorifer bacalarından olabildiğince uzağa monte etmeye kalorifer bacasını ise daha yüksek
yapmaya çalışmalıdır.
10. Otellerde ve ofis binalarında fan coil termostat kontroluna rağmen zon yapılmalıdır. Müşteri veya
kullanıcı oda termostadını sonuna kadar açmakta ve enerji kaybına neden olmaktadır. 4 cephede
4 ayrı eşanjör ve zon sistemi olmalıdır.
11. Fan coil fanına oda termostadı ile kumanda etmek fan sesini kesikli duymak anlamına gelir.
Sürekli ses rahatsız etmez. Fan devreye girip çıkarken, ortaya çıkan kesikli ses rahatsız eder.
12. Kaj içine alınacak fan coiller gizli tip (Galvanizli ve boyunlu tip) seçilmelidir. Otel odaları haricindeki
binalarda tavan tipi fan coil ve split cihaz kullanmaktan kaçınılmalıdır.
a) Filtre temizliği , bakım ve servisi güçlük yaratmaktadır.
b) Asman tavanda servis elemanının parmak izleri kalmaktadır.
c) Cihaz altındaki bölgede istenilen konfor şartları sağlanamamaktadır.
13. Tavan tipi fan coil kullanılan yerlerde (otel gibi) soğutma devreye alınmadan önce fan coil altındaki
ahşap kapaklar açık bırakılmalıdır.
a) Kontrol nedeniyle,
b) Su damlarsa ahşabın çürümemesi için.
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Şekil 2. Yüksek blok açınım şeması (13. – 25. katlar arası)
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Şekil 3. Yüksek blok çatı ısı merkezi uygulaması
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Şekil 4. Fan-Coil + Taze hava sistemi akım şeması
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6. SONUÇ
Yüksek bloklar günümüzde giderek daha fazla kullanılan bir yapı biçimidir. Yüksek bloklarda yapının
fonksyonları açısından mekanik tesisat büyük öneme sahiptir. Yüksek bloklardaki HVAC
uygulamalarını diğer konfor uygulamalarından ayıran belirli özellikler vardır. Bunların başında büyük
statik basınç değerleri gelir. Bu sorunla başedebilmek üzere yapı düşey zonlara ayrılır. Bir başka
önemli özellik ise çevre ve çekirdek zonlarının farklılığıdır. Genellikle çevre ve çekirdek zonları için
farklı sistemler seçilir. Bildiride sadece ısıtma sistemleri ve daha yaygın kullanılan tam klima sistem
seçenekleri tartışılmıştır. Bu tür sulu sistemlerde uygulanabilecek sıcak sulu ısıtma ve fan coil (ilave
klima santralları) sistemleri açınım şemaları üzerinde durularak, örnek şemalar tartışmaya açılmıştır.
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BUHAR TESİSATI
Rüknettin KÜÇÜKÇALI

ÖZET
Buhar geçmişte olduğu gibi günümüzde de endüstride ve güç üretiminde yaygın olarak kullanılan ve
çok iyi özellikleri olan bir ısı transfer akışkanıdır. Buhar tesisatı sıcak su, kaynar su veya termik
yağlara göre çok karmaşıktır. Yapımda ve işletmede bilgi ve özen ister. Bu bildiride proses amaçlı bir
buhar tesisatı, alt sistemlere ayırarak ve örnek akış şemaları üzerinden açıklanmıştır. Ayrıca önemli
konuların altı çizilmiştir. Bu bildiride yakma sistemi olarak, endüstride buhar üretiminde en yaygın
kullanılan fuel oil yakma sistemleri üzerinde durulmuştur. Buhar sistemindeki enerji geri kazanmaya
yönelik cihazlar üzerinde de durulmuştur.

1. GİRİŞ
Buhar çeşitli amaçlarla çok yaygın olarak kullanılan bir akışkandır. Buharın ana kullanım alanları 1Endüstriyel , 2- Isıtma , 3- Termik santrallarda elektrik üretimidir. Burada esas olarak endüstride buhar
kullanımı üzerinde durulacaktır. Sadece ısıtma amacıyla buhar kullanımı artık terk edilmiştir. Ancak
özel durumlarda ısıtmada buhar kullanılmaktadır. Bu nedenlerin en önemlisi ısıtma yapılan bölgede
büyük kot farkının bulunmasıdır. Kazan üzerinde statik basıncın çok yüksek olması nedeniyle bu
durumlarda sıcak veya kızgın su kullanılamaz veya ekonomik olmaktan çıkar. Endüstride buhar
kullanımında tercih nedenleri şöyle sıralanabilir :
1. Yüksek akışkan sıcaklıklarına çıkmak mümkündür.
2. Isı geçiş yüzeylerinde sıcaklık sabittir. Buhardan ısı çekişi genellikle doymuş buharın
yoğuşmasıyla gerçekleşir. Bu işlem sabit sıcaklıkta gerçekleştiğinden bütün ısıtma yüzeyi
boyunca buhar tarafının sıcaklığı sabittir.
3. Sıcaklık kontrolunu çok hassas biçimde gerçekleştirmek mümkündür. Söz konusu sabit
yoğuşma sıcaklığı buharın basıncına bağlıdır. Basınç kontrolu yoluyla proses sıcaklığını çok
hassas olarak kontrol etmek mümkündür.
4. Büyük miktarda ısı enerjisini küçük bir kütle ile taşımak mümkündür.
5. Buhar hijyenik , tamamen saf bir maddedir. Bu nedenle özellikle gıda endüstrisinde
vazgeçilmez bir dezenfeksiyon ve proses elemanıdır. Buharsız gıda endüstrisi düşünülemez.
Yukarıda sayılı nedenlerle buhar gıda , kimya , petrokimya , tekstil endüstrisinde geniş ölçüde
kullanılır. Buharın dezavantajları ise :
1. Buhar tesisatında korozyon riski fazladır.
2. Kondens hattının oluşturulması ve işletmesi zor ve pahalıdır.
3. Buhar dağıtım hatları belirli bir eğime sahip olmalı ve içinde kondens birikmemelidir.

2. BUHAR TESİSATI
Buhar tesisatı aşağıdaki sistemlere ayrılabilir :
a) Buhar kazanı sistemi
b) Yakıt devresi sistemi
c) Su besleme sistemi
d) Kazan dairesindeki buhar devresi
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e) Buhar kullanım devresi
f) Kondens devresi
g) Isı ekonomisiyle ilgili cihaz ve devreler
2.1. Buhar Kazanları
Endüstriyel kullanımda en yaygın kazan tipi (skoçtipi) alev duman borulu kazanlardır. Su borulu
kazanlara endüstride ancak özel hallerde ihtiyaç duyulur. Kazan seçilirken,
1. Çalışma basıncı gereksiz yere büyük seçilmemelidir. Eğer farklı basınçta buhara ihtiyaç varsa ve
farklı basınçlardaki buhar gereksinimi anlamlı miktarlardaysa, farklı basınçta çalışan kazanlar ve
buhar devreleri oluşturmakta yarar vardır.
2. Buhar kapasitesi de iyi belirlenmeli, gelecek için düşünülen buhar ihtiyaçları için büyük kazan
seçmek yerine, birden çok sayıda kazan seçmek, projeyi buna göre yapıp, yerlerini ayırmak ve
gelecek için planlanan kazanı tesis etmemek en iyi çözümdür. Kazanları büyük seçerek düşük
kapasitelerde çalıştırmak önemli verim düşüklüklerine neden olur.
3. Birden çok kazan seçiminde kazan kapasiteleri kullanım alanındaki risk faktörüne bağlıdır. Eğer
risk alınabiliyorsa, kazan kapasiteleri yedeksiz veya kısmen yedekli olabilir. En çok tavsiye edilen
kapasite bölüşümleri aşağıdaki gibidir:
Kazan sayısı
2 adet
3 adet
3 adet

Kapasite bölüşümü
2/3 + 2/3
1/3 + 1/3+ 1/3
1/2 + 1/2+ 1/2

Yedek durumu
Kısmen
Yedeksiz
Yedekli

2.1.1. Buhar Kazanı Elemanları
Buhar kazanı üzerinde emniyet ve kontrol amacıyla belirli elemanların bulunması gerekir. Şekil 1’de
şematik olarak buhar kazanı üzerindeki kontrol ve emniyet elemanları gösterilmiştir. Bu şekildeki ve
daha sonraki şemalardaki kullanılan semboller ve bazı pratik notlar Şekil 2’de verilmiştir. Bu
elemanların hangilerinin, hangi sayıda kullanılacağı kazanın işletme biçimine bağlıdır. Alman TRD
601,602 ve 604 Standartları işletme biçimlerini,
1. Sürekli gözetimli işletme,
2. Sınırlı gözetimli işletme,
3. Sürekli gözetim gerektirmeyen işletme
olarak ayırmıştır. Bu işletme biçimlerinde bulunması gerekli eleman cinsleri ve sayıları aşağıda ifade
edilmiştir.
Sürekli gözetim altındaki işletmede:
Otomatik su besleme cihazı ve brülöre kumanda eden düşük seviye alarmı (bu kontrollar çok seviyeli
tek elektrot ve buna bağlı seviye şalteri ve seviye kontrolundan kumanda alır), sürekli üst blöf kontrolu,
kesintili alt blöf kontrolu, iki adet presostat (işletme ve emniyet presostatları), iki adet manometre, su
seviye göstergesi, iki adet emniyet valfi, besleme suyu girişinde çek valf.
Sınırlı gözetimli işletmede, otomatik su besleme ve brülöre kumanda eden seviye alarmı ayrı ayrı iki
seviye elektrodundan beslenir
24 saat gözetimsiz işletmede otomatik su besleme ve brülöre kumanda eden seviye alarmı ayrı ayrı iki
seviye elektrodundan beslenir. Bunlardan biri tek kanallı diğeri iki kanallıdır. Ayrıca bu kontrollar
kendinden göstergelidir ve otomatik su besleme sadece şalter olarak pompaya değil, aynı zamanda
oransal çalışan motorlu vanaya kumanda eder. İlave olarak emniyet termostatı, yağ dedektörü,
kondaktiviti (geçirgenlik) sınırlayıcı dedektör bulunur:
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2.2. Yakıt Devresi
Endüstriyel bir buhar tesisi 6 No’lu fuel oil yakıt devresiyle ilgili akış şeması Şekil 3’te gösterilmiştir. Bu
şemada yakıt hatları ve yakıt sistemine beslenen buhar hatları birlikte bulunmaktadır. Şekil 4’te ise
sadece yakıt hatları görülmektedir.
Buhar üretiminde genellikle fosil yakıtları kullanılır. Endüstriyel buhar üretiminde de katı , sıvı ve gaz
yakıt kullanılmaktadır. Burada yakıt devresi olarak fuel oil devresi üzerinde durulacaktır. Fuel oil
üzerindeki devlet sübvansiyonu nedeniyle günümüzde endüstriyel buhar üretiminde en ekonomik yakıt
fuel oildir. Fuel oiller (sıvı yakıtlar) viskositelerine göre 1’den 6’ya kadar numaralandırılmıştır. 6
numaralı fuel oil ağır yağ olarak bilinir ve normal ortam sıcaklığında akıcı değildir. En problemli , fakat
en ucuz olan 6 numara fuel oili akıtabilmek , pompalayabilmek ve yakabilmek için ısıtmak gerekir. 6
numara fuel oil vizkositesi 3500 sn değerindedir. Çeşitli fuel oillerin kazan devresinde istenilen
sıcaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Yakıt
6 No fuel oil
Fuel oil

Viskozite
3500 RW/sn
600 RW/sn

Pompalarda
40-60 °C
20 °C

Brülörde
130 °C
105-110 °C

Ana yakıt tankı depolama hacmi uygulamaya ve tesisin bulunduğu yere göre değişir. Ana yakıt
depolaması 15 ton’dan aşağı pek olmaz ve en fazla da 1 aylık depolama düşünülebilir.
Ana tankını doldurmak için pompalama istasyonu var. Bu dolum devresinde ilk eleman filtredir. Bu
filtre buhar ceketli olmalıdır. Böylece yakıtın donması önlenir. İkinci eleman pompadır. Bu pompa da
buhar ceketli olmalıdır.
Yakıtın akabilmesi için yakıt hatlarının da ısıtılması gerekir. Bunun için yakıt borusuyla birlikte refakatçi
buhar borusu çekilir. Böylece tankerden ana depoya kadar bütün yakıt hattı ısıtılır. Refakatçi boruları
sadece dolum hattında değil, FPI istasyonuna kadar bütün yakıt hatlarında bulunmalıdır
Dolum hatlarında tanklardan verilen yakıtı ölçmek için bir sayaç bulunmasında yarar vardır. Çünkü
tankerlerin sayaçlarına genellikle güvenilemez.
Ana yakıt tankı dibinde taban ısıtıcısı bulunur. Aynı zamanda yakıt alma ağzında bir ısıtıcı serpantin
vardır. Tek başına yakıt alma ağzındaki ısıtıcı serpantin yeterli değildir. Taban ısıtıcısı konmadığında,
yakıt sürekli olarak ağız kısmından alınır. Ağızdan uzaktaki bölgelerdeki yakıt kalır. Hem taban ısıtıcısı
ve hem de ağızdaki serpantin ve bütün dolum hattındaki ısıtma, kazandan alınan buharla yapılır.
Ana yakıt tankından alınan yakıt, transfer pompalarıyla günlük yakıt tankına aktarılır. Günlük yakıt
tankı günlük yakıt ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. 24 saat 3 vardiye sürekli çalışan tesislerde 12
saatlik ihtiyaç günlük depoda depolanır. Tek vardiye çalışan sistemde ise günlük ihtiyacın %20
fazlasını günlük tank kapasitesi olarak seçmek yeterlidir.
Transfer hattında da refakat borularıyla ısıtma yapılır. Transfer pompası önündeki filtre ve pompa yine
buhar ceketlidir. Transfer pompalarının debisi günlük tankı belirli sürede dolduracak kadardır.
Basınçları ise yoldaki kayıpları ve ana tankla günlük tank arasındaki kot farkını karşılamak üzere 30
mSS mertebesindedir.
Bütün yakıt pompaları ve yakıt transfer pompaları dişli pompalardır. Bunlarda santrifüj pompaların
aksine, debi sıfıra yaklaştığında, basınç teorik olarak sonsuza gider. Bunun için pompa etrafında bir
emniyet by-pass hattı bulunmalıdır. Bu by-pass hattı pompa içinde olabileceği gibi , pompa dışında da
oluşturulabilir. Şekilde görülen dış hatta , pompa çıkışındaki emniyet ventili basınç ayarlanan değere
ulaşınca açar ve pompa çıkışıyla girişini birleştirir. Bu durumda pompa yakıtı kendi etrafında sirküle
eder ve yakıt hattını aşırı basınçtan korur.
Günlük yakıt tankında da taban ısıtması ve yakıt alma ağzında ısıtıcı serpantin vardır.
Ana yakıt ve günlük yakıt tanklarında seviyeyi görmek üzere yine buhar ceketli seviye göstergeleri
kullanılır.
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Günlük yakıt tankından gelen yakıt filtreleme , pompalama ve ısıtma istasyonuna gelir. Filtreler bıçaklı
denilen çiftli filtrelerdir.
Yakıt pompaları yedekli seçilir. Bir pompa sistem ihtiyacını karşılar. Pompa kapasitesi hatta bulunan
brülörlerin anma kapasitelerinin toplamının 2,5 katı seçilir. Pompa basıncı brülör cinsine bağlı olarak
değişir. Sistemde kullanılan brülörlerin kendi yakıt pompaları varsa (monoblok brülörler , dönel
brülörler vs.), yakıt hattındaki pompa eşanjördeki ve hattaki basınç kayıplarını karşılayacak basınçta
seçilir. Bunun mertebesi 30 - 35 mSS değerindedir. Büyük tip brülörlerde kendi üzerinde hava fanı ve
yakıt pompası bulunmaz. Yakıtın püskürtülmesi için gerekli basınç FPI istasyonundaki bu
pompalardan temin edilir. Bu durumda pompa basınçları 25 bar düzeyinde olmalıdır. Ring hattında ve
brülör girişinde 25 bar basınçta yakıt hazır tutulur.
Yakıt ısıtıcı eşanjörler de yedeklidir. Yakıt ısıtması fuel-oilin püskürtme için istenilen vizkoziteye
ulaşması amacıyla yapılır. 6 no’lu fuel-oil için bu değer 130°C mertebesindedir. Yakıt kazandan alınan
buharla eşanjörlerde 130°C’ye kadar ısıtılır.
Filtreleme, pompalama ve ısıtma istasyonundan yakıt ring hattına basılır. Ring hattı sonunda, ring
hattındaki basıncı sabit tutmak üzere, bir basınç sabit tutucu (basınç regülatörü) bulunur. Ring
hattındaki basınç yakma sistemlerine (brülörlere) bağlı olarak farklıdır. Ring hattından geri dönen yakıt
tekrar pompa emişine girer.
Yakıt sisteminde son olarak motorin deposu bulunur. Sürekli çalışan sistemler bakıma alınacağında,
tek vardiya çalışan sistemler ise günün sonunda kapatılırken, yakıt hattı motorin ile yıkanır. Tekrar
sistemin ilk çalıştırmasında da motorin kullanılır. Yani kazanı durdururken ve ilk çalıştırırken motorin
kullanılmalıdır. Bunun için yakıt hattına fuel oil beslemesi kesilir ve motorin deposunda motorin
beslenir. Motorin bir süre sonra ring hattından geri dönerek günlük depoya akmaya başlar. Bu
durumda sistem durdurulur. Tekrar çalıştırırken de kazan buhar tutup , yakıt hatlarına buhar
beslenene kadar çalışmaya motorinle devam edilir. Rejime girince motorin kesilip , fuel oile dönülür.
Yakıt hattındaki ısıtıcılara buhar besleyen devrelerde şema genellikle aynıdır. Manometreler hatta
helezonla bağlanır. Bu helezon, manometre vanası açıldığında, oluşacak titreşimleri ve basınç
dalgalanmasını alır. Isıtıcılara buhar beslemesinin kontrolu genellikle termostatik vanayla yapılır.
Termostatik vana öncesinde bir pislik tutucu bulunur. Kondens çıkışında ise vana , filtre , kondens
kontrol ünitesi , kondenstop çekvalf ve vana kondens kontrol ünitesi kodens kaçağı alup olmadığını
belirler.
2.3. Su besleme devresi
Su besleme devresi Şekil 5’te gösterilmiştir. Burada buhar hatları görülmemektedir. Şekil 6’da ise
buhar hatları dahil bütün buhar kullanım, kondens hatları ve ısı geri kazanma cihazları ile su besleme
sistemi birlikte görülmektedir.
Sistemdeki bütün kondensler kondens deposunda toplanır. Burada eksik varsa, otomatik olarak taze
su takviyesi yapılır. Kondens deposuna taze su beslenmesi seviye kontrol cihazı tarafından, taze su
besi pompalarının çalıştırılmasıyla gerçekleşir.
Kondens deposundan alınan su degazör pompalarıyla termik degazöre basılır. Termik degazör besi
suyu içindeki gazların giderilmesi amacıyla kullanılır. Suyun içinde erimiş olarak bulunan gazlar,
özellikle oksijen, çok koroziftir. Sudan ayrılmadan kazana gönderilirse kazanda açığa çıkarak kazan
yüzeyleri ve buhar borularından hızlı bir korozyona neden olur. Termik degazörde gazların sudan
ayrılması suyun ısıtılmasıyla sağlanır. Suyun sıcaklığı 103°C mertebelerine kadar çıkıldığında su
üzerindeki gazların pratik olarak tamamı sudan ayrılır.
Suyun ısıtılması için sistemde üretilen buhardan yararlanılır. Gerekli buharın basıncı düşüktür. Bu
nedenle degazörde taze buhar yerine blöften veya basınçlı kondensten geri kazanılan buhar
kullanılabilir.
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Degazör pompaları yedekli (bir asıl + bir yedek) seçilir. Bazı hallerde üç pompa (iki asıl + bir yedek)
kullanılabilir. Pompa kapasitesi seçiminde şalt sayısı çok önemlidir. Pompa büyük seçilirse, şalt sayısı
fazla olur ve pompa ömrü kısalır. Pompa basıncı ise, degazörün yüksekliğine bağlıdır. Genellikle 25
mSS pompa basıncı yeterlidir.
Termik degazörün yukarı konulmasının nedeni, kazana suyu basan besi pompalarındaki kavitasyonu
önlemek içindir. Su sıcaklığının 103°C mertebesinde olduğu düşünülürse, en küçük bir vakumda buhar
oluşacaktır. Pompa emişindeki basıncın pozitif olmasını garanti etmek üzere degazör 7-8 m yükseğe
yerleştirilir.
Degazöre gelen su bir ön ısıtıcıda ısıtılarak tanka girebilir. Bu ön ısıtıcı ısı tasarrufu için kullanılır.
Degazörden dışarı atılan çürük buhar ve gazların ısısından yararlanmayı amaçlar.
Degazöre buhar iki yerden verilir. Bunlardan biri tanktaki su hacmi içinedir. Düşük basınçlı buhar bir
delikli borudan su içine gönderilir. Bu buharın beslenmesi su sıcaklığından kontrol alan bir termostatik
vana ile yapılır. İkinci besleme ise tavaların altına buhar hacmine yapılır. Bu buharın basıncı mutlaka ,
bir basınç düşürücü yardımı ile, 103 - 105°C’ye karşı gelen doyma basıncına düşürülmelidir. Bu buhar
tavalardan aşağı damlalar halinde düşen suyu ısıtmaya yarar ve fazlası çıkan gazlarla birlikte üstten
degazörü terk eder. Şekil 6’daki devrede degazör her iki buhar besleme hattında da basınç düşürücü
görülmektedir. Aşırı basınçla degazörün şişmesinin önüne geçilmelidir.
Her kazan için ayrı bir kazan besi pompası kullanılmalıdır ve yine yedekli olmalıdır. Pompa basıncı
kazanın buhar basıncına bağlıdır. Bu basınçtan biraz yüksek olmalıdır. Pompa debisi ise, kazan buhar
kapasitesine bağlıdır. Pompa şalt sayısı fazla olmamalıdır. Çok büyük pompa seçildiğinde şalt sayısı
artar. Bu ömür ve elektrik tüketimi açısından uygun değildir.
Kazana girmeden önce , eğer kazanda ekonomizör yoksa , büyük basınçlı kazanlarda ( 6 bar’dan
yüksek işletme basınçlarında) suyu bir eşanjörde buharla ısıtılarak vermek şoku önleyecektir ve
tavsiye olunur.
2.4. Buhar devresi
Buhar kollektöre gelirken akış yönünde sürekli eğimli olmalıdır. Üst noktadan havalık alt noktalarda
kondens alma imkanı yaratılmalıdır.
Kollektörde yoğuşan su boşaltma vanasıyla alınabilmelidir.
Buhar tesisatında farklı basınçta ki buhar devrelerini ayırmak yakıt ekonomisi sağlar. En azından alçak
ve yüksek basınçlı buhar devreleri ayrılmalıdır. Yüksek basınç kollektöründen bir basınç düşürücü
yardımıyla buhar gerektiğinde alçak basınç kollektörüne beslenir.
Buhar hatlarına akış yönünde eğim verilmeli, uzun hatlarda testere dişi biçiminde hat çekilmeli, düz
gidişlerde eğim dolayısıyla belirli bir düşüşten sonra, boru dik olarak yükselmeli , kolon dibinde
kondens alma imkanı olmalıdır. Hatlardaki drenaj noktaları arasındaki mesafe 30-50 m arasında
olmalıdır.
Yükselen eğimdeki arazide de büyük çaplı boru kullanarak testere dişi formunda hat oluşturulmalı ve
hat boyunca kondens toplanmalıdır. Eğer bu yapılmazsa buhar hattındaki yüksek hızlı buhar boruda
toplanan kondensi önüne katarak hızla ilerleyen bir piston oluşturur ve bu piston önüne çıkan armatür
ve fittingse çarparak tahrip eder. Su koçu adı verilen bu olay çok tehlikelidir ve mutlaka tesisatta
alınacak önlemler oluşmasının önüne geçilmelidir. Buhar hattı tesisindeki en önemli sorun ve zorluk
budur.
Buhar hatlarındaki hızlar yüksektir. Uzun ana dağıtım hatlarında hızlar 40 m/s mertebelerine kadar
yükselebilir. Buna karşılık kazan dairesinde ve küçük tesislerde buhar hızı 20 m/s değerine kadar iner.
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Yüksek ve alçak basınçlı buhar dağıtım hatlarından kullanma yerine buhar, borunun üst tarafından
alınır ( Ana buhar hattından kol ayrılma üstten yapılır.). Eğer alttan bağlantı yapılırsa borudaki
kondens de buharla birlikte alınmış olur.
Buhar dağıtım hattı sonunda biriken kondensin alınması için kondens alma ağzı ve buna bağlı
konsenstop grubu bulunur. Dağıtım hattı sonundaki kondens alma ağzında, bir de Şekil 6’da
görüldüğü gibi çamur alma ağzı oluşturulur. Buradan hatta biriken tortu ve pislikleri dışarı atmak
mümkündür. Bu aşağı sarkan 25-30 cm bölümün ağzı kör tapa veya kör flanşla kapatılmıştır.
Her cihazın çıkışında veya kondens alınan her noktada daha önce yakıt hattında anlatılan vana , pislik
tutucu , kondens hissedicisi , kondenstop çekvalf ve vanadan oluşan grup bulunur. Kondenstopların
seçimi ve doğru işlemeleri için bakımları buhar tüketimi açısından çok önemlidir.
Doymuş buhar hatlarında buhar içerisinde su zerrecikleri bulunur. Bu su zerrecikleri borularda
aşınmaya neden olabildiği gibi, belirli buhar kullanım cihazlarında (otoklav gibi) tamamen kuru buhar
istenir. Bu nedenle buhar tesisatında kazan çıkışında ve belirli cihazların öncesinde buhar kurutucular
(separatörler) kullanılır.
2.5. Kondens Devresi
Bir buhar tesisinin iyiliği veya kötülüğü kondensin ne kadar iyi topladığı ile belirlenebilir. Buhar
tesisatında kondens prensip olarak geri döndürülmelidir. Bu sistemin ömrü ve ekonomisi bakımından
şarttır. Kondensin geri döndürülmeyip dışarı atılması halinde, dışarı atılan sıcak ve saf suyla birlikte 1)
Enerji kaybı, 2) Su kaybı, 3) Besi suyu tasfiye etmek için kullanılan enerji ve kimyasal kaybı meydana
gelir. Aynı zamanda dışarı atılan kondens kadar sisteme yeni su geleceğinden, bu yeni su (ne kadar
iyi tasfiye edilirse edilsin) kazanda korozyon ve kireçlenme problemlerine neden olur. Bu bakımdan
kazan dairesinden uzakta olduğu için buhar beslenen, fakat kondensi geri döndürülmeyen atelye,
sosyal tesis gibi ana üretim dışında kalan yerlere buhar vermek yerine, bağımsız bir sistemle bu
yerlerin ihtiyacı karşılanabilir. Buralarda ihtiyaç çoğunlukla ısıtma veya kullanma sıcak suyudur.
Kondensin geri döndürülmesi buhar tesisatlarındai büyük bir sorundur. Kondensi çeşitli geri döndürme
yöntemleri vardır. Küçük sistemlerde kondens kendi basıncıyla geri döner. Büyük sistemlerde ise, bir
yerde toplanan kondens pompa ile kazan dairesine döner. Kondens son derece korozif bir akışkandır.
Ayrıca özellikle kendi basıncıyla geri dönen kondens hatlarında eğim yine çok önemlidir.
Fuel oil hatlarına , özellikle yakıt tankı ısıtıcılarına beslenen buharın kondensi içine yakıt karışabileceği
endişesiyle geri döndürülmez. Eğer ısıtıcı serpantinlerde delinme olursa yakıt kondensle birlikte
kazana beslenebilir ki, bu büyük bir tehlike oluşturur. Ancak geri döndürülemeyen ve atılan kondensle
birlikte önemli bir saf su ve enerji kaybı söz konusudur. Bu endişenin giderilmesi için yakıt hattı
kondens dönüşüne bir yağ dedektörü monte edilir. Bu dedektör kondenste yağ algılarsa, hemen
kondensi dışarı açar ve alarm verir. Gönümüzdeki buhar tesislerinde bu dedektörün kullanılması
tavsiye edilir.
Kondens hattında çekvalf ne zaman kullanılmalıdır? Eğer kondens sürekli aşağı doğru hareket ediyor
ve kondens tankına ulaşıyorsa çekvalf kullanılmayabilir. Ancak yükselen kondens hatlarında çekvalf
kullanılmalıdır. Aksi taktirde bir hattaki kondens gelerek, otomatik kontrol vanası kapalıysa, diğer
hattaki serpantini doldurabilmektedir. Bu nedenle kondens çıkışına kondenstoptan sonra çekvalf
koymak gereklidir.
2.6. Isı Ekonomisiyle İlgili Cihaz ve Devreler
Buhar devrelerinde yakıt tüketiminin azalmasına yönelik pek çok önlem alınabilir. Bunlardan biri blöf
sistemine uygulanır. Blöften ısı geri kazanımı günümüzde standart uygulama haline gelmiştir. Bir
buhar kazanında, a)dip blöfü, b)yüzey blöfü (köpük alma) olmak üzere iki tür blöf yapılır. Yüzey blöfü
kazan su seviyesinden yapılır. Bu amaçla büyük kazanlarda otomatik blöf cihazları , kullanımı tavsiye
edilir. Bu cihazlar kazandaki suyun tuz konsantrasyonundan (elektrik iletkenliğinden) kumanda alarak,
konsantrasyonu ayarlanan değerde sabit tutacak biçimde, otomatik blöf yaparlar. Dip blöfü ise
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kazanda toplanan çamur vs. birikintileri dışarı atmak için yapılır. Bu blöf bir zaman saati (timer) yardımı
ile belirli aralıklarla otomatik olarak yapılır.
Otomatik yüzey blöfü Şekil 6’da görüldüğü gibi bir blöf tankına gönderilirse, düşük baınçtaki bu tankta ,
buhar blöften ayrılarak üstten alınır. Geri kalan su kısmı ise bir eşanjörde soğutularak dışarı atılır. Blöf
tankından alınan buhar boylerde su ısıtmada veya degazörde kullanılabilir.
Kapalı kondens devrelerinde kondens basınç altındadır. Kondensin basıncı kullanma yerindeki
basınca eşit kabul edilebilir. Bu yüksek basınçlı doymuş haldeki suyun basıncı düşürüldüğünde (açık
kondens tankına gönderildiğinde), bir kısım su buharlaşır. Buna flaş buhar adı verilir. Önlem
alınmayan kondens hatlarında bu buhar kondens tankından dışarı atılır. <bunun yerine kondens hattı
dönüşüne bir flaş buhar tankı yerleştirilerek ayarlanan düşük basınçta buhar elde edilir. Bu buhar
sistemde düşük basınçlı buhar gereksinimi olan (boyler, ısıtma v.s.) yerlerde kullanılır.
Degazörden atılan çürük buhar hem enerji kaybına, hem de hoş olmayan bir görüntüye neden olur.
Degazör devresinde görüldüğü gibi buraya konulacak bir ısı değiştirici ile bu buhar yoğuşturulurken,
besi suyu ön ısıtması yapılabilir.

3. SONUÇ
Buhar geçmişte olduğu gibi günümüzde de yeri doldurulamayan, çok iyi özellikleri olan bir ısı transfer
akışkanıdır. Endüstride ve güç üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna karşılık buhar tesisatı
sıcak su, kaynar su veya termik yağlara göre çok karmaşıktır. Yapımda ve işletmede bilgi ve özen
ister.
Proses amaçlı bir buhar sistemini çeşitli alt sistemler halinde incelemek mümkündür. Birinci alt sistem
yakıt hazırlama ve yakma sistemidir. Bu bildiride endüstride buhar üretiminde en yaygın kullanılan fuel
oil yakma sistemleri üzerinde durulmuştur. Fuel oil yakılmasında, yakıtın ısıtılması ana işlemdir.
İkinci alt sistem olarak su hazırlama ele alınabilir. Suyun buhar kazanına beslenmeden önce
hazırlanması gerekir. Bu işlemler içinde suyun filtrelenmesi, yumuşatılması, gazının alınması ve ön
ısıtılması sayılabilir. Üçüncü alt sistem buhar hatlarıdır. Buhar hatlarının tesisi belirli tekniklerin
uygulanmasını gerektirir. Aynı zamanda buhar hatlarının tasarımı yakıt tüketimi ve proses kalitesini
doğrudan etkiler.
Dördüncü alt sistem kondens hatlarıdır. Buhar tesislerinin işletme açısından en problemli bölümü
kondens hatlarıdır. Kondens mümkün olduğu kadar geri döndürülmeli, kondens hatları tekniğine uygun
olmalı ve kondensteki enerji geri kazanılmalıdır. Beşinci ve altıncı sistemler olarak kazan üzerindeki
emniyet ve kontrol elemanları ile buhar sistemindeki enerji geri kazanmaya veya tasarrufuna yönelik
cihazlar ifade edilebilir.
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ISITMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME
SİSTEMLERİNDE BALANSLAMA (DENGELEME)
UYGULAMALARI
Serdar GÜREL

ÖZET
Tesisat Mühendisliği- Isıtma ve İklimlendirme Uygulamalarında, Enerji tasarrufu ve Konforun
sağlanması için büyük önem taşıyan Balanslama, bugünlere kadar, ülkemizde daha çok hava
kanallarında Balanslama olarak önemsenmiştir. Hidronik sistemlerde de yeni yeni önem
kazanmaktadır. Bu bildiride, Hidronik sistemlerin Balanslanmasının önemi vurgulanacak ve konu ile
ilgili bazı terimler açıklanacak, bazı uygulama örnekleri verilecektir.

GİRİŞ
Herhangi bir ısıtma veya klima sisteminin tasarımında ana hedef; konforlu iç hava şartlarının
sağlanması ve maliyetler ile işletme problemlerinin en aza indirilmesidir. Teknolojik gelişmeler bu
amaca ulaşılmasını mümkün kılmaktadır. Kontrol sistemleri ile konfor artarken, belirgin enerji tasarrufu
yapılması da mümkün olabilmektedir. Ancak pratikte en komplike kontrol cihazlarının bile her zaman
teorik olarak planlanan performanslarını gösteremedikleri görülür. Kontrol cihazları sistemde
sirkülasyon problemleri varsa, verimli bir kontrol gerçekleştiremezler. Isıtma ve soğutma sistemlerinde
karşılaşılan şikayetlerin çoğunda hata mekanik sistemlerde aranır. Bunun sonucunda ya pompa
değiştirilir, ya da kazan. Problem çoğunlukla çözülmüş gibi görülür ve ısınamama şikayetleri ortadan
kalkar. Fakat bu seferde binanın diğer bölümlerinde sıcaklık çok arttığı için insanlar pencereleri açar.
Sonuç olarak şikayetleri ortadan kaldırmak için kazan daha fazla çalıştırılır ve yakıt için ödenen para
artar. Veya daha büyük pompa seçilir, elektrik tüketimi artar. Halbuki problemin kaynağı genelde
hidronik sistemdedir.
Hidronik, günümüzde sık kullanılmaya başlayan bir terimdir ve su sirkülasyonuna dayalı ısıtma ve
soğutma sistemleri ile uğraşan bir bilim olarak tarif edilmektedir. Bu sistemlerde su, genellikle pompa
ile enerjilendirilmektedir.

BALANSLAMA (DENGELEME)
Bina içi ısıtma ve soğutma uygulamalarının; insan sağlığı, konfor ve çalışma verimi üzerindeki etkisi
herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ayrıca yaşanan petrol krizleri konuyu enerji tasarrufu yönünden
de ön plana çıkarmış ve bugün tüm dünyanın üzerinde önemle durduğu konulardan biri haline
gelmiştir.
Sonuçta şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; bir ısıtma veya klima sistem tasarımında ve uygulanmasında
amaca ulaşmak için en temel konulardan biri de sistemin balanslanmasıdır. –dengelenmesiBalanslama; hidronik sistemlerde tasarım debisini elde etmek için, cihaz ve armatürlerde basınç
farklarının ölçümü ve bunların tasarım değerlerine ayarıdır.
Örnek 1: Bir radyatörün ısıtma gücü, P = 12 kW, sistemi 90-70 olarak düşünürsek, Δt=20 0K olsun. Su
için Özgül Isı: c = 1 kcal / (kg·0K) = 1,163 W·saat / (litre·0K) olmak üzere;
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P
12.000
=
= 520 litre
saat
c × Δt 1,163 × 20

(1)

olarak hesaplanır. Bu radyatörden geçmesi gereken sıcak su debisi 520 litre/saat olup, bu miktarın
aşılmaması gerekir.
Borularda, vanalarda, çeşitli tesisat elemanlarından geçişlerde; basınç farkı Δp ve debi q arasında,
armatür ve cihazların debi faktörlerine (KV) bağlı bir orantı vardır. Buradan basınç farkının ayarlanması
ile bu tesisat elemanlarında debinin de kontrol altında tutulacağı sonucu ortaya çıkmaktadır.

1. Δp(bar), Q(m 3 /saat)
Q = K V × Δp
Δp = (Q ÷ K V )

2. Δp(kPa), Q(litre/saniye)

(

)

Q = K V × Δp ÷ 36

(

K V = Q ÷ Δp

K V = 36 × Q ÷ Δp

(

Q = 100 × K V × Δp

Δp = 36 2 × (Q ÷ K V )

2

3. Δp(kPa), Q(litre/saat)

2

)

)

Δp = 0,012 × (Q ÷ K V )

(

K V = 0,01 × Q ÷ Δp

2

(2)

)

Örnek 2: Örnek 1’deki radyatörümüze koyacağımız vana için hesabımızı yaparsak; (Vanamızın giriş
ve çıkışları arasında ölçülen basınç farkının 3-10 kPa arasında olması istenmektedir.)
q = 520 litre/saat ve Δp=10 kPa olarak kabul edildiğinde,

KV = 0,01× (520 ÷ 10 ) = 1,65
olmaktadır. Bu örnekten de, radyatörümüz için kullanacağımız vananın, KV = 1,65 değerini
sağlayabilen bir vana olması gerektiğini görüyoruz.

KONFOR VE EKONOMİ
Uygun bir balanslama kararlı bir sıcaklık kontrolü sağlar. Balanslama değişik odalarda, sıcaklık
farklılaşmasını önler, oda sıcaklıklarını dar ve kararlı bir bölgeye toplar. Bu konforlu bir ısıtma veya
soğutma anlamına gelmektedir.
İşin ekonomi yönüne gelince; Isıtma’da ortalama sıcaklığın gerekenden 1 °C fazla olması, enerji
giderlerini % 8 - 12, soğutmada da 23 ºC’nin 1ºC altına düşmesi de, enerji giderlerini % 14-15
arttırmaktadır.
Bunu, ısınma ayları ortalama sıcaklığı yaklaşık 10 ºC olan İstanbul ve yaklaşık 5 ºC olan Ankara için
incelersek;
İstenen İç Oda sıcaklığı
ΔΤ İstanbul
ΔΤ Ankara

= 20 ºC ise,
= 20 ºC - 10 ºC = 10 ºC
= 20 ºC - 5 ºC = 15 ºC olacaktır.

Gerçekleşen Ortalama Oda Sıcaklığı
= 21 ºC ise,
ΔΤ1 İstanbul = 11 ºC
ΔΤ1 Ankara = 16 ºC olacaktır.
Verilmesi gerekli Isı Enerjisindeki Artış Oranı:

ΔW

İs tan bul

ΔW

Ankara

11 − 10
= 0,1
⇒ %10
10
16 − 15
=
= 0,066 ⇒ %6,6
15

=
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şeklinde ciddi enerji sarfiyat artışları söz konusu olduğu görülmektedir.
KONTROL DEVRELERİ
Teorik olarak; kontrol devresinin kararlı ve hassas çalışabilmesi için şu 3 şartın gerçekleşmesi
gerekmektedir.
1. Bütün kontrol vanaları tam olarak tasarımcı’nın hesapladığı Kvs değerlerine sahip olmalıdır.
2. Bütün pompalar tam olarak hesaplanan basma yüksekliğini vermelidir.
3. Bütün cihazlar, tasarımcının kontrol vanaları ve pompaları seçerken, göz önüne aldığı basınç
düşümlerini tam olarak sağlamalıdır.
Ancak standartlar ve imalatçı değerleri, hesaplanan değerlerle bire bir çakışmadığı için, genelde daha
büyük vana, pompa ve cihazlar seçilir. Bu pratikte; bazı cihazlardan tasarım debisinin iki katına
varacak şekilde bir debi geçmesi sonucunu doğurabilir. Kontrol vanaları aşırı debi geçişi söz konusu
olan hat üzerinde bulunduğunda, tasarım yükü altına inilmesi gereken az akış hallerinde, kapalı
konuma çok yakın çalışmak zorunda kalırlar. Bu da kararlı ve hassas kontrolü zorlaştırır. Ayrıca; bazı
devrelerde gerçekleşen aşırı debi, diğer devrelerde debi azalmasına yol açabilir ve bu devrelerde
istenen güce ulaşılamaz. Aşırı debiler ne olursa olsun önlenmelidir. Kararlı ve hassas kontrolün
sağlanması için, bütün kontrol devrelerinde de balanslama gerekmektedir.

KONTROL VANALARININ “OTORİTE (AUTHORITY)”Sİ
Kontrol Vanalarının kararlı ve verimli olarak görevlerini yapabilmeleri için önem taşıyan sistem
karakteristiklerinden biri de “Kontrol Vana Otoritesi’dir. (Şekil 1)

Şekil 1. Kontrol Vana Otoritesi
Kontrol Vanasının tam açık konumunda, en düşük diferansiyel basınç Δpmin., branşman basınç
farkından (ΔH), Terminal Ünitesi, borular ve armatürlerin basınç kayıplarının çıkarılması ile bulunan
değerdir. Kontrol Vanası kapandığında, diğer elemanların basınç kaybı ortadan kalkar ve Kontrol
Vanası’nın giriş ve çıkışında, etkin basınç farkı, branşman basıncına eşit olur (ΔH = Δpmaks.). Vananın
kapanmasına yakın pozisyonda, diferansiyel basınç, Δpmin.’dan büyük olduğu için, o andaki debi, teorik
debiden fazla olur. Teorik karakteristiklerde sapma oluşur. Bu sapma, Δpmin. / Δpmaks. oranına bağlı
olarak değişir. Bu orana, “Kontrol Vana Otoritesi” denir.
Bu oranı;
β' =

Tam açık Kontrol Vanası için Tasarım debisinde Δp
Kontrol Vanası kapalı iken Δp

(3)
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şeklinde geliştirdiğimizde, tasarımda daha çok faydalanacağımız bir faktör buluruz. Kontrol
vanalarında, kararlı ve verimli kontrol için; β’ ≥ 0,5 olmalıdır. (Şekil 2)

Şekil 2. Lineer kontrol karakteristiği’nin Otorite’nin fonksiyonu olarak olarak değişimi

ÜRETİCİ ÜNİTELER
KAZANLAR:
Paralel çalışan Kazanlar’da aşırı debi en az üç problem yaratır. Bunlar;
1. Bir kazanda aşırı debi, diğerlerinde debi azalmasına yol açabilir.
2. Aşırı debi beklenenin üstünde bir direnç (basınç düşümü) oluşturur.
3. Aşırı debi kazan borularının aşınmasına ve gürültüye sebep olabilir.
Debilerin istenen limit değerlerinde olması sağlanmalıdır. Buna karşılık debinin düşük olması,
kazandan beklenen gücü almamızı engeller. Yine balanslanmamış eski ve yeni paralel bağlanmış iki
kazanda, yeni kazanda direnç daha fazla olacağı için, akış daha az verimli eski kazan üzerinden olur.
Yeni kazan çok sık devreden çıkar. Bazı kazanların gereğinden az debi ile çalışmasını engellemek için
en uygun yol balans vanalarının kullanılmasıdır.
ÇİLLERLER :
Burada da ani su sıcaklığı değişikliklerini önlemek gereklidir. Sıcaklığın boru donmasını önlemek için
belli sıcaklıkların altına düşmemesi gerekmektedir. Çok düşük debiler;
1. Donma riskini arttırır.
2. Tasarım değerlerine ulaşılmasını önler.
3. Çiller su sıcaklığı kontrol devresinin kararlılığını azaltır.
4. Çiller verimini düşürür.
Çok yüksek debiler;
1. Yüksek hızlı su içindeki impüriteler, boru metalini aşındırır, çillerin ömrünü azaltır.
2. Paralel çalışan diğer çillerlere gereğinden az debi gitmesine sebep olur.
Doğru debilerin sağlanması için her çillere bir balans vanası bağlanmalıdır.
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DAĞITIM HATLARI- TERMİNAL ÜNİTELERİ
Dağıtım hatlarında ve terminal ünitelerinde de benzer şekilde aşırı debi veya az debinin önlenmesi
gerekmektedir. Aşırı debiden kaynaklanan yüksek hız ve bundan kaynaklanan gürültü de konfor
şartlarını olumsuz etkileyen faktörlerden biridir.
Termostatik radyatör vanaları kullanıldığında balanslamaya gerek olmadığı şeklinde bir kanı vardır. Bu
bir noktaya kadar kontrol devrelerinin kararlı olarak çalıştığı devreler için doğrudur. Ancak,
balanslanmamış radyatörlerin debileri arasında büyük farklılıklar olacağı unutulmamalıdır.
Aynı branşmandan beslenen 2500 W ve 250 W’ lık iki radyatör olduğunu düşünelim. Radyatör iç
kayıpları ihmal edilebileceğine göre, aynı ölçüde termostatik radyatör vanası takılmış her iki
radyatörden de aynı debi geçecektir. (Şekil 3)

Şekil 3.
Geçen debi; 2500 W’lık radyatör için doğru ise, 250 W’lık radyatörden tasarım debisinin 10 katı bir
akış söz konusu olacaktır. Bunun dışında, maksimuma ayarlanmış termostatik radyatör vanaları
genelde açık pozisyonda kalır. Bu vanalarda maksimum debiyi sınırlamazsak, sistemin diğer
noktalarında, düşük debiler yüzünden istenen oda sıcaklıklarına ulaşılamaz. Otomatik Kontrollü
sistemlerde de, gece su sıcaklığı düşürülüp, sabah sirkülasyon tekrar başladığında bütün termostatik
vanalar açık pozisyonda olacağından, balanslama yapılmamış ise, bazı noktalarda aşırı debi, diğer
noktalarda ise düşük debi söz konusu olacaktır. Uzak noktalar, kazana yakın termostatik vanalar
normal çalışma konumunu alıncaya kadar ısınamayacaktır.
Devrelerde cihaz gücü, akışkan debisi ile doğru orantılı artmamaktadır. (Şekil 4) Diyagramdan
görebileceğimiz gibi, tasarım debisinin 3 katına çıktığımızda (%300 aşırı debide), cihazın gücünde
ancak 0,12 (%12) bir artış olabilmektedir.

Şekil 4. Bir ısıtma devresinde; ısıtıcı cihaz gücü ve cihaz içinden geçen akışkan arasındaki bağıntı
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RADYATÖR SİSTEMLERİNİN DENGELENMESİ
Dağıtım sistemini, apartmanlarımızın çoğunda olduğu gibi, kazan ve kazan çıkış kollektöründen
beslenen kolon hatları olarak düşünürsek; dengelenmemmiş sistemlerde, en yakın kolon ve kolon
üzerinden beslenen radyatörlerden ihtiyacın üzerinde debi geçecektir. Pompadan uzaklaştıkça debiler
azalacaktır. Sonuç olarak direnci yüksek olan hatlarda ve bu hatlardan beslenen radyatörlerin
bulunduğu odalarda veya katlarda ısınamama şikayetleri doğacaktır. Bina sorumlusu bu şikayetlerden
kurtulmak için ya kazan çıkış sıcaklığını yükseltecek veya pompayı değiştirme yoluna gidecektir. Bir
çok durumda kazanın değiştirildiği de görülmüştür. Halbuki çoğunlukla kullanılan kazan ihtiyacın
üzerindedir. Aynı problemler soğutma için de geçerlidir.
Bu problemlerin temel çözümü; akışkanın önüne bir engel koymak ve akışkanın istediğimiz yöne
gitmesini sağlamaktır. Bunun için değişik uygulamalar mevcuttur. Bunlardan en doğru olanı balans
vanaları ile yapılan balanslama sistemleridir. Bu durumda her kolon çıkışına konulacak balans vanaları
ile akışkanımızın önüne istediğimiz miktarda engel koyup, direnci ölçerek, istediğimiz miktarda bir
basınç kaybı oluştururuz. Ancak bu şekilde, evlerimizin veya binalarımızın her bölümünde istenilen
sıcaklıklar elde edilmiş ve yüksek enerji masraflarından kaçınılmış olur.
Aşağıda vereceğimiz örnekte de konunun önemi ve sistem dengelenmediği durumda ciddi sorunların
yaşanacağı açıkça görülmektedir (Şekil 5).

Şekil 5. 4 Radyatörden oluşan bir branşman (veya daire içinde 4 radyatör)
Örnekte; radyatörler arasında, borularda basınç düşümü, tasarın debisi için kPa’dır. Böylece birinci
radyatör için basınç farkı Δp1= 9 kPa ve dördüncü radyatör için de Δp4= 6 kPa olmaktadır.
Tablo 1. Sistem tamamen balanslandığında durum (Termostatik Radyatör vanaları, Branşman ve
kolonlar balanslanmış)
Radyatör
1
Vana
0.04

Termostatik
Kv’si
Su Debisi (litre/saat)
Çıkan Isı Enerjisi (W)
Oda Sıcaklığı (ºC)

11
255
20

Radyatör
2
0.15

Radyatör
3
0.25

Radyatör
4
0.14

Toplam Debi
(litre/saat)

43
1000
20

65
1512
20

33
767
20

152

İkinci olarak; bütün termostatik vanaların tam açık pozisyonda ve ön ayar yapılmamış olduklarını,
ancak sistemde branşman ve kolonların dengelendiğini kabul edersek;
Tablo 2. Branşlar ve kolonlar dengelenmiş, fakat radyatörler dengelenmemiş.

Termostatik Vana
Kv’si
Su Debisi (litre/saat)
Su Debisi (%)
Çıkan Isı Enerjisi (W)
Çıkan Isı Enerjisi (%)
Oda Sıcaklığı (ºC)

Radyatör
1
0.8
66
600
290
114
24.1

Radyatör
2
0.8

Radyatör
3
0.8

Radyatör
4
0.8

Toplam Debi
(litre/saat)

45
105
1006
101
20.2

30
46
1270
84
15.2

11
33
573
75
12.4

152
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Görüldüğü gibi ilk radyatör dizayn debisinin % 600’ ünü almaktadır ve bu çıkan ısıyı sadece % 14
arttırmaktadır. Bu durumda 3 ve 4. Radyatörler tasarım debisine ve oda sıcaklığına ulaşamayacaktır.
Son olarak sistemde hiç bir balanslamanın yapılmadığını düşünürsek;
Tablo 3. Sistem balanslanmamış

Termostatik Vana Kv
Su Debisi (litre/saat)
Su Debisi (%)

Radyatör
1
0.8
279
2536

Radyatör
2
0.8
189
440

Radyatör
3
0.8
125
192

Radyatör
4
0.8
48
145

Toplam Debi
(litre/saat)
642
422

Son balanslanmamış sistemde, tablodan da görüleceği gibi, başlangıçta bütün radyatörlerden tasarım
debisinin üzerinde debi geçmektedir. İstenen oda sıcaklıklarına ulaşıldığında termostatik vanaların
kapatacağı ve tasarım debilerinin elde edileceği düşünülür. Fakat bunun gerçekleşmesi genelde
mümkün değildir. Gerçekte debi, dizayn debisinin 4 katıdır ve borulardaki basınç kaybı teorik olarak 16
katına çıkar. Bu yüzden branşmandaki 30 kPa’lık basınç farkı düşer ve uzaktaki noktalarda basınç
farkı çok azalır. Bunun sonucu bu noktalardaki radyatörlerden ihtiyacın çok altında debi geçer.

BALANS VANALARI
Balans vanaları; basınçlı boru sistemlerinde tasarladığımız veya gerçekleşen basınç farklarının
ölçülebilmesinin, ayarlanmasının mümkün olduğu ve böylece istenilen debiyi yüksek hassasiyette
sağlayan debi ayar vanalarıdır. Sistemlerin balanslanması için öncelikle ısıtma - soğutma tesisatının
bir bütün olarak düşünülmesi gerekmektedir. Balanslama modüllerinin yaratılması ve uygun balans
vanalarının kullanılması, problemleri oluşmadan çözecektir. Vanaların hesaplanması ile ilgili bir örnek
verirsek;
Örnek 4: Devrede toplam basınç farkı 100 kPa, tasarım debisi 1.2 litre/saniye ve serpantindeki basınç
düşümü 20 kPa olsun. Balans Vanası için en küçük basınç farkının 3 kPa olması gerekmektedir. Boru
çapı 40 mm’dir.
Δp Serpantin = 20 kPa
Q = 1.2 litre/saniye
K VS =

36 × Q
Δp

=

Δp Toplam = 100 kPa
Δp Balans Vanası min. = 3 kPa

36 × 1,2
77

= 4,92

Kontrol Vanası; 100 - 20 - 3 = 77 kPa basınç düşümü için hesaplanacaktır.
Bu Kvs değerine sahip standart kontrol vanası olmadığı için, bir üstte, en yakın Kvs değeri 6.3 olan DN
25 Vana seçilir. Bu vana için basınç düşümü;
Δp =

(36 × Q)2
(K VS )2

=

(36 × 1,2)2
(6,3)2

= 47kPa

Balans vanasının sağlamak zorunda olduğu basınç düşümü; 100-20-47= 33 kPa
İlgili tablolardan bakarak, DN 32 bir Balans Vanası seçilir.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus; doğrudan tesisat boru çapında bir vana seçmek, her
zaman doğru seçim olmamaktadır.
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BALANSLAMA (DENGELEME) UYGULAMA ÖRNEKLERİ:
Uygulama Örneği 1: Çok katlı ve aynı katta birden fazla daire bulunan bir bina. Her dairenin tek giriş
ve tek dönüş hattı bulunmaktadır. Böyle bir uygulamada sistemi dengelemek için sırası ile;

1- Radyatörlerin giriş veya çıkış vanasından ayarlanması gerekir.
2- Her daire (veya branşman) dönüşüne bir balans vanası konularak dairenin toplam debisi ayarlanır.
3- Blok ana kolonları dönüşlerine birer balans vanası konularak kolonlardaki toplam debiler ayarlanır.
4- Bina ana dönüşüne bir balans vanası konularak toplam bina debisi ayarlanır.
Bu şekilde sistem tam balanslanmış olur (Şekil 6).

Şekil 6. Uygulama örneği 1
Uygulama Örneği 2: Sistemde, Üretim kısmında Paralel iki kazan ve ısı merkezinden uzak ısıtma
devrelerinin 3 yollu vanalarla kontrolü. İkinci bir pompa dağıtım şebekesine su basıyor. 3 yollu vananın
primer basınç altında çalışmaması için by-pass hatları kullanılmış. Sistemde, primer ve sekonder
dağıtım devrelerinde debi sabit.
Primer debi sabit olduğunda, 3 yollu bir karışım vanasının girişinde basınç farkını önlemek kolay olur.
AB arasında bir kısa devre hattı oluşturulması ve primer diferansiyel basıncın bir Balans Vanası ile
kompanze edilmesi yeterlidir. Kontrol Vanalarının “Otorite”leri 1’e yakın olacaktır, ancak bu vanalar en
az 3 kPa basınç düşümü oluşturacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu basınç kaybı sekonder pompa ile
kompanze edilmektedir. Bu sistemde Kontrol Vanalarının “Otorite”leri;

β' =

ΔpV
ΔpV + ΔpDBAE

olmaktadır (Şekil 7).

=1

(4)

__________________________________

277

_______

Şekil 7. Uygulama örneği 2
Uygulama Örneği 3: Sistemde, Üretim kısmında Paralel iki kazan ve ısı merkezinden uzak ısıtma
devrelerinin 2 yollu vanalarla kontrolü. İkinci bir pompa dağıtım şebekesine su basıyor. Sistemde,
primer ve sekonder dağıtım devrelerinde debi sabit. Terminal Üniteleri sabit debi ile besleniyor.
Üniteye su giriş sıcaklığı 2 yollu bir vana ile kontrol ediliyor. Sabit Diferansiyel Basınç Vanası bağlı
bulunduğu iki uçtaki Δp’yi sabit tutmaktadır. Bu basınç farkı da, Kontrol vanasının tasarım basınç
kaybına eşit tutulmaktadır. Kontrol Vanaları 1’e yakın bir “Otorite” ile çalışmaktadır. Bu sistemde;

β' =

ΔpV

ΔpOSDBV
olmaktadır (Şekil 8).

(5)
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Şekil 8. Uygulama örneği 3 (OSDBV= Oransal Sabit Diferansiyel Basınç Vanası)
Uygulama Örneği 4: Primer devrede değişken debili, sekonder devrede sabit debili sistem. 2 yollu
Kontrol Vanaları kullanılmış (Şekil 9).

β' = Δpv / ΔH ' dir. Δpv ≥ Δp/2 olması tercih edilir.

Şekil 9. Uygulama örneği 4

(6)

__________________________________

279

_______

Uygulama Örneği 5: Primer devrede değişken debili, sekonder devrede sabit debili sistem. 3 yollu
Kontrol Vanaları kullanılmış. (Şekil 10)

β' = Δpv / ( Δpv + ΔH ) ' dir. Δpv ≥ ΔH olması tercih edilir.

(7)

Şekil 10. Uygulama örneği 5
Uygulama Örneği 6: Primer devrede sabit debili, sekonder devrede değişken debili sistem. 2 yollu
Kontrol Vanaları kullanılmış. Primer diferansiyel basıncın çok fazla veya çok az olduğu durumlarda
kullanılır. Primer devre Balans Vanası, sistemde kısa devreleri önlemek için gereklidir. Primer devre
debisi, sekonder devre debisinden biraz fazla olmalıdır (Şekil 11).

Şekil 11. Uygulama Örneği 6
Uygulama Örneği 7: Primer ve sekonder devrede değişken debili sistem. 2 yollu Kontrol Vanaları
kullanılmış. Kontrol Vanası yapısı itibarı ile tasarım debisinden fazla, debi geçirme kapasitesine sahip
ise, Diferansiyel Basınç Kontrol vanası, primer diferansiyel basıncı, debiden bağımsız olarak düşürür
(Şekil 12.).
(8)
β' = Δpv / ( ΔH − ΔpDBKV ) ' dir.
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Şekil 12. Uygulama örneği 7

SONUÇ
Hidronik sistemlerin balanslanması, öncelikle sistem tasarımında başlamalıdır. Tasarım Mühendisi,
ısıtma veya klima sistemlerinde, Üretici Ünitelerden başlayarak, Dağıtım Hatları, Kontrol Devreleri,
Terminal Ünitelerinde tasarım debilerini ve bunlara uygun armatürleri seçmelidir. Ancak, Balans
vanalarının varlığı, Tasarım Mühendisini rahatlığa itmemeli, sistemin tasarımında, uygun borulama
hesabı ve seçimi ile ön balanslama muhakkak yapılmalıdır.
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ENDÜSTRİDE ATIK SUYUN YENİDEN KULLANIMININ UZUN
DÖNEM İŞLETME DENEYİMİ
Bruce DURHAM

ÖZET
Membran teknolojileri “ Ters Ozmoz (RO)” gibi 20 yılı aşkın bir süredir deniz suyunu ve atık suyu
arıtmak için kullanılmaktadır. Uygulamalar , özellikle atık su için Ters Ozmoz membranlarının
hassasiyeti nedeniyle konvansiyonel ön arıtma teknolojilerinin yetersizliği ve kirlilik yükü açısından
sınırlandırılmıştı.
Bu makalede endüstride atık suyun yeniden kullanımının yararları göz önüne alınmaktadır. Ön
arıtmada kullanılan Sürekli Mikrofiltrasyon (CMF) membran teknolojisi Ters Ozmoz tesislerindeki ilk
yatırım ve işletme maliyetlerini her zaman azaltmasa da Ters Ozmoz sisteminin kullanım alanlarını
genişletmektedir. Bu bilgi farklı kullanım alanlarındaki Sürekli Mikrofiltrasyon / Ters Ozmoz
sistemlerinin dünya çapındaki uygulama sayısı ile ilgili verilere dayandırılmaktadır.

GİRİŞ
Ters Ozmoz sistemleri 20-30 yıldır içme suyu üretimi için deniz suyu ve acı su gibi kaynaklarının
tuzluluğunu gidermede geniş ölçüde kullanılmaktadır.Ters Ozmoz sistemlerinin uygulama limitleri ile
ilgili ana problem askıda katı madde tarafından kirlenmeye karşı bu sistemlerin hassasiyetidir.
Bu teknolojinin diğer sınırlamaları ya biyolojik kirlenme ya da ham su içindeki çözünmüş iyonların
doyma seviyeleri ile ilgilidir. Bu parametreler genellikle besleme suyuna çökelmeyi önleyici kimyasal
madde dozlaması ve dikkatlice seçilen/kontrol edilen sistem kazanım oranıyla kontrol edilebilir.Bu
sistemler için kirliliğin anlamı; geri dönüşü olmayan membran hasarları , azalan su akısı ve artan ilk
yatırım ve işletme maliyeti demektir.
Başarılı bir Ters Ozmoz tesisi için en önemli nokta ön arıtmadır. Ön arıtma tasarımı ters Ozmoz
membranları kalitesinin sürekliliğini sağlaması için besleme suyu kalitesini garantiye almalıdır.
Ters ozmoz sisteminin ön arıtımı için geleneksel olarak derin yataklı çok katmanlı filtreler
kullanılmaktaydı. Arıtılmış suyun kalitesinin değişkenliği Çok Katmanlı Filtrelerin kullanımında bir takım
sınırlamalar getiriyordu. Çok Katmalı Filtrelerden sürekli katı madde kaçışı ki özellikle besleme
suyunda bulunan ve boyutları 0.2 ile 2 mikron arasında olan bu katı maddeler Ters Ozmoz
membranlarının ömrünü kısaltmakta ve çoğu zaman da ağır hasarlar vermekteydi. Kalite bakımında
çok değişik su kaynaklarının tuzluluğunun giderimi için kullanılan
Ters Ozmoz sistemlerinin ön arıtımını sağlayan Sürekli Mikrofiltrasyon teknolojisinin başarısı uzun
dönemli işletme tecrübeleri ile kanıtlanmıştır. Mikrofiltrasyon sistemi ham su kalitesine bağlı
olmaksızın sabit kalitede su üretebilir . Ters Ozmoz membranları için de ideal olanı budur. Bu
açılardan Sürekli Mikrofiltrasyon sistemlerinin performansı ile Çok Katmanlı Filtrelerin performansı
kıyaslanamaz.
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KARARLI TERS OZMOZ SİSTEMİ İŞLETİMİ İÇİN SU KALİTESİ
Ters Ozmoz membranları karalı şartlar altında çalıştırılmak üzere tasarlanırlar. Nehir, göl, atık su ve
açık denizde su alma gibi askıda katı yada çözünmüş katı yüklerinin hızlı değişiminden çabuk
etkilenen su kaynaklarıdır. Bu tip suların arıtımı da karmaşıktır.
Ters Ozmoz sistemi askıda katı maddeleri gidermek için tasarlanmaz çünkü bu katılar Ters Ozmoz
membranalrının boşlukları arasında tutulurlar bunun sonucunda da hızla kapasite düşer ve membran
ömrü kısalır.
Geleneksel Çok Katmalı Filtreli ön arıtım teknolojisi askıda katıları kontrol etmek için bulanıklığı
kullanır ve onun filtrasyon güvenilirliğini ölçmek için ana yöntem haline gelmiştir. Ne yazık ki bulanıklık
ile Ters Ozmoz membranlarının kirlenme eğilimi arasında tam bir orantı yoktur. Bu nedenle Ters
Ozmoz endüstrisi membranın kirlenme potansiyelini ölçebilecek başka bir yöntem ( SDI testi )
aramaya koyulmalılardı. Bu test beslenen numunenin üzerinden geçirileceği 0.45 mikron filtre kağıdı
ve akış hızındaki bozulmanın ölçümünü içerir. Birçok membran üreticisi Ters Ozmoz besleme suyu
için SDI değerinin 5’den küçük olmasını önerirken , uzun dönemli işletme deneyimleri sonucunda bir
çok operatör bu değerin 3’den küçük olmasını önermektedir.
Geliştirilmiş Kirlenme İndeksi (MFI) SDI testinin geliştirilmiş şeklidir. SDI testindeki ile aynı araçlar
kullanılır ancak filtre kağıdından geçiş esnasındaki akış hızı değişimlerine bakılır. SDI testinde ise
başlangıçtaki ve sondaki akış hızları ölçülür.

TERS OZMOZ ÖN ARITIMI İÇİN SÜREKLİ MİKROFİLTRASYON (CMF)
Sürekli Mikrofiltrasyon prosesinde iki temel bileşen bulunur; 0.2 mikron boşluk boyutlu Hollow Fibre tipi
membranlar ve patentli hava ile ters yıkama sistemi, her ikisi de birçok fayda sağlar;
•
•
•
•

Çok yüksek oranlarda beslenen katı maddeler otomatik olarak değişen ters yıkama frekansı
dışında sistemin performansına herhangi bir etki yapmaz.
Besleme suyu kalitesine bağlı olmaksızın otomatik sistemle filtre edilen suda uygun filtrasyon hızı
ve kalitesinin sürekliliği sağlanır.
Enerji tüketimi çok düşüktür. Arıtılan suyun m3 ü başına 0.15-0.3 kWh. Besleme suyundaki toplam
askıda katı maddenin birkaç yüz mg/l’si için bile çapraz akışa gerek duyulmaz.
Basınçlandırılmış hava ile yapılan ters yıkama , yüksek enerjisi ve iyi dağılımı sebebiyle sıvı ile
yapılan konvansiyonel ters yıkamadan daha etkilidir. Ayrıca sıvı ile yapılan konvansiyonel ters
yıkamada yapılması gereken ön klorlamaya bu sistemde ihtiyaç duyulmaz.

SÜREKLİ MİKROFİLTRASYON İLE GELENEKSEL FİLTRASYONLU ÖN ARITMA SİSTEMLERİNİN
KARŞILAŞTIRMASI
Ters Ozmoz membranları küçük partiküllerden dolayı tıkanmaya karşı çok hassastır. Bir kez bu
tıkanıklık meydana geldiğinde bunun geri dönüşü yoktur.Bu sonuç tesis performanısını düşürür ve
membran ömrünü kısaltır. Çok Katmanlı Filtreler suyu 5-10 mikron’a kadar filtre edebilirken Sürekli
Mikrofiltrasyon 0.2 mikron filtrasyon yapar.
Geleneksel derin yataklı Çok Katmanlı Filtreler elenmiş kum, çakıl ve antrasitten meydana
gelir.Besleme suyundaki kirlilik filtre katmanlarından aşağı doğru süzülerek uzaklaştırılır. Çok
Katmanlı Filtrelerin performansı test edilmiş ve Mikrofiltrasyonla karşılaştırılmıştır.
Grafikte Sürekli Mikrofiltrasyon ile Çok Katmalı Filtrenin paralel kullanıldığı bir çalışmanın sonuçları
verilmiştir.
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İki sistem için de besleme akımları durultucunun bozuk olmasından dolayı düzensizdi .Kirlilik
yükündeki değişmeden dolayı Çok Katmanlı Filtre işin altından kalkamayabilirdi. Sonuçta filtre edilen
sudaki askıda katı madde miktarı (max. 400 mg/l) çok yüksek oldu. Aynı besleme şartlarında
Mikrofiltrasyondan çıkan suyun kalitesi çok daha yüksekti. Besleme suyu kalitesinin çok kötü olduğu
zamanlarda bile Mikrofiltrasyondan geçmiş sudaki askıda katı madde miktarı ölçülemeyecek kadar
azdı.
Ters Ozmoz sistemlerini ön arıtımı için kullanılan Çok Katmanlı Filtrelerin esas problemi kirliliği
uzaklaştırmaktır. Çok katmanlı Filtreler kirliliği çökeltme ve difüzyon mekanizmaları ile uzaklaştırır
bununla birlikte bir çok partikül çökelme için çok küçük ve difüzyonla uazklaştırma için de çok
büyüktür. Sonuçta 5 mikron boyutunun altındaki partiküller Çok Katmanlı Filtreden geçerek Ters
Ozmoz membranlarına taşınır.
Çok Katmanlı Filtreler , akış düzensizleştiğinde yada fazla yüklendiğinde tortu kaçırabilir bu da ciddi
problemlere sebep olabilir.
Su Mikrofiltrasyon membranlarından geçerken membran yüzeyinde tutulur, bu tutulma işlemi tamamen
fizikseldir. Katı maddeler membrandan sızmayacağı için besleme suyu kalitesine bağlı olmaksızın
üretilen su kalitesi sabit kalır.
Çok Katmanlı Filtreler ürettikleri suyun kalitesinin değişkenliği sebebiyle bazı sınırlamalara sahiptir.
Besleme suyunda katı madde miktarı fazla olduğunda Çok Katmanlı filtreden bu maddeler kaçabilir ve
sonuçta Ters Ozmoz membranlarına zarar verir.
Mikrofiltrasyon besleme suyu kalitesindeki değişimlerden etkilenmeden sabit kalitede su üretebildiği
için Ters Ozmoz ön arıtımı için ideal bir sistemdir.

TERS OZMOZ ÖN ARITIMI İÇİN SÜREKLİ MİKRFİLTRASYON UYGULAMALARI VE EKONOMİK
DEĞERLENDİRMESİ
Ters Ozmoz sisteminin geleneksel uygulamaları yüksek kapasitelerdeki suların işlenmesine yönelik bir
takım sınırlamalara sahiptir. Özellikte deniz suyundan içme suyu temini, enerji santralleri için saf su
üretimi , ilaç, gıda ve mikroişlemci endüstrilerine yüksek kalitede su temini noktalarında sınırlamalar
vardır.
Son 5 yılda Ters Ozmoz memnranlarında meydana gelen gelişmeler ve ön arıtım için mikrofiltrasyon
sistemlerinin kullanılması ileri arıtma maliyetlerini yarıya indirmiştir.
İçme suyu temininin zor olduğu ya da sudaki toplam çözünmüş katı madde (TDS) miktarının yüksek
olduğu yerlerde geri kazanım suyunun endüstrilerde kullanımı bu gelişmeler sayesinde ekonomik
olmaktadır.
Sürekli Mikrofiltrasyon-Ters Ozmoz sistemleri aşağıda belirtilen uygulamalarda çok geniş bir biçimde
ekonomik olarak kullanılmaktadır:
•

•
•

Akifer enjeksiyonu için evsel atık suyun geri kazanımı ve yüksek kalitede proses suyu
temininin alternatif kaynağı olarak. Geleneksel ön arıtma kireçleme , karbonlama ve Çok
Katmanlı Filtrasyon gibi aşamalardan meydana geldiği için bakımı zordur. Mikrofiltrasyon
sistemi bu 3 aşamayı 1’e indirmiştir.
Biyolojik olarak arıtılmış endüstriyel atık sudan yüksek kaliteli proses suyu üretimi yani sıfır
deşarj
Endüstride yüksek kalitede proses suyu temini için alternatif yüzey sularının kullanımı. Katı
yükü 200 ppm'i’ve bulanıklığı 200 NTU değerini aşan dere, göl ve kanal gibi su kaynaklarının
geleneksel ön arıtma ve Ters Ozmoz sistemleri ile arıtımı zor ve ekonomik değildi.

1976’dan beri ikincil atık sularla beslenen konvansiyonel ön arıtma sistemleri 5 aşamalı uzatılmış
pıhtılaştırma/filtrasyon proseslerinden oluşmaktadır. Bunlar pH >11 de kireç ilavesi, durultma,
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havalandırma, karbondioksit ilavesi ve filtrasyondur. 1994 den beri farklı üreticilere ait bir çok değişik
Mikrofiltrasyon ve Ultrafiltrasyon membranı Su fabrikası 21’de uygulandı. Bu çalışmalar sırasında
konvansiyonel sistemle mikrofiltrasyon sistemlerinin performansları karşılaştırılırken aynı zamanda
farklı üreticilere ait membranların özellikleri de bir birleriyle karşılaştırılarak araştırıldı.
Orange Bölgesi Su İdaresi (OCWD) yüksek kaliteli membran ön arıtımı kullanımının birçok durumdaki
faydalarını yayınladı. Buna göre daha yüksek Ters Ozmoz akısı sağlanmış, Ters Ozmoz temizleme
periyodu uzatılmış ve ilk yatırım ve işletme maliyetleri azalmıştı.
Membran ön arıtımı ile ilgili tartışılan sonuçların bir çoğu gerçek işletme deneyimleriyle daha iyi ortaya
kondu. Sürekli Mikrofiltrasyon / Ters Ozmoz sistemlerinin dünya çapındaki uygulamalarının bir kısmı
işletme verileriyle birlikte bazı detayları daha sonraki sayfalarda yer almaktadır.

SÜREKLİ MİKROFİLTRASYON/TERS OZMOZ (CMF/RO) UYGULAMALARI
Su Fabrikası 21 (WF21), California
(Membran Kullanarak Evsel Atıksuyun Tekrar Kullanımı )
Pilot tesis (6.8 m3/h) 1992’den , Ticari tesis(113 m3/h) ise 1994’den bu yana sürekli çalışmaktadır.
Orange bölgesi su idaresi, Su farbrikası 21 ve California San Diego’daki ilk çalışmalar ekonomik ve
teknik sonuçları ortaya koymuştur. Su Fabrikası 21’e atıksudan su temini amacıyla 20 yıldan daha
uzun süredir ters ozmoz sistemi kullanılmaktadır.
Orange bölgesi su idaresi , evsel atıksuyun demineralizasyonu için kullanılan ters ozmoz sisteminin ön
arıtımı amacıyla kullanılacak olan mikrofiltrasyon sisteminin testlerini 6 yıldan fazla bir sürede
tamamlamıştır.
Su Fabrikası 21 de üretilen su Orange bölgesi yer altı suyu havzasına deniz suyu sızmasını önlemek
amacıyla Pasifik kıyısına bitişik akiferlere enjekte edilmiştir. Yer altı suyu havzasından kıyıya
pompalamadaki artış sonuçta bölge dışından su temini ihtiyacını artırmıştır. Dışarıdan su temin etme
imkanları ve fiyatının yüksekliği konusundaki endişeler Su Fabrikası 21’deki kazanım oranını artırma
ihtiyacını doğurdu.
Orange bölgesi İdaresi konvansiyonel sistemin yerini alacak membran önarıtımı çözümünü seçme ve
tesis kapasitesini 2020 yılına göre genişletme niyetlerini açıkladı. Buna göre arıtılacak evsel atıksu
miktarı 100.000 m3/gün’ü geçek. Yapılan açıklamaya göre:
•
•
•
•
•

Azaltılmış yerleşim alanı, membranlar konvansiyonel sisteme oranla %25 daha az alan
kapladı.
CA yerine TFC tipi ters ozmoz membranı kullanmak enerji maliyeti %50 azaltıldı.
Ters ozmoz fluxes % 20 arttırılabildi, 17 l/m2h den 20.4 l/m2h’e çıkarak
1000 m3 su başına 300 kg kireç tasarrufu sağlandı.
Operatör maliyeti azaltıldı.

Su Kalitesi
Bulanıklık (NTU)
Askıda Katılar (mg/l)
Toplam Organik
Karbon (mg/l)
Silt Density İndex
Bakteri (CFU/100 ml)

Ham Su
2-5
5-10
10-12

Mikrofiltrasyonla Arıtım
<0.1
<1
8-10

Kireçle Arıtım
1
2-3
8-10

>6
105-106

1-2
5-6 log azaltma

5-6
3-4 log azaltma
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Ters ozmoz membranları , selüloz asetat, pilot mikrofiltrasyon ünitesinin çıkış suyu ile beslenerek
20.4 l/m2h’lik akı ile 14 hafta boyunca hiç bir kimyasal temizleme yapılmadan çalıştırıldı. Bu da Su
fabrikası 21 deki mevcut ters ozmoz membranı verimiliğini %20 artırmıştır. TFC (Thin Film Composite)
tipi ters ozmoz membranları ile ilgili diğer deneylerde mikrofiltre çıkış suyu ile çalıştırılan ters ozmoz
membranlarının 17.7 l/m2h’’lik akı ile temizleme yapılmadan 22 haftalık çalışma periyodu sağladığı
görülmüştür.
Su Fabrikası 21’deki kireçle ön arıtım ve mikrofiltrasyonla ön arıtım işlemleri akış şemaları;

Kireç &
Polimer

Klor
Karbonlama

Çok Katmanlı
Filtrasyon

Durultucu
Giriş

Hızlı
Karıştırma &
Pıhtılaştırma

Çamur
Gerikazanım
(kalsinasyon)
yada deşarj

Karbon
Dioksit

İkincil
Ön Arıtmaya

Ters Ozmoz

İkincil
Çıkış
İkincil
Ön Arıtmaya
Mikrofiltrasyon Pilot
Ünite

Ters Ozmoz

Geleneksel olarak arıtma yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi kireçleme, durultma, karbonlama
(karbondioksit ilavesi) ve çok katmanlı filtrasyondan oluşmaktadır. Deneyimler göstermiştir ki ters
ozmoz sisteminin performansının sürekliliği açısından bu çok aşamalı ön arıtımın işletilmesi oldukça
zordur. Mikrofiltrasyonla yapılan ön arıtım işletme açısından konvansiyonel sisteme oranla daha
basittir. Mikrofiltrasyonla yapılan ön arıtım işletme ve bakım maliyetlerini düşürürken kapasiteyi de
artırabilmektedir.
Batı Bölgesi Su İdaresi, El Segundo, California
( 11.500 m3/gün, 470 m3/saat) 1997’den beri işletiliyor.
Batı bölgesindeki projeler; yapılan 9 aylık denemelere ve Su Fabrikası 21 de yapılan çalışmalar
boyunca geliştirilen Sürekli Mikrofiltrasyon/Ters Ozmoz teknolojisine olan güvene dayanılarak
hazırlanmıştır. Batı bölgesinde atıksuyun tekrar kullanımına yönelik iki proje tatlı su akiferine tuzlu su
girişini engelleyecek enjeksiyon projesi ile birlikte başlatıldı. Hyperion’dan gelen ikincil atıklar bu
sistemin yükünü azaltacak bir yol olarak kullanıldı.1997 yılında Mobil ve Chevron rafinerilerinin yüksek
basınç kazanlarını beslemek amacıyla 15.000 m3/gün kapasiteli Sürekli Mikrofiltrasyon/Ters Ozmoz
(TFC tipi membranlarla) sistemi Memcor tarafından temin edildi. Yapılan ilk projede 11.500 m3/gün
kapasiteli Sürekli Mikrofiltrasyon tesisi , tatlı suya tuzlu su girişini engelleyecek enjeksiyon sistemine
su temin eden Ters Ozmoz sisteminin ön arıtımı amacıyla kullanıldı.
Ayrıca batı bölgesinin sahip olduğu ve Mobil Rafinerisi yakınında işlettiği 12.000 m3/gün kapasiteli
Sürekli Mikrofiltrasyon/Ters Ozmoz sistemi bulunmaktadır. Bu tesisle Batı bölgesi müşterilerine
100’den fazla resirküle ettirilmiş su temin etmektedir.
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İkincil
Çıkıştan

İkincil
Ön Arıtmaya
Mikrofiltrasyon Pilot Ünite

Ters Ozmoz

Sürekli Mikrofiltrasyon ; kireç kullanımını ,geri kazanım sistemlerini, pıhtılaştırmayı , durultmayı ,
karbonlamayı ve filtrasyonu gereksiz kıldığı için atıksu geri kazanım prosesini basitleştirmiştir. Bunun
sonucunda kimyasal madde tüketimi azalmış ve atık çamur oluşmadığı için de atık çamuru
uzaklaştırma problemi de ortadan kalkmıştır.
Aşağıda Mart 1999’da AWWA Membran Konferansında sunulan , Ters Ozmoz sisteminin ön arıtımı
amacıyla kullanılan Konvansiyonel sistem ile Mikrofiltrasyon sistemleri arasında İlk Yatırım ve İşletme
maliyetleri açısından yapılan bir karşılaştırma tablosu yer almaktadır.[4]
Her iki ön arıtma sistemi için hesaplanan işletme maliyetleri Temmuz 1997 ile Ekim 1998 tarihleri
arasındaki veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Maliyet Tablosu
Tanımlama
Sabit Maliyetler
İlk Yatırım Maliyeti
İşletme&Bakım Giderleri
Yedek Parça Temini

Konvansiyonel Ön Arıtma
(a)
(b)
£
£/1000 m3

Mikrofiltrasyon
( c)
(d)
£
£/1000 m3

586,851
197,446
21,875

84
28
3

276,720
49,362
49,269

78
14
14

Sabit Maliyetler Alt Toplamı

806,172

115

375,351

106

Değişken Maliyetler
Kimyasal Madde Maliyetleri
Çamur oluşumu ve kontrolü
Enerji

490,581
310,467
122,916

54
34
13

62,637
7,960
49,994

17
2
13

923,964

101

120,591

32

Değişken Maliyetler Alt Toplamı
Toplam Sabit ve Değişken Maliyetler

226

138
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Kalite Tablosu
Konvansiyonel Ön Arıtma
4.5-7.5
0.12-0.32
4.2-6.5

Ham Su Bulanıklığı (NTU)
Arıtılmış Su Bulanıklığı
SDI

Mikrofiltrasyon
4.5-7.5
0.06-0.10
0.8-2.2

Proses Tasarım Alanları
TEMEL ALANLAR

DEĞİŞEBİLİR ALANLAR

Konvansiyonel Ön Arıtma
Durultucu
3 Katmanlı Filtrasyon
Kartuş Filtre
Ters Ozmoz

Mikrofiltrasyon
Filtre
Mikrofiltrasyon
Kartuş Filtre
Ters Ozmoz

Kireç
Demir Klorür
Sodyum Hipoklorit
Sülfürik Asit
Çökelme Önleyici Madde

Sodyum Hipoklorit
Sülfürik Asit
Çökelme Önleyici Madde

Lanzarote, Kanarya Adaları
(1997’den beri işletilen Ticari Tesis)
Kanarya adalarında su, özellikle doğu adalarını, Gran Canaria, Fuerteventura ve Lanzarote
bölgelerinin gelişimini ciddi bir şekilde etkileyen az bulunur bir kaynaktır.[1]
Nüfus artışı ve ekonomik büyümenin yaşandığı son 20-30 yıl boyunca adalar genelinde su ihtiyacında
bir artış meydana geldi. Yer altı suyunun fazla çekilmesine bağlı tuzlu su girişimi ve atık su
deşarjlarıyla şu anda birçok akifer kirlenmiş durumdadır. Bu günlerde deniz suyu ve acı suyun
tuzluluğunun giderilerek yüksek maliyetle elde edilen tatlı su Doğu Adalarının ana su kaynağı haline
gelmiştir.
Tarımsal sulama amaçlı su ihtiyacı toplam su ihtiyacının %60’ını oluşturmaktadır ve bu miktarın
karşılanması için atık suyun geri kazanımı üzerinde durulmaktadır. 2006 yılı için yapılan bir proje ile
tüm adadaki toplam 125.000 m3/gün’lük atık suyun %80’i geri kazanılacaktır.
Mikrofiltrasyonla ilgili pilot tesis çalışmaları Gran Canaria’daki DEREA araştırma ve geliştirme
merkezinin yönetiminde Mart 1997 de tamamlandı. Mikrofiltrasyon ve Ters Ozmoz sistemleri
kullanılarak kurulan Lanzarote’deki ticari tesis 1200 m3/gün kapasite ile çalışmaktadır.
Bu Sürekli Mikrofiltrasyon tesisi %85 kazanımla 1020 m3/gün mikrofiltreden geçirilmiş su üretirken bu
suyun 600 m3/gün’lük kısmı Ters Ozmoz sisteminde arıtılarak %72 kazanımla 430 m3/gün tuzluluğu
giderilmiş su üretmektedir.
Ters Ozmoz tesisinde giriş ve çıkış suyu Toplam
Çözünmüş Katı (TDS) değerleri sırasıyla 1100 mg/l ve 20
mg/l’dir. Görüldüğü gibi Toplam Çözünmüş Katı (TDS)
giderme oranı %98 dir. Bu tesiste FİLMTEC BW 30-400 tip
membranlar kullanılmıştır.
Sonuçlar;
•

Sürekli Mikrofiltrasyon sistemi tüm askıda katıları (çıkış
değeri<1 mg/l) bulanıklığı (çıkış değeri<1 NTU) ve
toplam ve fekal koliformları gidemektedir.
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Sürekli Mikrofiltrasyon sistemi çıkışındaki suda 15 dakikalık SDI ölçümü 3’ün altında olurken
Atıksu arıtma tesisi çıkışındaki SDI değeri ise yüksek kolloidal madde miktarı yüzünden
ölçülememiştir.
Kasım 94-Aralık 95 arasında ilk bir yıllık işletme esnasında Sürekli Mikrofiltrasyon sisteminin
kazanım oranı ortalama % 85 olmuştur.

Samsung General Chemicals Co. Ltd, Daesan , Kore Cumhuriyeti
(30.000 m3/gün, 1.250 m3/saat kapasiteli 1996’den beri işletilen ticari tesis)
Daesan Bölgesindeki su kesintileri o bölgedeki endüstrileri kirlenmiş bir nehri endüstriyel su kaynağı
olarak kullanmaya zorladı.Yerel Endüstriler 80’li yıllar öncesinden beri bu yüzeysel su kaynağından
yüksek kalitede endüstriyel kullanım suyu temininde Ters Ozmoz sistemini kullanmaya başlamışlardı.
Her nasılsa yapılan ilk tesislerde SDI değerini 3’ün altına indiremeyen ve bu nedenle ters ozmoz
membranlarında tıkanmalara yol açan konvansiyonel ön arıtma kullanılmıştı. Bu membran tıkanması
kapasitenin düşmesine ve membranların zamanından önce yetersiz kalmalarına sebep oldu.
Mikrofiltrasyon sistemi SDI değerini 3’ün altına indirmeyi sağlayarak aynı zamanda daha bütünsel ve
daha güvenli işletme şartlarını temin etti.

İşletme Sonuçları
Parametre

Giriş

Bulanıklık (dry)
Askıda Katılar
Toplam Demir
Toplam Silika
Toplam Koliform
SDI

200 NTU
50 mg/l (max.)
1 mg/l (max)
5.5 mg/l (max.)

Ters Yıkama Süresi
Besleme Basıncı
CIP

Ölçülemeyecek
kadar yüksek

Sürekli Mikrofiltrasyon
Çıkışı
0.5 NTU (max)
<1 mg/l

Ters Ozmoz Çıkışı

10 cfu/ml (max.)
3 (max.)
22 dakika
150 kPa
7 gün

N/a
30 gün

Burada yüzey suyunun tuzluluğunun giderilmesi için kullanılan Ters Ozmoz sisteminin ön arıtımı
amacıyla biri konvansiyonel diğeri Sürekli Mikrofiltrasyon olan iki farklı teknoloji kullanılmıştır.

__________________________________
Parametre
Ön arıtma sistemi
Ters Ozmoz Kapasitesi
Temizleme Periyodu

#1 Tesis
Konvansiyonel
210 m3/saat x 7
35.000 m3/gün
10 gün

291

_______

#2 Tesis
Sürekli Mikrofilrasyon
210 m3/saat x 6
30.000 m3/gün
30 gün

Vertesı Power Plant Co.
Bokod Güç İstasyonu 235MW, Oroszlany, Macaristan
(Kapasite: 88 m3/h, 1994’den beri işletilmekte)
Yüksek basınçlı kazan besleme suları için alg yüklü acı göl
suyunun arıtımı, içme suyu niteliğindeki iyi sular ile
karşılaştırıldığında daha zordur. KonvansiyonelTers
Ozmoz, güç istasyonları için kullanılan bu tür
su
kaynaklarını arıtmak için kolaylıkla uygulanamazken
Sürekli Mikrofiltrasyon, bu uygulamalarına kolaylık sağladı.
Son on yıldır soğutma gölleri kalitesi önemli ölçüde tayin
edilmiştir. Çözünmüş tuz miktarı 6000 mg/l toplam
çözünmüş madde (TDS)’ye, alg miktarı gelişme döneminde
225x106 sayı/l’ye ve toplam askıda katı madde seviyesi
100 mg/l’ye yükselmiştir. Bu değişmeler güç istasyonundaki mevcut deiyonizerin kullandığı kimyasal
miktarını büyük ölçüde arttırmış, rejenerasyonlar arası periyod kısalmış ve işletme güçleşmiştir. Bu
durum istenilen su kalitesi devamını sağlamak için iş ve bakım maliyetlerini gündeme getirmiştir.
Projenin amacı işletme maliyetlerini minimuma indirecek ve
mevcut iyon değiştirme sistemini ham sudaki değişimlerden
kaynaklanacak olan problemlere karşı koruyarak yüksek
kalitede ve güvenilir su üretecek en iyi teknik çözümü
bulmaktı. Ayrıca işçi ihtiyacını azaltmak ve daha elverişli
işletme sağlamak da gerekliydi. Mikrofiltrasyonlu ters ozmoz
ön arıtımı aşağıda belirtilen faydaları ile, teklif edilebilir en iyi
ve en ekonomik uygulanabilir teknik çözüm olarak seçilmiştir.
•
•
•
•
•
•

düşük kimyasal tüketimi
düşük enerji tüketimi
tam otomatik işletme
değişken ve kötü ham su kalitesi ile arı su kalitesinin garanti edilmesi
iki aşamalı membran prosesi (CMF&RO)
kimyasal rejererant maliyetlerindeki düşüş ile deiyonizer kapasitesinin önemli ölçüde arttırılması

Parametre
Sistem

Sürekli Mikrofiltrasyon
2x36M10C ünitesi

Membran malzemesi/yapısı

Polipropilen,0.2 mikron hollow fibre

Kazanım
Çıkış debisi

% 85
44 m3/h yedekli konumunda veya
88 m3/h parelel çalışma konumunda

Besleme
Geri yıkama süresi
Temizleme aralığı (CIP)

Göl suyu (TDS 6000 mg/l)
15 dakika
5 gün

Ters Ozmoz
Parelel herbiri 26 m3/h kapasiteli
2xLF 26000 ünitesi
Deniz suyu yüksek tuzluluk
tutabilen ince film membran
(SWHR), spiral wound
% 60-70
26 m3/h yedekli konumunda
veya 52 m3/h parelel çalışma
konumunda
4-8 hafta
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Ters yıkama sıklığı değişken ve ham su kalitesine göre otomatik olarak belirlenir. Sürekli
Mikrofiltrasyon (CMF ) üretim suyu bakteri ve askıda maddelerden arınmıştır. Bu, askıda maddeleri
yaklaşık olarak 20 μm (mikron) seviyesinde uzaklaştıran ve Ters Ozmoz sistemine giriş suyundaki
bakteri yükünü azaltmayan konvansiyonel ön arıtma sistemleri ile karşılaştırıldığında önemli bir
yarardır.
Ters Ozmoz Sistemi
Ön arıtımdan geçmiş su basınçlı pompalar ile donatılmış düşük basınçlı Ters Ozmoz sistemine iki adet
5 μm polipropilen kartuşlardan (çelik housingli) geçirilerek beslenir. Bu arada sülfirik asit ve çökelmeyi
önleyici kimyasal madde (anti-scalant) dozajlaması yapılır. Asit, besleme suyu pH’ını 7 ‘e ayarlamak,
çökelmeyi önleyici kimyasal madde (anti-scalant), membran yüzeyi üzerinde kireç oluşmasını
önlemek amacı ile kullanılır. Basınç pompaları 47-48 barlık gerekli işletme basıncını sağlayan çok
kademeli santrifüj yüksek basınç pompalarıdır.
Zenon Systems Tatabanya Macaristan tarafından sağlanan Ters Ozmoz Sistemi herbiri 26 m3/h
üretim kapasiteli parelel çalışan iki adet LF 26000 ünitelerini kapsar. Ters Ozmoz membranları 6 adet
güçlendirilmiş her biri 6 adet SWHR membranları içeren plastik basınç kapları içine yerleştirilmiştir.
Ters Ozmoz % 60-70 kazanım oranına sahiptir. Bu kazanım oranı en uygun çökelmeyi önleyici
kimyasal madde (anti-scalant ) kullanımında Ters Ozmoz sisteminin işletme limitidir.
TDS giderimi %99.5 olup, minimum giderim 25 oC sıcaklık, 800 psi basınç ve 32.000 ppm NaCl
standart test koşullarında % 99. 2 ‘dir. Membranlar her 4-8 haftada bir temizlenirler. Temizleme işlemi,
normal işletme yüksek basınç ve düşük debi kullanırken, düşük basınç ve yüksek debideki suyun
menbranlardan geçirilmesi ile gerçekleştirilir.
Arıtılmış su iletkenliği 10-15 μs/cm’dir. Mayıs 1994 tarihinde işletilmeye alınan bu sistem aşağı akışlı
iyon değiştirme sistemi işletme maliyetlerini % 50 azaltmıştır.
Bu projenin başlıca yararları şöyledir:
•
•
•
•
•
•

Membran teknolojisi minimum kimyasal tüketimi ile basit fiziksel ayırımı kullanır.
Kimyasal kullanımı %90 azaltılmıştır.
Çıkış değerleri orantısal olarak azalmıştır.
İşletme, acil durum bakım işleri büyük ölçüde azaltılmıştır.
Güç tüketimi azaltılmıştır.
Geri ödeme süresi 4 yılın altında olacaktır.

SONUÇLAR
1. Sürekli Mikrofiltrasyon/Ters Ozmoz (CMF, RO) teknolojisi evsel atık su, değişken nehir suları ve
kanal suları gibi uygulanabilirliği güç su kaynaklarının kullanılmasına izin verir.
2. Mikrofiltrasyon, Ters Ozmoz giriş suyu kalitesinin kontrollü ve tutarlı olmasını sağlar.
3. Sürekli Mikrofiltrasyon giriş suyu kalitesinden bağımsız sürekli yüksek kalitede çıkış suyu üretir.
4. Mikrofiltrasyon, Ters Ozmoz sistemi için gerekli olan membran sayısını % 40’a varan oranlarda
düşürür.
5. Mikrofiltrasyon membranları Ters Ozmoz ön arıtım prosesini, hem önarıtım hem de Ters Ozmoz
sistemi işletme maliyetlerini düşürmeye yardımcı olmuştur.
6. Sürekli Mikrofiltrasyon sisteminin konvansiyonel sistemlerden tüm ömür maliyetleri bakımından
daha ekonomik olduğu kanıtlanmıştır.
7. Sürekli Mikrofiltrasyon TFC tipi Ters Ozmoz membranlarının evsel atıksular üzerinde sabit
şartlarda işletimini sağlar.
8. Sürekli Mikrofiltrasyon ile çıkış sularının yeniden kullanımı-özellikle evsel atıksular için gerçektir.
Böyle yapılarak gerçekleştirilen işletimler de oldukça gereklidir.
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ÖZGEÇMİŞ
Yazar, Vivendi Water’a bağlı membran ayırma teknolojisiyle büyük kapasiteli su arıtma ve atıksudan
geri kazanım uygulamaları yapan Memcor firmasında iş geliştirme sorumlusu olarak çalışmaktadır.
Su ve atıksu arıtımında 25 yıllık bir tecrübesi olan yazar 7 yıl süreyle BP’nin Avrupa, Afrika ve orta
doğuda yağ ve gaz arama ve üretimi yapan Olipius firmasında teknik danışmanlık yapmıştır.
1987’de Memcor’a katılan yazar bu tarihten itibaren yüksek bulanıklık içeren ve kalitesi değişken olan
suların membran ayırma teknolojileriyle arıtılması, crytospoidia giderimi ve atıksu arıtımı konularında
çalışmaktadır. Enerji santralleri, rafineriler ve kazan besleme suları için atıksudan geri kazanım gibi
büyük ölçekli uygulamalarda da bulunmuştur.
Cranfield Üniversitesi Su Bilimleri Okulunda misafir öğretim üyeliği yapan yazar aynı zamanda
Chartered Institution of Water Environmental Management ve Sales and Marketing Management
enstitüleri üyesidir.

99’ TESKON PROGRAM BİLDİRİLERİ / SUA - 21

Su Kalitesi Tesisat Projesini Etkiler Çünkü
"Su Tesisatın Kanıdır"
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SU KALİTESİ TESİSAT PROJESİNİ ETKİLER ÇÜNKÜ
"SU TESİSATIN KANIDIR"
Enis BURKUT

ÖZET
Maksadımız tesisat projesi yapan meslekdaşların dikkatini tesisatta dolaşan SU üzerine çekmektir.
Çünkü SU Tesisatın Kanıdır.
Genelde tesisat mühendisi suyun taşınması yanında su yardımı ile ısı ve basıncın aktarılması ile
ilgilenir. İşletmeci için ise SU, içinde kimyasal maddeler, katılar ve bakteriler olan, problemli ve korozif
bir maddedir. Bu nedenle, projeci, tesisatta dolaşacak suyun kalitesi hakkında çok iyi bilgilenmelidir.
SU'yun özellikleri göz önüne alınmadan ve tesisde istenilen SU Kalitesi tayin edilmeden yapılan proje
eksik kalır.
Diğer taraftan, proje işini bir Tesisat Mühendisine teslim eden yatırımcı, projeyi yapacak olan
mühendisin tesisde kullanılacak SU'yun özelliklerini de göz önüne alacağı inancındadır, çünkü
yatırımcıya göre "tesisat içinde SU dolaşır ve tesisatı bilen mühendisin SU'yu da bilmesi doğaldır".

1. SU TESİSATIN KANIDIR
Beden içindeki kanın yaptığı görevlerin bir kısmını SU, tesisat içinde yapar. SU tesisat içinde ISI
enerjisi, basınç, kimyasallar, katılar ve bakteriler taşır. SU'yun tesisat içinde yapacağı görev ve SU'yun
kalitesi Tesisat Projesinin tasarımını etkiler.
Ülkemiz yeni gelişmektedir, bundan dolayı yatırımcılarının çoğunu TECRÜBESİZ olarak kabul
edebiliriz. Yatırımcı, tesisat projesi işini bir Tesisat Mühendisine teslim ederken projecinin tesisat
içinde dolaşacak olan SU'yu da bildiğini baştan kabul eder. Projecinin SU'dan kaynaklanacak sorunları
göz önünde tuttuğunu, üretim için gereken SU Hazırlama sistemlerini ve sirkülasyonda kullanılacak
suların terbiyesi ile ilgili cihazları da projecinin projeye işlediği inancındadır. Projeciye güvenen ve onu
bir tür Teknik Danışman gibi belleyen "tecrübesiz yatırımcı", yatırım sırasında tesisat projesine
güvenir, proje dışında bir cihazın gerekli olduğuna katiyetle inanmaz. Tecrübesiz Yatırımcıda şu fikir
hakimdir: "Buharı, soğutmayı, otomasyonu, boruyu ve kanalı dahi bilen Koca Tesisat Mühendisi üç
kuruşluk suyu mu bilemeyecek? "
Halbuki, bugünkü tesisat projelerini SU açısından incelediğimizde SU kalitesinin ve terbiyesinin göze
alınmadığını veya işletilmesi pratik olmayan SU hazırlama cihazlarının projede yer aldığını görüyoruz.
Örneğin:
•

Ana su girişlerinde (veya hidrofor sonrası ) işletilmesi ve bakımı son derece zor olan "pislik
tutucular" projeye işleniyor; katı tutma hacmi büyük olan sanayi tipi su filtrelerini projelerde
görmüyoruz. Pislik tutucuların içinin açılıp filtre biriminin çıkartılması ve bakımı zordur, pislik tutma
hacmi de çok küçüktür, bu nedenle işletme sorunları yaratırlar. Pratikde, kullanılması zor olan bu
pislik tutucudan bıkan bakım teknisyeni, çok kısa bir zaman sonra pislik tutucunun içindeki filtre
birimini çıkarıp atar, neticede, su hiç filtrelenmeden kullanılır. O zaman, tabii ki ana cihazlarda
sorunlar yaşanmaya başlar.
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•

Projelerde, su depolarının suyu durultan ve filtreleyen yerler olarak kabul edildiğini görüyoruz. 360
gün çalışan işletmelerde bu depoların temizlenmesi için gün ayırmak imkanı bulunamaz; su
depoları içinde mikrobu barındıran ve üreten katılar birikir. Oysa bu katıların, depo öncesi sanayi
tipi bir filtre ile tutulması daha sağlıklı olur.

•

Devridaim yapan soğutma sularını filtre eden hiç bir filtre projelerde görünmüyor. Halbuki, içinden
milyonlarca metreküp hava geçen su soğutma kulesi yıl içinde binlerce kilogram katı maddeyi
havadan alıp soğutma suyuna devreder, bu katılar kireçlenmeyi arttırıcı, kondenseri tıkayıcı,
tesisatı aşındırıcı ve bakteriyi çoğaltıcı rol oynarlar.

•

Projelerde genellikle su yumuşatma cihazları öncesi filtre görünmüyor. Su filtrelenmeden
yumuşatma cihazı beslendiğinde, reçineler su filtresi görevi de yaptıkları için kısa ömürlü olurlar ve
düşük randıman ile görev yaparlar.

Çok yıllar önce, SU'yu tanımadan tesisat projeleri yapmak ve bu projelere göre tesisatı kurmak işletme
sorunu getirmiyordu. Çünkü geçmiş yıllarda sanayi ve turizm pek yaygın değildi. Ülkemizde oteller ve
sanayi tesisleri su kalitesinin çok iyi olduğu bölgelerde kuruluyordu, çevre ve hava kirliliğinden söz
edilmiyordu. Oysa bugün durum değişti: hiç su olmayan Bodrum sahillerine büyük oteller yapılıyor ve
kullanma suyu ancak deniz suyunun saflaştırılması ile elde ediliyor. İzmir'de eskiden çocukların
gitmeye korktukları Çiğli bataklığı içinde sanayi tesisleri kuruluyor ve açılan kuyulardan tuzlu, silikatlı,
amonyaklı sular çıkıyor. Bu derece korozif , yüksek sertlikte ve yüksek tuzlulukta suların kullanılmaya
mecbur olunduğu tesislerde alışılagelmiş tesisat projeleri İFLAS etmeye mecburdur. Bu kötü suların
kullanılacağı tesislerde "siyah demir boruları" ve klasik su yumuşatma cihazlarını içeren projeler sonuç
vermez. Kullanılacak SU'yun kalitesi ile orantılı olarak, çok kısa zamanda işletme sorunları ortaya
çıkmaya başlar.
Projecilerin eski işletmeleri ziyaret ederek işletme sorunlarını yerinde görmeleri ülkemizde adet
değildir. Bu nedenle SU Kalitesinden kaynaklanan sorunları projeci genelde görmez, kötü işletme
tecrübelerini kendisi yaşamadığı için daha sonraki projede de SU kalitesi konusunu göz önüne almaz.
Yani iflas eden projeden çoğu zaman projecinin haberi olmaz, fakat projeci yatırımcı gözünde puan
kaybeder. Eksik proje sonucu yatırımcı da milli ekonomi de kayba uğrar.

2. PROJEYE BAŞLAMADAN ÖNCE PROJECİNİN ELDE ETMESİ GEREKEN SU BİLGİLERİ
Tesisat projesinin en az eksik ile yapılabilmesi için projecinin proje tasarımına başlamadan önce SU
ile ilgili aşağıdaki araştırmayı yapması gerektiğine inanıyoruz:
a) EK-1'de belirtildiği gibi işletmenin su kaynakları, suyun fiziksel ve kimyasal kalitesi hakkında analiz
raporları elde edilmelidir.
b) EK-2'deki örnek tabloda gösterildiği şekilde SU'yun işletme içindeki kullanma yerleri, bu kullanma
yerlerinde arzu edilen ve tolere edilen su kaliteleri, debiler, suyun kulanma aralıkları, kullanıldıktan
sonra ortaya çıkacak atık suyun kalitesi gibi tüm bilgiler kaydedilmelidir.
c) Soğutma sularının toplam miktarı ve besi suyu kalitesi, soğutma suyu sisteminde kullanılan
cihazların malzeme kaliteleri, ortam havasından kuleye gelebilecek katı kirliliklerinin türleri ve
miktarı araştırılmalıdır. Örneğin, bir otoyol kenarında, toprak seviyesinde bulunan su soğutma
kulesine gelecek toz miktarı ile bir otelin çatısına yerleştirilmiş kuleye gelebilecek toz miktarı ve
türü arasında çok büyük farklılıklar vardır.
d) Buhar sistemi: buharın kullanma yerleri ve nitelikleri nelerdir? Prosesde açık buhar kullanılacak
mı? Açık buhar gıda, ilaç gibi sağlıkla ilgili bir hassas üretim prosesinde kullanılacak mı ?
Kondensin kazana dönüş oranı hakkında detaylı bilgi elde edilmelidir çünkü kondensin dönüş
oranı besi suyu kalitesi, dolayısı ile besi suyu hazırlama cihazının türünü ve kapasitesini etkiler.
Ham SU kalitesinin çok kötü olduğu tesislerde toplanan yukarıdaki bilgilerin değerlendirilmesi ve buna
göre akım şemasının oluşturulması için tesisat mühendisinin SU bilgisi ve tecrübesi yeterli
olmayabilir.
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Bu durumda SU konusunda bilgili ve tecrübeli bir danışmandan yardım istendiğinde tesisat projesinde
hata ihtimali en aza iner. Su Tekniği konusunda gelişen teknolojiye erişmek, yeni icat edilen cihaz
türlerini yakından takip etmek dünyada ayrı bir ihtisas dalı haline gelmiştir. Bu konuda tesisat
mühendisinin derin araştırma yapmak için zaman ayırması onu kendi mesleğinden uzaklaştırabilir.
Dolayısı ile, tesisat mühendisinin SU konusunda bir uzman danışmandan yararlanması daha
ekonomiktir, bu mühendisliğe ters bir tutum değil, aksine mühendisliğin kendisidir: çünkü mühendislik
her bilgiyi edinmek değil bilgiye nasıl ulaşacağını bilmektir.

3. AKIM ŞEMASININ YAPILMASI
İkinci paragrafta belirtilen veriler elde edildikten sonra işletmeciler ile beraber (ve gerekirse bir Su
Danışmanı ile beraber) ortak bir çalışma sonucu, bir akım şeması oluşturulur. Bu şemada tesisin
hangi bölümünde veya makinasında ne kalitede ve ne miktarda su kullanılacağı belirtilir. Ortaya çıkan
akım şeması su tesisatı projesinin temelini oluşturur. Bu tür akım şemaları yapıldığında, bazı
işletmelerde ham su, yumuşak su ve saf su gibi en az üç ayrı soğuk su hattının ortaya çıktığı
görülebilir:
EK 3'de bir tekstil boyahanesinin akım şeması örnek olarak verilmiştir.
Akım şeması yapılmadan, "tek hatlı" bir su projesi tasarlandığında ve buna göre bir sanayi tesisi
kurulduğunda, genelde daha sonra birçok işletme problemleri yaşanır, çünkü bazı üretim
makinalarının yüksek kaliteli sulara ihtiyacı olduğu ortaya çıkar. Kaliteli suyun temin edilmesi için,
işletme içinde, üretim makinaları yanına özel filtreler veya özel su hazırlama cihazları monte edilmeye
mecbur kalınır. Makina dairesi dışına monte edilen bu cihazlar tabii ki genelde işletme ve bakım
sorunları yaratır. Bu sorunların yaşanmaması için yukarıda belirtilen araştırmanın yapılması ve sağlıklı
bir akım şemasının oluşturulması kaçınılmazdır.

4. PROJEDE İŞARET EDİLECEK SU İLE İLGİLİ CİHAZLAR VE SU KALİTELERİ
Bir tesis kurulmadan önce gerekli formalitelerin yerine getirilmesi maksadı ile bazen kuyular dahi
açılmadan projenin yapılması gerekebilir. Bu nedenle tesisde kullanılacak ham su kalitesi projenin
yapılması sırasında bilinmiyor olabilir. Fakat, işletmenin türü belli olduğu için tesisin değişik su tüketme
bölümlerinde ve cihazlarında, kullanılması istenen su kalitesi ve kalite toleransları bellidir EK-2. Ham
su kalitesi bilinmese dahi aşağıdaki hususlar projede yer almalıdır, tatbikatçıların ve yatırımcının
dikkati bu noktalara çekilmelidir. Su hazırlama cihazlarının türü tam belli olmasa dahi bunlar projede
"bir dikdörtgen" şeklinde" gösterilebilir. Buhar kazanı, soğutma kulesi gibi cihazların besi suyu
kalitesinin projede belirtilmesi çok yararlıdır.
Ham Su Kalitesine ve İşletmenin Türüne göre Projede işaret edilecek hususlar:
a)
b)
c)
d)
e)

Ham su deposu öncesi ilk filtrasyon,
Suyun dezenfeksiyonu,
Depo sonrası filtreler,
Kullanma yerine göre, suyu kimyasal yönden saflaştıran veya terbiye eden cihazlar,
Buhar kazanının özelliklerine göre kazan besi suyunu hazırlama cihazları (buhar kazanı besi suyu
kalitesi
EK-4'de verilmiştir),
f) Isı eşanjörü, kondenser, fıskıye, gibi hassas cihazların korunması için filtreler,
g) Soğutma suyu hazırlama cihazları ( soğutma sistemi besi suyu kalitesi EK-5'de verilmiştir),
h) Soğutma suyunun sirkülasyon sırasında filtrasyonu: soğutma kulesinin ayni zamanda bir "hava
yıkama cihazı" olduğu unutulmamalıdır, (EK-6'da soğutma suyu filtrasyonu için örnek şemalar
verilmiştir),
i) Devridaim yapan soğutma suyunun kimyasal ve fiziksel terbiyesi,
j) İşletmedeki personelin içme suyu kalitesi (içme suyu standardı EK-7'de verimiştir),
k) Vakum pompalarının ve varsa pompa yatak soğutma sularının filtrasyonu ve terbiyesi.
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NOT: Bazı tesisat projelerinde su filtreleri, yumuşatıcılar ve ters osmos cihazları gibi su terbiye
cihazları için marka ve model yazıldığı görülüyor. Bu husus Tesisat Müh. Kongresi'nde tartışılması
gereken çok önemli bir konudur. Her teknik dalda olduğu gibi su hazırlama cihazları da her gün
gelişmektedir. İşletmede gereken su kalitesi, debi, basınç gibi prosesi ilgilendiiren bilgilerin projede
bulunması istenir. Fakat, tasarımından bir yıl veya daha sonra uygulanacak bir proje üzerinde cihaz
marka ve modelinin belirtilmesi kanaatımca teknolojik ilerlemeyi engelleyici bir davranıştır.

5. SU HAKKINDA ÖNEMLİ GENEL BİLGİLER
5.1. SU HAYATTIR. SU içinde her tür biyolojik ortam oluşur, yani su içinde canlılar ürer. Bu canlılar
kendilerine bir tür YUVA YAPMAK için su içindeki eriyik halde olan mineralleri katı hale dönüştürürler,
tesisat içinde jelatinimsi veya sert maddeler imal ederek boruları, fıskiyeleri, filtreleri ve cihazları
tıkarlar. Su sistemi içinde üreyen bazı bakteriler ise insana zarar verir. Örneğin, su soğutma
kulelerinde üreyen "Legionella" bakterisi soğutma kulesi çevresinde bulunan insanların ölümcül
hastalıklara yakalanmasına neden olur. Bakteriolojik üremenin kontrol edilmediği içme sularını içenler
ise mide ve barsak hastalıklarına yakalanırlar.
5.2. SU KATILARI TAŞIR. İyi filtrelenmemiş sular, içindeki katıları beraberinde sürüklerler ve bu
katılar zımpara tesiri yaparak tesisattaki bazı noktaları aşındırırlar ( fıskıye, pompa fanı ve gövdesi ve
salmastra yatakları gibi ).
Katı cisimler kireç ile birleşerek sistemde kireçlenmeyi çoğaltırlar, boruları ve ısı eşanjörlerini tıkarlar
veya ısı izolasyonu oluşturarak tesise ekonomik zarar verirler (EK 8).
5.3. SU, İçinde eriyik minereller çoğaldıkça suyun elektrik iletme kabiliyeti çoğalır, buna "İletkenlik"
diyoruz. İletkenliği yüksek olan sular, deniz suyu örneği gibi, PİL tesiri yaparak metalleri eritirler. Bu
olaya, yeterli blöf yapılmayan buhar kazanlarında ve soğutma sistemlerinde çok rastlanır.
5.4. SU, Birbirine zıt iki karakterden birini taşır: Su ya KOROZİFDİR veya KİREÇLENME YAPAR.
SU'yun bu özellikleri bir bıçak sırtı gibidir, ikisinin arası yoktur. Suyu yumuşatarak kireçlenme
problemlerinden kurtulduğunu zannedenler suyu Korozif, yani eritken yapmışlardır, suyun bu özelliği
ise tesisattaki metallerin erimesine neden olur.

6. PROJE VE TATBİKAT SIRASINDA SU'YA ÖNEM VERİLMEZSE SU "İNTİKAM ALIR"
Proje ve tatbikat sırasında yukarıda sözü edilen noktalara dikkat edilmezse, işletme sırasında bir çok
sorun yaşanır. Tesisin işletme sırasında durdurulması ise büyük ekonomik kayıplara yol açar.
SUYUN TESİSATA VE SİSTEME VEREBİLECEĞİ ZARARLARDAN ÖRNEKLER:
•
•
•
•
•
•
•

Kuyu çıkışında filtrasyon yapmadan suyu depoya doldurmak depoda katıların birikmesine ve bu
katıların bakterilere yataklık yaparak bunların üremesine sebep olur.
Suyun sıcaklığı bilinmeden kum filtresinin hangi debide su ile ters yıkanabileceği hesaplanamaz
ve bu debi projede yanlış verilirse kum filtresi işletmesinde sorunlar yaşanır, çünkü suyun
viskozitesi sıcaklık ile çok değişir.
Sudan ve çevreden kaynaklanan Bakteriler nedeni ile personelde sağlık problemi, işletmede
tıkanmalar ve üretimde kalite bozukluğu görülür.
Suda Amonyak ve Nitrit testi yapılmadan bu su personele verildiğinde, su bakterilere karşı
klorlansa dahi insanlar zehirlenebilir.
Suyun taşıdığı Katılar tesisatı tıkar veya aşındırır.
- Suyun Sertliği kireçlenme ve tıkanmalara neden olur; kireçlenme ayrıca ısı iletiminde izolasyon
görevi yaparak işletme ekonomisine zarar verir (EK 8).
Yalnızca suyun sertliği göz önüne alınarak, silikat miktarı ölçülmeden seçilmiş bir su yumuşatma
cihazı ile buhar kazanı besi suyu hazırlamak bir facia doğurabilir. Çünkü silikat buhar kazanı içinde
taş yapar ve bu taşın temizlenmesi çok zordur, silikat cam şeklinde kristalleşir.

__________________________________
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Suyun iletkenliği bilinmeden, suyu yalnızca yumuşattıktan sonra buhar kazanını beslemek ise
buhar kazanının köpük yapmasına ve buhar kalitesinin bozulmasına neden olur.
Soğutma sistemini yüksek iletkenlikte su ile beslemek ve iletkenlik kontroluna göre blöf yapmamak
büyük korozyon sorunları doğurur.
Suyun genel korozif özelliği ile metal aksamda erime, delinme ve pas oluşur.
Şeker, çiçek yağı üretimi gibi, gıda üzerine açık buhar verilen tesislerde buhar kazanı besi
suyunun kimyasal kalitesi üzerinde titizlikle durulmalıdır, aksi halde gıda kalite standardı
tutturulamaz.
Ters Osmos cihazı ile kullanma suyu elde edildiğinde, üretilen su korozif olur, tesisat korozyona
dayanıklı olan sentetik malzemeler ile yapılmazsa korozyon sorunları yaşanır.
Bir otel bahçesindeki ağaçlar çok kireçli sular ile ve yağmurlama yöntemi ile sulandığında ağaç
yaprakları kireçle kaplanabilir. Kireçli yapraklar ağacı ve manzarayı bozar düşüncesi ile
yumuşatılmış su ile ağaçlar sulandığında ise Sodyum tesiri ile bazı ağaçlar kuruyabilir.

8. SONUÇ
Susuz hayat olmadığı gibi Susuz tesisat da yoktur. Tesisat içinde dolaşan SU'yu tanıyın ve SU'ya
önem verin, çünkü SU TESİSATIN KANIDIR. Proje yapımı sırasında SU'ya gereken önem verilmezse
o proje eksik kalır, eksik projenin tatbikatı ise işletmeciyi ve ülkemizi büyük ekonomik zarara sokar.
Eksik projelerden kaynaklanan sorunları yaşayan yatırımcılar SU konusunda tecrübeleniyorlar.
Projecilerin bu konuda yatırımcılardan daha çok tecrübelenmeleri gerekir, aksi taktirde, Türk Tesisat
Mühendisliği çok puan kaybeder ve gittikçe dışa açılan ülkemize, her malın ve hizmetin girdiği gibi ithal
mühendislik de girer.
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__________________________________
EK 1. İşletmede Kullanılacak Ham Suya Ait Bilgiler

A. KİMYASAL SU ANALİZİ
pH
İletkenlik (µS/cm)
Serbest Klor ppm
CO2 (CaCO3) ppm
Toplam Sertlik (CaCO3) ppm
Ca Sertliği (CaCO3) ppm
Mg Sertliği (CaCO3) ppm
Alkalinite (CaCO3) ppm
Klorür (NaCl) ppm
Sülfat (Na2SO4) ppm
Toplam Fosfat (PO4) ppm
Silikat (SiO2) ppm
Çözülmüş Demir (Fe) ppm
Toplam Demir (Fe) ppm
Amonyak ppm
Nitrit, Nitrat (NO2 / NO3) ppm

B. FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Sıcaklık °C
Bulanıklık
Koku
Renk

C. BAKTERİOLOJİK SU ANALİZİ
Toplam Koliform (100 ml)
Fekal Koliform (100 ml)
Fekal Streptokok (100 ml)
Toplam Bakteri (37°C de 1 ml)
PATOJEN ETKENLER:
Salmonella SPP (1 lt)
Shigella SPP (1 lt)
Vibrio Cholerae (1 lt)
Pseudomonas Aeruginosa (1 lt)
Clostridium Perfringens (1 lt)
Staphilococcus Aureus (1 lt)
Aeromonas SPP (1 lt)
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EK 2. İşletmede Su Kullanma Yerleri ve Miktarları Tablosu

İşletmede Su Kullanma Yerleri ve Miktarları Tablosu
Önem sırasına göre, bütün su kullanma yerlerini ve istenen su özelliklerini yazın.
1. Su Kullanma Yeri:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Su Miktarı: Günde..................................m³ / gün. Saatta (max)...................................m³ / h
Bu noktada istenen Su Basıncı: ...................................
İstenen Su Sıcaklığı: ......................° C
İstenen Su Kalitesi: (Su içinde istenmeyenleri ve toleranslarını açıkca belirtin)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. Su Kullanma Yeri:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Su Miktarı: Günde..................................m³ / gün. Saatta (max)...................................m³ / h
Bu noktada istenen Su Basıncı: ...................................
İstenen Su Sıcaklığı: ......................° C
İstenen Su Kalitesi: (Su içinde istenmeyenleri ve toleranslarını açıkca belirtin)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. Su Kullanma Yeri:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Su Miktarı: Günde..................................m³ / gün. Saatta (max)...................................m³ / h
Bu noktada istenen Su Basıncı: ...................................
İstenen Su Sıcaklığı: ......................° C
İstenen Su Kalitesi: (Su içinde istenmeyenleri ve toleranslarını açıkca belirtin)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
BAŞKACA SU KULLANMA YERLERİ VARSA EK BİR SAYFADA BELİTİNİZ.

KULLANILAN SUYUN ATILDIĞI YER
Şehir Kanalizasyonu

Dere

Deniz

Fosseptik

Atık Arıtma

__________________________________
EK 3. Tekstil Boyahanesi Su Akım Şeması
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EK 4. Buhar Kazanında “Kazan Suyu” ve Besi Suyu Kalitesi

Besi suyu kalitesi ile buhar kazanı içinde bulunan "Kazan Suyu" kalitesi arasında bir ilişki vardır.
Kazanın işletme basıncı Kazan Suyu azami değerlerinin saptanmasında en büyük etkendir. Kazan
besi suyu kalitesinin tesbitinde iki husus önemlidir: Kazan suyu azami değerleri ve kazana dönen
kondens oranı. Kondensin kazana az dönüşü kazana fazlaca taze su beslemesini gerektirir, bu da,
dolayısı ile kazana istenmeyen mineral beslemesi yapmak demektir.
Kazana dönen Kondens
oranının düşük olduğu durumlarda kazan besi suyunun çok daha saf olması istenir (Bak: TESKON 3
bildiriler kitabı, Enis Burkut bildirisi " BUHAR KAZANI BESİ SUYU HAZIRLAMA TEKNİKLERİ İÇİNDE
TERS OSMOS CİHAZININ EKONOMİK YERİ ")

KAZAN SUYU İÇİN DEĞERLER:
Amerika Kazan İmalatçıları Derneği - ABMA - nın verdiği "Kazan Suyu" için En Yüksek Değerler
Kazan Basıncı
Bar
0 - 21
21 - 31,5
31,5 - 42
42 - 52,5

Toplam Eriyikler
ppm
3500
3000
2500
2000

Alkalinite
ppm
700
600
500
400

Askıda Katı Madde
ppm
300
250
150
100

Silikat
ppm
125
90
50
35

KAZAN BESİ SUYU İÇİN EN YÜKSEK DEĞERLER
Yukarıda belirtildiği gibi, kazan besi suyu değerlerinin saptanması için işletme basıncı yanında kazana
Kondens dönüşünün oranı da çok önemlidir. Her işletmede kondens dönüş oranı değişik olduğundan
literatürde kazan besi suyu değerleri için genel bir tablo verilmiyor.
Örnek olarak aşağıda orta basınçlı (21 Bar'a kadar) kazanlar için besi suyu değerleri verilmiştir.
"NALCO Water Handbook", a göre Buhar Kazanı Besi Suyu Kalitesi Değerleri:
Toplam Sertlik: 0,1 Fr. sertliği'nden az
Yağ miktarı: 2 mg/lt'den az
Oksijen: 0,05 mg/lt'den az
Toplam Demir: 0,05 mg/lt'en az
Toplam Karbondioksit: 20 mg/lt'den az
Silikat SiO2: olabildiğince düşük
pH değeri: 7,0 - 9,5 arası

__________________________________
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EK 5. Soğutma Suyu Kalitesi

A. BESİ SUYU KALİTESİ
Literatürde soğutma sistemi için besi suyu kalitesi sınırları konmamıştır. Dünya üzerinde çok tuzlu
deniz suları ile dahi soğutulan sistemler vardır. Tabii ki, soğutma sistemi içinde dolaşacak olan suyun
kalitesine göre boru, pompa ve kondenser malzemeleri seçilir.

B. SOĞUTMA SİSTEMİ İÇİNDE DOLAŞAN SUYUN KALİTE SINIRLARI
Besi suyu kalitesinde sınır olmamasına rağmen sistem içinde dolaşan suyun kalitesine sınırlar
konmuştur. Bu sınırlar konmadığı ve soğutma suyu kalitesi sürekli kontrol altında tutulmadığı taktirde
sistemde şu dört sorundan birkaçı muhakkak yaşanır:
1. Korozyon,
2. Kireçlenme, taş oluşması,
3. Katıların çökmesi,
4. Bakteri ve başka canlıların üremesi.

C. SOĞUTMA SUYU İLE İLGİLİ PROJECİNİN GÖZ ÖNÜNE ALACAĞI VE PROJEYE İŞLEYECEĞİ
HUSUSLAR
1. Korozyona Karşı:
- Besi suyu kalitesine göre malzeme seçimi,
- Besi suyu kalitesine ve sistemde kullanılacak malzeme türüne göre soğutma suyunun "azami
iletkenlik "değerinin tayini. Bu değerin tutulabilmesi için iletkenliğine göre "otomatik blöf" yapan bir
cihazın sirkülasyon hattı üzerinde en uygun yere konması tasarlanmalıdır,
- Blöf edilen suyun yerine hızlıca taze suyun ilavesi için, su seviyesinden kumanda alan otomatik bir
vana soğutma kulesi besi hattı üzerinde bulunmalıdır ( leviye prensibi ile su hattını kesen şamandıralı
vanalar işletme sorunu yaratmaktadır).
2. Kireçlenmeye (taşlaşma) Karşı
Kireçlenme,Taş veya Kışır olarak adlandırılan olayın önlenmesi için aşağıdaki yöntemlerin birkaçı ayni
anda kullanılır:
- Besi suyunun ve sirkülasyon suyunun kimyasal terbiyesi,
- Sirkülasyon suyunun fiziksel terbiyesi (frekans tekniği) ,
- Sirkülasyon suyunun filtrasyonu (bak EK 6 )
- İletkenliğe göre sirkülasyon suyundan blöf yapılması.
3. Katıların Çökmesine Karşı
- Sirkülasyon suyunun filtrasyonu (EK 6),
- Kondenser yanına monte edilen bir sistem ile kondenser boruları içinden zaman zaman yumuşak
topların geçirilmesi.
4. Bakteri ve başka Canlıların Üremesine Karşı
- Sirkülasyon suyunun kimyasal ve fiziksel terbiyesi
- Soğutma kulesi içine ışığın girmesinin önlenmesi.

__________________________________
Ek 6. Soğutma Sularının Filtrasyonu
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EK 7. Personel İçin İçme ve Kullanma Suyu Standardı
Sağlık Bakanlığı uzmanlarınca hazırlanmış olan ve 18 Ekim 1997 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış
olan Yönetmeliğin adı:
" Doğal Kaynak, Maden ve İçme Suları ile Tıbbi Suların İstihsali, Ambalajlanması ve Satışı Hakkında
Yönetmelik". Ülkemeizde en son yayınlanmış olan, dolayısı ile bugün için en geçerli olan bu
yönetmelikte İçme Suları için verilmiş standart şağıdadır.

İçme Sularında bulunabilecek madde miktarları, aşağıdaki değerleri geçmeyecektir (mg/lt
olarak):
Fiziksel özellikler:
1- Renk Pt/Co olarak 10 birim
2- Bulanıklık SiO2 veya Jackson Birimi 5 birim

KİMYASAL
(mg/lt)
Klorür (Cl) 250
Sülfat (SO4) 250
Kalsiyum (Ca) 100
Magnezyum (Mg) 50
Sodyum (Na) 175
Potasyum (K) 12
Alüminyum (Al) 0,2

İSTENMEYENLER (mg/lt)
Nitrat (NO3) 45
Demir (Fe) 0,3
Mangan (Mn) 0,05
Bakır (Cu) 1,5
Çinko (Zn) 3
Florür (F) 1,5
Amonyak (NH3) 0,05
Bor (B) 0,3
Nitrit (NO2) 0,05
Fenolik Madde 0,02

ZEHİRLİ MADDELER (mg/lt)
Arsenik (As) 0,01
Kadmiyum (Cd) 0,003
Siyanid (Cn) 0,01
Krom (Cr) 0,05
Cıva (Hg) 0,001
Nikel (Ni) 0,02
Kurşun (Pb) 0,01
Antimon (Sb) 0,005
Selenyum (Se) 0,01
Pestisit ve benzeri 0,00001
Polisillik, Aromatik 0,00002
Hidrokarbonlar 0,00002

Organik maddeler için sarf edilen Oksijen miktarı 3,5 mg/lt
Radyoaktivite miktarı:
Alfa vericiler litrede en çok 1 piccocurie
Beta vericiler litrede en çok 10 piccocurie
Mikrobiolojik özellikler:
1- Jerm sayısı: kaynağından alınan numunenin 1 mililitresinde
37 °C'de 24 saatte
20
20-22 °C'de 72 saatte 50
2- Jerm sayısı piyasa kontrollarında alınan numunenin 1 mililitresinde
37 °C'de 24 saatte
100
20-22 °C'de 72 saatte 200
3- Bu suların 100 mililitresinde koliform, fekal (termotolerant) koliform, E. Koli, fekal streptokok,
salmonella, pseudomonas eariginosa, patojen stafilokoklar, parazitler, yosunlar ve diğer mikroskopik
canlılar ile 50 mililitresinde anaerob sporlu sülfat redükte eden bakteriler ve 10 litresinde enterovirüsler
bulunmayacaktır.
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EK 8. Taşlaşmanın Isı Transferine Etkisi

Su içinde eriyik halde bulunan Kalsium, magnezyum ve Silikat gibi tabii maddeler bazı kimyasal ve
fiziksel şartlar altında, tesisatta bulunan metal yüzeylerde katı katmanlar oluştururlar. Eriyik
maddelerin kristal yaparak katı fazına dönüşümü sırasında, su içinde bulunan katı partiküller de bu
katmanların kalınlığını arttırır. Türkçe'de "taş", "kireç taşı", "kireçlenme", "kışır" gibi isimler verilen bu
katılar tesisatı tıkayıcı, basınç kaybı yaratıcı özellikleri yanında buhar kazanı ve ısı eşanjörlerinde Isı
Transferini azaltarak işletmenin Isı Randımanını düşürürler ve işletmeyi ekonomik zarara sokarlar.
Aşağıdaki tablo "Taş" kalınlığının ısı transferi randımanına etkisini göstermektedir. Örneğin, bir buhar
kazanının ısı transfer yüzeylerinde üç milimetre kalınlığına erişmiş kireçtaşı %27 gibi çok yüksek bir
ısı transfer kaybına yol açmaktadır. Günde 24 saat ve her gün çalışan bir sanayi tesisinde %27 lik
bir randıman kaybının ortaya çıkaracağı maddi değer ile bu tesise dünyanın en pahalı su hazırlama
tesisi dahi satın alınabilir ve bu yatırım çok kısa bir süre içinde amorti eder.
Aşağıdaki değerler "U.S. Bureau of Standards" yayınından alınmıştır:
"Efficiency Loss by Scale Accumulation", June 16, 1986

TAŞ KALINLIĞI mm RANDIMAN KAYBI %
0,40
0,79
1,59
3,18
4,76
6,35
9,52
12,70
15,90
19,05

% 4,0
% 7,0
%11,0
%27,0
%27,0
%28,0
%48,0
%60,0
%74,0
%90,0
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FİLTRASYON TEKNOLOJİSİNDE SON GELİŞMELER
Luciano COCCAGNA
Osvaldo CONIO

ÖZET
Ayırma teknolojileri su arıtımının her alanında temel bir rol oynamaktadır. Arıtma için en uygun
teknolojiyi seçmek tam bir bulmaca olabilmekte çünkü zaman zaman bu teknolojiler birbirlerini
tamamlayıcıdırlar.
Bu yüzden proje mühendisinin görevi ; ekonomik yapıları karmaşık da olsa arıtma amacıyla ilgili olarak
her teknolojinin sınırlarını kestirebilmeyi kazanmak olmalıdır.
Bu makalede Çok Katmanlı Filtrasyon teknolojisinin geliştirilmiş şekli olan omnifiltrasyon (Bundan
sonra OFSY diye anılacaktır) sistemlerinin en yeni teknik gelişimlerine yönelik bilgiler verilecektir.

GİRİŞ
Artan su ihtiyacı ile birlikte çok sık başgösteren su darboğazları, çevresel otoriteleri dünya çapında çok
sıkı atık su standartları oluşturmaya, endüstriyi atık suyu mümkün oldukça geri kazanma ( sıfır atık
ideali ) yoluna itmektedir.
Bu gelişmelere eş zamanlı olarak Su kalite standartkları her geçen gün daha çok sıkılaşmaktadır,
her iki standardı da tuturabilmek zorlaşmaktadır.
Sonuç olarak son on yılda filtrasyon teknolojileri en çok kirletilmiş kaynaklardan ultra temiz su elde
edebilecek düzeyde gelişmiştir.
Problem artık fizibilite eye dayanmaktan çıkmış daha çok global ekonomi ile ilgili hale gelmiştir.
Piyasadaki tüm rakipler kendi ürünlerinin üstün performansından bahsetmektelersede, Doğru
şartlandırma sisteminin seçimi, herzaman prosesin gerçek kritik noktaları üstünde ve sistemin uzun
dönemdeki işletim özellikleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olarak, gerçekleştirilebilinir.
Yukarıda bahsedilen bilgilerin bir parçası olarak doğru sistem seçimi için aşağıda bahsedilen
noktalarında dikkate alınması gereklidir.:
•
•

•

Ham su kalitesi, mevcut veya oluşabilecek kirliliğin giderilebilmesi için uygun kimyasal ve fiziko
kimyasal reaksiyonlar;
Yeniden kullanım uygulamalarında üstüne çıkılması gereken su kalite standartları;
Ham su ve ürün suyu kalitesini baz alarak alternatif ayrıştırma sistemlerinin masraflar
(kuruluş,işletme, tamir ve bakım) dahil, performans karşılaştırması;

Pek çok uygulamada iki veya daha fazla ayrıştırma teknolojisi, pahalılık veya kalite barierine takılır.
Örneğin hiç kimse su uygun gibi görünsede tedbirsel ön arıtım yapmaksızın bir ters osmos sistemini
direkt kurmak istemez.
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Uygulanabilir teknolojilerden en popüler olanları :
•
•
•
•
•

Çok Katmanlı filtrasyon
Mikrofiltrasyon
Ultrafiltrasyon
Nanofiltrasyon
Ters osmos

Herkes bu teknolojilerin özellikleri hakkında bilgi sahibidir, bu çalışma sadece çok katmanlı filtrasyonu
ve onun en gelişmiş şekli olan OFSY teknolojisi ile alakalıdır.

ÇOK KATMANLI SERİ FİLTRASYON TEKNOLOJİSİ
Filtrasyon teknolojisinin önceki aşamalarında kullanılan teknikler.
OFSY filtrasyon teknolojisinin üstün performansını kavrayabilmek için fiitrasyon teknolojisinde atılan
temel adımları ve bunların uygulamadaki sınırlılıklarını hatırlamak gerklidir.
•

Tek tabakalı kum filtrelerinden çok tabakalı tasarım.

Çok tabakalı filtrelerin dizaynı filtrelerin kir tutma kapasitelerinde ( aynı basınç düşümüne karşılık
gelen ) büyük bir artış getirmiştir, bu şekilde derin filtreleme ( depth filtration ) denilen yöntemler
gelişmiştir.[1]
Gerçekte tabakaların boyutları değiştirilerek tek kademeli kum filtrelerinde görülen yüzey
tıkanmasından kaçınmak mümkündür.
•

Fiziksel barierden fizikokimyasal reaktör konsepti

Bu; filtrasyon prosesi derinlemesine keşfedildikten sonra gerçekleştirilmiş en büyük sıçramadır.
Filtrasyon genelde çökelme işleminden sonra kullanılan bir işlem olarak görülür. Filtreyi oluşturan
tabakalar birer süzgeç görevi görür.
Filtrasyon verimi tabakalardaki gözeneklerin büyüklüğü ile sudaki askıda katıların (topaklaşmış
katıların ) mekanik direncine bağlıdır.
Bu yüzden optimizasyon, topaklaşmış kirleticilerin karakterleri ile ortam karakterleri uyumlu hale
getirilerek sağlanmakta, çökelme, gözenekten geçirme, ayrıştırma için kullnılabilecek yegane
mekanizmalar olmaktadır.
Hareketten dolayı var olan kuvvetlerin ( farklı şekil ve ağırlıktaki parçalara farklı etkiyen ) birleşme
meydana gelmeden önce önemli rol oynadıkları keşfedildi. Bu sayede topaklaşmış parçacıkların filtre
ortamının her tanesine yapıştığı temassal flokülasyona dayanan filtreleri kullanmak mümkün oldu.[2]
Bu yöntemle sağlanılan verim artışı Brezilya su işleri tarafından çok iyi anlaşıldı ve eski (çökeltme +
filtreleme ) işlemi yerine direkt filtreleme ( ön çökeltme, ön topaklama olmaksızın iki ortamlı filtre
kullanımı )yöntemine geçerek 80 li yılların sonlarında kapasitesini ikiye katladı.
Ayrıca mevcutta bulunan durultma tankları filtrelerin ters yıkama sularının arıtılmasında kullanıldı. (3)
•

Cazibeli filtrelerden basınçlı filtrelere

Enerji tasarufu sebebiyle cazibeli filtreler çok alanda tercih edilse bile, basınçlı filtreleri pek çok alanda
çok daha verimlidir, çok daha uzun bir filtreleme süresiyle birlikte tutulan kirletici miktarında da ( daha
yüksek ham su bulanıklık değerlerinde bile çalışma imkanı ) üstünlük sağlamaktadır.
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Temel gelişmelere rağmen çok katmanlı filtrelerin kullanımları, askıda katı madde miktarındaki
değişmelere ve hertürlü hidrolik bozucu etkiye karşı olan hasaslıklarından dolayı sınırlı kalmıştır.Bu da
partiküllerin filtre yatağındaki bir sızıntı gibi, filtreboyunca derinlemesine nüfuz etmelerinden
kaynaklanır.[4]
Bir filtrenin optimal çalışmasından en yüksek basınç düşümü ve en yüksek turbidite kendiliğinden
ulaşıldığında konuşulabilir. Genel bir deneyim olarak, basınç düşümü farkedilemeden önce,
bulanıklıkta bir sıçramaya rastlandığında; özelikle farklı kaynaklardan gelen sular kullanıldığında,
görülmektedir.( 2 )
Bu da pratikte sistemin çıkşı kalitesinde düşüş demektir
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Seri filtrasyon: Temas filtrasyonu ile filtrasyon işleminde önemli bir adım.
Bir önceki kısımda tek filtreden oluşan,temas flokülasyonuna dayalı direkt filtrasyonun sınırlamaları
üzerinde durulmuştu. Bu OFSY seri filtrelemenin sıradan ikili filtrelemeye göre nekadar üstün bir adım
olduğunu gösterebilmek içindir.
•

İlk sebep tek filtreden oluşan sistemin optimizasyonunun imkansız olduğunu gösteren araştırma
sonuçlarıdır.

Daha net ortaya koymak gerekirse, bulanıklık yükselmesi maksimum basınç düşümünden çok önce
gerçekleştiği için filtreyi tam kapasitesini kullanamadan çok erken ters yıkamaya alma zorunluluğu
vardır.
Pek çok araştırmacının deneysel sonuçlarla verdiği farklı sınırlar dışında ham suda gerçekleşebilecek
bulanıklık değişimlerine karşı tek filtreli sistemin güvenilir olmadığı ortaya konulmuştur.
Sonçta daha güvenilir şekilde uzun süreli su elde edimi için iki filtreyi seri halde kullanma fikri ortaya
çıkmıştır. Bu uygulamada beklenen ikinci filtrenin girişindeki kirlilik miktarı düşük olduğundan sadece
bitirme işlemi için kullanılacağıydı, gerçekte iki katı kapasite elde edimi ve daha temiz bir su
beklenirken, verimde de ( tutulan kirlilik miktarı ve çevrimin duruşları bakımından ) beklenenin çok
üstünde artışlar elde edildi.
•
•
•

Araştırmalar bu üstün performansı doğuran sebepleri aşağıdaki şekilde açıklamıştır.
Birinci filtreyi terkeden katılar daha ufak ve homojen boyutludur, buda kopma ( detachment )
fenomeninin oluşumunu en aza indirir.Filtreyi oluşturan taneciklere yapışarak film oluşturmuş
kirliliğin gelen yeni kirletici partikül etkisiyle taneden ayrılmasının önüne geçilmiş olunur.
İkinci ve çok daha önemli olarak ilk filtreden sızan bulanıklığın elektromekanik doğasının ham
sudaki bulanıklığa göre çok farklı olduğu görüldü.( 5 )

Özelikle Zeta potansiyeli sanal olarak tamamıyla nötrlenir bu da kalan bulanıklığın özel bir şekilde
yeniden şartlandırılmasını mümkün kılar.
Bu özelliğin kazanılabilmesi için normalde zayıf anyonik veya nonionik polimer kullanımı
gerekmektedir, bu özellikle birlikte metal koagülasyon (aluminyum veya demir tuzları ) malzemelerinin
kullanımı yeni bağlar oluşturduğu için sıradışı sonuçlar elde edilebilmektedir.
Aşağıdaki resimde filtrenin kullanım verimliliği açısından tüm sonuçlar sunulmuştur.

__________________________________

317

_______

Ek olarak OFSY ham sudaki türbidite değişimlerine ve hidrolik bozuculara neredeyse duyarsızdır.
Sonuçta çok geniş türbidite değişim aralıklarında bile kimyasal dozajını değiştirmeden güvenilir
sonuçlar elde etmek mümkündür.
Konvansionel direkt filtrasyon sistemleri ile bulanıklık giderme açısından karşılaştırma:
a)

Bulanıklık Giderme

Geneva (CH) su işlerinin bir yıllık bir period boyunca yaptığı testlerle mevcut konvansiyonel direkt
filtreleme ile OFSY sistemi karşılaştırılmıştır. Kaydedilen bulanıklık sonuçları aşağıdadır. [6]

Bilinmektedirki tekli bir filtrenin olgunlaşma dönemine ihtiyacı vardır yani kabuledilebilir bulanıklık limiti
olan 0.2 NTU ile optimum kaliteyi gösteren 0.1NTU arasında saatler süren bir süre ile çalıştıktan sonra
optimum kaliteli su üretir yine ara bir dönemden sonra en yüksek basınç düşümüne ulaşamadan bir
bulanıklık sıçraması yaşar ve artık ters yıkanma yapılması gereklidir. Bunun karşısında OFSY sistemi
ise birkaç dakika içinde optimum kalitede su üretmeye başlar ve uzun süren çevrimi boyunca buna
devameder çevrim sonu enyüksek basınç kaybı olan 0.7 bara ulaşması ile sonlanır.
b)

Bulanıklık ve partikül sayısı

Günümüzde yüzey suyu arıtımı artan bir şekilde mikrobik patojenlerin bulunma ihtimali ile
ilişkilendirilmektedir.(protozoa, metazoa, etc.).Bunlarda su şartlandırma pratiğinde belirli boyutaki suda
askıda katı maddeler olarak değerlendirilirler. Gerçek partikül sayısı ile bulanıklık düzeyinin direkt
bağlantılı olmaması sebebiyle, türbidite kontrolü, içme suyunun hijyenik olarak emniyetli olduğuna dair
bir baz olmamaktadır.[7][8]
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PARTİKÜL/ml
2-125 μm
652
157
80
254
552

0.25
0.15
0.05
0.08
0.11

Dolayısıyla direkt filtrasyondaki olgunlaşma ve erken sıçrama evreleri mikroorganizmalar ve aynı
boyutdaki askıda katı maddelerin sızması için çok riskli dönemler teşkil etmektedir.
c)

Partikül giderilmesi

OFSY sisteminin partikül giderme kapasitesi ile bağlantılı olarak ,OFSY sistemi ile aynı türbiditede
olduğu gibi sürekli optimum kalite limitlerinin sağladığı ispatlanmıştır.[9]
Ek olarak, kanıtlanmıştırki çok az bir kimyasal dozajı ile çok büyük miktarlarda türbidite giderimi
mümkün olmaktadır.
İki grafiği karşılaştırırken aşağıdakilere dikkat edilmesi faydalıdır.

Düşük Bulanıklıkta (5-6 NTU) Parçacık giderimi
4
3,5

2.00-4.00

3

4.00-6.00

2,5

6.00-15.00

2

15.00-30.00

1,5

>30.00

1

Total

0,5

Zaman (saat)

15:45

13:20

10:55

08:30

06:05

03:40

01:15

22:50

20:25

18:00

15:35

13:10

10:45

08:20

05:55

03:30

01:05

22:40

20:15

0
17:50

•

15:25

•

12:45

•

Çok yüksek türbiditeye sahip ham suların kullanılması sırasında, çok büyük miktardaki partiküller
sebebiyle toplam giderme kapasitesi açıkça daha yüksektir.Pratikte ürün suyu kalitesi ham sudaki
değişimlerden bağımsız olarak aynı kalır.
Sonuçlar büyük ölçüde kirletici partiküllerin boyutlarının dağılımına bağlıdır.( doğal türbidite
genelde 4ten 30 mikrona kadar geniş partiküller tarafından arttırılmaktadır.
En lineer ve sabit şekilli eğriler bile 15 mikrometreden büyük partiküller tarafından etkilenmektedir,
buna karşın 2-4 mikrometre boyutundaki partiküllerin sayısı , artan türbiditeden nerdeyse hiç
etkilenmemektedir.
Son olarak eğer test ön kabul süresi olan 12 saat den daha uzun sürdürülürse servis çevriminin
sonunun güvenli bir şekilde artan türbiditeyle tespit edilebileceği görülür.

log giderme

•
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ORTALAMA SONUÇLAR
HAM SU
FİLTRE EDİLMİŞ SU
Bulanıklık NTU
5.6
0.07
Tanecik sayısı
8.684
22
Toplam
2 – 4 µm
6.441
10
4 – 6 µm
1.280
4
6 – 15 µm
906
6
> 15 µm
57
2
İşletme Şartları:
Filtrasyon Hızı: 22 m3/m2 x h
Kimyasal Dozajı:
PAC (Aluminium polychloride): 8 mg/l (0.51 mg/l Al)
PF 81 (Non ionic polymer):
0.02 mg/l.

% GİDERİM
98.75

LOG GİDERİM
1.9

99.75
99.84
99.68
99.34
98.25

2.6
2.8
2.5
2.2
1.45

Y ü k s e k B u la n ık lık ta (4 0 N T U ) P a r ç a c ık g id e r im i
4
3 ,5
2 .0 0 -4 .0 0

3

log giderme

4 .0 0 -6 .0 0
2 ,5

6 .0 0 -1 5 .0 0
1 5 .0 0 -3 0 .0 0

2

> 3 0 .0 0
T o t a le

1 ,5
1
0 ,5

06:20

05:45

05:10

04:35

04:00

03:25

02:50

02:15

01:40

01:05

00:30

23:45

23:10

22:35

22:00

21:25

20:50

20:15

19:40

19:05

18:30

17:55

17:20

0

Z a m a n (s a a t)

ORTALAMA SONUÇLAR
HAM SU
FİLTRE EDİLMİŞ SU
Bulanıklık NTU
40
0.08
Parçaçık Sayısı
14940
21
Toplam
2 – 4 µm
5130
13
4 – 6 µm
5993
2
6 – 15 µm
3854
3
> 15 µm
233
3
İşletme Şartları:
Filtrasyon Hızı: 21,5 m3/m2 x h
Kimyasal Dozajı:
PAC (Aluminium polychloride): 8 mg/l (0.51 mg/l Al)
PF 81 (Non ionic polymer):
0.02 mg/l.

% GİDERİM
99.80

LOG GİDERİM
2.7

99.86
99.75
99.96
99.91
98.40

2.85
2.61
3.40
3.07
1.89
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Pıhtılaştırma ve adsorpsiyonla kirletici giderilmesi
OFSY sistemi ile filtrasyon işleminin doğru kullanılması direkt filtreleme işleminin kullanım limitlerinin
literatürde kayıtlı örneklerin çok ötesine genişlemesine imkan vermiştir.
Özel olarak OFSY filtreleme sistemi pıhtılaştırma ve adsorpsiyon mekanizmaları ile birlikte çok yüksek
miktarlarda kimyasal kullanımı gerektiren ve çökelme basamağına ihtiyaç duyan sistemlerin yaptığı
arsenik giderme , doğal renk giderme gibi özel proseslerde de kullanılmaktadır.[10][11]
Subotica Belediyesi Arsenik Arıtımı
Debi:
Ham Sudaki Arsenik Miktarı:

1800 m3/h
80-120 μg/l

Çalışma esnasındaki OFSY performanısı
İşletme şartları
Filtrasyon Hızı

: Fe=2 mg/l + PF 81 polymer=0.02 mg/l
: 20 m3/m2xh

<5-10 μg/l
I. Filtre çıkışındaki Arsenik:
II. Filtre çıkışındaki Arsenik:
<5 μg/l
I. Filtre çıkışındaki Demir:
0-2.0 mg/l
II. Filtre çıkışındaki Demir:
0.02 mg/l
Çalışma süresi sonundaki basınç kaybı : 0.4 bar

NORWAY (Sarpsborg + SorOdal) Renk Arıtımı
Filtrasyon Hızı: 15 m3/m2xh
Parametre
Bulanıklık NTU
Renk (Pt-Co)
Organik Madde
(Kubel)
mg/l KmnO4
Kimyasal Dozajları
-Alum

SARPSBORG
IN
30-36
50-80
24-38

OUT
<0.1
<5
8

18

Aktif Silika
1.12
Çalışma Saati
9
Max. Basınç kaybı
0.9 bar olana kadar

SOR ODAL
IN
0.8-1.2
135-150
-

OUT
<0.1
5-10
-

25
2.5
6

SUYUN GERİ KAZANIMI İÇİN OFSY UYGULAMALARI
OFSY’ nin başarısı sadece yüksek veriminin sonucu değildir, bunun yanında OFSY’nin çok yüksek
kullanım esnekliğine sahip olması ve çok küçük kullanımlardan binlerce metreküp/saat debiye sahip
dev tesislere kadar kullanılabilmesindendir,onun bu başarısı tüm dünyada 1000 taneyi aşan kullanımı
ile kanıtlanmıştır.
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Pek çok birbirinden farklı uygulamada , her türlü çözünmemiş partikülden(ham suda olan veya,
reaksiyon sonucu ortaya çıkan partiküller) kaynaklanan problemlerin çözümünde kullanılmaktadır.
Potabilizasyon işleminde bile en popüler yardımcı işlemcidir, OFSY endüstriyel uygulamalarda (
Soğutma kulesi su çevrimleri, ters ozmoz öncesi ön arıtım,..) hatta lağım ve atıksuların yeniden geri
kazanımında bile kullanılmaktadır.
İleride anlatılacak uygulamalar OFSY sisteminin sıradışı kullanımlarıdır, rutin uygulamalara
değinilmemiştir.
Örnek olarak Kıbrısta nerdeyse tüm otellerin, bahçeleri, golf sahaları için oluşturdukları kendi su
geridönüşüm sistemleri vardır. Su kullanımını azaltmak için yönetim tarafından seri filtreleme kullanımı
yeni yapılan binalara önerilmektedir.
Yine OFSY atık suları yasal sınırlar dahiline indirmek için bir son işlem olarak da sıkça
kullanılmaktadır.(örn.:nehre boşaltım öncesi tropik potansiel azaltımı için,fosfat giderilmesi)

Bazzano Belediyesi
Kötü Çalışan Arıtmadan Çıkan Suyun Gerikazanılıp Yeniden Kullanımı.
Uygulamanin Tanitimi: Bazzano belediyesinin atık arıtımı için kullandığı sistem, dış hidrolik etkilerden
dolayı, ( yağmur,..) çökeltme tankından aktif çamur sızıntısına çok yatkındır.
Dolayısıyla atık şartlarını sürekli olarak sağlayamamaktadır, üstelik su arıtma tesisinin altındaki küçük
bir dereden, tarımsal sulama için yararlanılmaktadır, buda olaya hijyenik bir sorun boyutu katmaktadır.
Belediye problemin OFSY filtrasyonu ve ardından UV dezenfeksiyonu kullanarak çözümünü
sağlamıştır.
Tesis karakteri:
Toplam tasarım debisi
OFSY
Filtrasyon hızı
Kimyasal Dozajı
Arıtma felsefesi

: 1760 m3/saat
: Her biri 40 m3 /saat olan iki paralel hat
: 12 m3/m2xh
: PAC (PoliAlüminyumpoliklorid) 10 mg/l (0.6 mg/l Al)
: sistem normal olarak 12 saatte bir ters yıkama yapıyor
Ayrıca basınç kaybı 0.7 bar’ı geçerse yada bulanıklık 3
NTU’yu geçerse sistem otomatik olarak ters yıkama
yapıyor

Tesisin Performansı:
Kimyasal şartlandırma normal şartlar altında ( Ham su bulanıklığı 5-10 NTU arasında ) , daha yüksek
bulanıklık değerlerinde( 100 NTU ya kadar) olduğu gibi dozajı ayarlamaya gerek kalmadan, suyun
bulanıklığını 1NTU’nun altında tutmak üzere tesis edilmiştir. Yukarıdaki şekiller bulanıklık giderimi
(OFSY tarafından) ve mikroorganizma aktivitesinin ortadan kaldırılmasının verimlerini göstermektedir.
Şekilde gösterilmemiş olsa da OFSY sisteminin ortalama mikroorganizma giderme kapasitesi %88
dir.(yüksek %97 – düşük % 80 )
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Carpı Belediyesi Tekstil Konsorsiyumu
Uygulamanın Tanıtımı:
Carpi kasabası italyan tekstil sanayinin önemli merkezlerinden biridir. Carpi kasabasının atık suyu bir
atıksu ağına bağlıdır ve ordanda belediyenin biolojik arıtma tesisine bağlanmaktadır.
Arıtım sonuçlarının bütün olarak incelendiğinde iyi olmasına rağmen suda hala kanunen belirlenmiş
sınırların üzerinde renk bulunmaktadır.
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Ek olarak tekstil endüstrisi çok büyük miktarda kuyu suyu için bir hat yaptırmıştır ki buda ağır çökme
(heavy subsidence) fenomenine yol açmaktadır.
Endüstri ve belediye arasında atık suyun geri kazanımı ( tüm akış için renk giderimi ve yeniden tekstil
üretiminde kullanılacak bölüm için son parlatma ) üzerine bir antlaşma yapılmıştır.
Altı ay süren çalışmalar boyunca arzulanan iki hedefinde gerçekleştirilebilmesi için atık suyun
şartlandırılması ve tekstil endüstrisinin istediği çok sıkı şartları sağlayabilmesi doğrultusunda pek çok
deneyler yapılmıştır.
Sonuç olarak tesis 1997 de kurulmuştur.
Tesis karakteri.
Toplam Arıtılan Su
Endüstrilere Giden Su
OFSY
Filtrasyon hızı
Kimyasal Dozajı
Renk Frekans Tabloları

Bulanıklık Frekans Tabloları

: 40.000 m3/gün
: 14.000 m3/gün
: Her biri 400 m3 /saat olan 5 paralel hat
: 15 m3/m2xh
: PF 90 C (katyonik polimer ) 15 mg/l
PF 81 (non-iyonik polimer ) 0.02 mg/l
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OFSY filtrasyonuda Mikrokirletici Giderimi
PARAMETRE
Mangan mg/l
Kurşun mg/l
Çinko mg/l
Krom mg/l
Nikel mg/l
Demir mg/l
KOI mg/l O2
Toplam P mg/l

HAM SU
(biyolojik arıtma çıkışı)
0.08
0.1
0.046
0.012
0.022
0.126
52
3.7

OFSY FİLTRASYONU
ÇIKIŞI
0.06
0.057
0.025
0.009
0.02
0.072
41
1.8

% ARITIM
25
43
46
25
10
43
21
51

OFSY filtrasyonuda Mikrobiyolojik kalite
PARAMETRE
Toplam Koliform
Fecal Koliform
Fecal Streptokok
Bakteriyofaj anti E. koli
Toplam Sayım 37 C
Toplam Sayım 22 C

HAM SU
(biyolojik arıtma çıkışı)
3.4 x 105
5.7 x 104
4.0 x 102
1.5 x 103
4.8 x 104
4.1 x 104

OFSY
FİLTRASYONU
ÇIKIŞI
6.6 x 104
1.0 x 104
6
1.15 x 103
1.4 x 104
1.6 x 104

% ARITIM
80.6
80.0
98.5
23
71
61

Lumezzane’ De Kromat Giderilerek Suyun Yeniden Kazanılması
Uygulamanın Tanıtımı:
Lumezzane italyada silah (tabanca , tüfek ) üretimi ile tanınan bir bölgedir. Geçmişte pek çok su
kaynağı atık sullar yüzünden kirlenmiştir.
Kuyu suları içerdikleri yüksek(90-110 mikrogram/litre) kromat(CrVI) yüzünden içme suyu olarak
kullanılamaz duruma gelmişlerdir.
Burada yapılan çalışmalarla OFSY sisteminin hem filtre hemde kimyasl reaktör olarak çok başarılı bir
şekilde kullanılabileceği kanıtlanmıştır.
Gerçekte ilk filtrasyon ünitesi aşağıdaki reaksiyonu yürütmek için kullanılmıştır.
Cr2O7- - + Xfe++ 10 OH- + 7 H2O- -Æ 2 Cr(OH)3 + 6 Fe(OH)3 + (X-6)Fe++
Cr(OH)3 ve Fe( OH )3 ün çökelmiş formları birlikte giderilirken tüm Fe++ çözünmüş olarak kalır.
İki filtre arası oksidasyon ile demir de oksitlenir ve çözünemez forma dönüşüp ikinci filtre ile fazla
demir de filtre edilir.
Tesis karakteri:
Toplam Arıtılan Su
OFSY
Filtrasyon hızı
Kimyasal Dozajı

: 2.000 m3/gün
: 100 m3 /saat tek hat
: 18 m3/m2xh
: FeSO4 x 7 H2O
Sodyum Hipoklorid
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Tesisin Performansı
Ham sudaki Cr IV
Arıtılmış sudaki Cr IV
Toplam Krom

: 90-110 μg/l
: Yok
: < 2 μg/l
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YAPILARDA SICAK ETKİSİNİN GETİRDİĞİ PROBLEMLERİN
ISI YALITIMI İLE ÇÖZÜMÜ VE ENERJİ TASARRUFU
Alpin Kemal DAĞSÖZ
Korhan IŞIKEL
Kemal Gani BAYRAKTAR

ÖZET
Bilindiği gibi insanın iklimsel ihtiyaçları, yaşamını devam ettirebilmesi için sağlığında sürekliliğin
sağlanması ve işindeki verimin artırılması için mutlaka karşılanması gereken biyolojik ihtiyaçları
arasındadır. O nedenle, ölçeği ve fonksiyonu ne olursa olsun, herhangi bir çevrede kullanıcıların
iklimsel konfor ihtiyacı mutlaka sağlanmış olmalıdır. Çevrenin iklimsel performansının en iyi göstergesi
ise, enerji harcamalarına karşılık o çevrede oluşan iklimsel koşullardan kullanıcıların ne derece hoşnut
olduğudur.
Binaların istenilen iç iklimsel koşulları sağlayabilmesi için, tasarım aşamasında iç mekan konfor
koşullarına etki edecek parametrelerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle iç ortam sıcaklığını
belirleyen ısı kayıp ve kazançlarını azaltacak önlemler, bina proje aşamasında göz önüne alınmalıdır.
Bu nedenle burada ısı kazançları tanımlanarak, etki eden parametrelerin en önemlilerinden yapı
bileşenleri üzerinde durulmuştur.

1. GİRİŞ
Tüm dünyada insan nüfusu ve tüketimi hızla çoğalmakta, buna paralel olarak enerji ihtiyacı da
artmaktadır. Çok miktarda enerji tüketimi nedeni ile kentsel hava kirliliği artmakta doğal enerji
kaynakları azalmakta, enerji pahalılanmaktadır.
Son senelerde yurtdışında büyük alışveriş merkezleri, ofis kompleksleri ve genel müdürlük yapıları gibi
prestij binalar, inşaat teknolojisinin en yeni sistemleri kullanılarak inşaa edilmektedir. Çalışan
insanların konforlarının temini ve üretkenliklerinin artırılması için bu tip yapılarda klima ve
havalandırma yapılması mecburiyeti ortaya çıkmaktadır. Şüphe yok ki herhangi bir ısıtma ve soğutma
sistemi kullanılarak her tipteki binayı klimatize etmek mümkündür. İnsanların yaşadıkları hacimlerin
ısıtılmasının, havalandırılmasının veya iklimlendirilmesinin amacı kişiler için uygun bir iç iklimin elde
edilmesidir. Bu iklim “ uygun bir hava kalitesi ve uygun bir ısıl çevre “ olarak tanımlanabilir.
Gelişme çabaları içinde olan ülkemizde ise durum batı ülkelerinden çok farklıdır. Çok hızlı bir nüfus
artışı ve şehire göç mevcuttur. Bu nedenle konut açığını en kısa sürede ve en ekonomik yoldan
karşılamayı amaçlayan aşırı ve genelde sağlıksız yapılaşmada ekonomiklik hiç bir zaman
kullanıcıların iklimsel konfor koşullarından sağlıkları pahasına ödün vermeleri veya iklimsel konfor
şartlarını sağlamak için gereğinden fazla harcama yapmaları - diğer bir deyişle ilk yatırım maliyeti
düşük binalarda zorunlu olarak işletme malyetinin yüksek olması - anlamına gelmemelidir.
Yaz aylarında sıcak havanın rahatsızlığını giderecek çareler bulmak ve bu dönemde geçici bir süre
için dahi olsa, serin bir ortamda barınmak herkesin arzusudur. İlk bakışta, bu ihtiyacın giderilmesinin
ancak klima kullanımı ile çözülebileceği ve birçoğunun bütçesini aşan bir yatırımı gerektirdiği için de,
arzulansa dahi, mümkün olmadığı düşünülebilir. Bu kısmen doğru bir yorumdur çünkü ortamların
sıcaklıklarını belirleyen denge, onların zaman içindeki ısıl kazanç ve kayıplarından oluşur. Kışın
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ısıtılan ortamın yalıtım malzemesi kullanılarak sıcak tutulabildiği bilindiği halde, aynı malzemelerin
yazın da sıcağın içeri girmesine mani olduğu fark edilmemiş olabilir.

2. ISI KAZANÇLARI
Yapı duvarları üzerinden oluşan ısı kayıp-kazancı ve ısı yalıtımının etkisi...
En önemli konfor koşullarından biri olan iç ortam sıcaklığı; yapıyı çevreleyen duvarların, çevre
sıcaklığı, güneş ışınımı, rüzgar hızı gibi dış atmosferik şartlarla etkileşimi sonucu değişmektedir.
Bilindiği gibi iç ortam sıcaklığını belirleyen ve duvar üzerinden mevsimlere göre ısı kazancı veya ısı
kaybı şeklinde bir ısı akımı söz konusu olmaktadır.
Isı kazancı, dış ortamdan daha düşük sıcaklıkta bulunan iç ortama (yapıya) doğru ısı transferidir. Isı
kazançları karmaşık ve gün uzunluğu boyunca sürekli farklı olarak değişen kısımlardan oluşmuştur.
Bir yapının toplam ısı kazancı genel olarak şu kısımlardan meydana gelmektedir.
• Yapı elemanlarından (duvar, çatı, döşeme, pencere…) gelen ısı kazançları.
• İnsanlardan gelen ısı kazancı.
• Aydınlatma ve diğer elektrikli cihazlardan gelen ısı kazancı.
Bilindiği gibi, gün boyunca güneş ışınımı ve çevre sıcaklığının yapı üzerindeki etkisi sürekli
değişmektedir. Bu nedenle yapının opak ve saydam elemanlarından gelen ısı kazancı, zamana bağlı
olarak sürekli değişmektedir. Yapının maksimum ısı kazancının ve zamanının saptanmasında opak ve
saydam elemanlardan gelen ısı kazançları etkili olduklarından, yapı elemanları ısı kazancı
hesaplarında dikkate alınması gereken en önemli kısımlardır.
Isı kazanç ifadelerinden bilindiği gibi, herhangi bir duvar için sabit yüzey alan ve sabit sıcaklık farkları
düşünüldüğünde, ısı transferini azaltmak ancak ısıl direncin (R) büyütülmesiyle olabilmektedir. Isıl
direncin büyütülmesi, yapı elemanlarının kalınlığının çok büyütülmesini (s → ∞) veya ısı iletim
katsayısının çok küçültülmesini (λ → 0) gerektirmektedir. Yapı duvarlarının fazla kalın yapılması;
binaya aşırı yük getireceği gibi depreme dayanıklılık ve işçilikten, malzeme maliyetine kadar artışın
yanında, kapalı alanlarda daha az hacim de anlamına geldiğinden günümüzde tercih edilmemektedir.
Bu nedenle yapı duvarlarının mümkün mertebe ısı iletim katsayısı düşük malzemelerden seçilerek ısı
iletim katsayısı çok düşük yalıtım malzemeleri (ısı iletim katsayısı genel olarak 0.06 kcal/hm0C’den
küçük ) ile takviye edilmesi gerekmektedir.
Isıl direncin artışı oranında daha az ısı kayıp ve kazancı, dolayısıyla herhangi bir iklimlendirme cihazı
kullanılmadığı durumda daha konforlu bir doğal iklimlendirmeyi, herhangi bir ısıtma-soğutma cihazı
kullanılması durumunda ise çok daha az enerji tüketimini yeterli kılacaktır. Düşük işletme maliyetleri
yanında ihtiyaç duyulan soğutma yükünün yapıda ısı yalıtımı uygulaması ile azaltılması; daha küçük
kapasiteli cihazların yerleştirilmesine ve ilk yatırım masraflarındaki azalmaya neden olarak ısı
yalıtımının daha işin başında kendini amorti etmesini sağlayacaktır.
Buradan duvar seçiminin, buna bağlı olarak ısıl direnci azaltacak yalıtım şeklinin belirlenmesinin, enerji
tasarrufu ve binaların kullanımı süresince işin ekonomikliği açısından ne kadar önemli olduğu gözardı
edilmemelidir.
İç-dış ortam arasında bir sınır oluşturan yapı dış duvarları, sürekli değişen dış iklimsel koşulların etkisi
altında kalmaktadır. Dolayısıyla yapı içerisinde istenen iklimsel konfor, dış yapı elemanlarıyla
doğrudan ilişkili olmaktadır. Özellikle yaz koşullarında, zamana göre sürekli değişen çevre havası
sıcaklığı ve güneş ışınımı gibi dış etkilerin sonucu oluşan ısı kazançlarının üzerinde durulması oldukça
önemlidir. Özellikle iç iklimsel konfor, bir iklimlendirme cihazı çalıştırılarak sağlanacaksa, binanın
kullanım süreleri içerisinde daha az enerji harcanması için, ısı kazançlarının olabildiğince azaltılması
yoluna gidilmelidir. Bunun için en uygun yol, yapıların dış yüzeyinin büyük bölümünü oluşturan yapı
bileşenleri özelliklerinin, bina proje aşamasında dikkate alınmasıyla olabilmektedir.
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3. ISI KAYIP VE KAZANÇLARINA ETKİ EDEN PARAMETRELER
Isı kayıp ve kazançlarına etki eden, binanın bulunduğu bölgenin enlemi yüksekliği gibi coğrafik ve
güneş ışınımı, çevre sıcaklığı, rüzgar hızı, havanın nemi gibi iklimsel özelliklerinden, yapının konumu,
şekli, rengi, kullanılan yapı elemanları ve yalıtım malzemelerinin fiziksel ve boyutsal özelliklerine kadar
pek çok parametre bulunmaktadır.
Ayrıca λ’nın artışı yapı elemanının ısıl direncini de azaltacağından toplam ısı geçiş katsayısı ve
dolayısıyla ısı transferi artmaktadır. Yapının ısı kazançlarını artıran bu etken, soğutma yükünü ve
dolayısıyla enerji tüketimini artırır.
Binalardaki ısı kayıp ve kazançlarının azaltılması genel olarak mimari projeye ve projede kullanılan
yapı elemanlarının fiziksel özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Bunlara ek olarak, yapı elemanını
ısıl direncini artırmak için, ısı iletim katsayısı düşük, kalınlığı fazla ısı yalıtım malzemelerini kullanmak
ısıl konfor açısından olumlu katkı sağlayacaktır.
Dış duvarlarda ısı yalıtımı
İklim bölgelerine bağlı olmakla birlikte, ısı yalıtımsız normal duvarlar mevsim şartlarına göre çoğu kez
ısıl korunum açısından yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle özellikle yapı dış duvarlarının uygun bir
yalıtım malzemesiyle yalıtılmaları gerekmektedir.

4. ISI YALITIMI NİÇİN GEREKLİDİR ?
Enerjinin en çok tüketildiği alanlardan biri de ısıtma-soğutma enerjisi olarak kullanıldığı yaşadığımız
binalardır. Anlatılması gereken konular sadece ısı kayıpları ve yakıt tasarrufu ile sınırlı kalmamalıdır.
İklimin genelde sıcak olduğu ülkemizde ısı izolasyonu çoğu kişilerce yalnız soğuğa karşı bir önlem
olarak bilinmekte, sıcak iklimli yerlerde ısı yalıtımı ya gereksiz görülmekte ya da yeterince önem
verilmemektedir. Oysa gerçekte durum tam tersidir. Yaz aylarında bunaltan sıcakların çaresinin daha
güç olduğu, soğutmanın ısıtmaktan daha pahalı olduğu, sağlık konusunun ise önde geldiği
unutulmamalıdır.
Binalarda çok defa yapı fiziğine uygun olarak ısı yalıtımı yapılmamaktadır. Isı yalıtımı kullanımı ileri
ülkelere kıyasla ya miktar olarak oldukça azdır ya da yoktur. Isı yalıtımında amaç yapının en sıcak
devrede en az ısı kazanırken, en soğuk devrede de en az ısıyı kaybetmesidir.
Sıcak etkisinin neden olduğu bazı problemleri incelersek;çatı plağında soğuk ve sıcak dönemlerde
aynı fiziksel olaylar meydana gelir. Kabukta sıcak dönemde sıcaklık derecesi ve güneş etkisi ile dıştan
içe ve dışa doğru, soğuk dönemde ise içten dışa doğru ısı ve su buharı akımları meydana gelir. Bunun
sonucunda çatı kabuğu ve dolayısıyla yapı hasara uğrar.
Teras çatının dış ortam sıcaklık farklarındaki durumunu bina fiziği açısından incelemek yerinde olur.
Yurdumuzun bazı bölgelerinde yazın teras çatı yüzeyindeki sıcaklığın ∼1000C’lere kadar yükselmesi,
kışın ise -300C’lere kadar düşmesi, senelik 1000C ∼ 1300C’lik sıcaklık farkını , gece ile gündüz
arasında ise 800C’lik sıcaklık farklarını, hatta ani yağış halinde 200C ∼ 300C’lik ani sıcaklık farklarını
meydana getirmektedir. Beton ve betonarmenin beher metresinde 10C’lik sıcaklık farkı sebebiyle
meydana gelen genleşme veya büzülme 0.010 mm’dir.
Sıcaklıkla boy değişimi ifadesi
ΔL = α * L * ΔT
α : ısıl genleşme katsayısı (1/0C)
olup, beton için ısıl genleşme katsayısı 10-5 1/0C ‘dir.
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Örnek olarak 10 m. boyundaki bir beton döşeme plağı 1000C’lik sıcaklık farkına maruz kalması halinde
1 cm. genişleyecek ve büzülecektir. Sıcaklık değişimi cisimlerin bünyesinde gerilmeler yaratır. Isınma
basınç, soğuma ise çekme gerilmesi olarak görünür. Teras çatılarda max. sıcaklık, yazın en sıcak
gününün sıcaklık değeri olarak alınamaz. Burada güneşin çatıda yaptığı ışıma yolu ile ısı depolama
sonucu oluşan max. değer kabul edilir.
Aynı şekilde sıcaklık değişimi ile bünyede oluşacak kuvvet ve gerilmelerin hesaplanmasında ise
ΔL = F * L / A * E
ifadesinden yararlanılıp, beton için elastisite modülü 17.104 ton/m2 ‘dir.
Bu ifadeden yararlanarak; 25 m. boyundaki ve +100C de dökülen betonda 800C’lik senelik sıcaklık
farkı olduğunda ısınmadan dolayı meydana gelen basınç 136 ton/m2 olarak hesaplanır. Bu kuvvet
parapet duvarlarına, kolonlara, taşıyıcı kısımlara ve ankrajlara yüklenir. Önceden bu gerilmeler,
hesaba katılmazsa veya gerekli izolasyonla koruyuculuk sağlanamazsa hasarların önüne geçmek
mümkün olamaz. Aynı şekilde kışın da çekme gerilmesi 59.2 ton/m2 olup, tüm bağlayıcı
konstrüksiyonu etkileyerek duvar, parapet çatlakları oluşur.
İşte bu nedenledir ki; ısı izolasyon malzemesi kullanarak betonarme çatı plağının bu deformasyondan
etkilenmesi önlenmektedir. Aksi halde; meyil betonunun çatlamasına, parapet duvarlarında iç ve dış
çatlamalara, su izolasyonunun yırtılmasına neden olarak; yağmur sularının iç tabakalara sızmasına,
sıva ve boya dökülmesine, leke ve akıntılar meydana gelmesine sebep olur. Teras çatılarda ısı
izolasyonu yapmamızın son derece önemli bir sebebi de yoğuşma ve terleme olayıdır. Çok defa ısı
izolasyonsuz teras çatı altındaki tavanın ıslanmasına, lekelenmesine, sıva ve boyanın dökülmesine
neden olan yağmur suyu değil terleme suyudur. Bilhassa iç ortamdaki relatif rutubetin yüksek olduğu
banyo, mutfak gibi hacimlerde dış sıcaklığın düşük olduğu mevsimlerde bu durum mutlaka ortaya
çıkar.

Şekil 1. Yaz ve kış mevsimlerinde ısı yalıtımsız çatı plağı kesitindeki sıcaklıklar.
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Şekil 2. Yaz ve kış mevsimlerinde ısı yalıtımlı çatı plağı kesitindeki sıcaklıklar.
Bütün bunların yanında ısıtma ve soğutmada enerji kaybını önleyerek enerji tasarrufu sağlamak,
işletme maliyetlerini düşürmek için teras çatılara ısı izolasyonu yapmak büyük faydalar sağlayacaktır.
Isı yalıtımı
• Yazın aşırı sıcaktan kışın soğuktan rahatsız olmamak,
• Bina içinde ve duvar yüzeyinde ısıtma döneminde soğuk noktaları, soğutma döneminde sıcak
noktaları önlemek, homojen bir sıcaklık ve konfor elde etmek,
• Binaların dış kabuğu ve yapı elemanlarını büyük ısısal gerilimlerin ve rutubetin tahribinden korumak
(dış kabukta oluşan ısısal farklılıklar tonlarca yükü eşdeğer gerilimler va çatlamalar
yapabilmektedir),
• Gerek soğutmada gerekse ısıtmada yakıt, enerji masraflarından ve işletme giderlerinden tasarruf
sağlamak,
• Isı yalıtımı ile bina ısı kazancı ve kaybı azalacağından, daha küçük kapasiteli ısıtma-soğutma
cihazı ve armatürleri kullanılacağından ilk yatırım maliyetini azaltmak,
• Doğal kaynakların tüketimini azaltarak gelecek nesillerede bırakabilmek için gereklidir.
Duvarlarının içten yalıtılmaları halinde :
Soğutma amaçlı bir iklimlendirme cihazı kullanılması durumunda, dış duvarlarda ısı depolaması çok
az olduğundan, iç ortam sıcaklığnın istenilen değerlere getirilmesi çok hızlı olmaktadır.
Duvarların dış yüzeyden yalıtılmaları halinde ise :
• Yaz döneminde dış duvarların güneş ışınımından fazla etkilenmemesi sonucu ısı depolaması
azalmaktadır.
• Yalıtımın dış yüzeye yapılması nedeniyle mahal içerisinde hacim daralması olmamaktadır.
• Soğutma mevsiminde yapı içerisinde bir iklimlendirme cihazı çalıştırılması durumunda, soğutma
yükünün bir kısmının dış duvarlarda depolanması sağlanmakta, cihazın devre dışı bırakılması
durumunda bile iç ortam lehine bir ısı akımı olmaktadır.
• Yoğuşma yalıtım içerisinde gerçekleştiğinden, duvar iç yüzeylerinde yoğuşma ihtimali ortadan
kalkabilmektedir. Genel olarak duvar iç yüzey sıcaklıkları düşük değerlerde seyrettiğinden,
havadaki bağıl nemin arttığı durumlarda bile yoğuşma tehlikesi büyük oranda azalmaktadır.
Dış duvarlardaki mevsimsel sıcaklık farkları nedeniyle meydana gelen ısıl gerilmeler minimuma
indiğinden; duvar bünyesindeki iç yapı bozulmaları ortadan kalkabilmektedir.
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Şekil 3. Isı yalıtım malzemesinin uygulama yerine göre duvarlarda ısı depolama.
(Taralı alanlar ısı depolamayı göstermektedir.)
Sonuç olarak, yalıtım elemanlarının genel bir değerlendirilmesi yapılmak istenirse, şunları söylemek
mümkündür:
• Daha hafif konstrüksiyona sahip binalar yapmak ve bu suretle bina ilk yatırım maliyetlerini
düşürmek söz konudur.
• Daha az ısı kazançları ile doğal iklimlendirme yapma imkanı vardır.
• Daha az ısı kazancı daha düşük ilk yatırım maliyeti, daha az enerji tüketimi anlamına gelmektedir.
• Daha az enerji tüketimi, gittikçe artan enenji fiyatlarına karşı işletme masraflarına olumlu katkı
demektir.
• Yapılarda ısıl korunum nedeniyle kalın duvarlara gerek olmadığından, kullanılabilir iç hacim
artmaktadır.
Bir Örnek
Ülkemizin yaşanan kriz haricinde kalkınma hamlesi içinde turizm sektörü çok gelişmiş ve çok katlı iş
merkezleri yapılmaya başlanmıştır. Aynı şekilde hayat seviyesi de yükseldiği için hacimlerin
soğutulmasında pencere tipi veya split -ayrık- klima cihazlarının da kullanılmaya başlandığı
görülmektedir. Soğutma ısıtmaya nazaran daha pahalıdır. Diğer yandan soğutma cihazlarının
tahriklerinin daha ziyade elektirkle olması yanında ülkemizde elektrik üretiminin yeterli olmaması
sorunlar çıkarmaktadır.
Aşağıdaki açıklama bu konu için güzel bir örnek teşkil etmektedir.
Antalya’da yaz meviminde split-ayrık- klima cihazı ile soğutma yapılan bir hacime ait hesap sonuçları
aşağıda açıklanmıştır.
Lokantanın yemek yenilen kısmının,
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• dış duvarları güneye, doğuya ve batıya bakmakta olup net olarak 38,8 m2
• her üç dış duvardaki pencerelerin alanı 9,8 m2
• teras çatının alanı 40m2
• dış duvarlara uygulanan ekstrüde polistiren ısı yalıtım levhası kalınlığı 3 cm
• teras çatıya uygulanan ekstrüde polistiren ısı yalıtım levhası kalınlığı 5 cm
olarak verilmiştir. (Şekil-4, Şekil-5)
Isı kazançları ve soğutma yükü hesabı bir klima firmasının hazırladığı yazılımdan yararlanılarak, Şekil
4 ve Şekil 5’te belirtilen kesitlere sahip 40 m2’lik bir alan için 100C’lik sıcaklık farkında Antalya şartları
gözönüne alınarak yapılırsa; soğuk kaybının
• yalıtımsız halde 7929 kcal/h
• yalıtımlı halde 5306 kcal/h
olduğu bulunmaktadır.
Her iki soğutma gücü için firma kataloglarından yararlanarak
• yalıtımsız hal için SKS 48 HP -11088 kcal/h• yalıtımlı hal için DSK 24 HP -6048 kcal/hayrık klima tipleri seçilmiştir.
Seçilen split-ayrık- klima cihazlarının özellik ve fiyatları
• SKS 48 HP cihazı motor gücü 5500 W
fiyatı 1.290.000.000 TL
• DSK 24 HP cihazı motor gücü 2400 W
fiyatı 661.000.000 TL
olarak belirlenmiştir.
Ekstrüde Polistiren ısı yalıtım levhaları ile sonradan yapılan duvar ve teras çatı yalıtımlarının anahtar
teslim maliyeti yaklaşık 10 milyon TL/m2’dir.
Elektrik fiyatı ise Haziran 1999 için 33.336 TL/kWh ‘dir. Soğutma cihazının hergün 10 saat, senede 5
ay (150 gün) süreyle çalıştığı varsayılırsa, hesaplamalardan ekonomik bir şekilde ısıl konforun
sağlanacağı görülmektedir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda yalıtım yapmakla daha küçük kapasitede cihaz seçildiğinden;
• Yatırım kazancının
1.290.000.000 - 661.000.000 = 629.000.000 TL
• 5 aylık elektrik sarfı kazancının -Haziran 1999- fiyatının sabit kaldığı kabul edilerek
3100*10*150*33.336 = 155.000.000 TL
• Toplam kazancın
629.000.000 + 155.000.000 = 784.000.000 TL
olduğu anlaşılmaktadır. (Tablo-3)
Yine yapılan değerlendirmeler sonucunda, dış duvar ve teras çatı yalıtım uygulamaları için giderlerin
toplam 788.000.000 TL olduğu belirlenmiştir.
Neticede geri ödeme süresinin hemen hemen 1 yıl olduğu görülmektedir. Müteakip yıllardaki elektrik
sarfı kazançları ve enerji fiyatlarındaki artışlar gözönüne alındığında gerçek kazanç değerlerinin çok
daha fazla olacağı şüphesizdir.
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Tablo 1. Teras çatı katmanları ve teknik özellikleri.
Yapı bileşenleri

Isı iletim katsayısı
(W/mK)
0.870
2.090
0.035
1.400
0.990

İç sıva
Donatılı normal beton
XPS-ısı yalıtımı
Şap
Seramik, fayans

Kalınlık
(m)
0.020
0.150
0.050
0.050
0.030

Isı yalıtımsız teras çatı detayı:

Toplam ısı geçiş katsayısı, K : 2,83 W/m2K
ISI KAZANCI : 100 birim
Isı yalıtımlı teras çatı detayı:

Toplam ısı geçiş katsayısı, K :0,56 W/m2K
ISI KAZANCI : 19,8 birim
Şekil 4. Isı yalıtımlı ve yalıtımsız durumlar için teras çatılarda hesaplanan ısı kazançları.
Tablo 2. Duvar katmanları ve teknik özellikleri.
Yapı bileşenleri
İç sıva
Düşey delikli tuğla
XPS -Isı yalıtım levhası
Dış sıva

Isı iletim katsayısı
(W/mK)
0.870
0.810
0.035
1.400

Kalınlık
(m)
0.020
0.190
0.030
0.030

_______
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Isı yalıtımsız duvar detayı:

Toplam ısı geçiş katsayısı, K :2,26 W/m2K
ISI KAZANCI : 100 birim
Isı yalıtımlı duvar detayı:

Toplam ısı geçiş katsayısı, K :0,53 W/m2K
ISI KAZANCI : 23,5 birim
Şekil 5. Isı yalıtımlı ve yalıtımsız durumlar için duvarlarda hesaplanan ısı kazançları.
Tablo 3. Isı yalıtımsız ve yalıtımlı hallerin ekonomik kıyaslaması.
Isı Yalıtımlı
Isı Yalıtımsız
İlk Yatırım (Split Klima)
661 milyon TL
1.290 milyon TL
Yatırım Kazancı
629 milyon TL
İşletme
2400 W
5500 W
İşletme Kazancı
3100 W
Kazanç*
155 milyon TL
Toplam Kazanç
784 milyon TL
* 5 aylık dönemde günde 10 saat çalışma koşullarında
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5. SONUÇ
Türkiye’de üretilen enerjinin yaklaşık % 35’i sanayi ve % 34’ü konut tarafından tüketilmektedir.
Binalarda harcanan enerjinin % 16’sı elektrik, % 84’ü birincil yakıtlardır. Konutlarımızda tüketilen bu
enerjiin büyük kısmı ise ısıtma ve soğutma amaçlı olmaktadır. 1993 yılında toplam 61 milyon TEP
enerji tüketilmiş olup, bunun 17,5 milyon TEP’lik bölümü binaların ısıtılması amacıyla kullanılmıştır. 3,5
milyon TEP’lik elektrik kullanımının büyük bölümü yaz aylarında soğutma için kullanılmaktadır. Ayrıca
Türkiye’nin enerji üretim-tüketim değerlerine baktığımızda üretilen enerjinin ülkemizdeki talebin ancak
% 39’unu karşılamakta olduğu görülür. Geriye kalan % 61’i için ise ithalat zorunluluğumuz vardır. Bu
değerin 2010 yılında % 70’lere çıkacağı tahmin edilmektedir.
Enerji politikaları içinde üretilen enerjinin en etkin ve verimli kullanılması ayrı bir öneme sahiptir.
Özellikle ilk petrol krizinden sonra batılı ülkelerde inatla uygulanan enerji kazanım politikaları
sonucunda toplam enerji kullanımında % 30-40’lara varan kazanımlar gerçekleşmiştir.
Kullandığımız binalar yazın büyük ısı kazançlarına maruz kalmaktadır. Gerek müteahitler gerekse ev
alan kişiler genellikle bu olayı gözardı etmekte, işin sadece estetik yanına ağırlık vermektedirler.
Durum böyle olunca özellikle inşaat sırasında uygun olmayan yapı malzemeleri seçimi ve yapılmayan
basit uygulamalar ile binaların ömürleri boyunca; hem ev sehiplerine hem de daha fazla enerji tüketimi
ile çevre üzerine olan olumsuz katkı artarak devam etmektedir.
Şekil 5’ de belirtildiği üzere, referans alınan duvara sadece 3 cm kalınlığında Ekstrude Polistiren esaslı
ısı yalıtım malzemesi takviyesinin ısıl dirençte % 320 katlık bir artışa neden olduğu, bunun da ısı
kaybında ve buna paralel olarak enerji tüketiminde yaklaşık % 76’lık bir tasarruf sağladığı
görülmektedir. Dolayısıyla basit bir yalıtım elemanıyla, en kötü olasılıkla % 50’ler civarında bir enerji
tasarrufunun sağlanabileceği açıktır. Bu, enerjisi büyük oranda dışa bağımlı olan ülkemiz için de,
kişiler için de küçümsenmeyecek bir rakamdır. Yalıtım için yapılan masraf ise bu tasarrufun yanında
önemsiz kalmaktadır.
Bu yapılar yazın büyük ısı kazançlarına, iklimlendirme cihazlarının kullanıldığı durumlarda ise iç hava
sıcaklığının konfor koşullarının çok üzerine çıkmasına neden olmaktadır. Benzer şeyler kışın da ısı
kayıpları açısından söylenebilmektedir. Binaların inşaat maliyetinin düşürülmesi bir avantaj gibi
görülmüşse de gerçekte kullanım ömürleri boyunca, rahat bir iç ortamın sağlanabilmesi için yaz-kış
harcanan enerji maliyeti, hem kişi hem de ülke ekonomisine büyük zararlar vermektedir. Özellikle son
zamanlarda elektrik üretimine yönelik yeterli yeni yatırımların yapılamayışı nedeniyle, önümüzdeki
dönemde başlayabilecek elektrik kısıtlamaları ve her geçen gün dövize bağlı olarak artan petrol
kökenli yakıtların tüketiminde, acilen tasarrufa gidilmesi zorunlu görülmektedir.
Hiç şüphesiz; soğutma yapılan binalarda soğuk -yani ısı- yalıtımı yapılarak soğuk enerjinin kaybının
azaltılması ile hem soğutma tesisinin daha küçük güçte yani daha ucuza yapılması hem de enerji yani
elektrik sarfının azaltılması mümkündür.
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ÖZET
Dünyadaki enerji kaynaklarının sınırlı olması, enerji kullanımının, ekolojik denge ve sağlık ile ilgili,
çevresel etkileşimi gibi nedenlerden, enerjinin etkin ve nitelikli kullanımı, giderek önem kazanmaktadır.
Bu durum, enerji dönüşüm yöntemlerinin, yeniden değerlendirilmesini ve sahip olunan enerji
kaynaklarından, en iyi verimle, en ekonomik ve en nitelikli yararlanabilmek için, yeni yöntemler
geliştirilmesini zorunlu yapmaktadır.
Hangi tür olursa olsun, termodinamiğin birinci yasasına göre, bütün enerjilerin toplamı sabittir.
Termodinamiğin ikinci yasası ise, enerji dönüşümlerine sınırlama getirmekte, kendilerinin
dönüşümünde olduğu gibi, bir sistemden diğer bir sisteme transferinde, enerjinin kullanılabilir
bölümündeki azalmayı ve niteliksizleşmesinin boyutunu değerlendirme imkanını vermektedir.
Bu çalışmanın amacı, doğal kaynakların potansiyel enerjisinin, insanlığın enerji ihtiyacını karşılayacak
kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesinde, tesisatlarda kullanılan ısı değiştirgeçlerindeki enerji
dönüşümlerini veya ısı transferi gibi süreçleri, entropi üretimi (tersinmezlik) veya kullanılabilir enerji
(ekserji) yönünden değerlendirmektir. Buna bağlı olarak, süreç tekniksel tesisatlarda ve bunların
önemli elemanlarından ısı değiştirgeçlerinde, maliyet ve enerji harcamalarını en aza indirmek için
yararlanılabilecek bir yöntemi tanıtmaktır.

1. GİRİŞ
Bosnjakoviç, 1938 yılında yayınladığı “tersinmezliklere Savaş” isimli makalesi ile, tersinmezlikler
sebebiyle, teknik süreçlerde oluşan kayıplara dikkati çekiyordu,[1]. Ekserji kavramını, (Kullanılabilir
Enerjiyi) hafızalara esaslı olarak işleyen, RANT olmuştur [2]. Bir enerji dönüşümünün veya enerji
transferi sürecinin niteliğini değerlendirmek için, “İş Kabiliyeti”, “Availability” ve “Enerji Kullanılabilirliği”
gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Sadi CARNOT’un, 1824 yılında, ısının ağırlığı olmayan bir madde
olduğu ve sıcak olan cisimlerden, soğuk olan cisimlere kendiliğinden geçtiği fikrinden haraket ederek,
“Termodinamiğin İkinci Yasası” adı ile anılan, modern bilimin temellerini oluşturan doğa yasasının
geliştirilmesinden ve R. CLAUSİUS’un 1865 yılında, entropi kavramını tanımlamasından bugüne
kadar, değişik süreçlerin entropi üretimi ve ekserji analizi için birçok çalışma yayınlanmıştır. Tüm
bunlara rağmen, süreç tekniksel tesisatların birçoğunun tasarımında, halen sadece, kütlesel ve
enerjisel akımların bilançoları yapılmaktadır. Yani, entropi akımları ve ekserji kayıpları göz önüne
alınmamaktadır. Bu durumu, mühendislerin, entropi ve ekserji gibi, daha az alışılmış kavramlara
çekingenlikleri ile açıklamak mümkün değildir.
İkinci yasaya göre, enerjinin nitelik olarak değerlendirilmesi için geliştirilmiş yöntemleri, genel olarak,
entropi esaslı olanlar ve ekserji esaslı olanlar, şeklinde gruplandırmak mümkündür. İçerik ve amaç
yönünden ise, çalışmalar aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir.
a) Sistem performansının, verimliliğinin, tersinmezliklerin belirlenmesi ve entropi üretiminin tespiti.
b) Ekonomikliğin belirlenmesi.
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Bir sürecin ekserjisel optimizasyonu, genel olarak, enerji harcamalarının azaltılması amacı ile yapılır.
Ancak bunun yanında, tesisatın maliyeti ve ekserji kayıpları arasındaki çok önemli değişken ilişki
gözden uzak tutulmamalıdır.
Yakın zamanların kaynaklarında, bir tesisat bölümünün veya tesisatın ekserji kayıpları ve yatırım
maliyetleri, ayni zamanda üretim maliyetlerini, mümkün olduğunca düşük tutmak için değerlendirilmiştir
[3],[4],[5],[6]. Bu tür değerlendirmeler, Tsatsaronis’in teklifine dayandığı için, “Ekserji Ekonomiksel
Değerlendirme” olarak adlandırılır [7]. Bu ve buna benzer yöntemler, enerji masraflarının, maliyet
masraflarına oranla, oldukça önemli rol oynadığı, enerji yoğun süreçlere ait olduğundan, burada
tanıtılan yöntem, ısı değiştirgeçlerindeki uygulaması ile tanıtılmıştır.

2. EKSERJİ KAVRAMI
Mevcut bir çevrede, belirli bir başlangıç durumu ile, bir sistemden alınabilecek maksimum iş, “ekserji”
olarak tanımlanır, [8,S.202]. Q gibi bir ısı akımından, süreçte kullanılan akışkanın ve çevrenin
durumuna göre, tam tersinir durum değişimleri ile, sadece belirli değerde, pozitif veya negatif iş, yani
Ex ekserjisi elde edilir. Bx ile gösterilen ve “Anerji” olarak adlandırılan, geri kalan bir enerji bölümü
hiçbir şekilde değerlendirilemez. Termodinamiğin Birinci Yasasına göre, bunun için aşağıdaki eşitlik
yazılabilir.

E& x = Q& − B& x

(1)

Isının faydalı işe dönüştürülmesi ve ekserjisi, şekil 1’de gösterilmiş Carnot çevrimi ile açıklanabilir.

a) Gerçek Durum

b) İdeal Durum

Şekil 1. Carnot Çevrimi, Faydalı İş ve Ekserji
Termodinamiğin İkinci Yasasına göre, kazanılabilecek iş, aşağıdaki eşitlik ile tanımlanır.

L = Q1

(T1 − T0 )
T
= Q1 − Q1 0
T1
T1

(2)

Maksimum elde edilebilecek iş, Q1 ısının Ex ekserjisi, Şekil 1b’deki (1,2,3,4,1) – yüzeyi olarak
gösterilmiştir ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

E x = Q1 − Q1

Tçev
T1

(3)

Ekserji, çevre şartlarına bağımlıdır. Ekserjinin çevre şartlarına ve sıcaklığına olan bu bağımlılığı bir
dezavantajdır. Çünkü, ekserjinin genel geçerli bir tespiti mümkün değildir. Burada ayrıca, işin, sadece
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çevre ile sıcaklık dengelenmesi sayesinde değil, basınç, kimyasal potansiyel gibi büyüklüklerin
dengelenmesinden de kazanılabileceği belirtilmelidir.
2.1. Isı Değiştirgecinde Ekserji Değişimi
Isı değiştirgecinde, izobar olarak bir akışkanın ısıtılması, diğerinin soğutulması söz konusudur. Bu
süreç esnasında oluşan ekserji değişimleri, aşağıdaki şekilde tanımlanabilir. A ısı veren akışkan, T1
sıcaklığından T2 sıcaklığına kadar soğuyor, B ısı alan akışkan, T3 sıcaklığından T4 sıcaklığına ısınıyor
ise, A’nın verdiği ekserji akımı için,

[

& −H
& ) − T (S& − S& )
ΔE& x A = (H
2
1
çev 2
1

]

(4)

eşitliği yazılabilir. B’nin aldığı ekserji akımı ise, aşağıdaki değerde olur.

[

& −H
& ) − T (S& − S& )
ΔE& x B = (H
4
3
çev 4
3

]

(5)

Isı değiştirgecinde, sonlu sıcaklık farkı altında gerçekleşen ısı transferi, sürtünme kayıpları ve ısı
değiştirgeci boyunca oluşan farklı sıcaklıktaki akışkan bölümlerinin, çıkıştan önce karışımları gibi
nedenlerden oluşan ekserji kayıplarının açıklanması ve analizi, [3] numaralı kaynakta, etraflıca
sunulmuştur.
3. BİR ISI DEĞİŞTİRGECİNİN EKSERJİ EKONOMİKSEL OPTİMİZASYONU
Isı değiştirgeçleri, belirli sıcaklık farkları altında çalışırlar. Yatırım maliyetleri sebebiyle, bu sıcaklık
farklarının büyük tutulması sayesinde, ısı değiştirgecinin boyutlarını küçültmek mümkündür. Ancak, bir
önceki bölümde verilmiş tanımlardan anlaşılacağı gibi, büyük sıcaklık farklarının, kaçınılmaz olan
tersinmezlikleri, dolayısıyla ekserji kayıplarını, oldukça büyük değerlere götüreceği tespit edilebilir.
Ekserji ekonomik analiz yöntemi, burada önce, tek bir ısı değiştirgecine uygulanmıştır. Isı
değiştirgecinde, yukarıda adlandırılmış, sonlu sıcaklık farkında ısı transferi, sürtünmeler ve karışım
gibi tersinmezlikler sebebiyle, bir Sp entropi üretimi ve bir Ev ekserji kaybı meydana gelir. Tekrar geri
kazanılamayan enerjiyi ifade eden bu büyüklükler arasındaki ilişki, Tçev sıcaklığı yardımıyla aşağıdaki
şekilde yazılabilir.

E& v = Tçev .S& p

(6)

Sp entropi üretimi, ısı değiştirgecine giren ve çıkan maddelerin entropi akımlarından ve ısı
değiştirgeciyle çevre arasında kendiliğinden olan ısı alışverişinden oluşur.

S& P = ∑ (S& Ç + S& G ) +

Q çev
Tçev

(7)

Burada, gerek konunun önemini çarpıcı net olarak göstermek ve gerekse hesaplamaları, grafiksel
değerlendirmeleri daha rahat yapabilmek için, ısı değiştirgeciyle çevre arasındaki ısı alışverişi ve ısı
değiştirgecindeki basınç kayıpları ihmal edilmiştir. Gerçekte, ısı değiştirgecine, çok sayıda olabilecek
akışkan akımı giriş ve çıkışları yerine, sadece iki akışkan akımının her biri için, bir giriş ve bir çıkış göz
önüne alınmıştır. Ayrıca, bunların spesifik ısı kapasiteleri sabit varsayılmıştır. Bu basitleştirici
kabullerden sonra, ısı değiştirgecindeki entropi üretimi için, aşağıdaki eşitlik yazılabilir.

TA, Ç
TB, Ç
& A .c pA ln
& B .c pB ln
S& P = m
+m
TA, G
TB, G

(8)
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mA.cpA = CA , mB.cpB = CB , sadece aralarında ısı transferi olduğu varsayılan akışkanların ısıl
kapasiteleri, TA ve TB , ısı değiştirgecindeki akış boyunca değişen, bu akışkanların sıcaklıkları
anlamındadır. Bosnjakovic, Vilicic ve Slipcevic, ısı değiştirgecinin, A ısı transfer yüzeyi, k ısı transferi
sayısı, ısı veren akışkanın CA ısıl kapasitesi ve aralarında ısı alışverişi gerçekleşen akışkanların, TA,G
ve TBG giriş sıcaklıkları ile ilişkili olarak, bir Φ işletme karakteristiği tanımlamışlardır [9]. Böylece, Φ
işletme karakteristiği ile, (8) ifadesi aşağıdaki şekilde yazılabilir.
B

B

B

S& P =

&
⎛ TB, G
TB, G C B
⎡ C
C
Q
+
− 1)]
ln[1 −Φ(1 −
)] + A ln ⎢1 + A Φ⎜
Φ (TA, G − TB, G )
TA, G C A
C B ⎣ C B ⎜⎝ TA, G

(9)

Burada, ΔTm ortalama sıcaklık farkı,

ΔTm =

&
Q
k.A

(10)

şeklinde tanımlanmıştır. Φ işletme karakteristiğini etkileyen parametrelerle ile ilgili, aşağıdaki bağıntı
verilebilir.

ΔTm
Φ
=
TA, G − TB, G k.A / C A

(11)

3.1. Isı Değiştirgecinin Optimum İşletme Noktası ve Belirlenmesi
Paralel karşı akımlı bir ısı değiştirgecinin, Q = 1 [MW] ısıl gücü, k = 60 [W/m2K] ısı transfer sayısı
ve n = 7000 [h/yıl] işletme saati sayısı değerleri için,optimum işletme noktasının belirlenmesi, [10]'dan
alınmış bir örnek ile açıklanmıştır. (10) numaralı denklem sayesinde, birbirleri ile ilişkisi verilmiş olan,
A
ısı değiştirgecinin ısı alışveriş yüzeyi, burada değişim
ΔTm ortalama sıcaklık farkı ve
parametreleridir. Isı değiştirgecinin, yukarıda verilmiş, Q ısıl gücü ve k ısı transfer sayısı değerleri
yanında, ısı veren ve ısı alan akışkanların giriş sıcaklıklarının, TA,G = 300 [K] ve TB,G = 100 [K] ile
TA,G = 400 [K] ve TB,G = 300 [K] şeklinde, iki farklı durumu için değerlendirme yapılmıştır. Yatırım ve
işletme masraflarının belirlenmesinde etken olan, senelik borç faizi a = % 15 ve elektrik enerjisi birim
fiyatı zE = 0,05 [$/kWh] olarak alınmıştır. Isı veren ve ısı alan akışkanların, verilmiş belirli TA,G ve TB,G
giriş sıcaklıklarında ve bunlar arasında gerçekleştiği varsayılan, Q ısıl gücündeki ısı alışverişi için, şekil
2' de ısı değiştirgecinin A ısı alışveriş yüzeyinin, 200 [m2] ile 2000 [m2] arasındaki değişimi için tespit
edilmiş, Ι yatırım masrafları, Ev ekserji kaybı değerleri üzerine taşınmıştır.
Eğer, Ι yatırım masrafları, yıllık borç faizi (kapital faktörü) a ile çarpılırsa, K yıllık kapital masrafları
bulunur. Bu masraflar, şekil 2' de verilmiş diyagramın düşey ekseninin sağ tarafında, ( 0 - 135). 103
[$/yıl] aralığındaki değişimiyle gösterilmiştir.
Eğer işletme saati sayısı n ile, ekserji kaybı Ev çarpımı, ısı değiştirgecinin işletilmesi için harcanan
elektrik enerjisi birim fiyatı zE ile çarpılırsa, böylece, ısı değiştirgecinin, yıllık ekserji kaybı masrafları
N [$/yıl] olarak elde edilir.
Tam mükemmel tersinir çalışan bir tesisatta harcanmış olacak en az enerji ile, tesisatın tüm ekserji
kayıplarının toplamı, tesisatın işletimi için gerekli toplam ekserjiyi verir. Gerek, Ι yatırım masrafları,
gerekse, Ev ekserji kayıpları, akışkanların ısı değiştirgecine giriş sıcaklıklarına, ısıl kapasitelerine ve
giriş basınçları ile ısı değiştirgecinde oluşan basınç kayıpları ve diğerleri gibi, αi işletme
parametrelerine bağımlıdır.Genel olarak optimizasyonun ödevi, yatırım ve ekserji kaybı masraflarının
toplamının minumuma indirilmesini kapsar. Yatırım ve ekserji kaybı masrafları için,

I = I(α o , α1 ,...., α j )

(12)
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(13)

eşitlikleri yazılabilir.

Şekil 2. Ters Akımlı Bir Isı Değiştirgecinin, OİN - Optimum İşletme Noktası.
Yatırım ve ekserji kaybı masraflarının toplamı, aşağıdaki şekilde tanımlanabilir, [10].

M = K + N = a.I + n.E& v .z E = a ∑ β j = min .

(14)

j

Burada,

β j = β j (α o , α1 ,...., α j ) = I j + n.E& v, j .z E / a

(15)

olarak, αj(o), işletme parametrelerinin belirli bir grubundan haraketle, masrafların optimumunu
belirleyene kadar, bu parametreler, sistematik şekilde değiştirilir.

δM = a ∑
j

∑(
i

∂β j

∂α j

).δα i

(16)

Tribus' un teklif ettiği bu yöntem, pratikte, çok sayıdaki işletme parametresi olması sebebiyle, uzun
hesaplama zamanı gerektirdiği için, pek tercih edilmemektedir. Bunun yerine, şekil 2 ile tanımlanmış,
yatırım ve ekserji masrafları diyagramından hareket ederek, bir optimum işletme noktası, (OİN)
belirlenmesi yöntemi tercih edilmektedir. Burada, ısı değiştirgeci için optimum işletme noktası, K yıllık
kapital masrafları ile N yıllık ekserji kaybı masrafları toplamının minumumu için tanımlanır. Bu ancak,
şekil 2' de gösterilmiş, -n.zE / a eğimine sahip masraf doğrusunun, Ι = Ι ( Ev ) işletme eğrisine teğet
olduğu, OİN noktasında olur. Şekil 2' de verilmiş diyagramlara göre, TA,G = 400 [K] ve TB,G = 300
[K] olan ısı değiştirgeci örneğinde, ısı değiştirgecinin ısı alışveriş yüzeyi A ≅ 700 m2 iken, optimal
sıcaklık farkının ΔTm,opt. ≅ 25 [K] olduğu tespit edilebilir. Değişik diğer ikinci ısı değiştirgeci örneğinde
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ise, TA,G = 300 [K] ve TB,G = 100 [K] giriş sıcaklıkları ile işletilmesi söz konusudur. Bu örnekte ise, ısı
değiştirgecinin ısı alışveriş yüzeyi A ≅ 1200 [m2] iken, optimal sıcaklık farkının ΔTm,opt. ≅ 13 [K]
değerinde olduğu görülür.
Burada, ısı değiştirgeçlerinin genellikle bir tesisat içinde, onun bir ünitesini oluşturabileceği ve yukarıda
yapılmış değerlendirmelerin bir tek ısı değiştirgeci için geçerli olabileceği, tekrar belirtilir.
Boru demeti tipindeki ısı değiştirgeçlerinin, Ι yatırım masraflarının, ısı değiştirgecinin A ısı alışveriş
yüzeyinin fonksiyonu olarak belirlenmesi, Corripio, A. ve arkadaşları tarafından araştırılmıştır, [11]. Ι
yatırım masrafları ile ısı transfer yüzeyi arasındaki ilişki, aşağıdaki ifade ile tanımlanmıştır.

ln I = B + ln(Fp .Fm .Fi )

(17)

Burada, B deneysel belirlenmiştir ve yine ısı alışveriş yüzeyine bağlı olarak,

B = 7,302 + 0,1057 ln A + 0,06811.(ln A

2
(18)

şeklinde tanımlanmıştır. Isı değiştirgecinin işletme basınçlarının, 7.105 ile 21.105 [Pa] arasında
değiştiği durumlarda, Fp basınç faktörü için,

Fp = 0,8955 + 0,4981. ln A

(19)

ifadesi verilmiştir. İndirekt masraflarla ilgili olarak tanımlanmış, Fi faktörü için, Fi = 1,3 değeri
önerilmiştir. [11]' den alınmış şekil 3' te, Ι yatırım masrafları ile ısı transfer yüzeyi arasındaki ilişki,
grafiksel olarak gösterilmiştir.

Şekil 3. Boru Demeti Isı Değiştirgecinin, Yatırım Masraflarının Isı Alışveriş Yüzeyi ile Değişimi
4. SONUÇ
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Doğal kaynakların potansiyel enerjisinin, insanlığın enerji ihtiyacını karşılayacak, kullanılabilir enerjiye
dönüştürülmesinde, tesisatlarda geniş kullanım alanına sahip ısı değiştirgeçlerinin, maliyet ve enerji
harcamalarını en aza indirmek için, termodinamiğin ikinci yasasına göre kullanılabilecek bir
değerlendirme sunulmuştur.
Teorik olarak verilmiş ifadeler ve somut örneklere göre çıkarılmış grafikler değerlendirildiğinde,
aşağıdaki sonuçlara ulaşılacağı tespit edilebilir.
Isı değiştirgeçleri, sonlu bir sıcaklık farkı altında çalıştırılabileceğinden, tersinmezlikler ve buna bağlı
olarak, entropi üretimi ve dolayısıyla ekseji kayıpları kaçınılmazdır.
Sıcaklık farklarının artışı, entropi üretimini ve bununla ilişkili ekserji kayıplarını arttırmaktadır. Ancak
yatırım masrafları düşmektedir.
Sıcaklık farkları, düşük seçilirse, ekserji kayıpları oldukça azalmakta, buna karşılık, yatırım masrafları
çok büyük değerlere gitmektedir.
Belirli bir ısı alışverişi ve ısı transfer sayısı için, ısı veren ve ısı alan akışkanların, yüksek giriş
sıcaklıklarına sahip olması, ortalama sıcaklık farkını arttırmakta, ancak ısı alışveriş yüzeyini oldukça
küçültmektedir.

5. KULLANILAN SEMBOLLER, İNDİSLER VE ANLAMLARI
Semboller
E
Q
B
L
T
H
S
cp
m
A
k
K
N
M
β
α
z
a
n

Ekseji, Enerji,
[J]
Isı,
[J]
Anerji,
[J]
İş,
[J]
Mutlak Sıcaklık,
[K]
Entalpi,
[J]
Entropi,
[J/K]
Sabit Basınçtaki Spesifik ısı,
[kJ/kgK]
Kütlesel Debi,
[kg/s]
Isı Alışveriş Yüzeyi,
[m2]
Isı Transfer Sayısı,
[W/m2K]
Yıllık Kapital Masrafları,
[$/yıl]
Yıllık Ekserji Kaybı Masrafları, [$/yıl]
Masrafların Yıllık Toplamı,
[$/yıl]
Masraf Hesaplama Parametresi, [$/yıl]
İşletme Parametresi,
[-]
Birim Fiyatı,
[$/Birim Nesne]
Yıllık Borç Faizi,
%
İşletme Saati Sayısı,
[h/yıl]

KAYNAKLAR

İndisler
x
1
2
0
çev.
A
B
v
p
Ç
G
i
j
E
m
opt.

x Hali
1 Hali
2 Hali
Son Hal
Çevre Hali
Sıcak Akışkan
Soğuk Akışkan
Kayıp
Üretim
Çıkış Hali
Giriş Hali
Parametre Sayısı
Parametre Türü
Elektrik Enerjisi
Ortalama
Optimum
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SANAYİ TESİSLERİNDE GÜRÜLTÜNÜN ÖNLENMESİ
VE TİTREŞİMİN KONTROLU
Korhan IŞIKEL

ÖZET
İş yerlerinde bir tehlike olan, işçi verimini büyük ölçüde azaltan gürültüyü azaltmak için birçok ülkede
yasalar oluşturulmuştur. Bizim sahip olduğumuz ise mecburi olmayan standardlar ve yetersiz bir
yönetmelikten ibarettir. Bu yazımda; Avrupa standardlarının gürültü önlemleri için, göz önünde
bulundurulması gerekenler ve genel stratejiler yansıtılmaya çalışılmıştır. Ana ilke olarak; iş yerinde
gürültü kontrolü konusunda özet bilgi vermek, gürültü kontrolu için mevcut Avrupa standardlarının
özetlemesini yapmak ve bu konuda çalışacak teknik elemanların karar vermesinde yardımcı olmak
esas alınmıştır. Bu çalışmadan mimarlar, tedarikçiler, endüstri mühendisleri, yöneticiler, sağlik ve
güvenlik elemanları yarar sağlayabilir. Amaç bir işyerindeki gürültü problemini belirtildiği şekilde,
ölçümü ve önlemlerin yetkili kişilerce alınması ve iş bitiminde kontrolün sağlanmasıdır.

1. TEMEL GÜRÜLTÜ KONTROL STRATEJİSİ
İş yerleri ve sanayi tesislerinde gürültünün azaltılması, problemin sistematik şekilde ele alınması ile
mümkündür. Gürültü problemini çözmek için birkaç yol olabilir. Gürültü kontrol stratejisini formüle
ederek aşağıdaki kademeler esas alınabilir. (Şekil 1, Şekil 2)

a) Amaç ve tesis etme kriterlerinn belirlenmesi.
b) Aşağıda belirtilenlerin tanımlanarak yapılması

- İş alanlarında gürültünün toplanması
- Gürültü kaynaklarının iş alanındaki gürültüye katkısı
- Çalışanların gürültüden etkilenmesi
c) Gürültü kontrol önlemlerinin aşağıdaki şekilde alınması
- Kaynağında gürültünün kontrolü
- Gürültü iletim yolu üzerinde gürültü kontrolü
- Alanda gürültü kontrolü
d) Gürültü kontrol programının hazırlanması
e) Gerekli uygulamanın yapılması
f) Gürültü azalmasının ölçümlenerek belirlenmesi

2. MEVCUT VE YENİ YAPILACAK İŞLETMELERDE GÜRÜLTÜ KONTROL PLANLAMASININ
PRENSİPLERİ
Mevcut işletmelerde gürültü kontrol tedbirleri almak, daha zor ve daha pahalı olabilir. Yeni yapılacak
tesislerde gürültü kontrol önlemleri daha kapsamlı ve ucuza gelecektir.
Gürültü kontrolünde işlem kademelerinin çalışma planı şu şekilde olabilir.
• Ön planlama
• Planlama ve tasarım
• Tedbirlerin alınması uygulama
• Değerlendirme-Ölçme ve kabuller
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Mevcut işletmelerin gürültü kontrol çalışmalarında üretimin devam etmesi nedeni ile planlama ve
uygulama daha fazla özen ister.

a) İş mahallerindeki gürültü seviyelerinin gösterilişi

b) Gürültü seviyeleri bölgelerinin gösterilişi (Bu gibi gürültü haritaları için çoğu zaman renk kullanılır)

c) Eşit gürültü seviye eğrileri (Burada 5 dB artışlarla)
Şekil 1. Gürültü seviye bölgeleri kayıt şekilleri (değerler dB cinsindendir.)

a) Gürültü yayılması : Bir makineden ses yayılması
- İlgili Makine
- Belirtilmiş çalışma şartları
- Çevre serbestliği

Şekil 2. Gürültü etkileşim alanları
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b) Gürültü toplanması ; iş mahallindeki ses darbesi
- İlgili iş mahalli
- Gerçek çalışma
- Toplanma zamanına bağımlı
- Bütün ses kaynaklarından gelen gürültüler

c) Gürültüye maruz kalma ; insan üzerindeki ses
darbesi
- İlgili kişi (bir veya birkaç iş mahallinde veya hareket eden
bin şahış için)

- Gerçek çalışma
- Maruz kalma zamanına bağlı
- Bütün ses kaynaklarından gelen gürültüler

Şekil 2. Gürültü etkileşim alanları (devam)

3. GÜRÜLTÜNÜN KAYNAĞINDA KONTROLÜ
Gürültünün kaynağında kontrolünün etkinliği ölçmelere dayanır. Makine ve ekipmanın satıcı tarafından
belirtilen verileri karşılaştırılır ve değerlendirilir.
Tasarımla gürültünün kaynağında kontrolunda; makine gürültüsü veya teknik imalat donanımlarından
gelen gürültüyü birbirinden ayırmalıyız. Bunlardan ilki akışkan dinamiği gürültü üretimi (gaz veya sıvı)
ikincisi ise mekanik üretimdir.
Akışkan dinamiği gürültüsü akışkanın hız ve basıncındaki geçici dalgalanmadan artan difüzörler,
hidrolik sistemler, yakma işlevindeki brulörler buna örnektir. Mekanik şekilde üretilmiş gürültü kütlelerin
denge durumundan çıkması veya sıkışması ile ortaya çıkan dinamik kuvvetlerin neden olduğu makine
bileşimlerinin, titreşmesiyle oluşup gürültüyü yayan yüzeylere aktarılır. Dişli kutuları, presler motorlar
gibi. Bir makine ile ilgili olarak verilen; herhangi bir konumda montaj ve çalışma şartları ile yayılan
seslerin basınç seviyeleri, makinenin işletme içindeki ölçülen ses basınç seviyesinden daha düşük
olur. Bu durum yansımalar ve diğer makine ve ekipmanın gürültülerinden kaynaklanır. Genelllikle bu
farklar 1dB-5dB arasında olabilir. Aşırı durumdaki farklar da söz konusu olabilir. Çevre şartları, ölçüm
teknikleri ile bu durum ortaya çıkabilir.
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Mevcut gürültü problemlerinin çözümünde kademeler:

a) Gürültüden kaçmak. Örneğin; kullanılmayan makineleri durdurma, darbelerden, düşen devrilen
parçalardan sakınma.

b) Yapılması gerekenleri doğru yapmak. Örneğin; bölmeler arasını ve binalardaki kapıları kapalı
tutmak, gevşemiş bileşenleri kapıları sıkıştırmak.

c) Gürültülü bir işlem yerine sessiz olan işlemi seçmek.
d) Gürültüden arındırılmış alanları planlamak.
e) Gürültü kontrol tedbirlerini uygulamak.

4. MAKİNE PARÇALARININ TADİLİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ
4.1. Gürültü Üretim Ve İletiminin Kısıtlanması
Bu durum için aşağıdaki işlemler tavsiye edilir:
a) Düzgün hareket sağlayarak darbelerden veya ani hareketlerden kaçınılmalıdır. (Hız etkisini
düşürerek gürültü etkisinin düşme yüksekliğini azaltmak, daha küçük kütleler kullanmak gibi) Etki
yüzeylerinde söndürücü malzemeler (sandviç duvarlar veya esnek malzemeler gibi)
kullanılmalıdır. (Detay 1)
b) Akış kısıtlayan tasarımlı boru tesisatı kullanmaktan sakınılmalıdır. Daha büyük deveboyunları
seçilmeli veya değişen en kesitli sistem yerine değişmeyen en kesitli sistemler seçilmelidir.
c) Tahliye çıkışında bir tek geniş meme yerine çok tüplü meme ( tahliye) kullanılmalıdır.
d) Çoklu basınç düşürücü valflar kullanarak, ses hızına yakın hız kullanımından kaçınılmalı ve
kavitasyona engel olunmalıdır.
e) Pistonlu pompalar yerine içe monte edilmiş dişli pompalar tesis edilmelidir.
f) Mekanik yükleme şartları buna izin verirse plastik dişli kullanılmalıdır.
g) Temin edilen bütün döner kütleler denegelenmeli, balans yapılmalıdır.
h) Düşük gürültülü yataklar seçilmelidir.
i) En iyi performansı sağlayan tesisat temin edilmelidir.
j) En iyi kombinasyonu sağlayan malzeme (plastik/çelik gibi) ve sürtünme kontaklı elemanların
yüzey yağlamalı olanı seçilmelidir.
k) Sistem, akustik bakımından en uygun kuvvet iletimi metodu kullanılması için tasarlanmalıdır.
(Mesela esnek kavrama veya hidrolik kavramalar V dişli veya düz kayışlar, dişliler yerine birbiriyle
sürtünmeli tekerler)
4.2. Gürültü Yayılmasının Azaltılması
Bu amaçla aşağıdaki işlemler tavsiye edilir:
a) Alanının yaklaşık olarak %30’u delinmek suretiyle açılmış plaka (perfore saç) kullanılmalıdır.
(Detay 2)
b) Yüksek iç sönümleyici malzemeler (dökme demir, sandviç plakalar, plastikler) kullanılmalıdır.
c) Yayıcı yüzeylerine yapıyla taşınan sesin iletimi sınırlanmalıdır. (Detay 3)
d) Havayla taşınan ses, yüksek kütleli plaka kullanımı veya çift duvar kullanımı ve oyuk yerlerin emici
malzeme ile doldurulması ile sınırlanmalıdır. (Detay 4)
e) Gereksiz bütün açıklıklar ve dilatasyon (genleşme) aralıkları kapatılmalıdır. (Detay 5)
f) Gerekli açıklıklarda veya tasarımlanan akustik açıklıklarındaki alanlarda gürültü emicileri
sağlanmalıdır.
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5. SES KAYNAKLARININ DÜZENLENMESİ
Bu amaç için aşağıdaki işlemler tavsiye edilir:
a) Uzak iş mahallerinde etkileri en aza indirmek için yüksek gürültü kaynaklarının birİikte
yerleştirilmesi: İki eşit yüksek gürültü kaynağı beraber yerleştirildiğinde toplam gürültü seviyesi 3
dB kadar yükselir.Bununla birlikte iki gürültü kaynağı birbirinden uzak yerleştirildiğinde bu
kaynakların herbirinin çivirme alanı etkilenir.
b) En gürültülü ses kaynaklarının yerleştirilmesi: Üretim işlemlerinin izin verdiği yerlerde yüksek
gürültülü makineler daha sessiz olanlardan ayrılmalıdır. Böylece yüksek gürültü kaynaklarını ayrı
odalarda yerleştirmek suretiyle veya etkili şekilde kapatılmış kapıları olan kısmın önceden tesisiyle
yapılabilir. Çok sayıda yüksek gürültülü makineler bir odada yoğunlaştığında A-ağırlıklı gürültü
seviyesi genellile birkaç desibel yükselir. Bu yükselme oda yüzeylerinde yapılacak uygun
işlemlerle telafi edilebilir.
c) Yardımcı hizmetlerin düzenlenmesi: Az gürültülü görevler, gürültülü olanlardan ayrılmalıdır.
Gürültülü kaynaklarla doğrudan doğruya ilgili olmayan yardım görevleri, mesela temizleme, bakım
ve özel kısımlardaki tamir işi üretim hazırlığı görevi, daha fazla işlemin yapılması (paketleme gibi),
ayrılmış düşük gürültülü alanlarda yapılmalıdır.
d) Uzaktan kumandanın kullanılması: Kolayca uygulanabildiği yerde uzaktan kumanda sistemi
kullanılmalıdır. Böylece operatörün, gürültü kaynağından daha uzak bir mesafeye gitmesi mümkün
olur.

6. GÜRÜLTÜ KESİCİ MUHAFAZALAR
Muhafazaların çeşitli tasarımları, değişen gürültü azalmaları sağlar. Mesela kaynağın gürültü
spektrumuna bağlı, araya girme kaybı olarak ölçülen, gürültü kaynağı baskın, şekilde düşük frekanslı
ses yayarsa yapılan gürültü azalması düşüktür.
Ağırlıklı ses basınç seviyeleriyle ilgili tipik azalmalar aşağıda verilmiştir.
• Ses yalıtım malzemesiyle örtülmesi için yaklaşık olarak 3 db -10 dB
• Ses emici kaplamalı tek kabuk muhatazalar için yaklaşık olarak 10 dB - 25 dB
• Ses emici kaplamalı çift kabuk muhatazalar için 25 Db’den fazla.
Farklı muhafaza ve makine tertipleri için, frekansın fonksiyonu olarak gürültü indiriminin tipik değerleri
verilmektedir. (Detay 6)
Açıklıklar, özellikle yüksek frekansta muhafazaların etkisini azaltır. Bu sebeple açık boşluklar en aza
indirilmelidir.
Gürültü azalmasının en yüksek değeri sadece katıyla gelen ses yalıtımlı, açıklıkları olmayan veya
açıklıklı susturucular veya astarlı kumaş veya uygun şekilde tamamen kapatılmış kapıları olan iyi
tasarımlanmış muhafazalarla elde edilebilir. (Şekil 3)
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Yüksek hız presleri

Santrifuj pompa
Şekil 3. Çeşitli gürültü kesici uygulamaları

7. SUSTURUCULAR
Susturucular fiziksel fonksiyonlarına göre aşağıda olduğu gibi sınıflandırılabilir:
a) Reaktif tip susturucular, ( Yansıtıcı tip ve rezonans yapıcı tip) mesela içten yanmalı motorlarda ve
özel frekans aralığında etkili kullanılır.
b) Boğmalı susturucular, emici kaplamalara dayanır. Daha çok pervaneler, üfleyiciler,
basınçlandırıcılar ve klima sistemlerinde kullanılır. (Detay 7)
Uygulamada sık sık yukarda verilen bir veya ikisinin birleştirilmesinden meydana gelen tertipler
kullanılır. Susturucuların seçimi, zayıflatılacak gürültünün frekans ile bilgilerin önceden bilinmesine
dayanması esastır ve kolayca uygulanabilen şartlara ait kullanma örnekleri aşağıda verilmiştir.
•
•
•
•
•

Parçacıkların varlığı, akışkandaki aşındırıcı bileşenler ve nem
Kütle debisi
Basınç
İzin verilen basınç kaybı
Tesisatın durumu
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Uygulamada gürültü seviyesi azaltma aralıkları yaklaşık olarak 10 dB - 20 dB arasındadır. Bazen daha
büyük değerler elde edilir.

8. HACİMLERDEKİ GÜRÜLTÜ ENGELLERİ VE EKRANLAR
Gürültü engelleri ve ekranlar genellikle, çelik, cam ve plastik levhalardan oluşur. Ses kaynağına bakan
yüzeyleri ses emici kaplamalar ile kapatılmalıdır. (Detay 8)
Gürültü engelleri ve ekranlar iş yerlerindeki doğrudan doğruya gürültü yayılmasının, toplanma
noktasına ulaşmasını engellemek istenen yerlerde kullanılabilir. Ayrıca bunlar odadaki gürültülü
alanlarını, odanın geri kalan kısmından ayırmak için özellikle kısmen yüksek bölmeler şeklinde veya
yanal muhafazalar şeklinde kullanılabilir. Bölme, odanın geri kalan bağlantı yüzeyinin en kesit alanı
azalırken, duvar yüzeylerindeki ve bağlayıcı yüzeylere bitişik olan tavan yüzeylerindeki ses emilmesi
de arttığı için daha iyi bir ayırma sağlamış olur. Ses basınç seviyesindeki azalma 10 dB’ye kadar
gerçekleştirilebilir.
İşlem yüzeysiz çalışma alanlarında 5 dB’den daha fazla gürültü indirimi oda yüksekliğinin yarısından
daha fazla yüksek engel ve ekranlarla ve oda yüksekliğinin üç katından daha az alıcı ve kaynak
mesafesi için yapılabilir.
Gürültü engelleri ve ekranlar duvar ve tavan işlemleriyle birleştirildiklerinde daha etkilidir. Birleştirme
işlemi, bütün diğer tedbirler uygulanabilir olmadığında kullanılmalıdır. (Detay 9)

9. YÜZEYLERİN AKUSTİK İŞLEMİ
9.1. Yayma Alanlı Odalar
Bu gibi odalarda kaynaktan belli bir mesafedeki ses basınç seviyesi sabittir.
Bu ideal durumda yalnızca T çınlama zamanı bir gerçek emme eklendiğinde ses yayma alanındaki
gürültü seviyesi azalmasını tayin etmek için kullanılır.
9.2. Yayma Alansız Odalar
Bu gibi odalarda bir yüzey işleminin etkinliğini değerlendirmek için hacimsel ses yayılmasını belirleme
parametreleri kullanılır.
9.3. Yüzey İşlemlerinde Uygulanabilir Göstergeler
Yüzey işlemlerinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.
a) Bir odada gürültü kaynaklarının yoğunluğu çok yüksekse, iş mahalleri gerektiği şekilde gürültü
kaynaklarına yakındır. Ancak, bununla birlikte yüzey işlemi, bir kaynağın yakınındaki ses alanı
diğer kaynaklardan ve oda yüzeyinden yansıyarık gelen sesin baskın etkisi altında olsa bile
faydalıdır.
b) Yüzey işlemleri özellikle akustik özellikli sert yüzeyleri olan odalarda etkilidir.
c) Yüzey işlemi bir çalışma alanının tasarım safhasında uygulanabilecek bir tedbir olarak
düşünülmelidir. Bu safhada ses emici özellikli ve gerektiği yerde ısı yalıtımı ile birlikte duvar ve
tavan yapılarını seçme imkanı mevcuttur.
d) Duvar işlemi için kullanılan malzemelerin ses emme katsayısı, frekansa bağlıdır. (yaygın olarak
kullanılan malzemeler orta ve yüksek frekans aralıklarında en etkilidir) Bu yüzden, bir yüzey işlemi
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seçilirken gürültünün frekans spektrumunu göz önünde tutmak gereklidir. (genellikle oktav - bant
seviyelerinde)
e) Yüzey işlemi, gürültü kaynaklarına yakın yerleştirildikleri zaman en etkilidir.
f) Çoğu zaman, yüzey işleminin öznel etkililiği nesnel etkililiğinden daha büyüktür. Bunun
sebeplerinden biri daha aşağı doğru kayan frekans spektrumudur ve bunlar daha az rahatsız edici
frekanslara ulaşmasıdır.
g) Mevcut bir odada, ilave emici malzemeler tavan veya duvarları kaplamak için kullanılır. İşlem
yapılan yüzeyin emme katsayısı, ilgili frekans aralığında 0,6’dan daha büyük olmalıdır.
Gürültü ekranları ve engelleri kullanılırken gürültü seviyesi azalması, bunlar bir yüzey işlemiyle birlikte
yapılmadıkça gürültü seviyesi azalması çok düşüktür.

10. YAPIYLA TAŞINAN SES YALITIMI
Makineler bağlı oldukları yapılara (döşeme, duvar, monte elemanları, boru tesisat sistemi gibi) titreşim
iletir. Daha sonra enerjinin bir kısmı ses olarak yayılır. Bu sebeple mesela bitişik odalarda düşük
gürültü seviyeleri gerekli olursa yapıyla taşınan sesin yalıtımı gereklidir. (Detay 10)
Yapıyla taşınan sesin sebep olduğu havayla gelen ses azalması için uygulanabilir metotlar aşağıda
verilmiştir:
a) Titreşim yalıtımı (makinenin montajı uygun titreşim yalıtıcıları üzerine) için makinenin montajı,
yapıdan ayrılmış ağır, rezonans yapmayan temel kütle üzerine yapılmalıdır. (Detay 3)
b) Titreşim yayan yapılarının söndürülmesi (yapıyla taşınan sesin ısıya dönüşmesi) sağlanmalıdır.
c) Boru tesisatına esnek ekleme parçaları kullanılmalı veya işletme bakımından uygulanabilir değilse
kaplama yapılmalıdır.
Uygun bağlantı elemanlarının kullanımı ( yaylı amortisörler, hidrolik sıkıştırıcılar) yapıyla taşınan sesin
boruları destekleyen tertibatlara iletilmesine mani olur.

11. BÖLMELERDEN HAVAYLA TAŞINAN SES YALITIMI
Tek kabuklu bölmelerin havayla taşınan ses yalıtımı, büyük ölçüde birim alan başına kütleye bağlıdır.
Genellikle birim alan başına kütle katlandığında, havayla taşınan ses yalıtımında, yaklaşık olarak
5
dB artış elde edilir.
Birim alanda kütlesi aynı olan (homojen) bölme ve uygun akustik tasarı için, çift duvarlar (sandviç
duvar), tek kabuklu duvarlarınkinden yaklaşık olarak 10 dB daha yüksek, havayla taşınan ses
yalıtımına sahip olabilir. Ses yalıtımı, kütle ve esneklik, ses emici malzemelerle yapılan kavitasyon
söndürmesi, kabuklar arası sabit bağlantılar oldukça etkilenir. Katı duvarların bulunması durumunda
uygun bir ses yalıtımı sağlayan bir ön panel ilave etmek suretiyle 5 dB - 10 dB’e kadar iyileşmeler elde
edilebilir. (Detay 1)
Duvarlar ve tavanların gürültü yalıtımı tahmini yapılırken dikkate alınması gereken, yan iletimden
dolayı, kullanılan gerçek performansın, kullanılan panellerin öz performansından bir miktar az olduğu
göz önüne alınmalıdır.
Pencere ve kapılar çoğu kez duvarların kendisinden daha az gürültü yalıtımı sağlar. Meydana gelen
yalıtım azalması kapı ve pencerelerin toplam alanının bölmelerin toplam alanının oranına bağlıdır.
Amaçlanan faaliyet veya kullanımın bir fonksiyonu olarak istenen gürültü yalıtımının derecesi binanın
ilk tasarımı safhasında tespit edilmelidir. Güçlü gürültü kaynakları, mesela bir laboratuvar veya bir
dinlenme odasının bitişiğindeki odada yer almamalıdır.
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12. İŞ MAHALLERİNDE GÜRÜLTÜ KONTROLU
Yüksek gürültü seviyelerine maruz kalmış kişiler ses yalıtımlı kabinlerde korunabilir. Ses basınç
seviyelerinin tipik olarak azalması 15 dB ila 30 dB arasındadır. Bununla birlikte yeterli şekilde
havalandırılmalıdır. Birçok durumlarda (mesela yüksek sıcaklığa maruz kalan yerlerde) havalandırma
sistemi tesisi gerekli olabilir. (Detay 9)
Ses yalıtımlı kabinler kolay takılabilir veya sökülebilir olma avantajına sahiptir ve bazı durumlarda
bunlar etkili bir gürültü kontrol tedbiridir.
Bazen, engeller ve kısmi muhafazalarda iş mahallerinde veya haberleşme yerlerinde ( mesela telefon
kabinleri gibi) de kullanılabilir genel olarak bunların etkinlikleri 10 dB’den daha az, basınç seviyelerinin
bir azalma sağlar.
Alınan uygun gürültü tedbirlerinden iş mahalinde gürültü toplanması çok yüksekse personel işitme
koruyucusu takmalıdır. Özel durumlarda en uygun işitme koruyucusunu seçerken rahatlık, hijyen ve
güvenlik ses zayıflatma kapasitesiyle beraber düşünülmelidir. İş yerlerindeki etkin koruyuculuk işitme
koruyucuları kataloğunda verilen değerlerden daha azdır. Bunun sebebi uygun olmayan kullanma
şekilleridir.

SONUÇ
Bu kısa bildirimizde; insan sağlığına mutluluğuna ve verimine etkileri çok olan gürültü kontrol
stratejileri ve önlemleri için bir rehber oluşturulmaya çalışılmıştır. Batı Avrupa ‘da 55 milyondan fazla
insanın 65 dB ‘den yüksek gürültü ortamında yaşamak zorunda kalmaktadır. Nitekim bu ülkelerde her
yıl gürültünün neden olduğu hastalıkların tedavisi için 150 milyar Frank (yaklaşık 11 kattrilyon TL)
sağlık harcaması yapılmaktadır. Avrupanın bu bir numaralı sorunundan kurtulmasının bircik çözümü
yapının inşa halinde iken (hatta planlama evresinde)alınacak önlemlerle mümkündür. Ses izolasyonu
çalışmaları gürültünün önlenmesi dışında, ısı yalıtımına dolayısı ile enerji tasarrufu ve hava kirliliğinin
önlenmesine de katkı sağlamaktadır.
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DETAY 1.

TAŞYÜNÜ

TAŞYÜNÜ

MEVCUT İÇ DUVARA KALİBEL İLE SES YALITIMI
YÜZER ŞAP ALTI SES YALITIMI

TAŞYÜNÜ

TAŞYÜNÜ

MEVCUT İÇ DUVARA GİYDİRME ISI / SES YALITIMI
KADRONLU AHŞAP DÖŞEME SES YALITIMI
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DETAY 2.

MAKİNE GÜRÜLTÜSÜ YALITIMI
DETAY 3.

NOT: Makine ve kaide ağırlıklarının toplamı 1000 kg/m2 yayılı
yükten küçükse, izocam kalınlığı 30 mm; 1000-5000 kg/m2 yayılı
yük arası ise, 50 mm. olmalıdır.
TİTREŞİM YALITIMLI KAİDE DETAYI
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DETAY 4.

TAŞYÜNÜ

TAŞYÜNÜ

ISI / SES YALITIMLI HAFİF BÖLME DUVARI
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DETAY 5.

TAŞYÜNÜ

TAŞYÜNÜ

TAŞYÜNÜ

TESİSATIN DÖŞEME / DUVAR GEÇİŞİNDE TİTREŞİM YALITIMI
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DETAY 6.
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DETAY 7.

Havalandırma Kanallarında Ses Yalıtımı

Perfore Saç Kaplı Taşyünü Havalandırma
Kanalı Peteği
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DETAY 8.

Gürültü kaynağından doğrudan
gelen seslerin yanı sıra, döşeme,
duvar,
tavan
yüzeylerinden
yansıyan
seslerle
mekandaki
gürültü seviyesi yükselir., çalışma
verimi düşer.

Gürültü kaynağı ile çalışan arasına
konulan ses yutucu bir pano
doğrudan gelen sesi kesmekle
beraber, yansıyan sesler nedeniyle
iyi sonuç alınamaz

Gürültü
mekanın
duvar
ve
tavanında yapılan ses yutucu bir
uygulama
yansıyan
sesleri
tümüyle keser. Doğrudan gelen
seslere rağmen alınan sonuç
oldukça tatminkardır.
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DETAY 9:

Tavanda yapılan ses yutucu bir
uygulama ve gürültü kaynağı ile
arada ses yutucu bir pano, daha
olumlu bir sonuç verecektir.

Köklü
çözümlerin
biri
gürültü
kaynağını ses yutucu bir kabin içine
almaktır. Bu takdirde, havalandırma
menfezleri
bırakılmalı,
ancak,
bunların içi de ses yalıtımlı olmalıdır.

Diğer köklü çözüm ise, ses yalıtımlı
bir operatör kabini teşkil etmektir. Bu
kabinde de içi ses yalıtımlı
havalandırma
menfezleri
bulunmalıdır.
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DETAY 10.

SES YALITIMI KAPI - Alt detayı

NOT: Ses kayıt ve radyo stüdyolarında çift kanat kapı yapılacak,
her kanat birbirinden kopuk iki ayrı kasaya oturacaktır.
SES YALITIMLI KAPI - Kasa detayı
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Soğutma Tekniği ve Soğuk Depoculuk Uygulamaları
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SOĞUTMA TEKNİĞİ VE
SOĞUK DEPOCULUK UYGULAMALARI
Sabri SAVAŞ
Bahar BAYBOZ

ÖZET
Soğutma tekniğinin büyük boyutlu soğuk depoculukta uygulanması proje, imalat ve montaj ile
işletmeye alma esasları yönünden çok önemli bir mühendislik bilgi, tecrübe ve uygulama yetenek ve
becerilerini gerektir.
Ancak günümüzde bu tür yetenek ve beceriler saf dışı edilerek soğuk depoculukta her soğuk veya
donmuş oda için ayrı ayrı ve klasik olarak geliştirilen tek kademeli paket tipi soğutucuların kullanılması
yoluna gidilmektedir.
Soğutma sistemlerinde su soğutmalı kondanserlerin ve hatta donmuş muhafaza ve şok odalarında çift
kademeli soğutma devrelerinin avantajları nazara alınmadan, bu tür uygulamalar sınırlı boyutlu bir
veya birkaç odalı soğuk depolar için uygun bir uygulama kabul edilmesine rağmen çok amaçlı taze
veya donmuş muhafaza odalı ticari soğuk depolar için ilk yatırım ve enerji masrafları ile, bakım,
onarım ve revizyon masraflarını arttıracağından mühendislik yönünden uygun bir uygulama değildir.
1. GİRİŞ
Tüm endüstriyel işletmelerde olduğu gibi soğuk depoculukta da minimum yatırım ve minimum işletme
masrafı ile, etkinlik ve verimlilik esastır. Ticari tür soğuk depoculukta gıda ürünleri taze veya donmuş
olarak saklanır. Gıda ürünün taze olarak saklanması, ± 0° C ila +15°C sıcaklıklar altında, donmuş
olarak saklanması ise -10°C ila -30°C sıcaklıklar altında yapılır.
Gıda ürününün taze veya donmuş saklanması, ürünün türüne ve saklama süresine bağlıdır. Örneğin,
1 ila 3 hafta içinde tüketim için yağsız sığır eti ± 0°C sıcaklık altında taze olarak, 4 hafta ila 12 ay
içinde tüketimler için tüketim süresine göre -10°C ila -30°C sıcaklık altında donmuş olarak saklanır.
Elma, armut ve ayva gibi meyvalar ±1°C sıcaklık altında, portakal, limon ve greyfurt gibi turunçgiller
+10°C ila +15°C sıcaklıklar altında 6 ay’dan 8 ay’a kadar uzanan tüketim süreleri için taze olarak
saklanır.
Teknoloji uygulamasında teşkilat müşkülattır. Ancak bu tekerleme, teknoloji bilgi ve yeteneği sınırlı
toplumlar için daha da geçerlidir. Oysa, teknoloji bilgi ve becerileri geliştikçe toplumlar daha teşkilatlı
teknoloji uygulamalarını herhangi bir müşkülat çekmeden rahatlıkla ifade edebilmektedirler.
Soğuk depoculukta, taze saklama olarak sınıflandırılan muhafaza usulünde genellikle olduğu gibi
donmuş muhafaza usulünde de tek kademeli soğutma devresi ile soğutma ihtiyacına cevap verilmesi
yoluna gidilmektedir.
Oysa donmuş saklama olarak sınıflandırılan muhafaza usulünde özellikle çift kademeli soğutma
devresi ile, soğutma ihtiyacına cevap verilmesi yoluna gidilmesi daha uygundur. Çift kademeli
soğutma devresi ile dondurma veya donmuş muhafaza işlemi daha etkin ve daha verimli sağlanabilir.
Ayrıca çift kademeli soğutma devresinde iki ayrı kompresör kullanılasına rağmen, volümetrik verim
yüksekliğinden bu iki farklı kompresör boyut ve maliyet bakımından tek kademeli soğutma
devresindeki tek kompresöre nazaran daha uygun ve daha raut bir soğutma devresi elde
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edilebilmesine imkan vermektedir. Ayrıca soğutucu akışkan olarak, amonyak kullanılması durumunda
çift kademeli soğutma devrelerinde özellikle ve genellikle olduğu gibi tek kademeli soğutma
devrelerinde de soğutma kompresörleri ile soğutma tesis ve techizatı boyut ve maliyet olarak bir hayli
küçülmekte ve azalmakta ve dolayısı ile, daha kompakt ve daha raut bir tesis elde olunmaktadır.
Soğutucu akışkan olarak amonyak, soğutma devresinde çelik ve demir alaşımı malzeme
kullanılmasına imkan vermektedir. Oysa, diğer soğutucu akışkanlarda ise soğutma devresinde
genellikle bakır ve bakır alaşımı malzeme kullanılmasına zaruret vardır. Çelik ve demir alaşımı
malzemeden mamul tesis ve techizat bakır ve bakır alaşımı malzemeye göre çok daha az maliyetlidir.
Bu durum bilhassa büyük boyutlu ticari soğuk depolar ve endüstriyel soğutma tesislerinde soğutucu
akışkan olarak amonyak kullanılmasına da önemli bir avantaj teşkil etmektedir.

2. Soğutucu Akışkanlar
Soğutucu akışkanlar genellikle:
1. Elementler,
2. İnorganik bileşenler,
3. Organik bileşenler,
4. Halokarbonlar,
5. Florine halokarbonlar,
6. İzentropik karışımlı florine halokarbonlar
olarak sınıflandırılırlar.
Bu sınıflandırmada yer alan element soğutucu akışkanlara örnek olarak hidrojen (R-702), helyum (R704), azot (R-728) ve oksijen (R-732) gösterilebilir. Bu tür soğutucu akışkanlar genellikle aşırı soğutma
uygulamalarında kullanılır.
Amonyak(R-717), su (R-718) ve karbondioksit (R-744) gibi soğutucu akışkanlar inorganik bileşenli
soğutucu akışkan olup, bu soğutucu akışkan türlerinden su genellikle bilinmekte, amonyak ise ticari ve
endüstriyel soğutma uygulamalarında tercihan kullanılmakta, karbondioksit ise kuru buz imalinde ve
aşırı soğutma uygulamalarında kullanılmaktadır.
Organik bileşenli soğutucu akışkanlar metan (CH4)(R-50), etan (C2H6)(R-170), propan (C3H8)(R-290),
isobütan [(CH3)3CH](R-600a) vb. hidrokarbonlar, yani; organik bileşenli soğutucu akışkanlardır. Bu tür
soğutucu akışkanlardan isobütan, florine halokarbonlardan klor ağırlıklı bileşenli olanlarının atmosfer
üstünde ozon şemsiyesini bozması karşısında, soğutma tekniğinde soğutucu akışkan olarak
kullanılmaya başlamıştır.
Halokarbon soğutucu akışkan olarak diklorometan (CH2Cl2)(R-30), klorometan (CH3Cl)(R-40) vb.
metan bileşenleri bilinmekte olup, bu tür soğutucu akışkanlar soğutma tekniğinde genellikle kullanılma
alanı bulamamıştır.
Florine halokarbonlardan:
trikloraflorametan (CCl3F) (R-11)
dikloraflorametan (CCl2F2) (R-12)
kloratriflorametan (CClF3) (R-13)
kloradiflorametan (CHClF2) (R-22)
vb. soğutucu akışkanlar bugüne kadar soğutma tekniğinde yaygın biçimde kullanıla gelmiştir. Ancak
bu tür soğutucu akışkanlar atmosferde uzun ömürlü olup, ömürlerinin hitamında bünyelerinde mevcut
klor:
Cl+O3 → ClO+O2
basit kimyasal eşitliğinden de görüleceği üzere atmosfer üzerindeki ozon şemsiyesini bozmaktadır.
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Bu nedenle başta ozon tahrip etkisi en yüksek olan R-11 ve R-12 gibi soğutucu akışkanların kullanımı
ve üretimi yasaklanmış olup, ozon tahrip etkisi daha olan R-22, R-502 ve R-504 gibi soğutucu
akışkanların sınırlı ölçüde kullanılmasına belirli bir süre devam edilecektir.
Ozon şemsiyesindeki bozulmanın dünyamızın iklim koşullarına oldukça olumsuz etkisi karşısında
ozon şemsiyesini doğal durumu ile korumamız kaçınılmaz olmakta ve dolayısı ile ozon şemsiyesini
bozucu bu tür ve özellikteki soğutucu akışkanların artık kullanılmaması ve üretilmemesi
gerekmektedir.
Bu tür soğutucu akışkanlara alternatif soğutucu akışkan olarak isobütan [(CH3)3(CH) (R-600a) ve
Amonyak(NH3) (R-717) esasen mevcut olup, bu tür soğutucu akışkanlar atmosferde sıfır ömürlü olup,
ayrıca ozon şemsiyesini tahrip etkileri ise hiç yoktur.
Ayrıca florine halokarbonlar gurubundan tetrafloraetan (CH2F-CH3) (R-134a)’da ozon şemsiyesini
tahrip etkisi sıfır olan bir soğutucu akışkan olarak geliştirilmiş ve soğutma uygulamasında genellikle
soğutucu akışkan R-22’nin yerine kullanımına arz edilmiştir.
Bunun dışında son zamanlarda yine ozon şemsiyesini tahrip etkisi sıfır olan soğutucu akışkan KLEA404A ‘da geliştirilmiş olup soğutucu akışkan R-22’nin yerine kullanıma arz edilmiştir.
İzentropik karışımlı florine halokarbonlardan; R-502 (CHClF2/C2ClF5) İLE, R-504 (CH2F2/C2ClF5) özel
durumlarda ve sınırlı olarak genellikle kullanılmaktadır. Ancak ozon şemsiyesini tahrip etkisi
bakımından R-504, R-22 ile eşdeğer, R-502 ise R-22’ye göre bir miktar daha tahrip etkilidir.
Bu nedenle bu tür izentropik karışımlı soğutucu akışkanların da soğutucu akışkan R-22’de olduğu gibi
ancak sınırlı ölçüde ve belirli bir süre kullanılmasına devam olunacaktır.

3. Kullanılabilir Soğutucu Akışkanlar
Tablo-1 ve Şekil-1’de bugün için genellikle kullanılan veya kullanıla gelen soğutucu akışkanların
olabilir sıcaklık değerlerine göre doyma basıncı değerleri çizelge halinde ve grafik olarak verilmiştir.
Tablo 1. Bazı Soğutucu Akışkanların Sıcaklık Değerlerine Uygun Doyma Basıncı Değerleri.
DOYMA

BASINCI (Bar)

R-11
R-600a
SICAKLIK °C (CCl2F) (CH3)CH

R-12
(CCl2F2)

R-134a
CH2F-CH3

R-22
CHClF2

-40
-30
-20
-10
0
+10
+20
+30
+40
+50
+60

0.641
1.003
1.508
2.189
3.084
4.230
5.670
7.445
9.602
12.188
15.253

0.512
0.843
1.327
2.006
2.928
4.146
5.717
7.702
10.165
13.179
16.817

1.048
1.634
2.447
3.548
4.974
6.804
9.096
11.915
15.331
19.418
24.259

0.051
0.092
0.157
0.257
0.401
0.505
0.883
1.253
1.734
2.346
3.111

0.290
0.450
0.700
1.080
1.560
2.210
3.203
4.080
5.350
6.880
8.750

R-502
CHClF2/
C2ClF5
1.296
1.978
2.910
4.142
5.731
7.730
10.196
13.188
16.769
21.012
26.036

KLEA
404A

R-717
NH3

1.36
2.08
3.07
4.39
6.09
8.27
10.96
14.28
18.31
23.17
28.97

0.717
1.195
1.901
2.908
4.294
6.150
8.574
11.669
15.549
20.331
26.143

Tablo-1 ve Şekil-1’de yer alan soğutucu akışkanlardan başta R-11 ve R-22 olmak üzere R-22 ve R502 ve hatta R-504 ozon şemsiyesine tahrip etkisi esas alınarak kullanımı ve üretimi yasaklanmış ve
belirli bir süre sonunda yasaklanacak soğutucu akışkanlardır.
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Gene bu çizelge ve şekilde yer alan diğer soğutucu akışkanlardan R-600a, R-134a ve KLEA-404A ile
R-717 ozon şemsiyesini tahrip etkisi sıfır olan soğutucu akışkanlar olup, soğutma tekniği
uygulamasında kullanımına devam olunacak soğutucu akışkanlardır.
Bu soğutucu akışkanlardan R-717, yani; amonyak(NH3), ayrıca çevre dostu ve soğutma tekniği
yönünden dürüst bir soğutucu akışkandır. Ancak soğutma tekniğinde kullanımı mühendislik bilgi,
beceri ve tecrübesine ihtiyaç gerektirir.
Öte yandan termos taşıt araçları ile gıda maddesi nakliyesinde sıvı azot(N2) ve sıvı karbondioksit
(CO2) veya katı karbondioksit (Kuru buz)’ dan soğutucu akışkan olarak kullanılmaktadır.
Bu tür sıvı veya katı soğutucu akışkanlar atmosfer basıncına eşit termos taşıt aracının çevre ile ihata
edilmiş kapalı hacmine belirli ve ölçülü bir biçimde açılırsa sıvı azot -195.8°C, sıvı karbondioksit 56.5°C sıcaklık altında ve buhar halinde yayılır. Katı karbondioksit ise -78.5°C sıcaklık altında ve
sıvılaşmadan (süblümleşme) buhar durumunda yayılır.
Buharlaşma miktarı belirli usul ve sistemler altında kontrol edilerek bu tür soğutucu akışkanlarla soğuk
termos taşıt araçlarında istenilen sıcaklıkta soğutma yapabilmektedir.
Ancak bu tür soğutma uygulamasında sürekli çevrim esasına dayalı bir makine ve tesisat sistemine
gerek olmadığından bu tür soğutma uygulaması makine ve tesisat yönünden basittir. Ancak soğutma
işleminin devamı için sıvı azot veya sıvı karbondioksit’in tükendikçe devamlı ve ara vermeden
takviyesine ihtiyaç vardır.

160
140

R-717
R-404A
R-502
R-22
R-134a
R-12
R-600a
R-11

Doyma Basıncı (Bar)

120
100
80
60
40
20

60

40

20

0

-2
0

-4
0

0

Sıcaklık
Şekil 1. Bazı Soğutucu Akışkanların Sıcaklık Değerlerine Göre Doyma Basıncı Değerlerinin Değişimi.
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Ayrıca bu tür soğutucu akışkanların da ozon şemsiyesine tahrip etkisi yapmaması soğutma
uygulamasında kullanılabilirliliklerinin devamını olağan duruma getirmektedir.
4. Soğutucu Akışkanların Etkili ve Verimli Kullanılabilirlik Sınırları
Soğutucu akışkanların etkili ve verimli kullanılabilirlik sınırları başta soğutma kompresöründe
volümetrik verimin belirli bir değerin altına düşürülmesi ile sağlanır.
Pistonlu soğutma kompresörlerinde volümetrik verim, evaporatörde buharlaşan düşük basınçlı soğuk
soğutucu akışkan buharının emilip kondansere yüksek basınç ve sıcaklık altında pompalanmasında,
piston süpürme hacminin kullanılabilirlik oranıdır.

Şekil 2. Soğutma Kompresörü P-V Diyagramı. (VS1=VS0+VS-VB) ;(PKVS0n=P1VBn); VS0=mVS
B

Herhangi bir soğutma kompresörüne ait silindir, piston, krank mili ve biyel kolu bağlantı ve çalışma
sistemi ile, bu sisteme uygun silindirdeki soğutucu akışkan buharı hareketini ve durum değiştirmesini
göstermekte olan P-V diyagramı Şekil-2’de verilmiştir. Bu şekilde verilen P-V diyagramının
termodinamik analizinden volümetrik verim sonuç olarak:
ηV=ηtp {1-m[(1.1PK / 0.1P1)1/n-1]}
ifadesi ile belirlenir. Bu ifade’de ηtp termik ve pompalama verimi olup, kompresör yapısına ve imalat
kalitesine, çalışma koşulları ile basma ve emme basıncı oranına bağlı her tür kompresör için belirli
tecrübe ve test sonucu tayin edilir. Bu ifade’de ayrıca yer alan n politropik üs değeri

pK
P1
n=
v
log c
vD
log

ifadesi ile hesaplanır.
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Volümetrik verim ifadesindeki diğer değerlerden m= VS0/VS değeri kompresörün yapısına, PK/P1 ise
çalışma koşullarına göre belirlenen ve bilinen değerlerdir.
Volümetrik verim ifadesinde:
IP1I→PK/P1→∞→ηv→0
olasılığı göz önüne alındığında yeterli volümetrik verim elde edilebilmesi için:
p1 ≥ 1 Bar, olmasının gerektiği açıkça görülmektedir. Soğutma tekniği uygulamalarında öncelikle bu
esas nazara alınarak belirlenen proje koşulları için soğutucu akışkan seçimi yapılmalıdır.
Bu esas altında Şekil-1’de verilen bazı soğutucu akışkanların sıcaklık ve doyma basıncı değişimi
diyagramlarından bugün için kullanılabilir. Soğutucu akışkanlardan:
(R-600a)
;
(R-134a)
;
(KLEA-404A) ;
(R-717)
;

-10°C
-25°C
-40°C
-33°C

soğutucu ünitede buharlaşma
kullanılabilirlilikleri görülmektedir.

sıcaklıklarına

kadar

olabilecek

soğutma

uygulamalarında

Soğutma uygulamasında etkili ve verimli bir çalışma için öncelikle proje koşullarına göre ve yukarda
belirtilen esaslar altında isabetli soğutucu akışkan türü seçimi yapılmalıdır.

5. Etkili ve Verimli Soğutma Uygulamasında Basınç ve Sıcaklığın Önemi:
Soğutma uygulamasında etkili ve verimli bir sonuç elde edebilmek için kondanserde yoğuşma basıncı
(PK), soğutucu ünitede buharlaşma basıncı (P1) ile çok yakından ilgili olup, bu ilgi:
PK / P1 < 10

değerinde olmalıdır.

Soğutma uygulamalarında hava ile soğutmalı kondanser tesis edilmesi ve yoğuşma sıcaklığının +50°C
kabul edilmesi durumunda:
1. Soğutucu akışkan R-600a’nın soğutucu ünitede -10°C buharlaşma sıcaklığına kadar,
2. Soğutucu akışkan R-134a’nın soğutucu ünitede -20°C buharlaşma sıcaklığına kadar,
3. Soğutucu akışkan KLEA-404A’nın soğutucu ünitede -25°C ile -30°C buharlaşma sıcaklığı
arasında,
PK / P1 > 10 şart ve esasına uygun sonuç vereceği Şekil-1’de verilen diyagramın tetkikinden
anlaşılmaktadır.
Ancak KLEA-404A, soğutma tekniğinde öncelikle klima ve ısı pompası uygulamaları için geliştirilmiş
bir soğutucu akışkan olup, klima ve ısı pompası uygulamalarında soğutucu ünitede buharlaşma
sıcaklığı genellikle +5°C kabul edildiğine göre:

PK 2317
.
=
= 3.26
7.10
P1
değeri elde olunmaktadır ki, bu tür uygulamalar için bu soğutucu akışkanın son derecede elverişli
olduğu görülmektedir.
Soğutucu akışkan R-717, amonyak genellikle büyük boyutlu ticari ve endüstriyel soğutma
uygulamalarında ve soğutma devresine su soğutmalı kondanser tesis edilmesi kaydı ile, kullanılır.
Buna göre bu tür soğutma uygulamalarında kondanserde azami yoğuşma sıcaklığının +30°C veya
+35°C olması durumunda soğutucu ünitede -30°C veya -25°C buharlaşma sıcaklığına kadar inilebilir.
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LnP

Pk
Pk1

+350C
+300C

A
A1

D
D1

NH3
B

P1
P11

B1

hA1 hA

tD=+1400C
tD1=+1380C

C

0

-25 C
-300C
C1

h

hc

h D1 h D

h

Şekil 3.
Ancak Şekil-3’de verilen amonyaklı soğutma çevrimine ait LnP-h diyagramı incelenecek olursa
kompresörde basma sıcaklığının, -30°C buharlaşma ve +30°C yoğuşma şartları için ise Td1=+138°C,
-25°C buharlaşma ve +35°C yoğuşma şartları için ise Td=+140°C olduğu görülmektedir.
Kompresör basma sıcaklığının +140°C ve hatta +150°C değerlerini aşması kompresör yağlama
yağında ve dolayısı ile sürtünen parçalarında zararlı etki yapabilir.
Bu nedenle soğutucu akışkan olarak amonyak kullanılan soğutma sistemlerinde soğutucu ünitede 30°C ile -35°C buharlaşma sıcaklığına kadar inilebilmesi için genellikle çift kademeli soğutma
sistemlerinin uygulanmasına geçilir.
Böyle bir çift kademeli soğutma sisteminde ;Yüksek kademe soğutma devresinin çalışma koşulları
+30°C veya +35°C yoğuşma ve -10°C buharlaşma, Alçak kademe soğutma devresinin çalışma
koşulları ise -10°C yoğuşma ve -30°C veya -35°C buharlaşma sıcaklık değerleri altında tayin ve tespit
edilmelidir.
Çift kademeli soğutma sistemlerinde, tek kademeli soğutma sistemlerine nazaran, tek kompresör
yerine, alçak ve yüksek kademe olmak üzere iki ayrı kompresör kullanılması, kompresör volümetrik
verimlerini oldukça yükselteceğinden kompresör boyutları bir hayli küçülür. Böylece maliyet yönünden
yatırım avantajı sağlanır. Ayrıca etkin ve verimli bir soğutma sistemi elde edilmiş olur.
Ancak soğutma uygulamasında amonyaklı çift kademeli soğutma devrelerinin projelendirilmesi, imali
ve montaj ile, işletmeye alınması ve işletilmesi önemli ölçüde mühendislik bilgi, beceri ve tecrübesini
gerektirdiği esas alınmalıdır.
Ayrıca daha küçük boyutlu ticari ve endüstriyel soğutma uygulamalarında tek kademeli soğutma
devresi ile, hedefe ulaşmak amaç olursa, soğutucu akışkan KLEA-404A kullanılmalı ve en azından
+30°C veya +35°C sıcaklıkta yoğuşma yapabilecek su soğutmalı kondanser tesis edilmek kaydı ile
soğutucu ünitede -40°C ile -30°C buharlaşma sıcaklığına kadar düşülebilir.
Bu buharlaşma sıcaklık değerleri ise şoklama ve donmuş muhafaza koşulları için yeterli değerlerdir.
Ancak soğutma devresinde hava ile soğutmalı kondanser değilde su ile soğutmalı kondanser tesis
edilmesi ve azami yoğuşma sıcaklığının +30°C ile +35°C sıcaklık değerleri arasında olması kayıt ve
koşulu esas alınmalıdır.
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6. Su Soğutmalı Kondanser ve Enerji Tasarrufu
Soğutma uygulamasında enerji tasarrufu için öncelikle kompresör tahrik enerjisinin minimum değerde
tutulması esastır. Bu amaçla soğutma devresinde istikrarlı bir buharlaşma sıcaklığı ile, düşük bir
yoğuşma sıcaklığı hedef alınır.
Soğuk depoculukta 0°C sıcaklıktaki taze muhafaza için soğutma devresinin soğutucu ünitesinde -10°C
soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığı, -30°C sıcaklıkta şoklama için ise -40°C buharlaşma sıcaklığı
yeterlidir ve gereklidir.
Kondanserde yoğuşma sıcaklığı ise su ile soğutmalı kondanserlerde +30°C ile +35°C yoğuşma
değerleri yeterli değerler olup, bu değerler hava ile soğutmalı kondanserlerde iklim koşullarına göre
+40°C ile +50°C sıcaklık değerlerine kadar yükselir.
Soğuk depoculukta bu koşullara uygun soğutma devrelerinin çalışma çevrimleri Şekil-4 ve Şekil-5’de
verilen LnP-h diyagramları halinde verilmiştir.

+500C
+400C
+300C

A

PK

D

-100C

B

P1

+500C
+400C

P1

C

hA

hc

PK

hD

Şekil 4.

A

+300C

D

-400C

B

C

hA

hc

hD

Şekil 5.

Şekil-4 ve Şekil-5’de verilen LnP-h diyagramları üzerinde yapılan termodinamik analizlere göre
herhangi bir soğutma devresinde kompresör tahrik motorunun tüketim enerjisi aşağıdaki gibi
hesaplanır.

⎛ h − hC ⎞ Q0
WT = ⎜ D
⎟
⎝ hC − h A ⎠ η i η m
Bu ifade de:
WT: (W) olarak Kompresör tüketim enerjisi,
Qo: (W) olarak soğutma kapasitesi
ηi= 0.80 indike verim
ηm=0.85 mekanik verim’dir.
Yukarda verilen kompresör tahrik motoru tüketim enerjisi ifadesi:
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⎛ h − hC ⎞
WT = ⎜ D
⎟ xSabitdeðer
⎝ hC − h A ⎠
olarak tarif edilebilir. Bu ifadeden görüleceği üzere buharlaşma sıcaklığının -10°C veya -40°C olarak
sabit tutulması ve yoğuşma sıcaklığının +30°C, +40°C ve +50°C olarak değişmesi ile kompresör tahrik
motoru tüketim enerjisindeki değişme:

hD − hC
hC − h A
ifadesindeki değişim değerlerine göre olacaktır.
Bu değişim değerleri veya güç tüketim faktörü ifadesi kullanılabilir çeşitli soğutucu akışkanlar için ayrı
ayrı hesaplanmış ve sayısal faktör olarak -10°C buharlaşma ve +30°C yoğuşma ve ayrıca -40°C
buharlaşma ve +30°C yoğuşma sıcaklığı koşulları için;

Güç TüketimFaktörü =

hD − hC
=1
hC − h A

sayısal değer olarak kabul edilmiştir.
Öncelikle soğutucu ünitede buharlaşma sıcaklığı -10°C ve kondanserde yoğuşma sıcaklığı +30°C,
+40°C ve +50°C kabul edilerek, ayrıca bu defa soğutucu ünitede buharlaşma sıcaklığı -40°C ve
kondanserde yoğuşma sıcaklığı +30°C, +40°C ve+50°C kabul edilerek, her iki durum için kondanserde
yoğuşma sıcaklığına göre güç tüketim değişim faktörü ayrı ayrı hesaplanmış ve sonuçlar Şekil-6 ve
Şekil-7’de diyagram halinde verilmiştir.

Güç Değişimi

1.7

1.60

1.3

1.30

1

1

+30

+40

+50 °C (Yoğuşma)

+30

+40

+50 °C (Yoğuşma)

Şekil 6. (-10°C buharlaşma için Güç Tüketimi Değişimi) Şekil 7. (-40°C buharlaşma için Güç tüketimi)
Şekil-6 ve Şekil-7’de verilen diyagramların incelenmesinden görülmektedir ki,
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1- Herhangi bir taze muhafaza soğuk deposunda soğutucu ünitede -10°C buharlaşma sıcaklığı için
soğutma kompresörü tahrik motorunda güç tüketim faktörü kondanserde yoğuşma sıcaklığının
+30°C olması durumunda 1 iken, +40°C’de 1.35 ve +50°C’de ise 1.70 değerinde olmaktadır.
2- Aynı şekilde herhangi bir donmuş muhafaza veya şok deposunda soğutucu ünitede -40°C
buharlaşma sıcaklığı için soğutma kompresörü tahrik motorunda güç tüketim faktörü kondanserde
yoğuşma sıcaklığının +30°C olması durumunda 1 iken +40°C’de 1.30 ve +50°C’de ise 1.60
değerinde olmaktadır.
Bu açıklamalardan görülmektedir ki, ticari veya endüstriyel soğutma sistemlerinde belirli ve sınırlı
soğutma kapasitelerinde hava ile soğutmalı kondanserler kullanılabilir. Ancak bu belirli ve sınırlı
soğutma kapasitelerinin üstünde su ile soğutmalı kondanserler kullanılmalıdır.
Bu husus ticari ve endüstriyel soğutma uygulamasında esas kabul edilmelidir.

SONUÇ
Gerek ticari ve gerekse endüstriyel amaçlı soğutma tekniği ve soğuk depoculuk uygulamalarında
öncelikle çalışma koşulları, yani; soğutucu akışkanın soğutucu ünitede buharlaşma sıcaklığı ile,
kondanserde yoğuşma sıcaklığı tespit edilmelidir.
Daha sonra, bilhassa buharlaşma sıcaklığı esas alınarak soğutucu akışkan türü seçimi yapılmalıdır.
Soğutucu ünitede buharlaşma basıncının 1 bar basınç altına düşürülmesine özen gösterilmelidir.
İstikrarlı bir soğutma kapasitesinin devamını sağlayabilmek için soğutucu ünitede buharlaşma
sıcaklığının ve dolayısı ile basıncının sabit tutulması için soğutma devresinde gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır.
Çalışma koşullarının tayininde yoğuşma basıncı ile buharlaşma basıncı oranının sayısal olarak 10
değerinden küçük olmasına dikkat edilmelidir.
Bu amaçla gerektiğinde hava soğutmalı kondanser yerine su soğutmalı kondanser kullanılmalıdır.
Su soğutmalı kondanserler esasen belirli ve sınırlı kapasitenin üstündeki soğutma sistemlerinde
mutlaka kullanılmalıdır.
Bilhassa ticari tür büyük boyutlu donmuş muhafaza ve şok odaları ile, endüstriyel derin dondurma
uygulamalarında soğutucu akışkan olarak amonyak tercih edilmeli, su soğutmalı kondanserli ve çift
kademeli soğutma sistemlerinin uygulanmasına yer verilmelidir.
Her türlü ticari ve endüstriyel soğutma tekniği ile, soğuk depoculuk uygulamalarında; proje yapımı ile,
imalat ve montaj ve ayrıca işletmeye alma ve işletme, başta mühendislik olmak üzere profesyonel
teknisyenlik ve makinistlik saygın kabul edilmelidir.
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__________________________________

385

_______

ÖZGEÇMİŞ
Sabri SAVAŞ
Adapazarı 1937 doğumlu olan Sabri SAVAŞ, Yıldız Teknik Okulu ( Bugünkü Yıldız Teknik
Üniversitesi)’nden 1961 yılında Makine Mühendisi, 1962 yılında da Makine Yüksek Mühendisi olarak
mezun oldu. Mezuniyetini müteakip kısa bir süre SEKA’da Proje Mühendisi olarak çalıştı. Daha sonra
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Proje Mühendisi olarak geçti. Bu kurumda değişik görevler
aldı. Son olarak Makine Tesisat Dairesi Başkanı bulunduğu görevinden Mart 1975’te ayrılarak Elazığ
D.M.M.A’ya Öğretim Görevlisi olarak geçti. Bu sırada Doktora yerine geçerli yeterlilik çalışması yaptı.
Mart 1977’ de Balıkesir D.M.M.A’ya naklen tayin oldu. Kasım 1979’da İstanbul D.M.M.A’da Doçent
ünvanı aldı. Ekim 1989 ‘da Uludağ Üniversitesi’nde Termodinamik (Soğutma) Anabilim Dalında
Profesör oldu. Halen Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik -Mimarlık Fakültesi
Öğretim Üyesi olan Sabri SAVAŞ’ın Soğutma Tekniği konusunda çeşitli yayınları ve araştırmaları
bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Bahar BAYBOZ
1966 yılında Balıkesir’de doğdu. 1988 yılında Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1989 yılında aynı Üniversitede Yüksek Lisansa ve Araştırma
görevlisi olarak göreve başladı. 1992 yılında Yüksek Lisansını ve 1997 yılında Doktorasını tamamladı.
Halen Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Termodinamik Anabilim Dalında öğretim
üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

99’ TESKON PROGRAM BİLDİRİLERİ / SOĞ - 27

Radyant Soğutma Tesisatı

ARİF EMRE ÖZGÜR
REŞAT SELBAŞ
Süleyman Demirel Üni.
Tek. Eğt. Fak. Mak. Eğt. Böl.

İBRAHİM ÜÇGÜL
Süleyman Demirel Üni.
Müh. Mim. Fak. Mak. Müh. Böl.

__________________________________

389

_______

RADYANT SOĞUTMA TESİSATI
Arif Emre ÖZGÜR
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Reşat SELBAŞ

ÖZET
“Radyant soğutma tesisatı” adı ile tabir edilen sistem aslında panel soğutma ve ısıtma tesisatıdır.
Radyant ısıtma alanında yapılan bir çok çalışmanın varlığı, bu çalışmada radyant soğutma temasının
incelenmesine neden oluşturmaktadır. Radyant soğutma olayı, radyant ısıtma gibi aynı prensiplere
dayanmaktadır. İki olayın nedeni de, nesnelerin ısıl yüklerinden ötürü onları çevreleyen ortama
elektromagnetik dalgalarla enerji yaymalarıdır. Bu sistemler, insanların gün geçtikçe konfora,
ekonomikliğe ve çalışma ortamı şartlarının iyileştirilmesine verdikleri önemin artmasıyla gelişmekte ve
alternatif bir kullanım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada panellerin soğutma amacıyla
kullanımı, sistem yapısını oluşturan elemanlar ve çalışma kriterleri incelenmiş, sistemin kullanımı ile
ilgili örnek bir hesaba değinilmiştir.

GİRİŞ
Radyasyonla ısı transferi bilindiği gibi, sıcaklığa sahip her cismin bünyesindeki ısı enerjisinin bir
kısmını ışıma yoluyla etrafına yaymasından kaynaklanmaktadır. Sıcaklığı nispeten yüksek olan cismin
etrafına yayarak kaybettiği enerji, çevresinden ona gelen enerjiden büyük olduğu zaman soğumakta,
sıcaklığı düşük olan cisimde bünyesine aldığı ilave enerji sayesinde ısınmaktadır.
Radyant soğutma tesisatı literatürde, soğuk tavanlar, panel soğutma ve ısıtma sistemleri gibi isimlerle
yer almaktadır. Radyant soğutmayı, radyant ısıtmadan ayıran ana husus, soğutucu tavanın
insanlardan ve çevredeki diğer kaynaklardan gelen termal ışıma enerjisini absorblamasıdır.
Soğutucu tavanların kullanımı her ne kadar ülkemizde yeni bir konu olarak ele alınsa da, Kuzey
Amerika’ da ve özellikle Avrupa’da yaklaşık 20 yıldır başarılı uygulamaları yapılmakta olan bir tesisat
konusudur. Kullanım şartları doğru tespit edildiğinde işletme masraflarında konvansiyonel bir sisteme
nazaran daha ekonomik çalışma imkanı sunmaktadır ve bu konuda ayrıca incelenmesi gereken bir
husustur.

1. SİSTEMİN ÇALIŞMA KRİTERLERİ
Ortam içerisindeki kaynaklardan soğuk panele doğru elektromagnetik dalgaların ışıması halinde
sağlanan ortamdan ısı çekimi, ilk olarak bu kaynakların sıcaklığının düşürülmesini sağlamaktadır.
Ortam içerisinde ki hava, bu kaynaklarla temasta bulunarak, konveksiyon yoluyla ısısının bir kısmını
kaybederek soğur. Ortam havasının ısısının çekimi bu sebeple nispeten uzun sürmektedir. Fakat
nesnelerden ısı direk olarak emildiğinden bu dezavantaj etkin olmamaktadır. Soğuk tavanların
kullanıldığı ortamlarda hava ile panel arasındaki ısı transferi yaklaşık % 60 oranında radyasyon
yoluyla, geri kalan kısmı da konveksiyon yoluyla tamamlanabilmektedir. Isınan havanın yükselerek,
panellere teması ile mahalin üst kısmında oluşan nispeten soğuk hava kütlesinin ortamın alt
katmanlarına inmesi ile konveksiyon akımı oluşmaktadır.
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Şekil 1. Soğuk tavanların uygulama şekillerine örnekler [1].

Konfor açısından ortam içerisindeki ısının çekimi ile beraber, iç hava kalitesinin korunması ve hava
sirkülasyonunun sağlanması zorunluluğu, panel tesisatlarının havalandırma sistemleri ile beraber
kullanılmalarına neden olmaktadır. Aynı zamanda oda içerisindeki nem seviyesinin kontrolü de panel
tesisatları için sınırlayıcı bir unsurdur. Soğutma amaçlı kullanılan panellerin yüzeyinde, ortam havası
içindeki nemin yoğuşmaması için, panellerin çalışma sıcaklıkları, ortam havası içerisindeki nemin
yoğunlaşma sıcaklığından 1 oC yüksek tutulması gerekir. Tipik olarak ülkemizde yaz aylarında hüküm
süren, kuru termometre sıcaklığının 35 oC olduğu ve ortam havasının bağıl neminin % 40 civarında
olduğu şartlarda, çiğ noktası sıcaklığı yaklaşık 19 oC’ dır. Başlangıçta ortam havasının bu şartlarda
olduğunu kabul ederek bir irdeleme yapalım. Ortam sıcaklığı 35 oC den 22 oC’ a düşürülecektir. Böyle
bir durumda panele giriş suyunun sıcaklığı 20 oC olabilir. Bu değerde o bölgedeki şehir şebekesi suyu
sıcaklığına çok yakın bir değerdir. Bu şartlarda havanın yaş termometre sıcaklığı yaklaşık olarak 24
o
C’ dır. Bu değere göre, eğer tesisatta soğuk su hazırlamada bir su soğutma kulesi kullandığımızı
varsayarsak, en iyi şartlarda 24 oC’ a ulaşabiliriz demektir. Bu değer bizim tesisata yatırım yapmamıza
değecekmidir? Bir paket tipi su soğutucu kullanıldığında da, bu şartlarda limitimiz 19 oC olacaktır. Bu
limit değere de tam olarak ulaşmak, panel yüzeyinde yoğuşma görülmesi açısından sakıncalıdır.
Konfor duygusu açısından insanların yaşadıkları ortamlardaki bağıl nem oranı % 20’ nin altına
düşürülmemeli, % 50’ nin de üzerine çıkmasına izin verilmemelidir. Bu kriter göz önüne alınarak
havalandırma sistemi ile beraber bir uygulama yapılır. Ortama gönderilen havanın sıcaklığını 22 oC’ ye
nem değerini de % 45’ e indirerek gönderebiliriz. İç ortamında bu şartlarda olmasının istendiğini kabul
edelim. Bu değerlere göre yaş term. sıc. 14,5 oC, çiğ nok. sıc. 9 oC dir. Görüldüğü gibi ortam havasının
nem seviyesinin ve sıcaklığının panel tesisatlarında önceden tespit edilmesi gereklidir. Dolayısıyla
panel sistemlerinin kullanım etkinliğinin arttırılabilmesi için, ortama gönderilen taze havanın nem
seviyesinin azaltılması olumlu bir etki olarak görülür. Konfor noktasının koordinatlarından biri olan 22
o
C iç ortam sıcaklığına aynı özgül nem seviyesinde düşüldüğü kabul edilirse, ortam içerisindeki nem
seviyesi yaklaşık % 50 olmaktadır ki, bu da insanların konforu için sınır şartıdır. 22 oC sıcaklıkta iç
ortamın neminin % 30 olması istendiğinde, dışarıdan alınan 35 oC sıcaklıkta ve % 40 bağıl nemindeki
havanın sıcaklığı 22 oC’ a indirilerek ortama gönderilmesi uygun bir işlem olacaktır. Aynı şekilde
soğutma ile beraber nemi de alınmalı ve istenen nem seviyesinde ortama gönderilmelidir. Bu işletme
tarzı da panel soğutma sisteminin etkinliğinin arttırılmasına ve aynı zamanda da konfor sağlanmasına
da olanak sağlar. Bu tür bir tesisat için önerilen bir çalışma sistemi şekil 2 de şematik olarak
gösterilmektedir.
Bu tesisatta üretilen soğuk suyun sıcaklığı, panele giriş sıcaklığından daha düşük tutularak, nem alma
işleminde de kullanılabilir. Ayrıca yine bu suya bir motorlu vana ile kuleden gelen su karıştırılarak
istenen çalışma sıcaklığı değerine ulaşılabilir. Görüldüğü gibi kompleks olmayan bir çalışma
karakteristiği ile bu sistemler hayata geçirilebilir.
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4

Nem alıcı
santral

2

3

5

16 oC
Kuleden

6
7

1

K

E

10 oC

1 – Su soğutma grubu
2 – Su soğutma kulesi
3 – Soğuk su pompası

4 – Nem alıcı santral
5 – Radyant panel
6 – Mahal
7 – Motorlu vana

Şekil 2. Panel sistemin soğutma amaçlı kullanılmasının şematik gösterimi.
Paneller tavana monte edilmektedirler. Şekil 3 de görülen durumlar soğuk tavan uygulamasının panel
kullanılmadan yapılabildiği durumları göstermektedir. Bu muhtemel yüzdeler binanın konstrüksiyon
özelliğine göre değişir ve taban sıcaklığının düşmesi istenmiyorsa izolasyon uygulamasına gidilebilir.
Beton blok içerisine gömülmüş borularla yapılabilen sistem daha az rastlanılan bir durumdur. Bu tür bir
uygulamanın gerçekleştirilmesi gerek işçilik bakımından gerekse servis hizmetleri açısından çok
kullanılan bir metot değildir.

Halı

%9

% 18

Zemin
İzolasyon
Beton
Sıva içine gömülmüş
tüpler
% 82

% 91
% 17

Halı
Zemin
İzolasyon
Beton

% 83
Şekil 3. Tüplerin sıva veya beton içinde kalmaları halinde ve izolasyon uygulanması durumuna göre
oluşan ısı çekim yüzdeleri [3].
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Panel tesisatları ile ilgili olarak son zamanlarda Avrupa’ da bazı çalışmalar yapılmıştır. Almanya’ da
1994 yılı itibari ile, toplam 300.000 m2 den fazla soğuk tavan uygulamasının yapıldığı bildirilmektedir.
Ayrıca Sulzer Ifra Ltd. ve Empa (İsviçre Malzeme test ve araştırma federal enstitüsü) evsel sistemler
birimi tarafından yürütülen bir araştırma projesinde, soğuk tavanların enerji tüketimi bakımından
optimizasyonunun teorik ve deneysel yöntemlerle gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Proje ayrıca
İsviçre ulusal enerji kurumu tarafından da desteklenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, Avrupa patent
bürosuna da bazı başvurular olmuştur [2].
Sistemin gündüz çalıştırılmasına ilave olarak geceleri de sistem kapatılmayarak çalıştırılmaya devam
ettirilebilir. Bu sayede sistemin soğutma kapasitesine ihtiyaç duyulduğu çalışma günlerinde, sistemin
daha rahat oda yükünü kaldırabilmesi sağlanır. Gündüz ısıyı depolayan bina duvarlarından, geceleri
ısının emilmesi sayesinde, sistem yoğun çalışma tempolu günlerin, yoğun şartlarına hazırdır ve
istenen şartları ortam içerisinde hazırlamıştır. Dolayısıyla sistemin kapasitesinin karşılamakta
zorlanacağı, aşırı sıcak günlerde dahi uzun süre istenen şartlar sağlanacaktır. Bu tür çalışmanın
etkinliği yine az önce bahsedilen araştırma projesi sonucunda kabul görmüştür [2]. Ayrıca bu çalışma
şeklinde gündüz devrede olan su soğutma ünitesinin yerine, geceleri bir su soğutma kulesinden
faydalanılarak da sistemin ekonomikliğine katkıda bulunulur.

2. PANEL YAPISI
Panellerin yapı olarak en çok kullanım şekli, değişen oda yüklerine daha hızlı cevap verebilme
özellikleri nedeni ile metal tüplerle temaslı olarak yapılan alüminyum panellerdir.
Şekilden de görüldüğü gibi panellerin pasif yüzeylerinin
üzeri izole edilmiştir. Bu panellerin levhaları değişik
konstrüksiyonlarda yapılabilmektedir. Bu levhalar
ızgara tipi, delikli levha tipi, düz tip ve dekoratif tip
olmak üzere konstrüktif açıdan sınıflandırılabilirler.
Panellerin kullanımının istendiği ortamın mimari
çizgisine çok iyi uyum sağlayabilecek panel tipleri
mevcuttur. Bu metal levhaların delikli ve araları açık
(ızgara) tipleri çok sık kullanılanlarıdır. Her iki tipte
esnek
dizaynları
için
değişik
ölçülerde
yapılabilmektedir [1].
Şekil 4. Bir panel görünüşü [1].
Bu panellerin üzerinde delikler olması ve ızgara tipi levhaların kullanım amacı hava akımını ve
dolayısıyla konveksiyon olayını kolaylaştırmak ve hızlandırmaktır. Şekil 6 dan da görüldüğü gibi panel
yüzeyindeki delikler genellikle 2 mm olabilmektedir. Ayrıca bu şekilde metal boruların levhalara monte
edilmesi ile ilgili detaylarda görülmektedir. Bu levhaları değişik şekillerde birleştirmek mümkündür,
fakat sökülebilir bağlantı yapılması gerekliliği de unutulmamalıdır. Panel üzerinde alınan kesitlerde de
boruların panel üzerindeki konumları ayrıntılı olarak görülmektedir.
Modüler paneller olarak isimlendirilen levhalar, tavan akustiğine uygun olarak serigrafi baskılı veya
istenen renklerde üretilebilmekte ve tavanda birbirini bütünleyici bir şekilde yerleştirilebilmektedir.
Paneller ortam için yapılan hesaba göre, tavan yüzeyinin çoğunu kaplayacaksa, o zaman tüm tavan
üzerine bir sistem uygulanarak uygun bir akustik hava oluşturulabilir. Bu panellerin aynı zamanda
ısıtma amacıylada kullanımı olduğundan, ortam içerisini net olarak görmelidirler. Örneğin bu paneller
asma tavan ile tavan betonu arasında bırakılmamalıdır. Bu olay hem konveksiyon akımına engel
olmakta, hem elektromagnetik dalgaların panele ulaşmasında etkinliği azaltmaktadır. Bu sebeple
panel üreticileri asma tavan havası verecek çok çeşitli konstrüksiyonlar yapılabilmektedirler.
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Şekil 5. Yüzeyi delikli bir panel ve paneldeki boruların konumları [1].

3. PANEL SOĞUTMANIN UYGULANABİLİRLİĞİ
Panel tesisatları genellikle halka açık olan büyük binalarda; örneğin; kütüphaneler, hastaneler, ofis
binaları, müzeler, okullar, istasyonlar v.b. gibi yerlerde rahatlıkla kullanılabilir. Nispeten tavanların
yüksek olduğu ortamlarda ve tavan yapısının bozulmasının istenmediği eski binalarda da uygun bir
çözüm olabilmektedirler. Daha öncede belirtildiği gibi bu paneller tavanın akustiğine uygun olarak
dizayn edilebilmektedirler. Yine unutulmamalıdır ki, bu paneller aynı zamanda ısıtma amacı ile de
kullanılırlar ve bir uygulama yapılacağı zaman bu hususunda göz önünde bulundurulması zorunludur.
Mesken uygulamaları için bu sistemin uygulanabilirliğini irdelersek, mesken uygulamaları için iyi bir
seçenek olmadığını görürüz. Radyant panellerde mahal havasının nemden arındırılmış olmasına ve
dikkatli kontrol edilmesine gerek vardır. Bir mesken mahal içinde camların açık bırakılması veya çıkış
kapılarının açık olması durumunda, nemli dış havanın mahal içine girmesine izin verilmiş olacaktır. Bu
ortam içindeki yoğunlaşma noktası sıcaklığının artmasına sebep olabilir. Yoğuşmayı bu tür bir ortamda
engellemek demek, panellerin nispeten yüksek sıcaklıklarda çalışması demektir. Panellerin soğutma
kapasiteleri panel ve oda arasındaki sıcaklık farkına bağımlı olmasında dolayı, panel sıcaklığının
düşük tutulması gereklidir [1]. Meskenlerde yoğuşmanın engellenmesi, panellerinde kullanımına bir
engel teşkil etmektedir. Ayrıca mesken uygulamalarında, bu tür yatırımlar (klima v.b.) çoğunlukla lüks
ve ihtiyaç dışı görüldüğünden, bu da kısıtlayıcı bir unsur olmaktadır.
İşyerleri ve resmi birimler gibi ortamlarda ise yoğuşma sorun teşkil etmemektedir. Çünkü, bu binalarda
panel tesisatı ile beraber bir havalandırma ünitesi mevcuttur. Bu ünitelerde hava istenen nem
seviyesinde tutulabilmektedir. Yine bu tür ortamlarda otomatik kontrol devreleri kullanılarak
yoğuşmanın gerçekleşmesine izin verilmez. Oda içerisine konumlandırılan ve oda havasının çiğlenme
noktası sıcaklığına duyarlı bir sensör vasıtasıyla sürekli kontrol altında bulundurulan panel girişinde,
suyun sıcaklığı yoğuşma riski oluştuğunda modüle edilebilir veya giriş akımı tamamen kesilebilir. Bu
sebepledir ki, panel tesisatları soğutma amacıyla yüzme havuzları v. b. gibi ortam neminin yüksek
olduğu yerlerde kullanılmazlar.
Radyant panellerin kullanılabilirliğini anlamak için basit bir örnek hesabı inceleyelim. Bu
hesaplamalarda panellerin kapasiteleri ile ilgili bilgiler TWA firmasının kataloglarından alınmıştır.
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Boyutları 4 m x 5 m x 2,44 m olan bir ofiste havanın sıcaklığı 24 oC bağıl nemi de % 45 olarak
korunması istenmektedir. Odada ki bulunan insan sayısı mak. 7 kişidir. Psikrometrik diyagramdan
ortam havasının özgül nemi yaklaşık 9 gr/kg, yoğuşma noktası sıcaklığı da yaklaşık 12,5 oC olarak
görülür.
Bu tür ortam için Güneşten, insanlardan, ışıklardan v. b. ısı kaynaklarından kazanılan değerler göz
önüne alınarak, ASHRAE kriterlerine göre odanın saatlik duyulur ve gizli ısı yükleri hesaplandığında
yaklaşık olarak
Duyulur ısı 2000 W
Gizli ısı 200 W
olduğu görülür.
Panele giriş suyu sıcaklığını bulabilmek için öncelikle, ortam havasının çiğlenme noktası sıcaklığına
0,5 oC ilave edelim ve panele giriş ve çıkış sıcaklıkları arasındaki fark yaklaşık 3 oC olduğunu
varsayalım. Buna göre panelde dolaşan su debisinin ortalama sıcaklığı
Ort. Sıc. = Giriş Suyu Sıc. + 3/2
= (12,5 + 0,5) + 1,5
=14,5 oC
olarak bulabiliriz.
Bu sistemlerin taze hava sistemleri ile beraber kullanıldıklarını belirtmiştik. Buna göre oda için gerekli
minimum besleme havası miktarını bulmalıyız. ASHRAE’ nin verilerine müracaat ederek, ofisteki bir
insan için gerekli saat başına taze hava miktarını 10 L/s alırsak;
Min. Taze hava deb.

= (10 L/s) x İnsan sayısı
= 10 L/s x 7 =70 L/s

olarak bulunabilir.
Besleme havası içindeki özgül nem değerini 7,5 g/kg alırsak gizli ısı yükü
qL= Q . ρ . hfg (Woda - Wbh)
qL= 70 L/s . 1,2 kg/m3 . 2500 j/kg . (9 – 7,5) g/kg
qL= 315 W elde edilir.
Duyulur ısı için;
qD = Q . ρ . cp . (toda - tbh)
qD = 70 L/s . 1,2 kg/m3 . 1,0 j/kg (297 – 288)K
qD = 756 W
bulunur.
Panelin duyulur ısı yükünü bulabilmek için de, besleme havasının ısıl yükü, odanın saatlik ısı
kazancından çıkartılır. Bu sayede;
Panelin duy. Isı yükü

= Odanın saatlik ısı kazancı – Besleme havası duyulur ısısı
= 2000 W – 756 W
= 1244 W bulunur.

Bu değerlere göre bu tür bir ortamda kullanılacak paneli seçmede çeşitli firmaların katalog değerlerine
başvurabiliriz. Bunun için önce oda içerisindeki sıcaklık, paneldeki ortalama su sıcaklığından çıkartılır.
Örnek olarak TWA firmasının kataloğuna müracaat edebiliriz. Oda türü iç odadır, sıcaklık farkı 9,5 oC
dir. Buna göre yaklaşık 95 W/m2 bir panel kapasitesi bulunur.
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Tablo 1. Oda türüne göre seçilebilecek paneller ile ilgili örnek bir tablo [1].

A – İç oda
B – Camsız dış duvarlı oda
C – Dış duvarın % 25’ i cam

Oda türleri
D - Dış duvarın % 50’ İ cam
E - Dış duvarın % 75’ i cam
F - Dış duvarın % 100’ ü cam

Soğutma kapasiteleri
Hava Sıc.Ort. Su Sıc.
(OC)
5.5
6.1
6.7
7.2
7.8
8.3
8.9
9.4
10.0
10.6
11.1
11.7
12.2
12.8
13.3
13.9
14.4
15.0
15.6

A Tipi Oda
(W/m2)

B Tipi Oda
(W/m2)

C Tipi Oda
(W/m2)

D Tipi Oda
(W/m2)

E Tipi Oda
(W/m2)

F Tipi Oda
(W/m2)

54
60
66
69
76
82
88
95
98
104
110
117
123
126
132
139
145
151
155

66
73
79
85
88
95
101
107
114
120
126
132
136
142
148
154
161
167
174

88
95
98
104
110
120
123
129
136
142
145
151
158
164
167
174
177
183
189

110
117
120
126
132
139
142
148
155
158
164
170
177
183
186
192
199
202
205

120
126
129
136
142
148
151
158
164
170
173
180
186
192
196
202
208
213
218

126
132
136
142
148
151
158
164
167
173
180
183
189
196
199
205
211
214
227

En son olarak gerekli panel yüzeyini bulursak
Gerekli panel alanı =

Panel yükü
1244 W
=
Panel sogutma kapasitesi 95 W/m 2

= 13 m2
bulunur.
Odanın tavanı 4 x 5 = 20 m2 olduğundan, tüm tavan üzerine bu sistem uygulanır. Eğer oda yükü için
gerekli panel yüzeyi yetersiz geliyorsa, besleme havasının sıcaklığının indirgenmesine gidilebilir.
Genellikle panellerde kullanılan borular 5/8 inç çapındadır ve kapasite ayarı m2 başına düşen boru
kıvrımı sayısını diğer bir değişle panel modülünü arttırarak ayarlanmaktadır. Panellere borular
kelepçelerle tutturulur ve panel ile boru arasına termal bir yapıştırıcı ile sağlamlama yapılır.
Panel tesisatlarının kullanımı bazen cam önlerine yerleştirilen radyatörlerle desteklenmektedir.
Özellikle ısıtma amacıyla kullanılan panellerde kış aylarında cam önlerinde oluşan düşük sıcaklılığın
bertaraf edilmesi amacıyla bu tür bir uygulamaya gidilmektedir. Bununla ilgili bir tesisat örneği şekil 8.
de gösterilmiştir.
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604 x 1214mm lik panel

Şekil 6. Panel yapılarına örnekler [1]

Şekil 7. Panelin radyatörle beraber kullanımı ve kontrolü
Burada radyatörün su girişinde termostatik vana, panel girişinde de bir kontrol döngüsü tarafından
kontrol edilen bir akış kontrol vanası ile sistemin kontrolü sağlanabilir.

4. PANEL SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN KULLANIMININ GETİRDİĞİ AVANTAJLAR
1. Soğuk tavanlar, nispeten daha yüksek sıcaklıklarda kullanılabildiklerinden (16
soğutma sistemlerine göre işletme masrafları daha azdır.

o

C) mekanik

2. Radyant sistemler, konvansiyonel ısıtma ve soğutma sistemleri ile karşılaştırıldıklarında, hem
ısıtma hem de soğutma uygulamalarında kullanılabildiklerinden gerekli ekipman ve boruda
azalma sağlamaktadırlar [4].
3. Soğuk tavanlar konvansiyonel sistemler ile karşılaştırıldığında sessizdir ve mahal için gereken ısı,
hava ile taşınmadığından saatteki hava değişiminin konvansiyonel sistemlerde 6 ile 10
arasındayken , 2 ile 3’ e indirgenebilmektedir.
4. Panel tesisleri, VAV veya fan-coil sistemlerine göre, yenmeleri gereken basınç değerleri daha
düşük olduğundan, kendilerini amorte edebilmektedirler. Özellikle yüksekliği fazla ortamlarda bu
avantaj daha da etkin olmaktadır.
5. Sistem ısıtma amaçlı kullanıldığında oda içerisindeki hava değişim katsayısı, konvansiyonel
sistemlere nazaran daha yüksek olabilmekte fakat sistem soğutma amaçlı kullanıldığında nem
kontrolü açısından buna izin verilmemektedir.
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6. HVAC sistemlerinin yanlış tesis edilerek kullanıldığı mahallerde yüksek soğuk hava akımı ile
oluşan rahatsızlık duygusu, panel tesisatlarının kullanımında görülmez.
7. Meskenlere şartlandırılmış havayı taşımak, şartlandırılmış suyu taşımaktan daha zordur. Bu
açıdan da panel tesisatları avantajlı sayılmaktadır. Sistemin gece işletilmesi de taze hava sistemi
kapatılıp, sadece mahalden ısı çekimi yapılabilmesi de, bu sistemleri avantajlı kılmaktadır.
8. Sistemin geceleri de çalıştırılması ile gerekli panel yüzeyinde azaltmalar sağlanabilmektedir. Bu
sistemlerin ilk yatırım masrafının yüksek olması nedeniyle oluşan dezavatajıda bu şekilde nispeten
etkisiz kılmak mümkündür.
9. Radyant soğutma işlemini bir HVAC sistemi ile kıyasladığımızda özetle şekil 9 da ki oluşumu
görürüz.
Bir HVAC sistemin çektiği enerjinin yüzdeleri cinsinden yapılan bu tabloda, görülüyor ki, panel tesisleri
soğutma amacıyla kullanıldığında, konvansiyonel bir sistemin % 60’ ı kadar enerji kullanarak aynı işi
yapabilmektedir. Bu tablodan da anlaşıldığı gibi iki sistemin arasında bu denli bir farkın oluşmasına
sebep, panel soğutma tesislerinde hava naklinin sadece ortam için gerekli taze havayı temin etmek
için yapılmasıyla, kanallarda nakledilen hava debisinin azaltılmış olmasıdır. Aynı zamanda bu hava
nispeten yüksek sıcaklıklarda mahale giriş yapması kompresörün daha az çalışması ile bir kazanım
sağlamaktadır. Panel tesisatlarına ilave olarak eklenecek bir enerji tüketimi görüldüğü gibi su devir
daim pompalarının çektiği enerjilerdir. Bu değerlerde toplam tüketimde çok fazla bir paya sahip
değildir.

% 100
Pompalar
% 37.5
% 54.7 % 1.5

Fanlar, motorlar
% 18.8

% 7.5
Bakım masrafları

% 9.3
% 34.4

% 9.4
Hava nakli

% 1.9

Standart yük

% 34.4

Konvansiyonel
HVAC sistem

Radyant soğutma
sistemi

Şekil 8. HVAC ile panel tesisatlarının enerji bakımından karşılaştırılmaları [1]
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Radyant panellerin bu sayılan avantajları
yanında montajlarının kolay ve kısa sürdüğünü
de belirtmek gerekir. Şekil 10 da bir panelin
montaj
aşamasından
bir
görüntü
yer
almaktadır. Önceden tavana bağlantıları
taşıyan konsollar yerleştirilmiştir. Paneller birer
hücre gibi ele alınarak birbirine irtibatlandırılır.
Panel montajı tamamlanıp, test edildikten sonra
tavanda
istenen
mimari
görüntüyü
sağlayabilmek için uygun bir levha ile kaplanır.
Şekil 11 de ise bu panellerin montajları
sonrasında üzerlerine bir levhanın monte
edilişini göstermektedir. Görüldüğü gibi göze
hoş gelen bir görüntü ile bu sistemler hayata
geçirilebilir. Sistemin her hangi bir arızasında
müdahale
imkanı
da
bu
sayede
kolaylaştırılmaktadır.
Panellerin montajları ortama uygun formlarda
yapılmaktadırlar. Buna örnek olarak şekil 12 yi
verebiliriz.

Şekil 10. Panelin levhayla katlanması [5]

Şekil 11. Panelin kullanıldığı bir ortam [1]

SONUÇ
Ülkemizde kullanımı, sistemin teknik özellikleri ve işletilebilirliği bilinmediği için alternatif bir çözüm
olamayan bu sistemler, aslında oldukça optimum çözümler sunmaktadır.
Bu sistemler için yapılan en büyük eleştiri, sistemin ilk kuruluş masrafına yönelmektedir. İyi bir sistem
verimi ve hoş bir mimari için alüminyum ve bakır malzemelerin kullanılması nedeni ile maliyet
artmaktadır. Fakat artık globalleşen Dünya’ da en çok önem verilen sistemin ne kadar enerji
tükettiğidir. Eğer sistem, kendini belli zamanda amorte ediyorsa ve çok çok aşırı bir kuruluş masrafına
neden olmuyorsa, tercih edilir. Artık ısıtma ve soğutma sektörü böyle bir dez avantajı, dez avantaj
olarak kabul etmemektedir. Panellerin masrafı nispeten fazla olabilir ama elektrik enerjisi tüketimindeki
tutumluluğu, onu rahatlıkla kullanılabilir yapmaktadır. Çünkü odaya sadece taze hava ihtiyacı kadar
hava gönderilmekte ve dolayısıyla HVAC sistemlerdeki gibi havayla, odanın ısıl dengesi
ayarlanmamaktadır. Gece işletmesinde taze hava akımı değeri iyice kısıtlanabilir veya kapatılabilirse
bu bir enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca gece dış ortam sıcaklığının düşmesi ile düşen yaş termometre
sıcaklığı, panelde soğuk suyu sağlamada, su soğutma kulelerini yeterli kılabilmektedir. Dolayısıyla su
soğutma jenaratörünü devreden çıkardığımızda, çekilen elektrik enerjisini minimuma indirmektedir.
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Sadece pompalar, su soğutma kulesi ve kontrol sistemleri çalışmaktadır. Düşününüz ki, ısı kazancı
yüksek binalarda bu derece bir elektrik enerjisi redüklemesinin kazancını.
Yine bu sistemler HVAC sistemleri ile yapılan tesislerde yanlış ayarlanan hava akımları ile oluşan
rahatsızlık verici soğuk akımları ber taraf eder. Ortamlardaki nesnelerden direk ısı çekimi bu sistemleri
yine bir nebze avantajlı kılar.
Bu sistemler ülkemizde bu gün olmasa, çok değil birkaç yıl sonra gündeme daha etkili gelecek ve
mutlaka kullanılacaktır. Çünkü bilime, araştırmaya ve enerjiye verilen önemin ülkemizdeki değerlerine
göre çok fazla olduğu Batı medeniyetlerinde 300.000 m2 den fazla uygulaması yapılan ve bu işte bir
sektör oluşturan güçlü firmaların varlığı, bu sistemlerin ekonomikliğini ve kullanılabilirliğini
kanıtladığına en büyük delildir.
Bütün bu etkiler karşısında yapılması gereken, araştırma kurumlarımızın ve sanayimizin bir işbirliği
yapması, bu sistemlerin temel kriterlerini kesin olarak belirlenmesi, çıkan sonuçların irdelenmesidir.

KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Twa firması radyant soğutma teknik notları.
Sulzer firması radyant soğutma teknik notları.
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ÖZGEÇMİŞ
Arif Emre ÖZGÜR
1977 Eskişehir doğumludur. 1998 yılında S. D. Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Tesisat Öğretmenliği
Bölümünden mezun oldu. 1999 yılında yine aynı üniversitede Yüksek Lisans eğitimine başladı ve
bitirdiği bölümde Araştırma Görevlisi oldu. Halen bu birimde öğrencidir ve aynı zamanda bitirdiği
bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışma konuları ısı tekniği ve akışkanlar üzerinde
yoğunlaşmıştır.
İbrahim ÜÇGÜL
06.06.1963 yılında İstanbul’ da doğdu. 1988 yılında Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümün’ de Lisans öğrenimini tamamladı. Aynı yıl bitirdiği bölüme
Termodinamik Ana Bilim Dalında çalışmak üzere Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1991 yılında
Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında yüksek lisansını,
1955 yılında da Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim
Dalında Doktora çalışmasını tamamladı. Aynı yıl S.D.Ü. Müh. Mim. Fak. Tekstil Mühendisliği
Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. Şu anda bu bölümde, Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır
Reşat SELBAŞ
3.3.1963 tarihinde Isparta’ da doğdu. 1987 yılında Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi,
Makine Mühendisliği Bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. 1989 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsünden yüksek lisans derecesini aldı. 1990 yılında Akdeniz Üniversitesi Isparta
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 1993 yılında
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında doktora
eğitimine başladı. 1999 yılında doktor ünvanı aldı. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik
Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Almanca
bilmektedir.

99’ TESKON PROGRAM BİLDİRİLERİ / SOĞ - 28

Amonyak/Su ile Çalışan Absorbsiyonlu Soğutma
Sistemlerinde Isı Değiştiricilerinin Performansa Etkisi

ADNAN SÖZEN
Gazi Üni.
Tek. Eğt. Fak. Mak. Müh. Böl.

Ö. ERCAN ATAER
Gazi Üni.
Müh. Mim. Fak. Mak. Müh. Böl.

__________________________________

403

_______

AMONYAK/SU İLE ÇALIŞAN
ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE
ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN PERFORMANSA ETKİSİ
Adnan SÖZEN
Ö. Ercan ATAER

ÖZET
Bu çalışmada; amonyak/su ile çalışan absorbsiyonlu soğutma sisteminde yer alan ısı değiştiricilerinin,
sistem performansı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla üç farklı durum için sistemin
termodinamik analizi 1.Yasa ve 2.Yasaya göre yapılmıştır. Bunlar iki ısı değiştiricisinin de bulunduğu
durum, yalnız soğutucu ısı değiştiricisinin bulunduğu durum, yalnız karışım ısı değiştiricisinin
bulunduğu durumdur. Sistem; yoğuşturucu, buharlaştırıcı, soğurucu, ayırıcı, pompa, genleşme
vanaları, soğutucu ve karışım ısı değiştiricilerinden oluşmaktadır. Ayırıcı çıkışında amonyak kütle
derişiminin sabit ve 0.999 olduğu kabul edilmiştir. Amonyak/su akışkan çiftinin ısıl fiziksel özellikleri
literatürden alınmış ve sistemin simülasyonu için bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Sistemin
etkinliği (COP), ekserji etkinliği (ECOP) ve dolaşım oranı (f) farklı buharlaştırıcı, ayrıcı ve yoğuşturucu
sıcaklıkları için hesaplanarak ısı değiştiricilerinin sistem performansına etkileri incelenmiştir.

1.GİRİŞ
Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde, kullanılan ısı enerjisi yüksek olmasına karşılık mekanik enerji
ihtiyacı çok daha düşüktür. Bu nedenle sistemde atık ısı enerjisi, jeotermal enerji ve güneş enerjisi gibi
ucuz enerji kaynakları kullanılabilir. Ayrıca bu tip soğutma sistemlerinde kloroflorokarbon (CFC) içeren
akışkanlar kullanılmadığından çevre dostu bir soğutma sistemidir.
Son yıllarda domestik ve endüstriyel uygulamalarda soğurmalı ısıl sistemlere olan ilgi çok arttı.
Soğurmalı ısıl sistemlerin performansını etkileyen pek çok parametre vardır ve bu parametrelerin
ayrıntılı olarak incelenmesi gerekir. Enerji ve ekserji hesaplama yöntemleri oldukça gelişmiş
yöntemlerdir ve enerji dönüşüm süreçlerinde sık kullanılır. Enerji yöntemi, birinci yasa analizi olarak da
bilinir ve birim süreç için enerji, tüketiminin hesaplanmasında kullanılır. Diğer taraftan ekserji analizi,
İkinci Yasa analizi olarak bilinir ve tersinmezliklerin neden olduğu ekserji kayıplarının
hesaplanmasında kullanılır. Sistemleri oluşturan birimlerin ekserji analizi ile ilgili çalışmalar literatürde
verilmiştir[1-10].
Sürtünme ve sistemden olan ısı geçişinin neden olduğu tersinmezlikler ekserjiyi azaltır. Ekserjinin
azalması ise istenilmeyen bir durumdur, çünkü sistemin verimini düşürür. Bir sistemin verimini
arttırmak için, ekserji kayıplarını azaltmak gerekir. Absorbsiyonlu soğutma sisteminde yapılan 2.Yasa
analizi ile sistemin hangi birimlerinin geliştirilmesi gerektiği hakkında bilgi edinilir.
Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde, işletme parametrelerinin daha iyi bir performans ve minimum
enerji tüketimini sağlayacak şekilde optimize edilmeleri konusunda çalışmalar olmasına rağmen çok
azında ekserji analizi yapılmıştır [1, 2, 11, 12].
Bu çalışmada, amonyak/su ile çalışan ve Şekil 1'de görülen absorbsiyonlu soğutma sistemi için bir
model geliştirilmiş ve modelin termodinamik analizi, aşağıda belirtilen üç farklı durum için yapılarak,
karışım ve soğutucu ısı değiştiricilerinin sistem performansı üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Bunlar:
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1. Soğutucu ve karışım ısı değiştiricilerinin olduğu durum ( SID ve KID ),
2. Yalnız karışım ısı değiştiricisinin olduğu durum ( KID ),
3. Yalnız soğutucu ısı değiştiricisinin olduğu durum ( SID )’dır.

Şekil 1. Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Şematik Görünümü

2. ISIL FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Bu çalışmada kullanılan amonyak/su akışkan çiftinin sıcaklığa bağımlı ısıl fiziksel özellikleri ile ilgili
bağıntılar literatürden alınmış ve sistemin bilgisayar simülasyonu üç farklı durum için gerçekleştirilmiştir. Schulz’un amonyak/su karışımları için önerdiği durum denklemi, 25 bar’a kadar olan basınç
değerlerinde geçerli olup, ısı pompalarında kullanımı sınırlı kalmaktadır. Bu çalışmada 230 < T < 500
K sıcaklık ve 0.2 < p < 50 bar basınç aralığında; Ziegler ve Trepp ’in amonyak/su karışımlarının sıvı ve
gaz fazındaki Gibbs serbest enerji fonksiyonları için elde etmiş oldukları bağıntılar kullanılmıştır[10].
Bir karışım için özgül entalpi ve entropi değerleri Gibbs serbest enerji fonksiyonuna bağlı olarak
sırasıyla;

⎡ ∂ g ( T , p, x ) ⎤
h = −T 2 ⎢ (
)⎥
T
⎣ ∂T
⎦ p, x

(1)

⎡ ∂g
⎤
s = − ⎢ (T, p, x )⎥
⎣ ∂T
⎦ p, x

(2)

şeklinde yazılabilir.
Bourseau ve Bugarel [7], amonyak/su karışımının doyma basıncı için;

Logp = A −

B
T

ifadesini vermişlerdir. Bu ifade deki A ve B sabitlerinin değerleri;

(3)
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A=10.440-1.767x+0.9823x2+0.3627x3

(4)

B=2013.8-2155.7x-1540.9x2-194.7x3

(5)

şeklinde ifade edilmiştir.
Absorbsiyonlu soğutma sistemini oluşturan bazı birimler için enerji denklikleri aşağıda verilmiştir:
.

.

Yoğuşturucu

q c = m 7 (h 7 ' − h 8 )

Buharlaştırıcı

q e = m 7 (h11 − h10 )

Soğurucu

& 7 h& 12' − m1 h1
qa = m6 h 6 + m

Ayırıcı

& 4h 4 − m3 h 3
qg = m7 h 7 + m

.

(6)

.

.

.

.

.

(7)
.

.

.

(8)
(9)

Absorbsiyonlu soğutma sisteminin performansı, aşağıdaki parametrelere bağlıdır:
1. Sistemin ısıl etkinliği ( COP )
.

COP =

qe
.

(10)

.

q g + Wp
2. Sistemin ekserji etkinliği ( ECOP )

ECOP = −

.
q e (1 − T0 / Te )
.

.

(11)

q g (1 − T0 / Tg ) + Wpe
3. Sistemin dolaşım oranı ( f )
.

f =

m1
.

(12)

m7
4. Soğutma için gerekli olan pompalama işi ( Wp )
Absorpsiyonlu soğutma sisteminin karışım ve soğutucu ısı değiştiricilerinin karşı akışlı olduğu ve her
iki ısı değiştiricisi için toplam ısı iletim katsayısı; U ve toplam ısı aktarım yüzeyi; A ve ısı değiştiricisinden geçen minimum akışkan kütle debisi arasındaki bağıntının
UA=amb

(13)

şeklinde olduğu kabul edilmiştir. Bu ifade de b nin değeri 1.2 alınırken ısı değiştiricinin etkinliğini 0.8
yapacak a katsayısı hesaplanmıştır.
Buharlaştırıcı ve soğurucu arasındaki borularda meydana gelen basınç kaybı Δ p/p=0.075
bağıntısından hesaplanmış, ayırıcı ve yoğuşturucu arasındaki basınç kaybı için bu oran 0.050 olarak
alınmıştır.
Termodinamik analizde aşağıdaki kabuller yapılmıştır:

1.
2.
3.

Yoğuşturucudan çıkan karışım, doymuş sıvıdır ve yoğuşturucu sıcaklığındadır.
Buharlaştırıcıdan çıkan karışım, buhar fazındadır ve buharlaştırıcı sıcaklığındadır.
Soğurucudan çıkan karışım, zengin karışımdır ve soğurucu sıcaklığındadır.
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Ayırıcıdan çıkan zengin ve fakir karışım, ayırıcı sıcaklığındadır. Ayrıca ayırıcıdan çıkan buhar,
amonyak/su karışımıdır ve kütle derişimi 0.999’dur.
Yoğuşturucu ve soğurucudan çekilen ısı kullanılmamaktadır. Dolayısıyla yoğuşturucu ve soğurucunun çevre ile olan ısı ilişkisinin ekserjisi ihmal edilmiştir.

3. SONUÇLAR
Sistemin düşük sıcaklıktaki enerji kaynağını kullanacağı düşünülerek ayırıcı sıcaklığı aralığı 50 -130°C
ve buharlaştırıcı sıcaklığı -20°C, -10°C, 0°C ve 10°C olarak alınmıştır. Yoğuşturucu sıcaklığı 22°C,
24°C, 25°C alınırken soğurucu sıcaklığı yoğuşturucu sıcaklığının 2 °C üzerinde alınmıştır. Hesaplamalarda soğutma yükü 1 kW alınmıştır.
Absorbsiyonlu soğutma sisteminin etkinliği (COP), ekserji etkinliği (ECOP), dolaşım oranı (f), farklı
çalışma koşulları için hesaplanmıştır.
Farklı buharlaştırıcı sıcaklıklarında; sistemin COP, ECOP ve f değerleri yapılan üç farklı çalışma için
sırasıyla Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4’de, ayrıca 0oC ve 10 oC buharlaştırıcı sıcaklığı için değişik
yoğuşturucu sıcaklarında sistemin COP ve ECOP değerleri ise Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’de
verilmiştir. Farklı çalışma durumları için elde edilen bazı sonuçlar; üç farklı durum için sırasıyla Tablo
1, Tablo 2, Tablo 3’de yer almaktadır.
Farklı buharlaştırıcı sıcaklıklarında, sistemin ısıl performans katsayısının (COP) ayırıcı sıcaklığı ile
değişimi, Şekil 2’de görülmektedir. Buharlaştırıcı sıcaklığının artması ile birlikte, ısıl performans
katsayısı da artmaktadır. Yüksek COP değerleri, yüksek buharlaştırıcı ve düşük ayırıcı sıcaklıklarında
elde edilmektedir. Aynı buharlaştırıcı ve ayırıcı sıcaklıklarında; sistemde sadece KID varken elde
edilen performans değerleri, her iki ısı değiştiricisinin de bulunduğu durumdan yaklaşık % 1.54 daha
azdır. Sistemde sadece KID varken elde edilen performans değerleri ile sadece SID varken elde
edilen performans değerleri arasında yaklaşık % 11.92’lik bir fark bulunmaktadır. Dolayısıyla sistemde
sadece SID’nin bulunduğu durumda, düşük performans değerleri elde edilmektedir. Soğutma
sistemlerinde düşük buharlaştırıcı sıcaklıkları istenilmektedir. Tb = -20°C iken, sistemde her iki ısı
değiştiricisinin de bulunduğu durumdaki COP değeri 0.54’dür. Aynı buharlaştırıcı sıcaklığında,
sistemde sadece KID varken elde edilen COP değeri 0.51’dir. Yani sistemde SID olması, COP’nin
sadece % 3 artmasını sağlamaktadır.

Tablo 1. Sistemde hem karışım hem de soğutucu ısı değiştiricilerinin bulunduğu durumdaki
termodinamik analiz sonuçları ( Tb = -10°C, Ty = 22°C, Ts = 24°C, Ta = 130°C ).
Referans
Noktası
1
2
3
4
5
6
7
7’
8
9
10
11
12
12’

T
(oC)
24.00
24.04
81.74
130.00
45.25
42.35
130.00
129.59
22.00
11.02
11.06
-10.00
15.59
14.95

P
(bar)
2.571
9.094
9.094
9.094
9.094
2.571
9.094
8.661
8.661
8.661
2.764
2.764
2.764
2.571

x
0.459
0.459
0.459
0.170
0.170
0.170
0.999
0.999
0.999
0.999
0.999
0.999
0.999
0.999

M
(gs-1)
2.37
2.37
2.37
1.54
1.54
1.54
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83

H
(kJkg-1)
-138.62
-137.80
128.54
444.44
65.54
65.54
1562.43
1562.43
102.60
50.64
50.64
1255.82
1316.44
1316.44

s
(kJkg-1K-1)
2.036
2.034
2.853
4.533
3.477
3.780
5.150
5.173
0.378
0.198
0.201
4.777
4.997
5.034

E
(kJkg-1)
-735.46
-734.11
-707.92
-884.27
-953.77
-954.60
52.82
45.97
-8.15
-7.52
-8.41
-144.58
-148.44
-159.28
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Tablo 2. Sistemde yalnız karışım ısı değiştiricisinin bulunduğu durumdaki termodinamik analiz
sonuçları ( Tb = -10°C, Ty = 22°C, Ts = 24°C, Ta = 130°C ).
Referans
Noktası
1
2
3
4
5
6
7
7’
8
9
10
11
12
12’

T
(oC)
24.00
24.04
81.74
130.00
45.25
42.35
130.00
129.59
22.00
22.00
22.00
-10.00
-10.00
-10.00

P
(bar)
2.571
9.094
9.094
9.094
9.094
2.571
9.094
8.661
8.661
8.661
2.764
2.764
2.764
2.571

x
0.459
0.459
0.459
0.170
0.170
0.170
0.999
0.999
0.999
0.999
0.999
0.999
0.999
0.999

m
(gs-1)
2.49
2.49
2.49
1.62
1.62
1.62
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87

H
(kJkg-1)
-138.62
-137.80
128.18
444.44
66.05
66.05
1562.43
1562.43
102.60
102.60
102.60
1255.82
1255.82
1255.82

S
(kJkg-1K-1)
2.036
2.034
2.853
4.533
3.477
3.780
5.150
5.173
0.378
0.378
0.378
4.777
4.777
4.777

E
(kJkg-1)
-735.46
-734.11
-707.92
-884.27
-953.73
-954.60
52.82
45.97
-8.15
-8.15
-8.15
-144.58
-144.58
-144.58

Tablo 3. Sistemde yalnız soğutucu ısı değiştiricisinin bulunduğu durumdaki termodinamik analiz
sonuçları ( Tb = -10°C, Ty = 22°C, Ts = 24°C, Ta = 130°C ).
Referans
noktası
1
2
3
4
5
6
7
7’
8
9
10
11
12
12’

T
(oC)
24.00
24.04
24.04
130.00
130.00
130.00
130.00
129.59
22.00
11.02
11.06
-10.00
15.59
14.95

P
(bar)
2.571
9.094
9.094
9.094
9.094
2.571
9.094
8.661
8.661
8.661
2.764
2.764
2.764
2.571

x
0.459
0.459
0.459
0.170
0.170
0.170
0.999
0.999
0.999
0.999
0.999
0.999
0.999
0.999

m
(gs-1)
2.37
2.37
2.37
1.54
1.54
1.54
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83

h
(kJkg-1)
-138.62
-137.80
-137.80
444.44
444.44
444.44
1562.43
1562.43
102.60
50.64
50.64
1255.82
1316.44
1316.44

S
(kJkg-1K-1)
2.036
2.034
2.034
4.533
4.533
4.533
5.150
5.173
0.378
0.198
0.201
4.777
4.997
5.034

E
(kJkg-1)
-735.46
-734.11
-734.11
-884.27
-884.27
-885.03
52.82
45.97
-8.15
-7.52
-8.41
-144.58
-148.44
-159.28

Farklı buharlaştırıcı sıcaklıklarında, sistemin ekserji performans katsayısının (ECOP) ayırıcı sıcaklığı
ile değişimi, Şekil 3’de görülmektedir. Buharlaştırıcı sıcaklığının azalması ile birlikte, ECOP
artmaktadır. Yüksek ECOP değerleri, düşük buharlaştırıcı sıcaklıkları ve yüksek ayırıcı sıcaklıklarında
elde edilir. Yalnız soğutucu ısı değiştiricisinin kullanıldığı durumdaki ECOP değerleri, oldukça
düşüktür.
Farklı buharlaştırıcı sıcaklıklarında, sistemin dolaşım oranı farklı çalışma şartlarında değişmemektedir
(Şekil 4).
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Şekil 2. Farklı buharlaştırıcı sıcaklıklarında sistemin etkinliğinin (COP) ayırıcı sıcaklığı ile değişimi
(Ty=25oC, Ts=27oC)

Şekil 3. Farklı buharlaştırıcı sıcaklıklarında sistemin ekserji etkinliğinin (ECOP)ayırıcı sıcaklığı ile
değişimi (Ty=25oC, Ts=27oC)
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Şekil 4. Farklı buharlaştırıcı sıcaklıklarında sistemin dolaşım oranının (f) ayırıcı sıcaklığı ile değişimi
(Ty=25oC, Ts=27oC)

Şekil 5. Farklı yoğuşturucu sıcaklıklarında sistemin etkinliğinin ayırıcı sıcaklığı ile değişimi
(Tb=0oC, Ts=Ty+2 oC)

__________________________________

410

_______

Şekil 5 ‘de görüldüğü gibi 0oC buharlaştırıcı ve yüksek yoğuşturucu sıcaklarında sistemin COP’si
maksimum olup sistem performansının artırılmasında karışım ısı değiştiricisinin rolü oldukça yüksektir.
Sistemde soğutucu ısı değiştiricisi kullanılması sistemin COP değerini artıracaktır.
Şekil 6’da görüldüğü gibi 0oC buharlaştırıcı ve yüksek yoğuşturucu sıcaklarında sistemin ECOP’sı
maksimum olup sistemin ekserji performansının yükseltilmesinde karışım ısı değiştiricisinin rolü büyük
olmaktadır. COP’de olduğu gibi, ECOP'da da SID’nin etkisi oldukça azdır.
Şekil 7‘den görüleceği üzere 10oC buharlaştırıcı sıcaklığında yüksek yoğuşturucu sıcaklarında ve
düşük ayırıcı sıcaklıklarında sistemin COP’si maksimum olup sistem performansının yükseltilmesinde
karışım ısı değiştiricisinin rolü büyük olmaktadır.
Şekil 8’den görüleceği üzere 10oC buharlaştırıcı sıcaklığında yüksek yoğuşturucu sıcaklarında ve
düşük ayırıcı sıcaklığında sistemin ECOP’sı maksimum olup sistemin ekserji performansının
yükseltilmesinde karışım ısı değiştiricisinin rolü büyük olmaktadır. COP’de olduğu gibi, ECOP üzerinde
de SID’nin oldukça az bir etkisi olduğu söylenebilir.

Şekil 6. Farklı yoğuşturucu sıcaklıklarında sistemin ekserji etkinliğinin ayırıcı sıcaklığı ile değişimi
(Tb=0oC, Ts=Ty+2 oC)
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Şekil 7. Farklı yoğuşturucu sıcaklıklarında sistemin etkinliğinin ayırıcı sıcaklığı ile değişimi
(Tb=10oC, Ts=Ty+2 oC)

Şekil 8. Farklı yoğuşturucu sıcaklıklarında sistemin ekserji etkinliğinin ayırıcı sıcaklığı ile değişimi
(Tb=10oC, Ts=Ty+2 oC)
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4. SONUÇLARIN TARTIŞILMASI
Amonyak soğutuculu su soğuruculu absorbsiyonlu soğutma sistemini, daha verimli bir şekilde
kullanabilmek için, aşağıdaki öneriler dikkate alınmalıdır:
1. Yapılan termodinamik analiz neticesinde elde edilen sonuçlar; sistemde her iki ısı değiştiricisinin
de kullanıldığı durumdaki performans ile yalnız KID’nin kullanıldığı durumdaki performans
değerlerinin birbirine oldukça yakın olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla KID ile birlikte sistemde SID
kullanılmasının, sistem performansını istenilen düzeyde arttırmadığı ortaya çıkmaktadır.
2. Sistemde KID mutlaka kullanılmalıdır.
3. Sistem performansını az etkilemesine rağmen SID ‘nin sistemde olması gereklidir.
4. Ayırıcıdan çıkan zengin karışımın derişimi farklı değerlerde alınarak analiz yapılmalıdır.
5. Sistemin ekonomik analizi de yapılmalıdır.
6. Ayırıcı çıkışında daha yüksek derişimde soğutucu buharı elde etmek için, üst ayırıcı ( rectifier )
kullanılmalıdır.
7. Soğurucu ve yoğuşturucunun çevre ile olan ısı alışverişinin ekserjisi dikkate alınabilir.
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ISI GERİ KAZANIM ve SUDAN SUYA ISI POMPASI
UYGULAMASI
Veli DOĞAN

ÖZET
Bu çalışmada ısı geri kazanım sistemleri ve sudan suya ısı pompası sistemi ile ilgili bilgiler verilecektir.
Ayrıca bu sistemlerle ilgili uygulamalardan örnekler verilecektir.

GİRİŞ
II. Uluslararası Yapı Teknolojisi Bilimi ve Yapıda Tesisat Sempozyumu’nda sudan suya ısı pompası
uygulaması ile ilgili bir bildiri sunmuştuk. Bu bildiri Antalya’da uygulamış olduğumuz iki otelden birisine
ait idi. Enerjinin çok pahalı ve tasarrufun önemli olması nedeni ile bu konudaki çalışmalara örnek
olması açısından tekrar gündeme getiriyoruz. Bu bildiride ısı geri kazanım sistemleri hakkında genel
bilgiler verip, ısı geri kazanım ve sudan suya ısı pompası sistemleri ile ilgili diğer oteldeki uygulamayı
ve kazançları özetleyeceğiz.

1. ISI GERİ KAZANIM
1.1. Sudan suya ısı geri kazanım sistemi
En eski ve yıllardır kullanılan metotdur. Genellikle atık sıcak kaynaktan soğuk kaynağa ısı aktarılır ve
çeşitli ısı değiştirgeçleri kullanılır. Son yıllarda borulu (serpantinli) ve gömlekli ısı değiştirgeçlerinin
yerini daha verimli olan “plaka tipi ısı eşanjörleri” almıştır. Sudan suya ısı geri kazanım ile ilgili daha
detaylı açıklama ve uygulama örneği ilerideki konularda bahsedilecektir.

1-2.

Havadan havaya ısı geri kazanım sistemi

Enerji maliyetlerinin artması ile birlikte havadan havaya ısı geri kazanımının önemi artmıştır. Özellikle
egzost edilen havadan ısının geri kazanılması ile büyük enerji tasarrufları elde edilmektedir.
Örneğin Ankara’da 500 kişilik bir toplantı salonunda kişi başına ASHRAE standartlarına göre 10 Lt./sn.
(36 m3/h) taze hava verilmesi gerektiğini düşünelim.Saatte egzost edilecek ve verilecek taze hava
miktarı 18000 m3/h, Ankara’da dış ortam sıcaklığının –12 °C olduğu ve toplantı salonunun 20°C’e
ısıtıldığı düşünülürse;
Saatte dışarı atılan enerji :
Q = m x c x Δt
Q = (18000 m3/h x 1.2 kg/ m3) x 0.24 kcal/kg°C x (20- (-12) °C) = 165888 kcal/h
Bu enerjinin havadan havaya plaka tipi ısı eşanjörü ile %80’ini geri kazanmak mümkün olacaktır;
Qkazanç = 165888 kcal/h x 0.80 = 132710 kcal/h
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1.2.1. Havdan havaya ısı geri kazanım metotları
1.2.1.1.Çapraz akışlı ısı eşanjörleri (Cross Flow Heat Exchanger)
- 500 m3/h - 100000 m3/h
- Verim max. %80
- Nem transferi yok
- Hareket eden parça yok
- Korozyona karşı dayanıklı alüminyum plaka yüzeyler
- İç by-pass olasılığı

By-pass geçişli eşanjör
Plaka tipi hava ısı eşanjörü

Yandan by-pass

Ortadan by-pass

Çapraz akış ısı eşanjörlü klima santrali

Çalışma Prensibi
Egzost ve taze hava, eşanjör içerisinden çapraz olarak geçmektedir. Her iki hava akımı alüminum
plakalar ile ayrılmıştır. Geçen hava akımlarının sıcaklık farkından dolayı sıcak taraftan soğuk tarafa ısı
geçişi olmaktadır.
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1.2.1.2. Isı tekerleği ısı eşanjörleri (Heat wheel heat exchanger)
- 2000 m3/h - 100000 m3/h
- Verim max. %80
- Devire bağlı kolay kapasite kontrolu
- Nem transferi var
- Hareket eden parça yok
- Donmaya karşı önlem, defrost kolaylığı
- Kolay bakım

Çapraz akış ısı eşanjörlü klima santrali

Çalışma Prensibi
Egzost havası tekerleğin bir yarısından, taze hava tekerleğin diğer yarısından geçmektedir. Bu arada
tekerlek belirli bir hızla dönmektedir. Egzost havasından aldığı ısıyı taze hava bölümünde soğuk olan
taze havaya aktarmakta ve soğuyarak tekrar egzost bölümüne geçmektedir. Böylece tekerlek sıcak
egzost havasındaki ısıyı taze havaya taşımaktadır.
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1.2.1.3. Serpantinden serpantine ısı geri kazanımı (Run-around coil sistem)
- 2500 m3/h - 100000 m3/h
- Verim max. %70
- Egzost ve taze hava akım yönleri paralel olmak zorunda değildir
- Nem transferi yok
- Koku geçme riski yok
- Kolay montaj

Serpantinden serpantine
ısı geri kazanımlı klima

Çalışma Prensibi
Egzost fanında bir adet ve klima santrali taze hava girişinde de bir adet olmak üzere iki adet ısı geri
kazanım serpantini kullanılmaktadır. Her iki serpantin arasında boru bağlantısı, sirkülasyon pompası
ve kapalı genleşme tankından oluşan tesisat bulunmaktadır. Egzost serpantininden geçen sıcak hava
serpantin boruları içindeki akışkanı ısıtmakta ve sirkülasyon pompası da bu akışkanı taze hava
serpantinine taşıyarak ısıyı taze havaya aktarmaktadır. Isıyı taşıyan akışkanın donmasını önlemek için
antifriz kullanılmaktadır.
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1.2.1.4. Isı borusu ile ısı geri kazanımı (Heat pipe system)
- 500 m3/h - 50000 m3/h
- Verim max. %66
- Hareket eden parça yok
- Nem transferi yok
- Yatay veya düşey montaj

Isı borulu klima santrali

Çalışma Prensibi
Isı borusunun içinde soğutucu akışkan bulunmakta ve belirli bir eğimde bir yarısının yüzeyinden
egzsot havası diğer yarısının yüzeyinden taze hava geçmektedir. Boru içinde, egzsot havası
bölümünde ısı havadan akışkana geçerek buharlaşmasına neden olmaktadır. Buharlaşan akışkan
boru içinde yukarıya doğru çıkar ve taze hava bölüme geçer. Böylece, buharlaşan akışkandan,
kendisinden daha soğuk olan taze havaya ısı transferi olur. Isısını kaybeden akışkan yoğuşarak
borunun alt tarafına egzost havası bölümüne doğru akar ve tekrar buharlaşır, çevrim bu şekilde devam
eder.
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1.2.2. Havadan havaya ısı geri kazanım uygulaması
Kazakistan’ın Alma-Ata şehrinde bulunan The Regent Ankara Hotel ’de 20 adet klima santrali
bulunmaktadır. Bu klima santrallerinin 3’ünde ısı tekerleği, 5’inde plaka tip ısı eşanjörü ve 3’ünde ısı
geri kazanım serpantini olmak üzere toplam 11 adedinde ısı geri kazanım sistemi kullanılmıştır.
AC-5,6,7’de ısı tekerleği, AC-11,13,14,15,18’de çapraz akışlı ısı eşanjörü, AC-16,17,19’da ise
serpantinden serpantine ısı geri kazanım sistemleri bulunmaktadır.
Aşağıdaki tabloda bu klima santrallerindeki ısı geri kazanım sistemleri ile elde edilen enerji tasarrufu
gösterilmiştir:
Klima
Sant.
AC-5
Balo Sal.
AC-6
Bal.Sal.F.
AC-7
Cafe
AC-11
Ofisler
AC-13
A-1 Blok
AC-14
A-2 Blok
AC-15
A-3 Blok
AC-18
K. Havuz
AC-16
Mutfak
AC-17
Çamaşrh.
AC-19
Serv.Mut.

Taze Hava
Debisi m3/h

Taze Hava
Sıcaklığı

Egzost Havası
Debisi
m3/h

İç Ortam
Sıcaklığı

Sistem
Verimi

Enerji
Tasarrufu
kcal/h

11340

-25 °C

9720

21 °C

% 76

114969

10080

-25 °C

9324

21 °C

% 74

99506

7200

-25 °C

4608

21 °C

%72

69155

9360

-25 °C

9155

21 °C

% 70.5

88218

12636

-25 °C

12636

21 °C

% 70.0

117995

14634

-25 °C

14634

21 °C

% 70.5

137925

11808

-25 °C

11808

21 °C

% 70.0

110263

9900

-25 °C

10883

26 °C

% 68.1

90724

25200

-25 °C

25200

20 °C

% 37

121313

18000

-25 °C

18000

17 °C

% 42

91872

13500

-25 °C

13500

20 °C

% 38

66947

TOPLAM : QH/R=

1.108.887

Otel’in toplam ısıtma yükü:
QT = 4.350.000 kcal/h
Klima santrallerindeki ısı geri kazanım sistemlerinden elde edilen enerji tasarrufu:
QH/R / QT = 1.108.887 / 4.350.000 = 0.2549
Sonuç olarak,
Otelin toplam ısıtma yükünün dörtte biri ısı geri kazanım sistemleri ile geri kazanılmaktadır.
Bu enerji tasarrufunun fuel-oil karşılığı :
1108887 (kcal/h) / 9700 (kcal/kg) / 0.80 (kazan verimi) = 143 (kg/h)
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2. SUDAN SUYA ISI GERİ KAZANIM ve SUDAN SUYA ISI POMPASI UYGULAMA ÖRNEKLERİ
2.1. AMAÇ
1- Otellerdeki klasik soğutma sistemindeki soğutma devresi yerine plate tip ısı eşanjörü ve deniz suyu
kullanılarak kondenser devresi sıcaklığını düşürmek ve enerji tasarrufu sağlamak.
2- Yaz döneminde binadan çekilen enerjinin geri kazanılarak sıcak kullanım suyu hazırlanması.
3- Otelin, deniz suyu kullanılarak sudan-suya ısı pompası yardımıyla ısıtılması ve sıcak kullanım
suyunun hazırlanması.
2.2. YER
ANTALYA / Çamyuva - Kemer Beach Hotel - 420 yatak
ANTALYA / Lara - Prince Hotel - 228 yatak
Her iki otelde de ısı geri kazanım sistemi kurulmuş olup Prince Hotel 1990, Kemer Beach Hotel 1991
yılından beri sorunsuz olarak çalışmaktadır.
Bu yazıda Prince Hotel örnek alınmıştır.
2.3. TASARIM
Bahsi geçen otelde iki kondenserli 1 adet su soğutmalı soğutma grubu düşünülmüştür. Şekil-1’de
görüleceği gibi soğutma grubunun kondenser devresi soğutma kulesi yerine plaka tipi (bir yüzeyi
titanyum kaplı) ısı eşanjörüne bağlanmıştır.
Evaporatör devresine kış aylarında ısı pompası devresinde kullanılmak üzere ayrı bir plaka tipi ısı
eşanjörü konulmuştur. Evaporatör ve kondenser devrelerinde birer adet üç yollu motorlu vana
konulmuştur.
Deniz suyu birisi yedek olmak üzere iki adet bronz fanlı pompa ile pompalanmaktadır.
Isı geri kazanım kondenseri bir eşanjör vasıtası ile sıcak su depolama tanklarına ısı aktarmaktadır. Bu
devre üzerinde birisi yedek olmak üzere iki adet sirkülasyon pompası bulunmaktadır.
Sistemde yaz ve kış çalışma devrelerini ayıran vanalar ve gerekli kapalı genleşme tankları mevcuttur.
2.3.1. Soğutma grubunun özellikleri
Soğuk su üretimi
Antalya şartları (kule devresi)
Deniz suyunun kullanımı
durumunda kondenser devresi şartı
Isı geri kazanım devresi şartları

Kondenser su rejimi
giriş/çıkış °C
28/33
34/39
40/45
45/50

: 6 °C
: 34/39 °C
: 28/33 °C
: 45/50 °C

Soğutma grubunun çektiği
elektrik gücü (kWe)
135.02
155.42
179.1
200.7

Soğutma grubunun soğutma
kapasitesi (kWs)
654.6
633.2
603.6
571.0
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2.3.2. Pompalar
No
12345-

Adı
Deniz suyu pompası
Evaporatör devresi pompası
Isı geri kazanım pompası
Sıcak su depolama pompası
Kondenser devresi pompası

Çektiği elektrik gücü
20 (kW)
13 (kW)
15 (kW)
11 (kW)
15 (kW)

2.4. YAZ ÇALIŞMASI :
Evaporatör pompası [2] normal çalışmasına devam etmektedir. Kış vanaları [K] kapalıdır. Kondenser
devresi pompası [5] normal çalışmasına devam etmektedir. Sıcak su depolama tankında su sıcaklığı
istenilen değerin altına düştüğünde ısı geri kazanım pompası [3] ve sıcak su depolama pompası [4]
devreye girmektedir. Bu pomapalar devreye girdiğinde kondenser devresindeki üç yollu vana
[V1]oransal olarak kapanmakta ve ısı geri kazanım kondenserinden çıkan suyun sıcaklığı 50 °C’ye
kadar yükselmektedir. Sıcak su depolama tanklarında (45°C sıcak su depolanmaktadır.) ısı ihtiyacı
azalmaya başladığında kondenser devresindeki üç yollu vana [V1] oransal olarak açılmaktadır.
2.4.1. ENERJİ KAZANIMI – 1
(AMAÇ-1)
Normal kule kullanılmış olsaydı 34/39 °C kondens şartlarında
155.42 (kW elektrik gücü) / 633.2 (kW soğutma kapasitesi) = 0.245451674 (kWe / kWs)
Deniz suyu 28/33 °C kondens şartlarında
135.02(kW elektrik gücü) / 654.6 (kW soğutma kapasitesi) = 0.206263366 (kWe / kWs)
Fark = 0.039188308 (kWe / kWs)
Deniz suyu sisteminin kullanılmasıyla, klasik kule sistemine nazaran % 16 ‘lık bir enerji tasarrufu
sağlanmıştır.
Bu otelde günde 7780 (kWs⋅h/gün)’lık soğutma yapıldığı dikkate alınırsa
(Yazın 5 ay ortalaması)
Günlük ortalama elektrik tasarrufu =
= 0.039188308 (kWe / kWs) x 7780 (kWs⋅h/gün) = 304.89 (kWe⋅h/gün)
5 aylık elektrik tasarrufu =
= 304.89 (kWe⋅h/gün) x 30 (gün/ay) x 5 (ay) = 45733.5 (kWe⋅h /5ay)
2.4.2. ENERJİ KAZANIMI - 2
(AMAÇ-2)
Sıcak kullanım suyunu hazırlamaya aktarılan enerji:
45/50 °C kondens rejiminde kule devresine aktarılan yaklaşık 663662 kcal/h ‘lik enerji ısı geri kazanım
ünitesi ile sıcak su depolama tanklarına gönderilmektedir.
Bu ısının karşılığı olan fuel-oil =
= 663662 (kcal/h) / 9700 (kcal/kg) / 0.80 (verim) = 85.52 kg/h
Bu esnada cihaz yüksek kondensasyonda çalıştığından normal kule sistemine göre
200.7 – 155.42 = 45.28 (kW) fazla enerji tüketecektir.
Ayrıca 633.2 - 571 = 62.2 (kW)’lık soğutma yükü kaybına karşılık 17 (kW)’lık elektrik enerjisi kaybına
yol açmıştır.
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15 (kW) ve sıcak su depolama pompası 11 (kW) fazladan enerji

Kule fanlarının çekmiş olduğu enerji bir nevi, deniz suyu pompalarını [1] karşılamaktadır.
Bu durumda (663662 kcal/h / 35 °C) = 18962 litre 45°C’de kullanım sıcak suyu hazırlamak için
88.28 (kW)’lık bir elektrik harcanmıştır.
Isı geri kazanım için harcanan para = 88.28 (kW) x 0.07 ($/kWh) = 6.18 ($/h)
Fuel-oil için harcanan para = 85.52 (kg/h) x 0.29 ($/kg) = 24.80 ($/h)
Isı geri kazanım sisteminin kullanılmasıyla, fuel-oil sistemine nazaran % 75 ‘lik bir enerji tasarrufu
sağlanmıştır.
2.5. KIŞ ÇALIŞMASI
Soğutma grubu 45/50 kondensasyon şartlarında çalıştırılcak ve ısı geri kazanım kondenserinden hem
binayı ısıtmak için hem de sıcak kullanım suyu hazırlamak için ısı pompalanacaktır. Evaporatör
pompası [2] normal çalışmasına devam etmektedir. Kış vanaları [K] açık, yaz vanaları [Y] kapalıdır.
Soğutma grubu 6°C soğuk su üretmekte ve bu suyu deniz suyu eşanjörüne göndermektedir. Bu
eşanjörde suyun sıcaklığı 10 °C’ye kadar yükselmekte ve evaporatöre geri dönmektedir. Deniz suyu
ise eşanjöre deniz suyu pompası [1] ile 15 °C’de gönderilmekte ve eşanjörü 11°C’de terk etmektedir.
Soğutma grubu kondenser devresi tamamen kapalıdır. Isı geri kazanım pompaları [3] devrede olup ısı
geri kazanım kondenserinden alınan ısı doğrudan ısıtma gidiş kollektörüne aktarılmaktadır. 45 °C’e
sıcak su fan-coil ve klima santrallarında dolaştırılmaktadır. Fan-coiller 6/10 °C soğutma rejimine göre
seçildiği için 40/45 °C ısıtma rejimi için de yeterlidir. Klima santrallerinin ısıtma serpantinleri 40/45 °C
ısıtma rejimine göre dizayn edilmiştir.
2.5.1. ENERJİ KAZANIMI - 3
(AMAÇ-3)
Kış çalışması durumunda harcanan enerji
No
1
2
5

Adı
Deniz suyu pompası
Evaporatör devresi pompası
Kondenser devresi pompası
Soğutma grubu (45/50 °C kondenser şartı için)
Toplam Harcanan elektrik gücü =

Çektiği elektrik gücü
20 (kW)
13 (kW)
Kışın çalışmıyor.
179.1 (kW)
233.7 (kWe)

Isı geri kazanım pompası ve sıcak su depolama pompaları klasik sistemdeki kazan pompaları ile
yaklaşık aynı kapasitede olduklarından yukarıdaki hesaba dahil edilmemiştir.
Elektrik için harcanan para :

233.7 (kWe) x 0.07 ($/kWe⋅h) = 16.36 ($/h)

Eğer ısıtma için fuel-oil kullanılsaydı,
Isıtma sistemine aktarılan enerji : 663662 (kcal/h)
Fuel-oil için harcanan para :
663662 (kcal/h) / 9700 (kcal/kg) / 0.80 (verim) x 0.29 ($/kg) = 24.80 ($/h)
Isı pompası sisteminin kullanılmasıyla, fuel-oil sistemine nazaran % 34 ‘lük bir enerji tasarrufu
sağlanmıştır.
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SONUÇ
Enerji fiyatlarının artması ile birlikte tüm dünyada enerji tasarrufuna dönük çalışmalar hızlanmıştır. Bu
bildiride görüleceği gibi havadan havaya muhtelif ısı geri kazanım sistemleri kullanılan Kazakistan’daki
otelde %25 net enerji tasarrufu sağlanmıştır. Yine Antalya’daki diğer bir otelde uygulanan sudan suya
ısı geri kazanım ve sudan suya ısı pompası uygulaması ile yazın soğutma için harcanan enerjide
%16, yine yazın sıcak su hazırlamak için gerekli enerjide de %75 tasarruf sağlanmıştır. Yine kışın ısı
pompası uygulaması ile tüm ısıtma işleminde %34 enerji tasarrufu sağlanmış, ayrıca bu sistemde sıvı
veya gaz yakıt tüketilmediği için atmosfer kirletilmemiştir. Benzeri sistemlerin uygulamaya aktarılması
temennimizdir.
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DİREK GENLEŞMELİ SİSTEMLERDE
SU KAYNAKLI ISI POMPASI CİHAZLARI
Tunç KORUN

ÖZET
Su kaynaklı ısı pompası sistemleri, ünitelerin kondenser tarafının su ile soğutulduğu sistemlere verilen
genel tariftir. Genel amaçları bir uygulamadaki kondenser atık enerjisinin sistemin diğer bir noktasında
ihtiyaç halinde kullanılabilmesini sağlamaktır. Bu enerjinin toprak veya deniz-göl gibi sonsuz enerji
kaynaklarına bağlanabilmesi ile ortaya hem soğutma hem de ısıtmanın normalin çok üstünde verim
seviyeleri ile gerçekleştirilebildiği sitemler çıkmaktadır. Yazıda sistemin ve ilgili cihazların açıklaması
ile sistemin avantaj ve uygulamalarından bahsedilmektedir.
Direk genleşmeli olarak çalışan cihazları kondenser kullanımları açısından 2 guruba ayırmak
mümkündür ; hava soğutmalı kondenserli ve su soğutmalı kondenserli. Su soğutmalı üniteler genelde
ısı pompası şeklinde kullanılır ve Su Kaynaklı Isı Pompaları (Water Source Heat Pumps) olarak
adlandırılır. Su kaynaklı ısı pompalarının diğer sistemlere göre avantajları :
• Düşük Ön Maliyet
• Yüksek Verim
• Düşük Enerji Harcaması
• Düşük Bakım Maliyeti
• 50 Yıllık Denenmiş Teknoloji
• Uzun Ömür
• Dış Havaya Minimum Bağımlılık
Su Kaynaklı Isı Pompası cihazları farklı kapasitelerde olmakla birlikte, tüm ünitelerde direk genleşmeli
evaporatör ve fanı, kompresör, elektrik panosu, hava filtresi ve su soğutmalı kondenser serpantini
mevcuttur. Her bir ünite bağlı olduğu termostattan aldığı ısıtma yada soğutma isteğine göre çalışarak,
ortama istenilen soğutma veya ısıtmayı yapar (Şekil 1-2-3). Bu nedenle sistem tıpkı bir 4 borulu fancoil
gibi, ortamın her tip isteğine her an cevap verebilecek ve istenilen oda koşulunu yıl boyunca sürekli
sağlayabilecek imkandadır. Bu sırada ortaya çıkan atık enerji ise cihazın kondenserinden geçmekte
olan suya aktarılır.
ISITMA

SOĞUTMA

Şekil 1.

Şekil 2.

Şekil 3.
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Cihazlar genelde 1.750 kcal/h ile 75.000 kcal/h kapasiteleri arasındadır. Uygulama olarak genelde
kanal bağlantılı olup konsol, yatay, dikey, santral ve çatı tipleri mevcuttur (Şekil 4-5-6-7).
KONSOL

YATAY KANALLI

Şekil 4.

Şekil 5.

SANTRAL TİP
Şekil 6.

ROOFTOP
Şekil 7.
Sistemde tüm kondenserlerin birbirine tek bir su hattı ile bağlandığı bir kapalı devre
bulunmaktadır. Bu devrede çevrilen su tüm ünitelere eşit sıcaklıkta dağılır. Ünitelerin çalışma
konumlarına göre çıkış suyu sıcaklıkları değişiklik gösterir. Ortama ısıtma yapan ünitelerde kondenser
çıkış suyu 5°C civarında soğumakta (Şekil-8), ortama soğutma yapmakta olan ünitelerde ise
kondenser çıkış suyu 5°C civarında ısınmaktadır (Şekil-9). Sonuçta tüm ünitelerden çıkan sular
birleşip karışarak tek bir ortak değere gelir.
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Şekil 9.

Tüm ünitelerin Soğutmaya çalıştığı bir sistemde kondenser suyu 5°C artar (Şekil-11), tüm ünitelerin
Isıtmaya çalıştığı bir sistemde ise kondenser suyu 5°C azalır (Şekil-10). Sistemin avantajlarından biri
bu noktada ortaya çıkmaktadır; modern binalarda günümüzdeki birçok uygulamada bina içinde ısıtma
ve soğutma aynı anda ortaya çıkmaktadır. İş merkezlerinde çalışan yoğun elektronik alet ve insan,
bilgisayar odaları, mutfaklar, toplantı odaları mevsimlerden bağımsız olarak ısıtma-soğutma yükleri
yaratırlar. Bu nedenle birçok zaman cihazlardan çıkan suların karışımı hiçbir ek enerji katılmadan
tekrar sisteme yollanabilecek konumda ortaya çıkmaktadır (Şekil-12).

SKIP - ISITMA

Şekil 10.

SKIP - SOĞUTMA

Şekil 11.
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SOĞUTMA VE ISITMA

DENGE SİSTEM
200C ~ 300C arasında

Şekil 12.

Kapalı devre kondenser su devresi çevrimi, ünitelere yollanan su sıcaklığı olarak, genelde 20°C ile
30°C değerleri arasında salınım da bırakılır. Sistemdeki soğutma yapan ünite adedi arttıkça ve tüm
sistem soğutmaya dönüştükçe sistem su sıcaklığı 30°C değerlerine, ısıtma yapan ünitelerin sayısı
arttıkça da 15°C değerlerine ulaşılır. Bu noktada sistem suyunu bu değerlerin içinde tutabilmek gerekli
olan enerji transferini sağlamak için 2 ana sistem mevcuttur ;
A) Klasik sistem ;( Şekil :13) Kapalı devre su hattına bağlanacak bir Soğutma Kulesi ve küçük boyutlu
bir Kazan ünitesi, sistemin kapalı çevrim özelliğini bozmadan, sistem suyunu arzu edilen
değerlerin içinde tutacak şekilde devreye girip çıkarlar. Üniteler genelde birbirlerine ters çalışarak
(özellikle kışın) su koşullarını limit dışına çıkartmadığından hem kule hem de kazan seçimi binanın
özelliklerine bakılarak normalden daha küçük boyutta seçilir. Bu uygulama ile hem kazan dairesi
hem de dışarıda kaplanan alan diğer sistemlere oranla daha az olacaktır.
Sistemin yaz soğutma verimliliği gene su soğutmalı sistemlerde olduğu gibi dış hava Yaş
termometre değerine bağımlı olacaktır. Sistemin ısıtma verimliliği ise su soğutmalı heat pump
olmasından dolayı kondensere temin edeceğimiz suyun sıcaklığına bağımlı olacaktır. Bu suyun
sıcaklığı da bizim kontrolümüzde olacağından cihazı istediğimiz verim seviyesinde ısıtmaya
çalıştırmak mümkündür. Sistem su sıcaklığı kış döneminde 20°C ile 25°C mertebelerinde
tutulduğu taktirde elde edilecek ısıtma verimi COP olarak
4 – 5 mertebelerindedir. Bu sıcaklık
seviyesi binadaki bazı ünitelerin sürekli soğutmaya çalışacağı da düşünülürse hiç kazan
kullanmadan sağlanabilecek seviyelerdir. Bu sayede su kaynaklı ısı pompası cihazları kışın, en
verimli ısıtma sistemlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır.
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Soğutma Kulesi

Kazan
Şekil 13.
B) Doğal enerji sistemi (Şekil-14) ; Diğer bir sistem ise atmak istediğimiz enerjiyi doğada bulunan
sonsuz diye nitelendirebileceğimiz doğal ısı kaynaklarını kullanarak çözmektir.

Şekil 14.
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Toprak altına 3 metre kadar inildiğinde sıcaklık yaz – kış çok az bir farklılık göstermekte ve sonsuz
bir kaynak sağlamaktadır (Şekil-15 + Tablo-1). İskandinav ülkelerinde, Kanada ve Amerika da
toprak altına yatay veya dikey döşenmiş borular ile enerji temini, 50 yıla yakın süredir
kullanılmakta olan ve milyonlarca ünitenin çalışır vaziyette olduğu örnekler içermektedir. Genel
uygulama, kullanılacak üniteler için gerekli olan toplam enerji atımına ve toprak yapısına uygun
olarak hesaplanan polietilen boruların toprak altına yerleştirilmesi ve bunun içinden sistem
suyunun sirküle edilmesidir (Şekil -16).

Şekil 15.
Her türlü su benzer bir enerji imkanı oluşturmaktadır. Denizler (Tablo-2), göller, nehirler, toprak altı su
akıntıları veya kaynakları enerjinin atılıp alınmasını sağlayabilirler. Bu tip uygulamalarda genelde ara
bir eşanjör kullanılarak iki su birbirine karıştırılmaz. Bu tip uygulamalar ülkemizde de merkezi sistemler
bazında çeşitli yerlerde yapılmış ve çalışır haldedir. Yurt dışında ise özellikle ısıtma amaçlı olarak çok
büyük boyutlu kollektif kullanım örnekleri mevcuttur.
Tablo 1.
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Tablo 2.

Topraktan bedava enerji
120 kW

50m
12m
33m.
Şekil 16.
Doğal enerjinin kullanımının getirdiği avantajlar ise, kazan dairesinin çok küçülmesi, bina dışında hiçbir
cihaz olmaması, düşük ve stabil sistem su sıcaklığı sayesinde çok yüksek verim olarak ortaya
çıkacaktır.
Genel sistem olarak kullanımlara bakıldığında, su kaynaklı ısı pompası uygulamalarının yukarıda
anlatılan tüm şekillerde, küçük tek cihazlı ev uygulamalarından, yaklaşık 1500 adet cihazın aynı kapalı
devre su hattına bağlı olduğu 50 katlı iş merkezlerine kadar çok geniş bir kullanım alanı bulduğunu
görüyoruz. Oldukça uzun bir geçmişe sahip olan uygulama örnekleri sayesinde diğer sistemlere göre
verimliliği birçok kez ispat edilmiş. Amerika’daki kullanım grafiklerine de bakıldığında, normal klima
sistemlerindeki kullanım artışının oldukça üzerinde bir kullanım artışı oluştuğu görülmektedir. Birçok
kullanıcı daha yüksek verim değerlerinden dolayı bu sisteme doğru dönmektedir.
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Türkiye dede su kaynaklı ısı pompası sistemi, İstanbul da yüksek katlı bir iş merkezi ve alışveriş
merkezinde klasik sistem bazında (kule ve kazan ile) uygulanmış ve ilk kış artı yaz sezonunu başarılı
bir şekilde tamamlamıştır (Şekil-17. ve Şekil-18.).

Şekil 17.

Şekil 18.

Özellikle yurt dışı kaynaklı mekanik projeler sayesinde Türkiye’deki kullanım isteği de sürekli artış
göstermektedir. Ayrıca toprak kaynaklı villa tipi uygulamalarda gittikçe artmaktadır. Şu ana kadar bu
şekilde 10 adet yapılmış bina mevcuttur (Tablo :3).
Tablo 3.
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Sistemin kullanımı ve örneklerine baktıktan sonra neden tercih edildiğini, yani avantajlarını incelemek
gereklidir :
1. Düşük Maliyet (Tablo-4)
- İzole gerektirmeyen borulama
- Sadece 2 boru ile ısıtma/soğutma konforu
- Bina otomasyon zorunluluğu olmaması
- Çok az mekanik oda gereksinimi mevcut.
- Geniş kanal şaftları gerektirmemekte.
Yapılan sistem karşılaştırmaları tablosunda da SKIP sistemin paket klimalardan sonra en ucuz sistem
olduğu görülmektedir.

2. Yüksek enerji verimi (Tablo-5)
- Enerji geri kazanım imkanı
- Çok iyi kısmi yük verimi
- Binada aynı anda kazan ve kule kullanımı gerektirmez
- Yüksek ısıtma/soğutma COP değerleri
Tablo 5.

YILLIK İŞLETME MALİYETİ

Paket Cihaz

SKIP Sistem

2 Borulu Fan Coil

VRV Sistemler

Unitary VAV

2 Borulu VAV

KLİMA SİSTEMLERİNİN MUKAYESELİ İLK MALİYETİ

4 Borulu Fan Coil

Tablo 4.

__________________________________

440

_______

3. Bağımsız Zon Kontrolü
-

Her zondaki üniteler ile istenilen anda ısıtma yada soğutma yaparak ideal ortam kontrol imkanı

4. Binada az yer gereksinimi
-

Genelde asma tavan uygulaması ile kazan dairesine minimum gereksinim

5. Basit ve Ekonomik Bakım Maliyeti (Tablo-6)
-

Basit ünite dizaynı ve kapalı devre sistem sayesinde minimum bakım ihtiyacı

Tablo 6.

ASHRAE ARAŞTIRMASINA GÖRE ORTALAMA BAKIM MASRAFLARI
( 10 metre kare için Yıllık $ )
Toprak Beslemeli SKIP
SKIP Kazan / Kule
Paket Hava Soğutmalı
Split Hava Soğutmalı
Pistonlu Soğutma Grubu
Santrifüj Soğutma grubu
Absorbtion Soğutma Grubu

8.37
20.80
28.40
25.70
23.50
26.10
48.40

6. İhtiyaca göre kolaylıkla cihaz ekleme
-

Sistemin su dağıtım borularına kolaylıkla ek branşmanlar ile yeni cihaz montajı yapılabilir.
Cihaz adedi çok artmadığı sürece boru yada pompalarda değişiklik gerekmez.

7. Her kullanıcının harcamasının ayrı ölçülebilmesi
-

Klima cihazlarının en çok enerji kullanan parçaları kompresör ve fan üniteleridir. Bu durumda
her ünitenin ayrı elektrik bağlantısı olduğundan kolaylıkla harcama ölçümü yapılabilir. Bu
özellikle kiralık işyerleri ve alışveriş merkezlerinde büyük bir avantajdır.

8. Uzun cihaz ömrü (Tablo-7)
-

Bina içi çalışma nedeniyle cihaz ömürleri diğer sistemlere göre daha avantajlıdır.

Tablo 7.

ASHRAE SİSTEM KULLANIM ÖZELLİKLERİ
Su kaynaklı Isı Pompaları
Ev Tipi Hava Soğutmalı Cihazlar
Çatı Tipi Cihazlar
PTAC Cihazları
Hava Soğutmalı Gruplar

19 yıl
15 yıl
15 yıl
15 yıl
15 yıl

9. Çevre Dostu
-

Ünitelerin kapalı devre ve direk expansion olmasından dolayı çok az Freon gazı içerirler. Bu
da herhangi bir kazada ortama kaçacak gazın çok az olmasını sağlar

SONUÇ;
Su kaynaklı ısı pompası cihazları, 50 yıldır başarılı bir şekilde Amerika ve Avrupa da kullanılmaktadır.
Ülkemiz için kısmen yeni sayılabilecek bu teknoloji, bizde de çok hızlı bir gelişim içindedir. Sistemin
basitliği, ilk maliyetinin ucuzluğu ve herşeyden önemlisi sağladığı konfor ve enerji ekonomisi
sayesinde yurt dışında da ülkemizde de çok hızlı bir şekilde gelişecektir.
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[1] Climate Master Su Kaynaklı Isı Pompası (SKIP) Sistem Bilgileri
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GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ : YER KAYNAKLI
ISI POMPALARI
Arif HEPBAŞLI
A. Özden ERTÖZ

ÖZET
Yer Kaynaklı Isı Pompaları (YKIPları), ülkemizde göreceli olarak yeni uygulama bulmuş ve yurt
dışından ithal edilen ısı pompaları, tüketicilerin kullanımına sunulmuştur. Bununla beraber, bu
konudaki bilgi; gerek tüketici gerekse de bu tesisleri kuran firmalar bazında, istenilen düzeye henüz
ulaşmamıştır. Bu çalışmayı yapmanın ana amacı; YKIPlarının, ülkemizde yaygınlaşmasına ivme
kazandırmaktır. Bu çerçevede; yurt dışında ve ülkemizde bu konuda yapılan çalışmalar açıklanacak,
alışılagelmiş ısıtma ve soğutma sistemlerine göre yarar ve sakıncaları belirtilecek, tasarımıyla ilgili
metodoloji ile kısmen ekonomik analiz değerleri verilecek ve YKIPlarının ülkemizde gelişmesine
yönelik önerilerde bulunulacaktır. Başka bir deyişle, bu konuda çalışma yapmak isteyenlere, geniş
kapsamlı bir literatür listesi (YKIPları imalatçıları, tasarımına ilişkin el kitapları ve benzerleri)
sunulacak, böylelikle YKIPlarının ülkemizde gelişmesine katkı sağlamaya çalışılacaktır.

1. GİRİŞ
Güneş, bizim en büyük enerji kaynağımızdır. Fuel oil, gaz, kömür, bio enerji ve rüzgarın hepsi, güneş
enerjisinden türer. Güneş enerjisinin yayılma ve kararsız yapısı nedeniyle, doğrudan tutulması pahalı
ve güçtür. Ama, bu yapının temiz, gider bakımından etkin bir çözüm sağladığı da göz ardı
edilmemelidir. Yer, masif (iri) bir yapıya sahip olduğu için, yeryüzüne ulaşan güneş enerjisinin hemen
hemen yarısı jeokütlede yutulur ve depolanır. Toprak; ısıtma sezonunda dış havadan daha yüksek
sıcaklıkta bir kaynak ve yazın soğutma için, havadan daha düşük bir sıcaklık sağlayarak, tüm yıl
göreceli olarak sabit sıcaklıkta kalır [1].
Isı pompaları için, Geo-Heat Center tarafından 1988 yılında yayınlanan bültenin kapağında,”Ortaya
Çıkan Dev : Isı Pompaları (Emerging Giant : Heat Pumps)” benzetmesi yapılmış, bir bakıma bu
konunun önemi vurgulanmaya çalışılmıştır [2]. Bu çerçevede; ısı pompaları, jeotermal su veya toprak
sıcaklıklarının önemsizce normalin üstünde, genel olarak 10 - 32 oC, olduğu yerlerde kullanılır.
alışılagelmiş jeotermal ısıtma (ve soğutma) sistemleri bu sıcaklıklarda verimli değildir. Bu
sıcaklıklardaki ısı pompaları, hacim ısıtması ve soğutması ile evsel su ısıtması sağlayabilir. İki temel
ısı pompası sistemi vardır [3] : (i) Hava kaynaklı ve (ii) su veya toprak kaynaklı. Jeotermal ısı
pompaları olarak da söylenen, su ve toprak kaynaklı ısı pompalarının (bu çalışmada, yer kaynaklı ısı
pompaları olarak adlandırılan), hava kaynaklı ısı pompalarına göre şu yararları vardır: (i) Yaklaşık yıllık
% 33 daha az enerji tüketirler. (ii) Havadan daha fazla kararlı enerji kaynağıdır. (iii) Aşırı yüksek veya
düşük dış hava sıcaklıkları süresince ilave ısı gerektirmezler. (iv) Daha az soğutucu akışkan
kullanırlar. (v) Tasarımı ve böylece bakımı daha basittir. Ana sakıncası ise; ilk yatırımın daha yüksek
olmasıdır (hava kaynaklı ünitelerden % 33 dolayında daha pahalı). Bu, toprak ısı değiştiricisinin
gömülmesi veya enerji kaynağı için bir kuyunun sağlanması için gerekli olan ilave harcama
nedeniyledir. Bununla beraber, kurulur kurulmaz, net tasarruflar sağlayarak, yıllık gider sistemin ömrü
boyunca daha az olur. Bu tasarruflar, etki katsayısının, hava kaynaklı ısı pompaları için 2 ile
kıyaslandığı zaman, YKIPları için yuvarlak olarak 3 olmasından kaynaklanmaktadır [3].
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Amerika’da, Enerji Departmanı (DOE; Amerika’da HVAC endüstrisi verimlilik standartlarını düzenleyen
federal acente) ve Çevre Koruma Acentesi (EPA), yenilebilir enerji kaynakları ve enerji verimli
teknolojilerin her ikisini kullanmak üzere çalışmalarda bulunmaktadır. Bunun yanısıra, enerji üretimi ve
kullanımının çevresel ve verimlilik bakış açıları, gelişmekte olan ülkelerde öncelikli olarak ele
alınmaktadır. Bu bağlamda, YKIPlarının; elektrik şirketlerine daha iyi yük yönetimi, tüketicilere daha
düşük elektrik faturaları ve topluma daha temiz çevre sağlamada önemli katkılar sağlayabileceği
bildirilmektedir [4].
Literatürde, YKIPları üzerine yapılan sayısız çalışmalar mevcuttur. Aynı zamanda, Internet’de tarama
yapıldığı zaman, AltaVista’da “ground-source heat pumps (toprak kaynaklı ısı pompaları)” ile ilgili 3531
Web sayfası ve “geothermal heat pumps (jeotermal ısı pompaları)” ilgili 1099 Web sayfası ile karşı
karşıya kalınır. Bu çerçevede, yapılan çalışmalar; tasarım, performans, ekonomik analiz, test, işletme
deneyimleri ve diğerleri olmak üzere gruplandırılabilir.
YKIPlarının tasarımı üzerine, birçok el kitabı [5,6] mevcut olup, yapılan bazı çalışmalar şu şekilde
özetlenebilir: Partin [7]; ısı pompaları için kapalı çevrimli toprak ısı değiştiricisinin boyutlandırılması
üzerine bir çalışma yaptı ve belirli bir toprak kaynağı için toplam iletkenliğin ölçülmesiyle ilgili olarak
bir yöntem verdi. Kavanaugh [8]; güney iklimlerde toprak ve su kaynaklı ısı pompalarının tasarımına
yönelik esasları verdi. Bu sistemlerin uygun şekilde kurulduğu taktirde, verimli ve güvenilir olduğunu
belirtti. Ayrıca, piyasadaki mevcut sistemler ile kıyaslandığı zaman, esneklik, performans ve ekonomik
bakımından ilgi çekici olduğunu vurguladı. Direk genleşmeli toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin
performansının simule edilebilmesi için, Safemazandarani ve Diğ. [9]; matematiksel bir model
geliştirdi. Ayrıca, toprak (veya su) ısı değiştiricisinin tasarımı üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu
çerçevede, Counvillion [10]; toprak ısı değiştiricisinin laboratuarda simülasyonunu yaptı. Mei ve
Baxter [11]; direk genleşmeli toprak ısı değiştiricisinin bazı yarar ve sakıncalarını deneysel olarak
belirledi. Kavanaugh [12]; bilinen YKIPlarının bağlantı elemanları ve boru hatlarındaki basınç kaybı ile
ilgili diyagramları vererek, boru hattı tasarımını inceledi.
YKIPlarının işletilmesi deneyimleri üzerine, birçok çalışma mevcuttur [13,14,15,16,1718,19,20,21].
Hugnes ve Diğ. [13]; New York şehrinin dışında konutlara yönelik toprak kaynaklı ısı pompalarının
teknik ve ekonomik potansiyelini değerlendirmek amacıyla, çok aşamalı bir demostrasyon projesinden
elde edilen sonuçları verdi. Bu çerçevede, ısıtma/soğutma performansı ve entegre edilen sıcak
kullanma suyu, 1982-84 yılları süresince gözlendi. Franck ve Berntsson [14]; 10 - 40 m derinliğe
kadar düşey borular kullanarak, toprakta mevsimsel depolama ile güneş destekli ısı pompaları
alanında İsveç’te yürütülen büyük bir araştırma programı doğrultusunda, iki deneysel tesisten elde
edilen bazı ana sonuçları sundu. Kavanaugh [15]; ısı kaynağı ve ısı kuyusu olarak nehir suyunun
kullanıldığı su/hava ısı pompalarının işletilmesini inceledi. Ayrıca, ısı pompasının seçimi, pompalama
sistemleri, boru hattı yerleşimi ve nehir boyut/derinlik karakteristikleri ile ilgili önerilerde bulundu.
Sulatisky ve van der Kamp [16]; Kanada’ da (Saskatchewan) konutlara yönelik olarak beş toprak
kaynaklı ısı pompasını değerlendirdi. Beş - sekiz yıl arasında işletilen ısı pompası sistemleri, iki yılı
aşkın bir periyot boyunca performans bakımından izlendi. Kavanaugh [17]; güney iklimlerinde düşey
toprak kaynaklı ısı pompalarının kabul edilebilirliğini ve işletme karakteristiklerini belirlemek üzere
2
çalışmalarda bulundu. Alabama’daki 150 m ’ lik bir konutta kurulan ısı pompasının soğutma ve ısıtma
performansı ele alındı. Meloy [18]; Cowlitz İlçesi Adliye Sarayı’nın, indirek kuyu suyu soğutması olan
kuyu kaynaklı ısı pompası sistemine dönüştürülmesi üzerine çalıştı ve dönüşüm esnasında
karşılaşılan sorunları belirtti. Sistem kurulduğu ilk yıl, % 22 dolayında enerji tüketiminde azalma
sağladı. Rafferty [19]; yeraltı suyu sıcaklığı 22 oC olan 360 ton (11266 kW)’luk ve yeraltı suyu
sıcaklığı 13 oC olan 156 ton (549 kW)’luk, iki farklı yeraltı su kaynaklı ısı pompası sisteminden elde
edilen deneyimleri açıkladı. Tasarımı, işletme akışı ve iyileştirilmelerini irdeledi. Ayrıca, yeraltı su
kimyası, iyi kuyu tasarımı ile kontrol, ısı pompası kapasite kontrolü ve devreye almanın önemli
hususlar olduğunu belirtti. Hatten [20]; Amerika’da yeraltı sulu ısı pompasının ilk ticari montajı olan
Portland/Oregon’daki bir binadan (bugün the Commonwealth Building olarak bilinmektedir) elde
edilen deneyimleri açıkladı. Sistemin geçmişinin değerlendirilmesiyle, önemli işletme ve bakım
konularını belirtti. Fleming [21]; 1987’nin sonbaharında, Shanghai’ deki (Çin) bir ticari ofis binası (net
iklimlendirme yüzey alanı 3600 m2, yapının ısıtma yükü 65.7 ton ve soğutma yükü 128.6 ton) için
tasarlanan ve işletilen 130 ton’luk jeotermal ısı pompası sisteminin tasarımı ve işletilmesi üzerine
çalıştı.
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Catan ve Baxter [22]; kuzey iklim uygulamalarında toprak kaynaklı ısı pompalarının ekonomik açıdan
optimum analizini inceledi. Pittsburgh’ da bulunan 167 m2’ lik bir ev için, yatay toprak ısı değiştiricisi
olan su kaynaklı ısı pompasının yapım-kullanım maliyetini (life-cycle cost) 7 yıllık ekonomik ömür için
minimize etti. Alışılagelmiş hava kaynaklı ısı pompasına göre, optimize edilen ısı pompasının geri
ödeme süresi 3 yılın altında bulundu. Martin [23]; tek borulu, yatay toprak ısı değiştiricisi olan ısı
pompası sisteminin tasarlanmasında kullanılan parametrelerdeki değişimin etkisini belirlemek üzere
çalışma yaptı. Konutlar için 3 ton’ luk bir ısı pompasının performansını ve enerji tüketimini bulmak için
bir bilgisayar programı geliştirdi ve sonuçları, Oklahoma’daki iki evde yapılan ölçümlerle kıyasladı.
Ayrıca, ekonomik bakımdan optimum tasarımı belirlemek için, ekonomik analiz yaptı.
YKIPlarının performansı üzerine birçok çalışma mevcut olup, bunlardan ikisi [24,25] açıklanacaktır:
Phetteplace ve Sullivan [24]; toprak ısı değiştiricisi ve soğutma kulesinin ikisinin kullanıldığı (böylece
gerekli olan toprak ısı değiştiricisinin miktarının azaltıldığı) hibrit bir ısı pompasının performansını
inceledi. İki ısıtma ve soğutma sezonu olmak üzere, yaklaşık 22 aylık bir süre boyunca performans
ölçümleri yapıldı. Healy ve Uğursal [25]; bir bilgisayar modeli kullanarak, değişik sistem
parametrelerinin, YKIPsının performansına olan etkisinin belirlenmesi üzerine çalıştı. Ayrıca,
alışılagelmiş ısıtma/soğutma sistemleri ve hava kaynaklı ısı pompasının kullanıldığı yerde, bir
YKIPsının kullanılmasının fizibilitesini değerlendirmek için ekonomik analiz yaptı.
Yukarıda açıklanan çalışmalara ilaveten, ısı pompalarında kullanılan standartların kıyaslanması [26],
toprak kaynaklı ısı pompasının etkinliğinin diğerleriyle karşılaştırılması [27], büyük ölçekli jeotermal ısı
pompaları projelerinde enerji tasarrufu belirlemede kalibre edilmiş mühendislik modeli [28] ve
Işıkel’in bir sempozyumda [29] yaptığı, “Bugün Amerika’daki birçok kitaplarda geçtiği gibi, anahtar
deliğinden geçen enfiltrasyon kayıpları... “ konuşmaya benzer olarak, Den Braven [30]; Amerika’da
YKIPlarının toprak ısı değiştiricisinde kullanılan antifrizlerin kullanılabilirliğini inceleyerek, liste halinde
verdi. Amerika’daki eyaletlerin hemen hemen yarısında, YKIPları için antifriz malzemeleri içine alan
herhangi bir kural veya öneri olmadığını belirtti. Ayrıca, Spikler [31]; düşey toprak ısı değiştiricilerinde
(dört farklı delik çapı yerleşiminde) kullanılan farklı dolgu malzemesinin etkisi ve ısıl iletkenlik testini
kullanarak, düşey toprak ısı değiştiricisinin tasarımı üzerine çalıştı. Bu çerçevede, düşey toprak ısı
değiştiricisinin delik çapının, boru tipinin, dolgu malzemesinin ve toprağın ısıl özelliklerinin; ısı
değiştiricisinin sıcaklığına ve tasarımına önemli etkisi olduğunu belirtti. 6 ½ “ (16.51 cm)’ lik delik
çapında, kum yerine, standart harcın (grout) kullanılmasının, ısı değiştiricisinin uzunluğunu % 49
arttırdığını deneysel olarak buldu.
YKIPsı endüstrisi ülkemizde, göreceli olarak yenidir. Son birkaç yıldır, bazı şirketler, yurt dışından ithal
ettikleri YKIPlarını ülkemiz piyasasına sokmak için yoğun çaba harcamaktadır. Bununla beraber,
kurulan YKIPları sayısı, yurt dışında kurulanlarla kıyaslanmayacak ölçüde, oldukça düşüktür. Bu
bağlamda; YKIPlarının geçmişine göz atmakta büyük yarar vardır:
Toprak kaynaklı ısı pompaları, yeni fikir değildir [32]. 1912 yılındaki İsviçre patenti ile YKIP’ların
faydaları ilk olarak tanıtıldı. Daha sonra, termodinamik yararı, ısı kaynağı olarak toprağa gömülen
metal serpantinler içinde salamura dolaştırılarak, 1940’lı yıllarda çarpıcı şekilde gösterildi. Serpantin
korozyon sorunları, toprak serpantinlerini kullanışsız kıldı ve hava kaynaklı ısı pompalarının gelişimini
zorladı. Daha sonraları, plastik borular kullanılarak, korozyon sorunlarının üstesinden gelindi ve
YKIPları üzerine araştırmalar hızlandı [10]. Amerika’da, YKIPsı teknolojisine olan ilgi, 1940 -1950
yıllarında su yüzüne çıktı. O zamanlar, teknoloji; uygun olmayan boru malzemeleriyle sınırlı idi ve
pahalı olmayan doğal gaz nedeniyle azaldı. Teknoloji, 1973 petrol ambargosu süresince, İsveç’te
tekrar ivmelendi ve birkaç yıl sonra, Oklahoma State University’ de bir araştırma programı başlatıldı
[13]. Bu gelişmeye paralel olarak, İsveç’te 1988 yılında 134 000 YKIPsının olduğu bildirilmektedir [16].
Amerika’da, 1990 yılında, tahminen 100 000 YKIPsı konut ve ticari uygulamalarda kullanıldı. 1985’ de,
sadece 14 000 YKIPsının Amerika’da kurulduğu tahmin ediliyor. Tüm imalatçılar satış rakamlarını
bildirmemelerine rağmen, 17 300 ünitenin yıllık satışları, 1993 yılında ARI’ ye bildirildi [33]. Ayrıca,
1997 yılı sonunda, 300 000’ den fazla YKIPsı, evler, okullar ve ticari yapılarda hacim ısıtması ve
iklimlendirme amacıyla kullanıldı [34]. Başka bir referansa göre [35], 1997 yılı sonunda, yuvarlak
olarak 400 000 YKIPsının işletildiği belirtilmektedir. Bunun yanı sıra, Amerika’da bazı elektrik şirketleri;
ev sakinlerinin, hacim ısıtma/soğutma amaçları için YKIPlarını kullanımını artırmak ve böylece, elektrik
sistemlerindeki pik yükleri düşürmek amacıyla, parasal teşvik programları yürütmektedir. “Jeotermal Isı
Pompası Konsorsiyumu (The Geothermal Heat Pump Consortium)” tarafından, YKIPlarının satışını
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yıllık olarak 40000’ den 400000’e çıkarmak ve böylelikle, sera gazı emisyonlarını yılda 1.5 milyon ton
karbon eşdeğeri azaltmak için, 100 milyon US$ tutarında altı yıllık program oluşturdu [34].
Bu çalışmada; öncelikle YKIPları ile ilgili kullanılan farklı terimler, etkinlik ve verim kavramları,
YKIPlarının yarar ve sakıncaları belirtilerek, çalışma şekli kısaca açıklanacaktır. Daha sonra,
ülkemizde; üniversite, YKIPsı endüstrisi ve Türk Standartları bazında yapılan çalışmalar verilecektir.
Son olarak, tasarım metodolojisi ve YKIPları ile sık sık karşılaşılan soru-cevap listesi sunulacak ve
geleceğe yönelik önerilerde bulunulacaktır. Ayrıca, bu konuda çalışma yapmak isteyenler için geniş
kapsamlı literatür listesi sunulacaktır.

2. TEMEL TANIM VE KAVRAMLAR
YKIP’ larının tasarımına geçmeden önce, olası karmaşıklığı önlemek amacıyla, iki önemli konuyu ele
almada büyük yarar vardır: (i) Farklı YKIPları terimleri, (ii) Etkinlik ve verim tanımları
2.1. FARKLI YER KAYNAKLI ISI POMPALARI TERİMLERİ
Toprak kaynaklı ısı pompası; toprak, yeraltı suyu ve yüzey suyunu, ısı kaynağı ve ısı kuyusu olarak
kullanan değişik sistemlerin hepsini kapsamak üzere kullanılan bir terimdir [6]. Bunun yanı sıra sık sık
jeotermal ısı pompası ifadesi de kullanılır.
Tablo 1. YKIPlarının Farklı İsimleri
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

İNGİLİZCE
Earth energy heat pumping systems
Surface water heat pump systems
Earth energy systems
Ground-source systems
Groundwater heat pumps (GWHPs)
Earth-coupled heat pumps (ECHPs)
Well-source heat pump system
Ground-source heat pumps (GSHPs)
Geothermal heat pumps (GHPs)
Ground-coupled heat pumps (GCHPs)
Ground-water source heat pumps
Well water heat pumps
Solar energy heat pumps
GeoExchange systems
GeoSource heat pumps

KAY.
NO
[1]
[6]
[6]
[6]
[6]
[10]
[18]
[32,33]
[32,33]
[32,33]
[32,33]
[32,33]
[32,33]
[36]
[38]

TÜRKÇE
Yer enerjili ısı pompalama sistemleri
Yüzey sulu ısı pompası sistemleri
Yer enerjili sistemler
Toprak kaynaklı sistemler
Yeraltı sulu ısı pompaları
Yer bağlantılı ısı pompaları
Kuyu kaynaklı ısı pompası sistemi
Toprak kaynaklı ısı pompaları
Jeotermal ısı pompaları
Toprak bağlantılı ısı pompaları
Toprak-su kaynaklı ısı pompaları
Kuyu suyu ısı pompaları
Güneş enerjili ısı pompaları
Jeo dönüşüm sistemleri
Jeo kaynaklı ısı pompaları

Tablo 1’ de gösterildiği gibi, çok farklı isimlerle [1,6,10,15,18,32,33,36,37,38] bilinen bu ısı pompaları,
mevcut çalışma boyunca “Yer Kaynaklı Isı Pompaları” olarak anılacaktır. Bununla beraber, bazı
isimler, özel uygulamayı daha belirgin açıklamak için kullanılır.
2.2. ETKİNLİK VE VERİMLİLİK TANIMLARI
Enerji fiyatlarının günden güne artması, tüketicinin bilinçlenmesi ve çıkarılan yasal yönetmelikler, bizi,
enerjiyi daha verimli ve etkin bir biçimde kullanmaya zorlamaktadır. Bu çerçevede, enerjinin ne denli
verimli kullanıldığının belirlenmesinde, verimlilik (veya etkinlik) ile ilgili kavramların ve bunların standart
değerlerinin bilinmesi büyük önem taşır. Isıtma, iklimlendirme ve soğutma endüstrisinde, sırasıyla, etki
(tesir) katsayısı (COP) ve yanma verimi gibi, etkinlik ve verimi açıklayan birçok terim kullanılır.
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Genelde, bu terimlerin birçoğu eş anlamlıdır. Değişik HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme)
Sistemleri kıyaslandığı zaman, bu terimlerin nasıl belirlendiğini ve ilişkisini anlamak çok önemlidir [39].
Genel anlamda verim, aynı periyot veya işletme çevrimi boyunca, dinamik bir sistemden (makina
veya motor gibi) elde edilen faydalı enerjinin sisteme verilen enerjiye oranıdır. Bu oran, genellikle
belirli test koşullarında belirlenir [40]. Konfor sağlayan ekipmanın verimi (veya etkinliği) arabalarda
kullanılan litre başına km yakıt tüketimiyle benzerdir. Oran ne kadar yüksek ise, sistem o kadar fazla
verimlidir ve böylece yakıt tüketimi daha az olacaktır [41]. Tablo 2’ de gösterildiği gibi, sözü geçen
tanımlarının çoğu, özet olarak açıklanacaktır [39,42].
Tablo 2. Isı Pompalarında Kullanılan Etkinlik ve Verim Tanımlarının Listesi [13,39,42]
Sıra
No

Gösterim

Açıklama
(İngilizce)

1
2

EK (COP)
SEK

Etki Katsayısı
Soğutma Etki (Tesir) Katsayısı

3

IEK

4

EVO
(EER)
IMPF
(HSPF)
EKYD
(IPLV)
KWT
MEVO
(SEER)
MPF
(SPF)
MEK
(SCOP)
KMPF
(CSPF)

Coefficient of Performance
Coefficient of Performance for
Heating
Coefficient of Performance for
Cooling
Energy Efficiency Ratio
Heating Seasonal Performance
Factor
Integrated Part Load Value

Isıtma
Mevsimsel
Performans
Faktörü
Entegre Edilmiş Kısmi Yük Değeri

kW/ton
Seasonal Energy Efficiency Ratio

kW/ton
Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı

Seasonal Performance Factor

Mevsimsel Performans Faktörü

Seasonal
Coefficient
of
Performance
Combined Seasonal Performance
Factor

Mevsimsel Etki Katsayısı

5
6
7
8
9
10
11

Açıklama
(Türkçe)

Isıtma Etki Katsayısı
Enerji Verimlilik (Etkinlik) Oranı

Kombine Mevsimsel Performans
Faktörü

a) Etki Katsayısı (EK veya COP)
EK, soğutucu akışkan kullanılan sistemlerin verimini belirlemek için kullanılan temel bir parametredir
[43,44]. Bu terim, ısı pompası gibi, ısıtma verimi veya soğutma veriminin her ikisini belirtmek için
kullanılır. Soğutma için, soğutma etki katsayısı (SEK) adını alır ve birbirine uygun birimlerde, çekilen
ısı miktarının kompresöre verilen enerji miktarına oranı olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, cihazın
kW soğutma başına ürettiği enerjinin, toplam çektiği enerjiye (kW) oranıdır [45,46].
SEK = Soğutma Etkisi / İş Girişi = QL / Wnet,g

(1a)

Isıtma için ise, ısıtma etki katsayısı (IEK) adını alır ve uygun birimlerde, elde edilen ısı miktarının,
kompresöre verilen enerji miktarına oranı olarak açıklanır.
IEK = Isıtma Etkisi / İş Girişi = QH / Wnet,g

(1b)

(1a) ve (1b) denklemleri karşılaştırıldığı zaman, belirli QL ve QH değerleri için,
IEK = SEK + 1
olduğu görülür.

(1c)
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EK, aynı zamanda tek (standart veya standart dışı) değerde veya ağırlıklı ortalama (mevsimsel)
koşulunda verimi belirlemek için kullanılabilir. Kullanımına bağlı olarak, bu terim; iç ve dış ünite fanları,
soğutulmuş su pompaları veya soğutma kuleleri gibi, yardımcı sistemlerin enerji tüketimlerini içerebilir
yada içeremez. Kıyaslama amaçları için kullanıldığı zaman, EK ne kadar büyükse, sistem o kadar
daha fazla verimlidir. Elektrikli ısıtıcı için EK = 1 olduğundan, 1’ den daha yüksek değerler, aynı
miktarda elektrik enerjisi verilirken, daha fazla ısının elde edildiğini gösterir [47].
EK, dış hava sıcaklığıyla değişir; sıcaklık düştükçe, EK da düşer. Çünkü ısı pompası daha düşük
sıcaklıklarda daha az verimlidir. EK, kompakt ısı pompalarında; ARI (Air-Conditioning and
Refrigeration Institute, İklimlendirme ve Soğutma Enstitüsü ) standartlarına göre; 17 oF (- 8.3 oC) ve
47 oF (8.3 oC)’lık iki standart dış hava sıcaklıkları için tipik olarak belirtilir [41,43]. ARI; Amerika’ da,
ısıtma, iklimlendirme ve soğutma imalatçılarını içine alan, kar amacı gütmeyen, gönüllülerden oluşan
bir organizasyondur. Bu kuruluş, kullanıcılara standart kıyaslama değerini sunmak amacıyla, ısı
pompaları ve iklimlendirme cihazlarının testi ve kapasitelerinin belirlenmesi için standartlar yayınlar
[41].
Tersinir soğutma makinası ve ısı pompasının, SEK ve IEK şu bağıntılarla açıklanabilir:
SEKSM,tr = 1 / [ (TH / TL ) - 1 ]

(2)

IEKIP,tr = 1 / [ 1 - (TL / TH ) ]

(3)

Yukarıda verilen (2) ve (3) bağıntıları, TL ve TH sıcaklık sınırları arasında çalışan bir soğutma
makinasının veya bir ısı pompasının sahip olabileceği en yüksek etkinlik katsayılarını gösterir [46].
b) Enerji Verimlilik Oranı (EVO veya EER)
EVO’nun hesaplanmasında kullanılan terimlerin ikisi, EK’da kullanılan iki verimle aynı olup, sadece
farklı birimlerde belirtilir. EVO, tüketiciler tarafından daha kolay kullanılması ve anlaşılması amacıyla
geliştirilmiştir. Cihazın belirli değerleri için EVO’ yu etikete yazmak imalatçılar tarafından yasal bir
gereklilik olmuştur. Bu EVO’lar, belirli bir dizi standart sıcaklıklarda, ARI tarafından belirlenen test
koşullarında ölçülür [48,49,50].
EVO, ünite şeklinde klima cihazlarının ve ısı pompası sistemlerinin soğutma verimini belirlemek için
genellikle kullanılan bir terimdir [51,52]. Bu terim, verimin, uygun ekipman standardıyla, belirli tek
kapasite koşulunda belirlendiğini açıklar ve net soğutma kapasitesinin, Qns ( Btu/h olarak çekilen ısı)
verilen toplam elektrik enerjisine, Wte (W) oranı olarak tanımlanır.
EVO = Qns (Btu/h) / Wte

(W)

Btu/h-W

(4)

EVO’ nın birimleri, Btu/W-h ‘dır. Bu terimin, iç ve dış ünite fanları gibi yardımcı sistemlerin enerjilerini
de içerdiği göz ardı edilmemelidir. Kıyaslama amaçları için, EVO ne kadar yüksek ise, sistem o kadar
verimlidir. EVO ile EK arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir:
EK = EVO / 3.412

(5)

EVO; Amerika’da, federal standartlara göre minimum 9 olarak belirlenmiştir [52]. Bununla beraber,
EVO değeri en azından 10.5 olan cihazların kullanılması önerilir [53].
c) Isıtma Mevsimsel Performans Faktörü (IMPF veya HSPF; SPFH)
IMPF terimi, ısı pompalarının mevsimsel ısıtma verimini açıklamak için kullanılması hariç olmak üzere,
Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı (MEVO veya SEER) terimiyle benzerdir. IMPF, tüm ısıtma sezonu
boyunca, ısı pompasıyla verilen ısı enerjisinin (ek ısıtma dahil), elektrik enerjisi tüketimine oranıdır. Bir
başka deyişle, belirli standart test yöntemini izleyen dış hava koşullarının bir aralığı boyunca ağırlıklı
ortalama verimdir [43]. IMPF, aşağıdaki şekilde hesaplanabilir [54]:
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Isıtma Sezonu Boyunca (ISB) Hacme Verilen Toplam Isı Enerjisi Miktarı
ISB Isıtma Sistemi İçin Gerekli Olan Toplam Elektrik Enerjisi

IMPF = (QIP + QİL) / (WIP + WİL)

(6a)
(6b)

Burada;
QIP
WIP
QİL
WİL

: Isıtma sezonu boyunca ısı pompasıyla verilen ısıtma enerjisi, Btu/h
: Isıtma sezonu boyunca ısı pompasına verilen elektrik enerjisi, W
: Isıtma sezonu boyunca verilen ilave ısıtma enerjisi, Btu/h
: Isıtma sezonu boyunca ilave ısıtma sistemine verilen elektrik enerjisi, W

EK ile IMPF eşit olarak kıyaslanamaz. Hava kaynaklı bir cihaz IMPF veya EK ve jeotermal bir cihaz;
EK ile değerlendirilir. ARI standartlarına göre, hava kaynaklı bir cihaz, iki sıcaklıkta; 17 oF (-8.3 oC) ile
47 oF (8.3 oC) ve jeotermal bir ekipman ise, sadece 32 oF (0 oC) su giriş sıcaklığında kıyaslanır [55].
Bu faktör, günümüz ısı pompası teknolojisiyle, 2’ den daha yüksektir [56]. Bu terim, genellikle, 60 000
Btu/h (yaklaşık 17.6 kW)’ dan daha az olan ısı pompalarında kullanılır. IMPF’ nin birimi, Amerikan
Enerji Departmanı (U.S.D.O.E, U.S. Department of Energy; Amerika’da, endüstriyel verimlilik
standartlarının ayarlanmasından ve enerji kaynaklarının tüketiminin izlenmesinden sorumlu olan
federal bir acentedir.) tarafından belirtildiği gibi, Btu/W-h ‘dır. Bu terimin, iç ve dış ünite fanları gibi
yardımcı sistemlerin enerji miktarlarını içerdiğine dikkat edilmelidir. Kıyaslama amaçları için, IMPF ne
kadar büyükse, sistem o kadar daha fazla verimlidir [43].
Isıtma modunda bir ısı pompasının “verimi” olan IMPF [57], yeni ısı pompaları için, 1992 yılında
Amerika’da hükümet tarafından minimum 6.8 olarak belirlendi [41,58]. 1992 yılından önce imal edilen
çoğu ısı pompalarının IMPF değerleri 5’ in altında idi. Bugün, IMPF = 7.5 veya daha fazlası “yüksek
verimli” olarak göz önüne alınıyor; maksimum mevcut IMPF = 10 ‘dur [58].
d) Entegre Edilmiş Kısmi Yük Değeri (EKYD veya IPLV)
EKYD terimi, tek bir kapasite koşulundan çok, tipik bir mevsimle ilgili soğutma verimini açıklamak için
kullanılır. EKYD, kabul edilen tek bir standartla belirlenen kısmi-yük kapasitelerinde ağırlıklı ortalama
verimin belirlenmesiyle hesaplanır. Aynı zamanda, EKYD’nin her kısmi-yük koşulu için aynı yoğuşma
sıcaklığı kullanılarak hesaplandığına ve yüklü/yüksüz kayıpları içermediğine dikkat edilmelidir. EKYD’
nin birimi literatürde yoktur. Ancak, bu terim kullanıldığı zaman kastedilen birimler birbirini
doğrulamalıdır. ASHRAE Standard 90.1’ de EKYD terimi, ekipman kapasite sınıflandırmasına bağlı
olarak, Mevsimsel EK’larının (birimsiz) ve Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranlarının (Btu/W-h) her
ikisini açıklamak için kullanılıyor. Bunun yanı sıra, çoğu soğutma grubu imalatçıları büyük soğutma
grupları için kW/ton birimleri kullanılarak EKYD olarak belirtiyor. Soğutma sisteminin nasıl yüklendiğine
ve yüksüz olduğuna bağlı olarak, standart oran koşulunda EVO’nunkinden % 5 ile 50 arasında daha
büyüktür [43].
e) kW/ton ( KWT)
kW/ton terimi, genel olarak büyük ticari ve endüstriyel iklimlendirme cihazları, ısı pompası ve soğutucu
sistemler için kullanılır. Bu terim, bir yük koşulunda enerji tüketim miktarı(kW)nın çekilen ısı
miktarı(ton)na oranı olarak tanımlanır.
KWT = Wet / Qç

(7)

Bu terimin birimi, kW/ton’ dur. Bu kapasitedeki soğutma sistemleri, tipik olarak müşteriye yönelik
tasarlanmış sistemler olduğu için, belirtilen kW/ton genel olarak sadece kompresörü açıklar ve
yardımcı ekipmanları içermez. Bununla beraber, belirli referanslar için, yardımcı ekipmanlar bu terim
kullanılarak toplam sistem verimini belirlemek için ilave edilebilir. Bu terimin diğer etkinlik ve verim
terminolojisinin aksi olduğuna dikkat edilmelidir. Bu yüzden, kıyaslama amaçları için, kW/ton ne kadar
küçükse, sistem o kadar verimlidir [43].
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Bir ton soğutma, bir cihazın soğutma kapasitesinin belirlenmesi için kullanılan bir ölçüdür [59,60]. 24
saatte bir ton buzu eritmeye eşit soğutma etkisidir [61]. Başka bir deyişle, 0 oC sıcaklıkta 1 ton (2000
libre, lbm) suyu 24 saatte 0 oC sıcaklıkta bir ton buza dönüştürmek için çekilmesi gereken ısıl enerjiye
eşittir. Bir ton soğutma, 211 kJ/dakika veya 200 Btu/dakika = 12000 Btu/h’ a eşdeğerdir [46,60,62].
Etkinlik katsayısı ile kW/ton arasındaki ilişki,
EK = (12000 Btu/h ) / ( 3412 kW/ton)

(8)

şeklinde yazılabilir.
f) Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı (MEVO veya SEER)
MEVO terimi, bir iklimlendirme cihazı veya ısı pompası sisteminin ortalama yıllık soğutma verimini
belirlemek için kullanılır [43,55,63,64]. MEVO; EVO ile benzerdir. Ancak, tek kapasite koşulundan
daha çok tipik bir mevsimle ilişkilidir. EVO ve MEVO, eşit olarak kıyaslanamaz. Hava kaynaklı bir cihaz
MEVO ve jeotermal kaynaklı bir cihaz ise, EVO ile değerlendirilir [55].
MEVO, belirli bir standart test yöntemine göre dış hava koşullarının aralığı boyunca EVO’larının
ağırlıklı ortalamasıdır. Başka bir deyişle, ARI’ de açıklanan test yöntemi kullanılarak belirlendiği gibi,
cihazın, soğutma için normal kullanım periyodu boyunca Btu birimlerde toplam soğutma kapasitesinin,
aynı periyot süresince W-h olarak verilen toplam elektrik gücüne oranını ifade eder [49]. Bu terim,
sadece 65000 Btu/h (yaklaşık 19 kW)’ dan daha düşük soğutma kapasiteli sistemler için kullanılır [48].
MEVO’ nın birimi Btu/W-h’ dır. Bu verim teriminin iç hava ve dış hava fanları gibi yardımcı sistemlerin
enerji tüketimlerini içerdiği göz ardı edilmemelidir. Kıyaslama amaçları için, MEVO ne kadar büyükse,
sistem o kadar verimlidir [43,64]. MEVO ve EVO’lar doğrudan kıyaslanamadığı için, MEVO, buna
karşı gelen EVO’ nunkinden genellikle 0.5 ile 1.0 aralığında daha fazladır.
Geçmişte, MEVO değeri 8 olan bir cihaz standart verim olarak göz önüne alınıyordu ve MEVO = 10
olan bir cihaz ise, yüksek verimli olarak kabul ediliyordu [41]. 1992’den önce imal edilen cihazların
MEVO’su 6 idi. 1992 yılında, Amerikan hükümeti yeni evlere kurulan cihazlar için minimum soğutma
verimini MEVO = 10 olarak belirledi. Yüksek verimli cihazlar için MEVO en azından 12 [58] ve
MEVO = 15; yüksek verimli olarak kabul ediliyor (5). Bunun yanı sıra, maksimum elde edilen değer
olarak yaklaşık MEVO = 17 söz konusudur [58,65]. Birçok eski modelde MEVO; 7 veya 8 kadar düşük
iken, daha fazla verimli modellerde MEVO değerleri 13 ile 16 kadar yüksektir [52].
g) Mevsimsel Performans Faktörü (MPF veya SPF)
Bir ısı pompasının performansını, sıvı veya gaz yakıtlı ocakların performansıyla kıyaslamak için,
aşağıdaki sorular göz önüne alınmalıdır [66].
•
•
•
•

Cihaz, ülkenin hangi bölgesinde kullanılacaktır ?
Elektriğin fiyatı, fosil yakıtların fiyatıyına kıyasla nasıldır ?
İlave ısıtma (örneğin; elektrikli ısıtıcı) gerekli midir ? Gerekliyse, ne kadar ve hangi sıklıkta ?
Hangi tip ısı pompası gereklidir ?

Isı pompalarının gerçek kıyaslamaları, EK yerine MPF ile yapılır. Bu faktör, ısıtma sezonu boyunca,
ısıtıcı ekipmanın veriminin bir ölçüsüdür. Günümüz ısı pompası teknolojisiyle, MPF; 2’ den biraz daha
yüksektir [66].
MPF, Isıtma Mevsimsel Performans Faktörü (IMPF) ile benzerdir. Isı pompası ve ilave ısı kaynağının
toplam kış verimidir. Aynı birimlerde (Btu/h veya kW-h), ısıtma sezonu boyunca toplam çıkan (elde
edilen) enerjinin, toplam giren(verilen) enerjiye oranıdır [67]. Bu faktör, bir bakıma, sistemin yıllık
elektrik tüketiminin bir göstergesidir. Örneğin; ısı pompasıyla ısıtılan bir konutta, MPF; yıllık gerekli
elektrikli ısıtıcı ısısının, ısı pompası sisteminin yıllık elektrik enerjisi tüketimine bölünmesiyle
bulunabilir. Bunların hesaplanması için hazır formlar mevcuttur [56].
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h) Mevsimsel Etki Katsayısı (MEK ve Kombine Mevsimsel Performans Faktörü (KMPF)
Isı pompalarının kıyaslanmasında, son kullanımların kombinasyonu için kombine mevsimsel
performans faktörü (KMPF) kullanılır. Mevsimsel etki katsayısı (MEK) boyutsuz (MEK = MEVO/3.413)
olduğu için, soğutma performans faktörü olarak kullanılır. KMPF tanımı; enerji kullanımındaki önemine
göre MPFlerinin ilgili bileşenini vermektedir. KMPF, aşağıdaki gibi tanımlanır [13].
Isıtma sezonu için (SKS:Sıcak Kullanma Suyu olmak üzere);
(Isıtma Yükü/Isıtma MPF) + (SKS Yükü/SKS MPF) = (Isıtma + SKS Yükleri)/KMPF

(9)

Soğutma sezonu için;
(Soğutma Yükü/Soğutma MEK) + (SKS Yükü/SKS MPF) = (Soğutma + SKS Yükleri)/KMPF

(10)

Ara sezon veya yıllık için;
(Isıtma Yükü/Isıtma MPF) + (Soğutma Yükü/Soğutma MEK) + (SKS Yükü/SKS MPF) = (Tüm Yükler /KMPF) (11)

Bu tanımlarda, “yük” ilgili son kullanıma verilmesi veya ilgili son kullanımdan alınması gereken ısıl
enerji eşdeğeri olarak tanımlanıyor. “Kullanım” sözcüğü; yükleri karşılamak için ekipmanın
işletilmesinde satın alınması gereken elektrik enerji miktarını belirtmektedir.
ı) İkinci Yasa Verimi (ηII)
Şu ana kadar yapılan verim ve etkinlik tanımları, sadece termodinamiğin birinci yasası göz önüne
alınarak yapıldı. Bu yüzden, bunlara birinci yasa verimi denir. Birinci yasa verimi veya bazen
adlandırıldığı gibi dönüşüm verimi [68], olabilecek en iyiyi ölçü olarak almaz. Bu yüzden bazen yanlış
değerlendirmelere yol açabilir. Başka bir deyişle, birinci yasa verimi mühendislik sistemleri için tek
başına bir başarı ölçüsü değildir. Bu yetersizliği gidermek için, ikinci yasa verimi (Tablo 3) kullanılır
[46].
Tablo 3. Isı Pompaları İçin İkinci Yasa Verimi [46]
Sıra No
1
2
3
4

Gösterim
ηII
ηII,EK
ξIP
ηII,K

Açıklama
İkinci Yasa Verimi (İYV)
Isı Pompaları ve Soğutma Makinaları İçin İYV
Ekserjetik Verim
Kullanılabilirlik Tanımına Göre İYV

i) Isı Pompaları İçin İkinci Yasa Verimi
İkinci yasa verimi, gerçek ısıl verimin, aynı koşullarda olabilecek en yüksek (tersinir) ısıl verime
oranıdır [46]. Kompresör ve soğutma makinaları gibi, iş gerektiren makinalar için; gerekli en az
(tersinir) işin, yapılan yararlı işe oranıdır.
ηII,İG = 100. Wtr / Wy

(12a)

Soğutma makinası ve ısı pompası için ikinci yasa verimi, etkinlik katsayılarıyla,
ηII,EK = 100. EK / EKtr
şeklinde ifade edilebilir.

(12b)
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Isı pompaları için, Alman literatüründe [69], ekserjetik verim (ξIP) tanımı kullanılır.
kullanılabilirliği bakımından üçe ayrılır.

_______

Enerji;

a) Ekserji: Sınırsız dönüştürülebilen enerji, örneğin; mekanik ve elektrik enerji,
b) Sıcaklığı, şayet çevre sıcaklığının üstünde ise, ısı gibi, sınırlı dönüştürülebilen enerji,
c) Anerji: Dönüştürülemeyen enerji, örneğin; çevre sıcaklığındaki iç enerji
Bu çerçevede,
Enerji = Ekserji + Anerji

(13a)

şeklinde tanımlanır. Isı pompalarının tasarımında, belli bir ekserjetik verim (ξIP) kabulüne göre, Ty
ve Tb, sırasıyla, yoğuşturucu ve buharlaştırıcı sıcaklıkları olmak üzere, (12b) ‘nin diğer bir şekli olan,
ξIP = 100. EK / [ Ty / (Ty -Tb) ]

(13b)

bağıntısı kullanılır. Bir bakıma, “ikinci yasa verimi” kavramı yerine, “ekserjetik verim” ifadesi kullanılır.
j) Kullanılabilirlik Tanımına Göre İkinci Yasa Verimi (ηII,K)
İkinci yasa verimi, literatürde [68] farklı şekillerde de tanımlanabilir. İkinci yasa veriminin
tanımlanmasının amacı, tersinir hal değişimlerine ne denli yaklaşıldığının belirlenmesidir. Bu
bakımdan, ikinci yasa veriminin değeri en kötü durumda sıfır (kullanılabilirliğin tümüyle yok edilmesi),
en iyi durumda % 100 (kullanılabilirliğin tümüyle korunması) olacaktır. Bu yüzden ikinci yasa verimi
[46], aşağıdaki şekilde de tanımlanabilir.
ηII, K

= 100 ⋅

Sistemden Elde Edilen Kullanılab ilirlik
Sisteme Sağlanan Kulanılabi lirlik

(14a)

ηII, K

= 100 ⋅

Yok Edilen Kullanılabilirlik (" Tersinmezlik" )
Sisteme Sağlanan Kulanılabi lirlik

(14b)

2.3. ISI POMPALARI VE ISI POMPASI TESİSLERİNİN ADLANDIRILMASI
Isı pompaları tesisleri, ısı kaynağının ve ısıdan yararlanma tesisinin türüne göre, DIN 8900’ de
sınıflandırılmıştır [70]. Şekil 1’ de gösterilen ısı pompası (IP) veya ısı pompası tesisi (IPT)nin
adlandırılmasında, ilk yerde soğuk taraftaki ısı taşıyıcısı ve ikinci yerde ise, sıcak taraftaki ısı
taşıyıcısı kullanılır (Tablo 4).
Hava/Su-Isı Pompası: Isı kaynağı olarak havanın kullanıldığı ve ısı pompasının sıcak tarafında suyun
dolaştırıldığı bir cihaz söz konusudur. Bu suyla, örneğin; döşemeden ısıtma sistemine ısı verilir.

IPI
IPT
AÇIKLAMALAR

IKT

IP

IYT

IKT
IP
IPT
IYT
IPIT

: Isı Kaynağı Tesisi
: Isı Pompası
: Isı Pompası Tesisi
: Isıdan Yararlanma Tesisi
(IP’nın sıcak tarafı)
: Isı Pompası Isıtma

Tesisi

Şekil 1. Isı Pompalarının ve Isı Pompası Tesislerinin Adlandırılması [70]
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Toprak/Su-Isı Pompası Tesisi: Bu ısı pompası tesisinde, uygun ısı pompası, örneğin; Salamura/SuIsı Pompası, ısı kaynağı olarak toprak ve ısı pompasının sıcak tarafındaki ısı taşıyıcı akışkan sudur.
Bu, ısı pompasının soğuk tarafında salamura (antifriz) ve sıcak tarafında suyun dolaştığını
göstermektedir.
Tablo 4. Isı Pompalarının ve Isı Pompası Tesislerinin Adlandırılması [70]
ISI TAŞIYICISI

ADLANDIRMA

Isı Kaynağı

Soğuk
Taraf

Sıcak
Taraf

Isı Pompası (IP)

Isı Pompası Tesisi (IPT)

Toprak

Salamura

Hava

Salamura/Hava-IP

Toprak/Hava-IPT

Toprak

Salamura

Su

Salamura/Su-IP

Toprak/Hava-IPT

Güneş

Salamura

Hava

Salamura/Hava-IP

Güneş/Hava-IPT

Güneş

Salamura

Su

Salamura/Su-IP

Güneş/Su-IPT

Su

Su

Su

Su/Su-IP

Su/Su-IPT

Su

Su

Hava

Su/Hava-IP

Su/Hava-IPT

Hava

Hava

Su

Hava/Su-IP

Hava/Su-IPT

Hava

Hava

Hava

Hava/Hava-IP

Hava/Hava-IPT

3. YER KAYNAKLI ISI POMPALARININ YARARLARI VE SAKINCALARI
YKIPları; alışılagelmiş ısıtma ve soğutma yöntemlerine seçenek oluşturma, yerel hava kalitesine katkı
sağlama, enerji temin sorunlarını çözmeye yardımcı olma, enerji giderlerini azaltma, tasarım esnekliği
sağlama gibi bir dizi yararları vardır. Bunun yanı sıra; ilk yatırımının daha yüksek olması,
performansının; toprak ısı değiştiricisine ve ekipmana bağlı olması gibi sakıncaları da vardır. Aşağıda,
bunlar belirtilecektir [6,71,72].
3.1. YARARLARI
a) Yüksek Etkinlik ve Kararlı Kapasite:
YKIPları uygun şekilde tasarlandığı zaman, çevrimlerdeki sıvı sıcaklığı, ekipmanın; alışılagelmiş hava
kaynaklı ısı pompaları ve fosil yakıtlı düzeneklerden daha fazla yüksek bir etki katsayısıyla ve
ekonomik olarak işletilmesini sağlar. Soğuk su, sıcak hava yerine ekipmanın kondenserine beslenir,
böylece kompresör daha düşük güç ihtiyacı gerektirerek, düşük soğutucu akışkan basınç farklarında
işletilir. Isıtma modunda, dış havadan daha fazla sıcak olan sıvılar, evaporatördeki (buharlaştırıcıdaki)
soğutucu akışkana ısı verirler. Bu ise; daha yüksek kapasite ve hava sıcaklığı sağlar. Çevrim
sıcaklıkları, dış hava sıcaklıklarıyla çok az değişir. Bu yüzden kapasitesi kararlıdır. YKIPları, aynı
zamanda, daha büyük yapılarda yaygın olarak kullanılan merkezi ve değişken-hava debili sistemlere
kıyasla, çok daha küçük fan ve pompa enerjisi gerekli kılar.
b) Konfor ve Hava Kalitesi:
YKIPları, gizli soğutma kapasitesini içermeden, yüksek etki katsayısı sağlarlar. “Yüksek etki
katsayısının, kompresörün basma basıncının emme basıncına oranının azaltılmasıyla elde edildiğini”
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tekrar hatırlatmakta büyük yarar vardır. Dış hava sıcaklığı, basma basıncının daha düşük limitini
gösterdiği için, bazı imalatçılar etkinliği yükseltmek için emme basıncını arttırırlar. Bu; konfor ve iç
hava kalitesi sorunlarını bir bütün haline getiren, zayıf nem almaya yol açar. Bu sorunlar, özellikle,
yüksek dış hava gerektiren halk ve ofis binalarında artış gösterir. YKIPlarında sık sık, birçok
uygulamada belirgin olan ayrı nem alma veya gizli ısı geri kazanım ekipmanı olmadan, nemlendirme
sorunlarıyla etkin bir şekilde uğraşılır. YKIPları ayrı zamanda, ısıtma modunda sıcak, konforlu hava
verir.
c) Basit Kontroller ve Ekipman:
Karmaşık kontroller, konforu ve kısmi yükteki etkinliği sağlamak için gerekli değildir. YKIPsı sistemin
giderini düşürmek için, pahalı ve özel cihazların kullanılmaması önerilir. Her zonda, optimum konforu
sağlamak için yerel olarak kontrol edilebilen ayrı bir ısı pompası vardır. Hava debisi, sabit hacimde
olup, merkezi kontrol sadece su pompasındaki isteğe bağlı değişken hızlı sürücüdedir. Günümüzde,
gider açısından en etkin ve verimli ekipman, yüksek verimli kompresörleri, alışılagelmiş havalı
serpantinleri, düşük sıcaklık yaklaşımı olan sulu serpantinleri, termostatik genleşme valfleri ve yüksek
verimli fanları/motorları olan su/hava ısı pompalarıdır.
d) Düşük Bakım Gideri:
YKIPları, dış ünite olmadan kurulabilirler. Böylece, korozyon ve hava etkisiyle oluşan değişiklikler,
olağan sorunlar değildir. Tüm ısı pompası ekipmanı, iç ünite şeklindedir. Ekipman, alışılagelmiş
ekipmanla ortaya çıkan yüksek veya düşük soğutucu akışkan basınçlarıyla asla karşı karşıya
kalınmaz. Çoğu sistemde, yüksek bakımlı soğutma kulelerinden kaçınılabilir.
e) Hiçbir İlave Isıtma İhtiyacı Gerektirmemesi:
YKIPlarının kapasitesi her zaman, ticari ve kuruluşa ait yapılarda zon ısıtma ihtiyacını aşar. Isıtma
modu, dönüşüm vanasıyla (termostatla) kolayca gerçekleştirilebilir. Isıtma etkinliği ve ekonomisi,
alışılagelmiş ekipmandan üstündür.
f) Düşük Giderli Su Isıtması:
Çoğu ticari yapılarda (hatta soğuk iklimlerde) soğutma sistemiyle yutulan iç yüklerden ortaya çıkan atık
ısı söz konusudur. Bu atık ısı, su ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak için, YKIPlarıyla kolayca
pompalanabilir. Bu; seçilen ısı pompalarındaki ısı geri kazanım serpantinleriyle veya bu amaçla
kullanılan su/su ısı pompalarıyla yapılabilir. Gideri çok düşük olan ısıtma yöntemine ilaveten, ısı geri
kazanımıyla, toprak ısı değiştiricisi için gerekli olan boyut azaltılabilir. Çünkü; ısının çoğu, kritik
soğutma modunda toprak ısı değiştiricisine girmeden önce çekilir.
g) Hiçbir Dış Ünite Ekipmanı Gerektirmemesi:
Çoğu YKIPlarında, göze hoş görünmeyen dış ünite gerekli değildir. Böylece, diğer kullanımlar için boş
hacim sağlanır ve alışılagelmiş dış üniteyle oluşabilecek emniyet sorunları ile olası zararlar ortadan
kaldırılır. Bu özellikle, okul uygulamalarında büyük önem taşır. Çünkü; çocukların dış üniteye girişini
kısıtlamak için özel önlemlerin alınması gereklidir. Servis bakımından iç üniteli ısı pompalarına,
genellikle kolayca ulaşılabilir.
h) Paket Şeklinde Soğutucu Ekipman:
Su/hava ve su/su ısı pompalarının, kendi içinde bulunan soğutma sistemleri vardır. Bu; soğutucu
akışkanın uygun olmayan saha doldurması veya bağlantıları nedeniyle, soğutucu akışkanın sızma ve
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arıza yapma olasılığını azaltır. Bu paket üniteler, aynı zamanda, alışılagelmiş ekipmanın soğutucu
akışkan ihtiyacının sadece % 20 - % 70’ ini gerektirirler.
i) Çevre Dostu:
EPA raporuna göre, YKIPları; “analiz edilen tüm teknolojilerin en düşük CO2 emisyonları ve en düşük
toplam çevre giderleri” olarak tanıtılmaktadır. İyi tasarlanan ve kurulan YKIPlarının etkinliğinin
artması, gerekli olan enerji miktarını azaltır. Böylece, bundan kaynaklanan kirleticiler ve diğer
emisyonlar azaltılır.
j) Tasarım Esnekliği:
YKIPları önemli ölçüde esneklik sağlarlar. Çünkü; değişik boyut ve yerleşim şekillerinde tasarlanabilir.
Isı pompaları, çatı arası boşluğa veya küçük mekanik odalara konulabilir. Yapıda oturanların veya zon
yükleri değişince, ilave bir ekipman veya daha büyük ısı pompaları eklenebilir [71].
k) Düşük Talep Karakteristikleri:
Yurt dışında, soğutmada ticari yapılarda kullanılan ekipman türlerine göre,
azaltmaları söz konusudur.

kW/ton olarak talep

l) Mükemmel Ömür Gideri:
YKIPlarının ilk yatırımı yüksek olmasına rağmen, bir yapım-kullanım ömrü gider hesabı (life-cycle cost)
yapıldığı zaman, YKIPlarını belirgin olarak öncü kılan üç karakteristik ortaya çıkar: (i) Enerji ve talep
giderlerinin düşük olması, (ii) Bakım giderinin düşüklüğü ve (iii) Ekipman ömrünün uzatılması
m) İlerleme İçin Çarpıcı Potansiyel:
Tasarımcılar ve ekipman imalatçıları, daha çok YKIPnın performansının
yararı üzerinde
odaklanmıştır. Oysa, standart ekipman etkinliği, imalat giderlerinde önemli artışlar olmadan çarpıcı bir
şekilde iyileştirilebilir. Sıcak su üretimi, soğutma ekipmanı entegrasyonu ve ısıl depolama kullanımı,
tam olarak araştırılmayan konulardır.
3.2. SAKINCALARI
a) İlk Yatırım Giderinin Daha Yüksek Olması:
Konaklama: Yatırım gideri, daima standart merkezi ekipmanın giderinin iki katıdır.
Ticari : Çatı üstü tek zonlu, sabit hava hacimliden % 20 - % 40 daha yüksektir.
•
•

Multizonlu veya merkezi iki borulu soğutulmuş sulu sistemden % 0 - % 20 daha yüksektir.
Dört borulu olandan % 0 - % 20 daha düşüktür.

b) Performansın, Toprak Isı Değiştiricisine ve Ekipmana Bağlı Olması:
Birçok kişi, sistem “jeotermal” olduğu için, daha iyi olması gerektiğini farz ediyor. Deneyimi olmayan
kişiler ise, gideri yüksek ekipman olarak tanımlıyor ve toprak ısı değiştiricisinin tasarımı ile montaj
kalitesi nasıl olursa olsun, yüksek performansta işletilmesini bekliyor. Toprak ısı değiştiricisi giderleri
aşırı göründüğü zaman bilinen başka bir uygulamaya göre, düşük kaliteli ısı pompaları ve adi su
dolaşımlı sistemler olarak belirtiliyor.
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Tablo 5. YKIPlarının Isı Değiştiricisi Tipine Göre Yararları ve Sakıncaları [73,74]
SİSTEMLER

YARARLARI

Yatay Toprak Isı
Değiştiricili
Isı Pompası

• Enerji tüketimi düşük
• İşletme giderleri orta
• Performansı
hava/hava
sistemlerden daha iyi

Düşey Toprak
Isı
Değiştiricili
Isı Pompası

• Enerji tüketimi düşük
• İşletme giderleri orta
• Performansı,
hava/hava
sistemlerden daha iyi

Yüzey Suyuna
Daldırılmış
Isı Pompası

•
•
•
•

Enerji verimli
İşletme giderleri orta
İlave ısı gerekmeyebilir.
Isı
kaynağı/kuyu
sıcaklıkları
göreceli olarak sabit
• Hava kaynaklı ısı pompasında
olduğu gibi, defrost çevrimi
gerektirmez

SAKINCALARI
• Kuru toprak, sudan daha az ısı
kaynağı/ısı kuyusu
• İlk yatırımı yüksek
• Kaçakları bulmak ve onarmak zor
• Pompalama giderleri
• Çok fazla açık alan gerektirmesi
• Kuru toprak, sudan daha az ısı
kaynağı/ısı kuyusu
• İlk yatırımı yüksek
• Kaçakları bulmak ve onarmak zor
• Pompalama giderleri
• Derin kuyular çukur kazmaktan
çok daha pahalı
• Uygun su yerleri (göl, havuz gibi)
sınırlı
• Sistemin tıkanması, kirlenme,
kabuklanma veya korozyon
• Akıntı veya dalga etkisi, cihaza
zarar verebilir.
• İlk yatırımı yüksek
• Pompalama gideri

c) Nitelikli (Ehliyetli) Tasarımcıların Sayısının Sınırlı Olması:
HVAC tasarımcıları; daralan konstrüksiyon bütçeleri, artan standart istemleri ve giderek çoğalan yasal
sorumluluk arasında sıkışmış durumdadır. Genellikle yapmak istedikleri son şey, “yeni” bir şeyi
denemektir.
d) Nitelikli Müteahhitlerin Sayısının Sınırlı Olması:
Uzman toprak ısı değiştiricisi müteahhidi olmak için gerekli olan ekipman ve zamana yapılan yatırım
önemlidir.
e) HVAC Ekipmanı Satıcı Karının Az Olması:
TKIPlarının satıcılar bakımından çekiciliği düşüktür. Bununla beraber, YKIPlarının basitliği, bu konuda
çalışan mühendisi daha fazla bağımsız kılmaktadır. Böylece, ekipman satıcıları için iş başına toplam
kar daha az olup, alışılagelmiş ekipmanı satmak genellikle daha fazla yararlıdır.
Ayrıca, Tablo 5’ de;
verilmektedir [73,74].

toprak ısı değiştiricisinin tipine göre, YKIPlarının yararları ve sakıncaları

4. YER KAYNAKLI ISI POMPASININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
YKIPları, iklimlendirme; ısıtma, soğutma ve nem kontrolü sağlar. Bunun yanı sıra, ya ilave ısıtma
vererek ya da alışıla gelmiş su ısıtıcılarının yerine geçerek, sıcak su üretilebilir. YKIPları, ocaklarda
olduğu gibi, kimyasal enerjiyi ısı enerjisine çevirmeden öte, ısının taşınmasıyla işler.
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Şekil 2. Yer Kaynaklı Isı Pompasının Şematik Gösterimi
Bu sistemlerde (ısı pompası ısıtma/soğutma tesisi); Bölüm 2.3’ de belirtildiği ve Şekil 1’ de [73,75]
şematik olarak gösterildiği gibi, üç ana alt sistem veya kısım vardır : (i) Bina ile yer bağlantısı içinde
dolaşan akışkanı taşımak için bir ısı pompası, (ii) Akışkan ile yer arasındaki ısıyı transfer etmek için bir
yer bağlantısı (toprak/su ısı değiştiricisi/ısı kaynağı tesisi) ve (iii) Binayı ısıtmak veya soğutmak için
gerekli olan alt sistem (ısıdan yararlanma tesisi). Aynı zamanda, bu sistemlerde binanın sıcak su
ısıtıcısını desteklemek için bir düzenek (desuperheater; kızgın buhar soğutucusu) veya binanın sıcak
su ihtiyaçlarının hepsini karşılamak için bir sıcak su üreticisi kullanılır [72].
Isıtma modunda, ısı YKIPsıyla, toprak veya su ısı değiştiricisine (TSIDne) bağlanan devrede dolaşan
akışkandan çekilir ve genellikle, hava kanalı sistemiyle, eve ya da binaya dağıtılır. Binadan çıkan daha
soğuk hava, YKIPsına tekrar yollanır. Burada, TSIDne giden akışkanı soğutur. Daha sonra, akışkan;
TSID içinden geçerken, tekrar ısınır.
Soğutma modunda ise, proses ters olarak gerçekleştirilir. TSIDnden gelen göreceli olarak soğuk
akışkan, binadan ısıyı yutar ve bu ısıyı, toprağa transfer eder.
a) Yer Kaynaklı Isı Pompası
Şekil 2’ de gösterildiği gibi, YKIPsı tek bir kabine içinde paketlenmiş olup, kompresör, soğutucu
akışkan ısı değiştiricisini ve kontrol elemanlarını içerir. Aynı zamanda, hava kanalı kullanılarak ısıyı
dağıtan sistemlerde; hava yönlendiricileri, fan, filtre, soğutucu akışkan/hava ısı değiştiricisi ve
iklimlendirme sistemi için kondens boşaltma sistemi bulunur. Evlerdeki YKIPları, genellikle bodrum
katına, tavan arasına veya küçük odalara konur. Ticari uygulamalarda, asma tavan üstüne asılabilir
veya ayrı bir konsola da konulabilir [72].

__________________________________

460

_______

Şekil 3. Bir YKIPsı Kesit Görünüşü
b) Toprak veya Su Isı Değiştiricisi (Isı Kaynağı Tesisi)
Bu ısı değiştiricisi, toprağa gömülmüş veya herhangi bir su kaynağına (kuyu, göl, gibi) daldırılmış
borulardan oluşur. Bu sistemlerde, ya yatay olarak yada düşey olarak (Şekil 3,4,5,6 ve 7)
gömülmüş/daldırılmış polietilen boru serpantini kullanılır [73].

Şekil 4. Kapalı Çevrimli Sistem: (a) Düşey ve (b) Yatay
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Şekil 5. Yatay Toprak Isı Değiştiricisinin Bazı Uygulama Şekilleri

Şekil 6. Düşey Toprak Isı Değiştiricisi Kesit Resmi (Kapalı-Dış Muhafazalı) [73]
Yerden (toprak veya su) geçerken ısıtılan veya soğutulan alkol/antifriz esaslı bir su eriyiği, borular
içinden geçer. Direk genleşmeli sistemler denilen, bazı sistemlerde, ısı pompasının soğutucu
akışkanı, toprak veya su ısı değiştiricisinin içinden geçer. Böylece, su eriyiği, ilave pompa ve ısı
değiştiricisi ihtiyacı gerekmez. Bu direk genleşmeli sistemlerde, bakırdan [76] yapılmış serpantinler
kullanılır ve hiçbir ısı değiştiricisi olmadığı için, daha fazla verimlidir [73].
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Şekil 7. Düşey Toprak Isı Değiştiricisi Kesit Resmi (Kapalı Çevrim) [73]
Düşey toprak veya su ısı değiştirici (TSID) sisteminin paralel birçok düşey serpantinlerden
oluşturulması mümkündür (Şekil 7). Bu yerleşimde, daha küçük çapta borular kullanılır ve tek bir
düşey sistem gibi daha derin olarak konulmazlar veya yatay bir sistem gibi daha fazla alan gerektirir.

Şekil 8. Düşey Toprak Isı Değiştiricilerinin Paralel Bağlanışı [73]
c) Dağıtım Sistemi (Isıdan Yararlanma Tesisi)
Birçok evsel YKIPsı sisteminde, sıcak veya soğuk havayı dağıtmak ve nem kontrolü sağlamak için,
alışıla gelmiş hava dağıtm kanalları kullanılır. Birkaç sistemde, bir veya daha fazla fan-coil unitesi,
radyatörler veya döşemeden ısıtma sistemi söz konusudur. Uygun şekilde tasarlanmış, kurulmuş ve
sızdırmaz hava kanalları, sistemin veriminin sağlanması için önemlidir. Kanallar yalıtılmalıdır ve
mümkün olduğu yerde, yapının ısıl zarfı (iklimlendirilen hacmin) içinde olmalıdır.
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Okullar ve ofisler gibi büyük ticari yapılardaki sistemlerde sık sık farklı yerleşim kullanılır. Çoklu ısı
pompaları (belki her bir sınıf veya ofis için bir adet), yapının içindeki bir çevrimle aynı toprak ısı
değiştiricisine bağlanır. Bu şekilde, yapının her bir alanının ayrı olarak kontrolü yapılabilir. Yapının
gölgeli tarafındaki ısı pompaları ısıtma yaparken, güneşli tarafındakiler ise, soğutma sağlarlar. Bu
yerleşim çok ekonomiktir. Çünkü; sadece yapının ısıtma ve soğutma ihtiyaçları arasındaki fark için ısı
kaynağı veya ısı kuyusu olarak kullanılan toprak ısı değiştiricisiyle, ısı; yanlızca yapının bir alanından
diğer alanına transfer edilecektir [72].
d) Su Isıtma
Sıcak, nemli iklimlerde, sıcak kullanma suyu için soğutucu akışkan çevriminin yüksek basınçlı tarafına
bir ısı değiştiricisinin konulması önerilir. Bu cihaz, genellikle, soğutma modunda veya ısıtma modunda
fazla ısıtma kapasitesiyle (güney iklimlerde mevcut olan) sıcak su elde etmek için kompresörün
kullanıldığı kızgın buhar soğutucularıdır (desuperheater). Bu ısı değiştiricisi kompresör çıkışına
konulur. Sıkıştırılan gazdan ortaya çıkan fazla ısıyı, evin sıcak su tankına giden bir su hattına transfer
eder. Yazın, iklimlendirme sık sık yapıldığı zaman, kızgın buhar soğutucusu; ev sakinlerinin ihtiyacı
olan tüm sıcak suyu sağlar. Bununla beraber, kızgın buhar soğutucusu; kış süresince daha az sıcak
su sağlar ve sistem işletilmediği zaman, ilkbahar ve sonbahar süresince hiç sıcak su sağlamaz [8,72].
Bugün kurulan konutsal ölçekte birçok sistem, ısı veya iklimlendirme yapıldığı zaman sıcak kullanma
suyu elde etmek için, kızgın buhar soğutucusu ile donatılır. Daha büyük ısı değiştiricileri ve ısıtma
suyu için kullanılacak soğutucu akışkan devresinin tüm yoğuşma kapasitesinden yararlanmayı
mümkün kılan kontrol mekanizmaları olan üniteler piyasada bulunmaktadır [8].

5. ÜLKEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
YKIP üzerine ülkemizde yapılan çalışmalar, üç kısımda ele alınabilir: (i) Üniversite Çalışmaları, (ii)
Standartlaştırma Çalışmaları ve (iii) Uygulama (Kurma ve İşletme) Çalışmaları
5.1. ÜNİVERSİTE ÇALIŞMALARI
Üniversitelerimizde YKIPsı konusunda çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Hatta, bazı
üniverisitelerimizin Lisans Üstü programlarında, uzun yıllardan beri seçmeli olarak “Isı Pompaları”
dersi verilmektedir. Bu bağlamda, sözü geçen çalışmalar; (i) teorik ve (ii) teorik ve deneysel olmak
üzere, iki kısımda incelenecektir:
Teorik Çalışmalar
Ülkemizdeki üniversitelerde, YKIPsı ile ilgili olarak gerek makale/veya bildiri [77,78] gerekse de
Yüksek Lisans Tezi [79,80,81] ve doktora tezi [82] bazında çeşitli çalışmalar yürütülmüştür.
TKIPlarının kent dışı konutlarda kullanımına ilişkin yararlanma yöntemleri, Kılkış [77] tarafından
açıklanmıştır. Bu çerçevede, somut örneklerle ısı pompaları da kullanılarak, bu yöntemin ne denli
geçerli olabileceği gösterilmektedir. Basit ve ucuz ısı pompalarının geliştirilmesi ile bu yöntemin
ülkemizde de ilgi çekeceği savunulmaktadır.
Hepbaşlı [79] tarafından, 1985 yılında; “Isı Pompası Sistemleri ve Konut Isıtılması” isimli Yüksek
Lisans çalışmasında, ısı kaynağı olarak topraktan yararlanarak, toprak-su/ısı pompası tesisi ile, konut
ısıtılması üzerine çalışılmıştır. “Projelendirmeye esas olan tek katlı ve toprak ısı değiştiricilerinin
yerleştirilmesine uygun, yeterli toprak alanı bulunan binaya döşemeden ısıtma metodu uygulanmıştır.
Bu çalışmada; hem yatay hem de düşey toprak-ısı değiştiricisi tasarımı yapılmış ve bu iki farklı
yöntemin birbirine göre üstünlükleri incelenmiştir.”
Ataman [80] tarafından, “Toprak Kaynaklı Isı Pompaları (TKIP)nın Tasarımı” üzerine bir Yüksek
Lisans Tezi tamamlanmıştır. Bu çalışmada; şu hususlar belirtilmiştir: “Isı pompalarında kaynak olarak
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toprağın kullanımı, toprağa gömülen ısı pompalarının maliyetlerinden ötürü, kaynak olarak havayı
kullanan ısı pompalarına göre daha yüksek yatırım maliyetleri gerektirmektedir. Ancak, TKIP’nın ısı
tesir katsayılarının daha yüksek olması işletim maliyetlerini azaltmaktadır. Toprak ısı değiştiricilerinin
maliyetlerinin yüksek olması, boyutlandırmanın çok iyi yapılmasını gerektirir. Bunun için ise, toprak
özelliklerinin, gerek hava gerekse toprak sıcaklık değerlerinin ve ısı pompası karakteristiklerinin çok iyi
bilinmesi gerekir. Ayrıca, boyutlandırma sonunda, ekonomik analizin çok iyi yapılması gerekir. Ataman
tarafından yapılan çalışmada; Göztepe’ de inşa edilen bir konutun toprak kaynaklı ısı pompası ile
ısıtılması ele alınmış, konutun ısı kaybı derece gün metoduyla hesaplanarak uygun ısı pompası
seçilmiştir. Seçilen bu ısı pompasının çalışma şartlarına uygun olarak, toprak ısı değiştiricilerinin
boyutlandırılmasına geçilmiştir. Toprak ısı değiştiricileri boyutlandırılırken, topraktaki sıcaklık değişimi
Kelvin Çizgisel Kaynak Teorisi’nin, Ayna Görüntü Metodu eklenerek elde edilmiştir. Bu metodun
kullanılması için gerekli toprak direncinin hesabında ise, tüm boruların birbirlerine olan ısıl etkileşimi
göz önüne alınmıştır.”
Teorik ve Deneysel Çalışmalar
Ülkemizde, YKIPları konusunda, deneysel ve teorik olarak, biri Yüksek Lisans [81] ve diğeri ise,
Doktora [82] olmak üzere iki tanedir.
Babür [81] tarafından 1986’ da yapılan, “Design and Construction of An Earth Source Heat Pump
(Toprak Kaynaklı Isı Pompası Tasarımı ve Yapımı)” isimli Yüksek Lisans çalışmasında, ODTÜ Makina
Mühendisliği Bölümü’nde var olan cihazlar kullanılarak, toprak hava arasında çalışan bir ısı
pompasının tasarımı ve yapımı gerçekleştirilmiştir. “İki devreden oluşan ısı pompasının, bir devresi
Soğutucu Akışkan 12 ile çalışan soğutma çevrimi, diğer devresi ise, içinden su-antifriz karışımı
(salamura) geçen toprak altındaki boru demetidir. Toprak altındaki boru demeti 10 m uzunluğunda 5/8”
bakır borudan yapılmıştır. Soğutma ve salamura devreleri bir depo içindeki helis ısı değiştiricisi ile
birleştirilmiştir. Deney düzeni toprak sıcaklık dağılımını ölçmek ve ısı pompasının etkenlik katsayısını
belirlemek için gerekli ölçme cihazları ile donatılmıştır. 1985-86 ısıtma mevsiminde değişen iklim
koşullarında ve değişken salamura kütle debisinde toplam 44 deney yapılmıştır. Topraktan soğurulan
ısı gücü ölçülmüş ve teorik modellerin tahminleri ile karşılaştırılmıştır.”
Kara [82] tarafından, “Düşük Sıcaklıktaki Jeotermal Kaynakların Isı Pompası Yardımıyla Bina
Isıtmada Kullanımı” isimli bir doktora çalışması tamamlanmıştır. Bu çalışmada; Erzurum yöresinde
bulunan jeotermal kuyulardan çıkan düşük sıcaklıkta olduğu ve sadece kaplıca amacıyla kullanıldığı
belirtilmiştir. “Örneğin; Erzurum’ un Pasinler ilçesinde 200 m derinlikte 42 oC sıcaklık ve 75-95 l/s
debide iki kuyu, Ilıca ilçesinde ise, 605 m derinlikte 39 oC sıcaklıkta jeotermal kuyular mevcuttur. Bu
kuyular, kaplıca amacıyla kullanılmaktadır ve kaplıcalardan atılan jeotermal suyun sıcaklığı 30-35 oC
dolayındadır. Bu çerçevede, yukarıda sözü geçen düşük sıcaklıktaki jeotermal kaynakların bina
ısıtılmasında değerlendirilmesi amacıyla, su-su tipi bir jeotermal ısı pompası sistemi tasarlanmış ve
sistemin bir bilgisayar modeli geliştirilmiştir. Sistemde; 35 oC sıcaklıkta jeotermal kaynak kullanılarak,
döşemeden ısıtma amacıyla 45 oC sıcaklıkta su üretilmiştir. Sonuçta; R-22 gazı ile çalışan jeotermal
ısı pompası sisteminin toplam etki katsayısı 2.8 olarak belirlenmiş ve geliştirilen bilgisayar
programından elde edilen sonuçların deneysel sonuçlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bilgisayar
programı yardımıyla, bu sistemde R-22’ ye alternatif olarak R-500 ve R-502 gazlarının kullanımı
incelenmiş ve en yüksek etki katsayısının R-500 gazı ile elde edileceği sonucuna varılmıştır. Öte
yandan, yapılan inceleme sonucunda; çevre dostu olması nedeniyle, son yıllarda kullanımı
yaygınlaşan R-134a gazının kullanılmasının daha da iyi bir netice vereceği anlaşılmıştır.”
5.2 STANDARDLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Isı pompaları ile ilgili olarak TSE tarafından 14 adet standart (Tablo 6a ve 6b) hazırlanmıştır [83].
Tablo 6a’ da gösterildiği gibi, bu standartlardan sadece ikisi (TS prEN 255-3 ve TS 10055) YKIPları ile
ilgilidir.
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Tablo 6a. Isı Pompaları İle İlgili Türk Standartları Listesi [83]
SIRA
NO
1

2

TS NO.

TARİH

TS prEN
255-3

04.04.1996

TS 10055

31.03.1992

AÇIKLAMA
Isı Pompaları Elektrik Enerjisiyle Tahrik Edilen
Kompresörle Çalışan Isıtma veya Isıtma/Soğutma
Amacıyla Kullanılan Bölüm 3: Sudan/Suya ve Tuzlu
Sudan/Suya Isı Pompaları. Deneyler ve İşaretleme
Kuralları
Isı Pompaları-Mekanik Tahrikli-Sudan-Suya Tip

Tablo 6b. Isı Pompaları İle İlgili Türk Standartları Listesi [83]
SIRA
NO

TS NO.

TARİH

1

TS prEN
255-2

04.08.1996

2

TS prEN
255-4

09.03.1996

3

TS prEN
255-6

15.10.1996

4

TS prEN
255-7

09.03.1996

5

TS EN
378-1
TS EN
378-2

07.11.1995

7

TS prEN
378-9

28.03.1996

8

TS 9339

26.04.1991

9

TS 9340
EN 255-1

03.12.1996

10
11
12

TS 9607
TS 9971
TS prEN
12263

26.11.1991
03.10.1992
16.12.1997

6

07.11.1995

AÇIKLAMA
Isı Pompaları Elektrik Enerjisiyle Tahrik Edilen
Kompresörle Çalışan Isıtma veya Isıtma/Soğutma
Amacıyla Kullanılan Bölüm 2: Havadan/Suya Isı
Pompaları. Deneyler ve İşaretleme Kuralları
Isı Pompaları Elektrik Enerjisiyle Tahrik Edilen
Kompresörle Çalışan Isıtma veya Isıtma/Soğutma
Amacıyla Kullanılan Bölüm 4: Havadan/Havaya Isı
Pompaları. Deneyler ve İşaretleme Kuralları
Isı Pompaları Elektrik Enerjisiyle Tahrik Edilen
Kompresörle Çalışan Isıtma veya Isıtma/Soğutma
Amacıyla Kullanılan Bölüm 6: Kullanma Sıcak Suyu
Isıtmada Kullanılan Isı Pompaları-Tarifler. Deney
Metotları ve İşaretleme Kuralları
Isı Pompaları Elektrik Enerjisiyle Tahrik Edilen
Kompresörle Çalışan Isıtma veya Isıtma/Soğutma
Amacıyla Kullanılan Bölüm 6: Kullanma Sıcak Suyu
Isıtmada Kullanılan Isı Pompaları-Hava Kaynaklı Gürültü
İçin Ölçülmesi-Ses Gücü Seviyesinin Tayin Edilmesi
Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları Güvenlik ve Çevre
Kuralları Bölüm 1: Temel Kavramlar
Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları Güvenlik ve Çevre
Kuralları Bölüm 2: Genel Tarifler
Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları Güvenlik ve Çevre
Kuralları Bölüm 9: Soğutucu Akışkanlara Karşı Şahsi
Koruyucu Donanım
Isı Pompaları-Mekanik Tahrikli-Sınıflandırma ve Çalışma
Esasları
Isı Pompaları Elektrik Enerjisiyle Tahrik Edilen
Kompresörle Çalışan Isıtma veya Isıtma/Soğutma
Amacıyla Kullanılan Bölüm 1: Terimler, Tarifler ve
Adlandırma
Isı Pompaları-Mekanik Tahrikli-Havadan-Havaya Tip
Isı Pompaları-Mekanik Tahrikli-Havadan-Havaya Tip
Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları-Basıncın
Sınırlandırılmasında Kullanılan Emniyet CihazlarıÖzellikler ve Tip Deneyler
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5.3 UYGULAMA ÇALIŞMALARI
Ülkemizde, YKIPları henüz imal edilmemektedir. Bununla beraber, bazı firmalar imal etmeyi
düşünmektedir. Bunun yanı sıra, YKIPları, ülkemizdeki bazı firmalar [84,85,86,87] tarafından yurt
dışından ithal edilmekte ve bu konuda sınırlı firma [84,85,86,87,88] çalışmaktadır. Ayrıca, şu ana
kadar kurulan YKIPsı sayısı, oldukça azdır. Tablo 7 ve 8’ de, sırasıyla, A ve B Firmaları tarafından
kurulan tesisler belirtilmiştir. C Firması [86], daha çok, yurt dışında birçok çalışmanın [89,90,91,92,93]
yürütüldüğü, “Su Çevrimli Isı Pompası Sistemleri (Water-Loop Heat Pump Systems)” ile ilgili
faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu firmanın, Maya Sitesi-Akatlar/İstanbul’ da kurmuş olduğu su çevrimli
ısı pompası sistemi vardır. Ancak, bu sistemle ilgili teknik değerler (yapınının ısıtma soğutma yükleri,
iklimlendirilen hacim) ve enerji parametreleri (yıllık ısı geri kazanım, soğutma enerjisindeki yıllık
tasarruflar, ısıtma ve soğutma enerjisinden yıllık tasarruflar) elde edilememiştir. D firması, birkaç aydır,
yabancı bir firmanın temsilciliğini almış olup, henüz kurulan sistem mevcut değildir. Bunun yanı sıra, E
firmasının Antalya’daki iki sudan suya ısı geri kazanımı ve sudan suya ısı pompası uygulaması
mevcuttur [88].
Tablo 7. A Firması Tarafından Kurulan YKIPları [84]
S
ı
r
a

Yeri

N
o
1 İstanbul
Acarlar
İstanbul
2 Acarlar
3 İstanbul
Acarlar
4 İstanbul
M.Ş.Paşa
5 Mersin
İnsuyu
6 Sapanca
7 Silivri
İstanbul
8 Acarlar
9 İstanbul
Acarlar

Net
Isıtılan
Yüz.
Alanı
(m2)/
Hacim
(m3)

(kW)

276 /
745
320 /
864
460 /
1288

26.00 /
-30.14 /
-42.93
59.91

400
1200
435
1218
230
621
300
840
460
1288

41.87 /
-42.49
56.65
21.66 /
-29.30
39.07
44.93
59.91

/
/
/
/
/

TOPRAK
DEĞİŞTİRİCİSİ

Isıtma /
Soğutma
Yükü

/

/

/

ISI
Yapının
Isıtma/
Soğut.
Şekli

Sondaj/
Serme

Derinlik/
Uzunluk
(m)

Sondaj

120

Sondaj

140

Sondaj

170

Serme

550

Radyatör

Serme

600

Fan-coil

Serme

330

Sondaj

130

Yerden
Isıtma
Fan-coil

/

170
Sondaj

Isıtma /
Soğut.
Etki
Kats.
(IEK/
SEK)

Yerden
Isıtma
(YI)
Yerden
Isıtma
YI +
Fan-coil

YI +
Fan-coil

320 / 31.26 /
Sondaj
140
Radyatör
-896
AÇIKLAMALAR:
• Tüm borular, 1 ¼ “ çapındadır.
• Günlük işletme saati, ortalama 10 saat olarak verilmiştir.
• 10.06.1999 tarihi itibariyle, firma tarafından verilen
değerlerdir.

3.4 /
-3.5 /
-3.7 /
4.2
3.8 /
-3.9 /
4.1
3.6 /
-3.7 /
4.1
3.6 /
4.2
3.4 /
--
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Tablo 8. B Firması Tarafından Çalışması Süregelen YKIPları [85]
No

1
2
3
4
5
6

Yapı Yeri /
Özellikleri

İklimlendirilen
Yüzey Alanı
(m2)

İklimlendirilen
Hacmi
(m3)

TOPRAK
(SU)
Toprak

ISI

DEĞİŞTİRİCİSİ

Su

Boru Çapı

İzmit/
Dikey
Arke.
3500
14000
Sondaj
-¾“
Müze.
Maşukiye/
1100
3300
-3
1 ¼”
Villa
l/s
Bahçecik/
650
1520
-2
3/4 “
Villa
l/s
Akyazı/
1200
3240
-6
1 ¼”
Apt.
l/s
Konya/
24900
74700
--1 ¼”
Sitesi
Antalya/
8640
25920
-28
1 ¼”
Site
l/s
AÇIKLAMALAR:
• Çalışmalar devam etmektedir.
• 13.07.1999 tarihi itibariyle firma tarafından verilen değerlerdir.
• Kullanılan tüm borular SDR 11 PE 100 polietilendir.
• Dikey sondaj, 6” ve 110 m derinliktedir.
• Tüm üniteler, ısıtma/soğutma ve sıcak su temini içindir. Isıtma ve soğutma; fancoil ile sağlanmaktadır.
• Sudan yararlanmada, genellikle 60/85 m derinliğe inilmiştir.
• Dikey sondaj, hava üflemeli ve bina içersisinde hava kanalları ile
tasarlanmıştır.
• Dikey sondajda, 6” ‘lik sondaj çukuruna, 110+110 metre U dönüşlü PE 100
boru konmuştur.

6. YER KAYNAKLI ISI POMPALARI KURULUŞLARI NASIL ORGANİZE OLMALIDIR ?
Yurt dışında (Amerika’da), TKIPsı çalışmaları, tasarımdan montaja kadar her süreçte, organize
olmuştur. Bu bağlamda, TKIPsı endüstrisinde yer alan değişik kurum ve kuruluşlar bir fikir vermesi
bakımından ele alınacaktır. Bunlar; kamu şirketleri, elektrik kooperatifleri, müteahhitler, tasarım
mühendisi ve hidroloji müşavirleri, ekipman imalatçıları, üniversiteler ile araştırma kurumları ve
hükümetlerdir [73].
• Kamu şirketleri ve elektrik kooperatifleri; YKIPlarının tanıtılmasında ve bazı durumlarda montajında
işlevini görür. Enerji açısından verimli teknolojilerin kullanımını teşvik etmek için bazı krediler
verirler.
• Mühendislik ve hidroloji müşavirleri; YKIPlarını tasarlar ve ticari sistemler için ön saha etütlerini
yaparlar. Sistemlerin boyutu ve büyüklüğü; enerji ihtiyaçları ve saha koşullarına göre belirlenir.
• Müteahhitler; genel olarak montaj işinin çoğunu yapar. Çukurları kazar, kuyu sondajını yapar (Bazı
müteahhitler, delme işini taşerona yaptırır), boru hattını çeker, tesisat ve elektrik bağlantılarını
yapar ve sistemi kontrol ederek çalıştırır.
• Ekipman imalatçıları; ısı pompalarını, boruları ve YKIP sisteminde kullanılan ilgili ekipmanı sağlar.
Ekipmanın mühendislik standartları, ASTM (The American Society for Testing and Materials;
Amerikan Test ve Malzemeler Birliği)den temin edilir.
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• Üniversiteler, birlikler ve araştırma kurumları; genellikle, sistemin etkinliğini belirlemek için, yeni
teknikler ve test yöntemleri sağlar. Örneğin; IGSHPA (Uluslararası Toprak Kaynaklı Isı Pompası
Birliği) ASTM standartları olan ekipman ve malzemeleri önerir. Belirli ürünlerin kullanılmasının
istenmesi, YKIPlarının kurulmasında kalitenin sağlanmasının yollarından biridir. Antifriz, dolgu
malzemeleri ve diğer malzemeler dahil olmak üzere, YKIPlarının tüm konularında araştırma sürer.
Teknolojideki değişiklikler ve ilerlemeler aynı şekilde devam eder.
• Hükümetler; endüstri ve/veya ekipman standartlarını ve kurallarını ortaya koyar.

7. TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARININ TASARIM METODOLOJİSİ
YKIPsının enerji performansı; üç ana faktörden etkilenir [4]: (i) Isı pompası cihazı, (ii) dolaşım
(sirkülasyon) pompası veya kuyu pompası ve (iii) toprak ısı değiştiricisi veya yeraltı suyu kuyusu.
Isı pompası, sistemde en büyük tek enerji tüketicisidir. Isı pompasının performansı, makinanın verimi
ve toprak ısı değiştiricisi veya kuyu ile üretilen su sıcaklığının bir fonksiyonudur. Burada izlenmesi
gereken en önemli strateji, verimli bir ısı pompasıyla başlamaktır. Verimsiz bir ısı pompasının
performansını iyileştirmek için toprak ısı değiştiricisinin büyütülmesi, hem güç hem de pahalıdır.
YKIPlarının performansı, ARI tarafından belirlenmektedir. ARI 330 standardı ile soğutma (EVO veya
EER) ve ısıtma (IEK veya COP) için performans değerleri belirtilir. Mevcut ARI’ de, EVO (veya EER);
10 - 18.6 arasında ve EK (veya COP); 2.8 - 3.6 arasında olan cihazlar içerilmiştir. Bu değerler göz
önüne alındığında, ekipmanın performansı, satın alınan ısı pompasının kalitesine göre, hemen hemen
% 100 değişebilmektedir. Ekipmanın gerçek performansı; toprak sıcaklığının, pompalama enerjisinin
ve toprak ısı değiştiricisinin tasarımının bir fonksiyonu olan, toprak ısı değiştiricisiyle üretilen su
sıcaklığının fonksiyonudur.
Tablo 9. Yer Kaynaklı Isı Pompaları Tasarım Metodolojisi [6]
TASARIM AŞAMASI

1.
YAPININ
YERLEŞİMİNİ
BELİRLEYİN.
2.
EKİPMANI
SEÇİN.

3a.
TOPRAK
KAYNAKLI
ISI POMPALARI

TASARIM AŞAMASININ AÇIKLAMASI
• Mimari projeye göre, yapının yerleşimini zonlara ayırın.
• Her bir zonun ısı kaybı/kazancını hesaplayın.
• Yapının zonlarını, merkezi veya çoklu toprak ısı değiştiricilerine göre
gruplandırın.
• Tasarım koşullarında kapasite ve verime dayalı olarak her bölge için ısı
pompalarını seçin.
• Basma yüksekliğini, sıcaklık aralığını, ünite tipini, sesi, servis durumunu
göz önüne alın.
• Uygulanabildiği taktirde, su kaynaklı sulu ısıtma ve soğutma düzenini
belirleyin.
• Kanal, ısı geri kazanımı, ön iklimlendirme serpantinleri gibi,
havalandırma sisteminin elemanlarını seçin.
• Toprak özelliklerini belirleyin (test delikleri yapın).
• Boru tipini, boyutunu, delik ayrılmasını, dolgu malzemesini belirleyin.
• Gerekli delik çapını hesaplayın.
• Dış kollektörleri tasarlayın.
• Hava atma sistemini tasarlayın.
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Tablo 9 (Devamı). Yer Kaynaklı Isı Pompaları Tasarım Metodolojisi [6]

TASARIM AŞAMASI
3b.
YERALTI
SU KAYNAKLI
ISI POMPALARI
3c.
DENİZ
SU KAYNAKLI
ISI POMPALARI

4.
YAPININ
BORU
TESİSATINI
TASARLAYIN.
.
5.
POMPA
VE
KONTROL
YÖNTEMİNİ
BELİRLEYİN.

6.
DİĞER
SEÇENEKLERİ
DEĞERLENDİRİN.

TASARIM AŞAMASININ AÇIKLAMASI

•
•
•
•

Yeraltı suyunun kullanılabilirliğini/kalitesini belirleyin.
Gerekli kuyu debisini belirleyin.
Suyun dışarı verilme yöntemini belirleyin.
Yeraltı suyu-su ısı değiştiricisini belirleyin.

•
•
•
•
•

Rezervin debilerini, derinliğini ve sıcaklıklarını (yüksek/düşük) bulun.
Serpantin boyutu ve tipini belirleyin.
Gerekli serpantin uzunluğunu hesaplayın.
Dış kollektörleri tasarlayın.
Hava atma sistemini tasarlayın.

• Merkezi toprak ısı değiştiricisinin, çoklu ısı değiştiricisine göre
yararlarını gözden geçirin.
• Basınç kayıpları az olacak şekilde hattı belirleyin ve boru sistemini
boyutlandırın.
• Isı pompaları ve ayırma vanalarıyla aç/kapa (on/off) akış kontrolü
sağlayın.
• İç boru tesisatı, yalıtım, antifriz, inhibitör gibi malzemeleri belirleyin.
• Merkezi pompanın (pompaların) çoklu ayrı pompalara göre yararlarını
gözden geçirin.
• Pompa karakteristik eğrisine göre, hemen hemen maksimum veriminde
pompaları işletmek üzere pompayı (pompaları) seçin.
• Kontrolsüz, aç/kapa kontrolle, çoklu hızlı (veya çoklu pompa), değişken
hızlı gibi pompa kontrol seçeneklerini gözden geçirin.
• Toplam talebin % 10’ nundan daha büyük olduğu taktirde, çevrimin
pompa gücünü hesaplayarak, sistemi yeniden tasarlayın.
• Gerekli olan toprak ısı değiştiricisi boyutunu azaltmak için, daha yüksek
verimli ısı pompalarını kullanın.
• Çevrimin boyutunu düşürmek için, soğutma kulesi veya daha soğuk
akışkan kullanın.
• Düşey sondaj delik ayrılmasını veya serpantin boru boyunu arttırın
veya azaltın.
• Kontrol giderleri dahil olmak üzere, çoklu çevrimlerin ve pompaların,
merkezi çevrimlere ve pompaya göre giderlerini inceleyin.
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Toprağın Isıl Özelliklerini
Belirleyiniz.

YKIPnın Sıcaklıklarını
Tahmin Ediniz.

Toprak ısı Değiştiricisinin
Aylık Enerji Yüklerini Bulunuz.

Toprak ısı Değiştiricisinin
Yerleşim Tipini Seçiniz.
TKIPsının Sıcaklıklarını
Ayarlayınız.

YKIPsın Sıcaklıklarını
Hesaplayınız.

HAYIR

Yaklaşıyor
mu?

Evet

Tamam

YKIPsının Sıcaklık
Limitlerini Kontrol Ediniz.

Özelliklerin Dışında
Kalıyorsa

Dur
Saha Parametrelerini
Ayarlayınız.
• Açıklık
• Derinlik
• Yerleşim
Hibrid Sistemi Göz Önüne
Alınız.

Şekil 9. Yer Kaynaklı Isı Pompaları Tasarım Metodolojisi [71]
Kısaca; bir TKIPsı sistemi değerlendirildiği zaman, sistemin verimini tam olarak anlayabilmek için,
makinanın verimini, toprak ısı değiştiricisinin yeterliliği ve pompalama tasarımının uygunluğu göz
önüne alınmalıdır. Başka bir deyişle, Tablo 9 ve Şekil 9’ da, gösterildiği gibi, bir metodolojiye göre
tasarım yapılmalıdır [6,71].
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8. YER KAYNAKLI ISI POMPALARIYLA İLGİLİ SIK SIK SORULAN SORULAR
YKIPları ile uğraşıldığında aşağıda belirtilen bir dizi sorular ile karşı karşıya kalınır. Burada, sadece
bunların bir kısmı, soru-cevap şeklinde verilecektir. Bir bakıma, hem bu konuda çalışma yapmak
isteyenlere hem de kullanıcılara yol göstermek amaçlanmıştır [94,95]. Bununla beraber, bazı
rakamların, yurtdışı uygulama değerleri olduğu ve sadece bir fikir vermek amacıyla verildiği göz ardı
edilmemelidir.
8.1. GENEL SORU-CEVAP LİSTESİ
• S 1: YKIPsı nedir ?
• C 1: YKIPsı, evi veya iş yerini ısıtmak ve soğutmak için, toprak ve/veya yeraltı suyunun doğal ısı
depolama kabiliyetini kullanan, elektrik motoruyla tahrik edilen bir soğutma cihazıdır.
• S 2: YKIPsı nasıl çalışır ?
• C 2: Herhangi bir ısı pompası gibi, ısı enerjisini bir yerden diğerine taşır. Evlerdeki buzdolabı da
aynı prensibe göre çalışır. Soğutma işlemini kullanarak, YKIPları; toprak ve/veya yeraltı suyunda
depolanan ısı enerjisini çeker ve bu enerjiyi eve transfer eder.
• S 3: Isı, yer ile ev arasında nasıl transfer edilir ?
• C 3: Yerin, ısı enerjisini yutma ve depolama kabiliyeti vardır. Isı, yerden bir sıvı ortamla (yeraltı
suyu veya antifriz eriyiği) alınır ve bir ısı değiştiricisinden geçerek ısı pompasına basılır. Isı
pompasında, evi ısıtmak için bir soğutucu akışkanın sıkıştırma ve buharlaştırma çevrimiyle ısı
yükseltilir. Yazın, bu işlem tersine olur ve evin içindeki ısı çekilerek sıvıyla yere transfer edilir.
• S 4: Isıtma ve soğutmadan söz ediliyor. YKIPlarıyla bunların her ikisi yapılabilir mi ?
• C 4: Bir ısı pompasını o kadar çok yönlü yapan özelliklerden biri, ısıtma ve soğutmayı yapmasıdır.
Bu, oda içindeki termostatın düğmesinin kolayca çevrilmesiyle olur (bu, isteğe göre otomatik olarak
da yapılabilir). Soğutma modunda, YKIPsı; ısıyı odanın içinden alır ve yeraltı suyu veya toprak ısı
değiştiricisi yardımıyla daha soğuk yere transfer eder.
• S 5: Isıtma ve soğutma serpantinlerinin (ısı değiştiricilerinin) ayrılmasına gerek var mıdır ?
• C 5: Hayır, gerek yoktur. Aynı ısı değiştiricisi, her ikisi için kullanılır. Isıtmadan soğutmaya geçildiği
veya tam tersi olduğu zaman, ısı akışı ters çevrilir.
• S 6: Yeraltındaki boru sistemi gerçekten çalışır mı ?
• C 6: Yeraltına gömülen boru veya yer altı ısı değiştiricisi, ısı pompası teknolojisindeki en fazla
teknik ilerlemedir. Isı enerjisinden yararlanmak için, yeraltına boruyu gömmek, 1940’lı yıllarda
başlamıştır. Bununla beraber, sadece son 10 yıldır yeni ısı pompası tasarımları ve iyileştirilmiş boru
malzemeleri, YKIPlarını en verimli ısıtma ve soğutma sistemleri kılmak için kombine edilmiştir.
• S 7: Isı pompası prosesinin mekanizması nasıldır ?
• C 7: Isı pompası terimini tanımasa bile, bir buzdolabı veya klima cihazı olan birisi, ısı pompasının
işletmesini görmüştür. Bu makinalar, ısı üretmekten öte, mevcut ısıyı alır ve bu ısıyı daha düşük
sıcaklıktaki bir yerden daha yüksek sıcaklıktaki bir yere taşırlar (bundan ötürü, ısı “pompası” terimi
kullanılır). Buzdolaplarının amacı; soğutma yapmaktır. Isı pompaları aynı zamanda, ısıtma için
ısıyı, düşük bir sıcaklık kaynağından daha yüksek sıcaklıktaki bir hacme taşırlar. Örneğin; hava
kaynaklı bir ısı pompası, ısıyı dış havadan alır ve bu ısıyı iç ortama verir. Isı kaynağı toprak veya
yeraltı suyu olmak üzere, YKIPsı da aynı şekilde çalışır. Düşük sıcaklıktaki ısının 38 oC’ nin
üstüne çıkarılması ve bunun içeriye transfer edilmesi; buharlaşma, sıkıştırma, yoğuşturma ve
genişleme çevrimini gerektirir. Bir soğutucu akışkan (genellikle R-22 soğutucu akışkanı), ısı
pompası çevriminde dolaşan iş yapan akışkan olarak kullanılır. Bu çevrim, soğuk soğutucu
akışkanın ısı değiştiricisinden (buharlaştırıcı) geçmesiyle ve düşük sıcaklıktaki kaynaktan (yer altı
ısı değiştiricisinden sıvı) ısının yutulmasıyla başlar. Soğutucu akışkan, yutulan ısıyla buharlaşır,
bundan sonra, gaz soğutucu akışkan, bir elektrikle çalışan kompresörden geçer. Burada, soğutucu
akışkan basınçlandırılarak, sıcaklığı 82 oC’ nin üzerine çıkarılır. Daha sonra, gaz; ısının çekildiği ve
yaklaşık olarak 43 oC sıcaklıkta eve pompalandığı bir soğutucu akışkan/hava ısı değiştiricisinde
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dolaştırılır. Isı kabı olduğu zaman, soğutucu akışkan sıvıya dönüşür. Sıvı, bir genişleme
vanasından geçerken soğutulur ve proses tamamlanır. İklimlendirme yapmak için, akış ters şekilde
gerçekleştirilir.
• S 8: Bir YKIPsının fiyatı ne kadardır ?
• C 8: YKIPsının ilk yatırımı alışılagelmiş sistemlerden daha fazladır. Ortalama olarak, bir YKIPsı
sistemi, ton kapasite başına yaklaşık olarak 2500 $, kabaca 2.5 ton’ luk bir ünite için, 6250 $ tutar.
Kıyaslama için, kurabileceğiniz en ucuz alternatif, 4000 $ civarındadır. Bununla beraber, YKIPsı
ısıtma, soğutma ve sıcak su sisteminin işletme giderleri göz önüne alındığı zaman, satın alma fiyatı
farkı, enerji tasarruflarıyla hızlı bir şekilde kapatılır. Amerika’da birçok elektrik şirketi, YKIPlarının
daha fazla çekici olması için, teşvikler sağlar.
• S 9: YKIPsının kullanımının artmasının, elektrik fiyatına ve kullanılabilirliğe olan etkisi nedir ?
• C 9: Pik yük ihtiyacının düşürülmesiyle, elektrik şirketleri daha fazla müşteriye hizmet eder ve
müşteri başına sabit giderlerini düşürür. Bu, kW başına daha az fiyata yol açar. Çünkü; yeni
kapasite için sabit yatırım yüksektir.
• S 10: YKIPsı sisteminin çevresel yararları nelerdir ?
• C 10: YKIPsı sistemleri enerjiyi korur ve atmosferdeki zehirli emisyon miktarını azaltır. Güneşten
gelen yenilebilir enerjiyi kullanırlar ve sistem dış havaya bağlı olmadığı için, yapının içindeki havayı
daha temiz tutarlar ve dış kirleticilerden arındırılmıştır.
• S 11: YKIPsı sistemlerini kurmak güç müdür ?
• C 11: Birçok ünitenin, özellikle başka bir zorlanmış havalı sistemin yerine geçeceği zaman,
kurulması kolaydır. YKIPları, fosil yakıtlı ocakların uygun olmadığı alanlara kurulabilir. Çünkü;
hiçbir yanma yoktur ve böylece, havalandırma gerektirmez. Kanal işi, mevcut hava dağıtım sistemi
olmadan, evlere yapılmalıdır. Kanalın kurulma gideri, kanalı yapanla değerlendirilebilir.
• S 12: Mevcut kanal, bu sistemle işlevini yerine getirir mi ?
• C 12: Evet. Birçok durumlarda işlevini yerine getirir. Kanal işini yapan kimse, kanal ihtiyaçlarını ve
gerektiğinde, iyileştirmeleri belirleyebilir.
• S 13: Toprak ısı değiştiricisini kendimiz kurabilir miyiz ?
• C 13: Bunun yapılması önerilmez. Borunun ısıl ergimesine ilaveten, delme ve çukur açma işleri, bu
işin uzmanı tarafından en iyi şekilde yapılır. Profesyonel olmayan montajlar, tasarrufları yok edecek
olan, optimum performansın azalmasına yol açar.
• S 14: Çukurlar ve düşey boru delikleri ne kadar uzaklıkta yerleştirilir ?
• C 14: Düşey boru delikleri 10 - 15 ft (yuvarlak olarak 3 - 4.5 m) uzaklıkla yerleştirilirken, çukurlar 4 5 ft (yuvarlak olarak 1.2 - 1.5 m) açıklıkla yapılır.
• S 15: Yatay bir sistemi kurmak ne kadar zaman alır ?
• C 15: Bu; toprak koşullarına, borunun uzunluğu ile
Genellikle, 1-2 günde tamamlanabilir.

derinliğine ve gerekli ekipmana bağlıdır.

• S 16: Donmanın olduğu işletme koşullarında performansta (etkinlikte) ne gibi değişimler olur ?
• C 16: Toprak sıcaklığının 4.5 oC’den -1.1 oC’ ye düşmesi, yaklaşık olarak kapasite ve verimde %
10’ luk kayba yol açar. -1.1 oC’ de, donan topraktaki nemden çekilen gizli ısı, kuzey iklimlerde
işletilen sistemlerde iyi performans vererek, sistemin kapasitesinin artmasına önemli ölçüde katkı
koyar.
• S 17: Toprağın donma koşulları herhangi bir problem doğurur mu ?
• C 17: Sistem uygun şekilde tasarlanıp kurulduğu taktirde, hayır. 3 - 4 ft’luk (yak. 0.9 - 1.2 m)
derinlikler, güneşin, donan toprağı yaz süresince eritmesini sağlar. Ton kapasite başına yeterli
uzunluk, bu sorunların üstesinden gelir.
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• S 18: Düşey bir sistem ne kadar sürede kurulabilir ?
• C 18: Düşey montajda, süre, kurulacak yerdeki hafriyatın tipi ve derinliğine, toprağın tipi ve
sertliğine ve aküferlerin bulunuşu gibi koşullarla değişir. Tipik delme süreleri, 1 - 2 gündür; toplam
kurma genellikle 2 günde yapılabilir.
• S 19 : Yatay ve düşey montajların yarar ve sakıncaları nelerdir ?
• C 19: Yatay montajlar, gider bakımından daha az ekipmanı gerektirerek, daha basittir. Bununla
beraber, toprak sıcaklığı ve nem miktarındaki değişimler nedeniyle, daha uzun borular kullanılır.
Montajlar, yoğun yağmurlu havadan olumsuz olarak etkilenir. Genellikle, daha büyük alan
gereklidir. Son derece sert kaya, sondaj makinaları için eğitilmiş kişileri gerektiren düşey montajı,
gerekli kılabilir. Ama daha az boru kullanılır. Arazinin sınırlı olduğu yerlerde, düşey montajlar
idealdir.
• S 20: Borunun uygun şekilde yerleştirildiğinden nasıl emin olunabilir ?
• C 20: Bu işin uzmanı seçilmelidir. Kuracak kişinin daha önce yaptıkları işlerin listesi istenmelidir.
Burada uzman kişiler, kapasitelerinin
doğrulanması ve aranması için, adres ve telefon
numaralarını vermekten mutluluk duyarlar. Bunu kuran kişinin nerede eğitim aldığına ve şimdiye
kadar ne kadar tesis kurduğuna bakılabilir.
• S 21: Toprak altı ısı değiştiricisi (serpantini) çimenlik veya peyzajı etkiler mi ?
• C 21: Hayır, etkilemez. Bu konuda yapılan araştırmalar; bu serpantinlerin yeşilliğe, ağaçlara veya
çalılara ters bir etkisi olmadığını göstermektedir. Birçok yatay montaj, yaklaşık 90 cm genişliğinde
çukurlar gerektirir. Geçici açık alanlar, çimle restore edilebilir. Düşey ısı değiştiricisi, daha az yer
gerektirir ve yeşilliklere önemli ölçüde zarar vermez.
• S 22: Isı değiştiricinin konulacağı alanda birçok gölgelik yapan ağaçların olması, toprak sıcaklığını
ve toprağın enerji kaynağı olarak kullanılmasını etkiler mi ?
• C 22: Asla, etkilemez.
• S 23: Bu sistemleri kurmak için, evin yalıtılması gerekir mi ?
• C 23: YKIPsı sistemleri, evin yalıtımı nasıl olursa olsun, ısıtma ve soğutma giderlerini azaltır.
Bununla beraber, yalıtım ve hava kaçakların önlenmesi, herhangi bir ısıtma ve soğutma tipinden
maksimum miktarda tasarruf sağlanmasında anahtar faktörlerdir.
• S 24: Bu sistemler, ticari, endüstriyel veya apartman ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilir mi ?
• C 24: Evet, kullanılabilir. YKIPsı sistemleri, yatay veya düşey toprak ısı değiştiricilerinin
düzenlenmesiyle, çoklu sistemlerin kullanılmasıyla kurulabilir. Bu, zon kontrolunu ve ara yük
dengelemesini kolaylaştırır.
• S 25: YKIPsı ile sıcak su nasıl elde edilir ?
• C 25: Kızgın buhar soğutucusu (desuperheater) kullanılarak, YKIPsı, atık ısıyı sıcak suyu ısıtmak
üzere devreye girer. Sistem soğutma modunda olduğu zaman, yaz süresince, ısıl prosesin yan
ürünü olarak sıcak su bedava elde edilir. Kışın, ısıtma modunda, kızgın buhar soğutucusu sıcak
suyun bir kısmını ısıtır. Bu kızgın buhar soğutucuları bazı ünitelerde standarttır, diğerlerinde ise,
isteğe bağlıdır.
• S 26: YKIPsı, fosil yakıtlı ocağa eklenebilir mi ?
• C 26: Evet, eklenebilir. İkili (dual) sistemler, çift yakıtlı ısıtma sisteminin olması istendiği yerlerde,
mevcut ocaklara kolayca ilave yapılabilir. YKIPsı, çift yakıtlı sistemlerde, ana ısıtma kaynağı olarak
ve fosil yakıtlı ocak ise, ilave ısının gerekli olduğu son derece soğuk havada ilave ısıtma olarak
kullanılır.
• S 27: Yukarıdaki soru, son derece soğuk iklimlerde ilave ısı kaynaklarının gerekli olduğu anlamına
mı geliyor ?
• C 27: Tüm sistemlerde, acil bir destekleme ünitesi kullanılır. Isı pompaları, en soğuk havada bile,
gerekli olan tüm ısıyı karşılayabilir. Tesisi kuracak kişi tarafından yapılacak ekonomik bir analiz,
ısının ne kadarının ısı pompasıyla ve ne kadarının ilave kaynakla karşılanacağını ortaya
çıkarılmalıdır.
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• S 28: YKIPsı sisteminin, toplam ısıtma ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli büyüklükte kurulması
önerilir mi ?
• C 28: Aslında, sistemi kuracak kişinin, ekipman seçiminde yol göstermek üzere, ısıtma ve soğutma
yük hesabını vermesi gerekir. YKIPsı sistemleri, genel olarak tüm soğutma ihtiyacını karşılamak
üzere boyutlandırılmalıdır. Isıtma ihtiyaçlarına bağlı olarak, bir YKIPsı sistemi, ısıtma tasarım
yükünün genellikle % 80 - 100’ ünü sağlar. Tüm ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak üzere sistemin
boyutlandırılması, ısıtma giderlerinin azalmasına yol açar, ama tasarruflar daha büyük sistemin
ilave toplamının karşılığını vermeyebilir.
• S 29: YKIPsı sisteminin garantisi var mıdır ?
• C 29: Hemen hemen
tüm YKIPsı imalatçıları, alışılagelmiş ısıtma ve soğutma sistemlerinin
garantilerine eşdeğer olan ana bileşenleri için bir garanti verir. YKIPlarında kullanılan plastik boru
imalatçıları ise, ürünlerini 25 - 50 yıl garanti ederler.
• S 30: Tüm YKIPları benzer midir ?
• C 30: Hayır. Belirli uygulamalar için tasarlanmış farklı türde YKIPları vardır. Birçok YKIPsı, örneğin;
açık sistemlerde karşı karşıya kalınan daha yüksek yeraltı suyu sıcaklıklarında işletilir. Diğerleri,
kapalı çevrimli sistemlerde mümkün olan - 4 oC’ ye kadar düşük su giriş sıcaklıklarında çalışır.
Çoğu YKIPsı, yazın iklimlendirme, bununla beraber birkaçı sadece kışın ısıtma yapar. Sadece
ısıtma olan sistemlerin bazıları, orta iklimlerde soğutma sağlayan yeraltı suyu ile soğutulan
serpantini birleştirir. YKIPları, aynı zamanda, farklı şekillerde tasarlanırlar. Bazı ünitelerde, fan,
kompresör, ısı değiştiricisi ve serpantin tek bir kabindedir. Bunun yanı sıra, split sistemlerde,
serpantin zorlanmış havalı ocağa eklenebilir ve mevcut fan kullanılabilir.
• S 31: Elektrik sisteminin kapasitesinin arttırılmasına gerek var mıdır ?
• C 31: YKIPlarında, büyük miktarlarda elektrikli ısıtıcı kullanılmaz. Bu yüzden, mevcut sistem yeterli
olabilir. Genellikle, 200 Amper’lik bir elektrik sistemi birçok durumda yeterince büyük olabilir.
YKIPsını kuran firma, bu elektrik ihtiyacını belirleyebilir.
• S 32: Kaç türlü toprak ısı değiştiricisi çevrimi vardır ?
• C 32: Esas itibariyle, açık ve kapalı çevrim olmak üzere, iki tiptir.
• S 33: Açık sistem mi yoksa kapalı sistem mi en iyisidir ?
• C 33: İşletme gideri ve verimin net sonuçları, hemen hemen aynıdır. Seçilen sistem, yeterli yeraltı
suyu beslemesinin ve suyun boşlatılmasının olup olmadığına bağlıdır. Eğer bu sağlanıyorsa, açık
sistem verimli olarak kullanılabilir. Eğer sağlanamazsa, yatay ya da düşey kapalı sistem en iyi
çözümdür. Belli bir işletme süresi boyunca, kapalı çevrimli sistem daha az bakım gerektirir. Çünkü;
bu sistem sızdırmazdır ve olası mineral tortularının oluşmasını yok ederek, basınçlandırılmıştır.
8.2. KAPALI ÇEVRİMLE İLGİLİ SORU-CEVAP LİSTESİ
• S 1: Bir kapalı sistem nedir ?
• C 1: “Kapalı sistem” terimi, bir ısı değiştiricisi olarak özel gömülmüş plastik bir borunun sürekli
çevriminin kullanıldığı bir YKIPsını açıklamak için kullanılır. Boru, içinde antifriz eriyiğinin dolaştığı
sızdırmaz, bir yeraltı çevrimi oluşturmak için, içeride bulunan ısı pompasıyla birleştirilir. Bir
kuyudaki suyun tüketildiği açık bir sistemden farklı olarak, kapalı çevrim sisteminde basınçlı
boruda ısı transfer akışkanı dolaştırılır.
• S 2: Bu çevrim nereye yerleştirilebilir ?
• C 2: Bu; alanın kullanılabilirliğine ve araziye bağlıdır. Birçok kapalı sistem, evlerin yakınındaki
alanlara yatay olarak döşenir. Bununla beraber, toprak koşulları uygun ve alanı yeterli olan bir ev
veya iş yeri yakınındaki açık alan işleyecektir.
• S 3: Çukurların derinliği ve uzunluğu ne kadar olacaktır ?
• C 3: Isı pompası kapasitesinin her “tonu (12000 Btu/h)” başına, çukurların derinliği, normal olarak 4
ft (yak. 1.2 m) ve uzunluğu bir çukurda 125 ft (yak. 37.5 m)’ dir. Yatay çevrim sisteminin bir yararı
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ise, çukurları arazinin şekline göre yerleştirmektir. Kaba bir kural olarak (parmak hesabıyla), ısı
pompasının ton soğutma başına 500 ft (yak. 150 m’lik) bir boru uzunluğu gereklidir. İyi yalıtılmış,
2000 ft2 (yak. 186 m2) lik bir evde, boru uzunluğu 1500 ft (457 m) olan 3 - 3 ½ ton kapasitesindeki
bir sistem gereklidir.
• S 4: Bir çukurda ne kadar boru vardır ?
• C 4: Normal olarak, Şekil 4’ ün altında gösterildiği gibi, 500 ft (yak. 150 m) uzunluğundaki bir boru,
90 cm genişliğindeki bir çukurun tabanına düz olarak konur. Daha sonra, üstü toprak veya kum ile
kaplanır. Bu şekilde, hacimden ve paradan tasarruf sağlayan daha dar çukura daha fazla uzunlukta
boru konulması sağlanır.
• S 5: Yatay toprak ısı değiştiricisi için yeterli alan yoksa, ne yapılabilir ?
• C 5: Kapalı çevrim sistemleri, aynı zamanda düşey olabilir. Isı pompası kapasitesinin tonu başına
yaklaşık 37.5 - 45 m derinlikte delikler delinir. U-şeklindeki boru çevrimi kuyunun içine daldırılır ve
etrafı dolgu harcı veya dolgu malzemesi (grout) denilen sızdırmaz malzemeyle doldurulur.
• S 6: Isı değiştiricisi borusu ne kadar dayanır ?
• C 6: Kapalı sistem çevrimleri, sadece yüksek-yoğunluklu polietilen boru kullanılarak döşenebilir.
Uygun döşendiğinde, bu borular 75 - 100 yıl dayanır. Aslında, çoğu imalatçılar, bu çevrimleri 50 55 yıl garanti ediyor. Bu boru malzemesi, toprakta normal olarak bulunan kimyasallardan etkisiz
olup, ısı iletim özellikleri iyidir. Yer altındaki herhangi bir yerde, PVC boru kullanılmamalıdır.
• S 7: Çevrimin boru birleşimleri nasıl yapılmalıdır ?
• C 7: Boru parçalarını birleştirmek için kabul edilen tek yöntem, ısıl füzyondur (ısıl ergimedir). Boru
bağlantıları ısıtılır ve orijinal borudan daha sağlam bir birleştirme oluşturmak için birlikte bu
yöntemle birleştirilir. Toprak ısı değiştiricisinin mekanik olarak birleştirilmesi, asla kabul edilen bir
uygulama değildir. Bu tür bağlantılar, sızmalar nedeniyle çevrimde arızalara yol açar.
• S 8: Eğer çevrim donma noktasının altına düşerse, sistem zarar görür mü ?
• C 8: Hayır, çevrimdeki antifriz eriyiği, onu donma noktasının -7 oC altında tutacaktır. Amerika’ da
kabul edilebilir antifrizler, eyaletlere göre değişmektedir.
• S 9: Bir evin yakınında küçük bir göl varsa, bu havuzun içine ısı değiştiricisi konulabilir mi ?
• C 9: Derinliği ve büyüklüğü yeterli ise, evet. Göz önüne alınan küçük göl için, yıl boyunca en düşük
düzeydeki derinlik minimum 3 m olmalıdır. Havuz çevrimlerinde, bakır, polietilen veya polibutilen
boru kullanılabilir.
• S 10: Düşey toprak ısı değiştiricisinin etrafına dolgu (enjeksiyon) malzemesi niçin konur ?
• C 10: Dolgu malzemesi (grouting) ihtiyaçları farklı durumlarda değişir. Bunun amacı, yüzeyden
veya diğer aküferlerden (suyu olan yeraltı tabakası) gelen suyla aküferlerin kirlenmesini önlemek
için, düşey ısı değiştiricisinin serpantininin etrafına düşük geçirgenlikte malzeme koymaktır.
Yaklaşık olarak toplam sistemin ısıl iletkenliğini % 20 iyileştirmek için % 40-50 arasında kuarslı
kumlu olan yüksek katılı bentonit kullanılır.
8.3. AÇIK ÇEVRİMLE İLGİLİ SORU-CEVAP LİSTESİ
• S 1: Açık çevrimli sistem nedir ?
• C1 : “Açık çevrim” terimi; ısı kaynağı olarak alışıla gelmiş kuyudan çıkan yeraltı suyundan
yararlanıldığı YKIPsı sistemini açıklamak için yaygın olarak kullanılır. Yeraltı suyu, ısının çekildiği
ısı pompasına beslenir. Daha sonra, su, uygun şekilde boşaltılır.
• S 2: Boşaltılan (dışarıya verilen) su ile ne yapılabilir ?
• C 2: Su, ısı pompasından geçtikten sonra, suyun dışarıya verilmesi için birçok yol vardır. Açık
dışarıya verme yöntemi, en kolay ve ucuzdur. Basit olarak açık boşaltma, suyun bir akıntıya,
nehre, göle, hendeğe ve benzerlerine bırakılmasıdır. Bu seçeneklerden biri mevcut olmalıdır ve
açık boşaltma fizibıl olmadan önce, ısı pompasıyla kullanılan suyun miktarını kabul etme
kapasitesine sahip olmalıdır. İkinci boşaltma yöntemi ise, geri dönüş kuyusunun kullanılmasıdır.
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Geri dönüş kuyusu (reenjeksiyon kuyusu), aküfere suyun geri döndüğü ikinci kuyudur. Bu kuyunun
kapasitesi, ısı pompasından geçen suyun boşaltılmasını sağlayacak yeterli büyüklükte olmalıdır.
Yeni bir reenjeksiyon kuyusu, uzman sondajcı tarafından yapılmalıdır. Benzer şekilde, bu kuyu
reenjeksiyon kuyusu olarak kullanılmadan önce, mevcut kuyunun kapasitesi test edilmelidir.
• S 3: Bir açık çevrimde ne kadar yeraltı suyuna ihtiyaç vardır ?
• C 3: Açık çevrim sisteminin kullanıldığı YKIPları, ünitenin boyutuna ve ısı pompası imalatçılarının
teknik özelliklerine bağlı olarak farklı miktarlarda su gerektirirler. Belirli bir modelin su ihtiyacı
genellikle, litre/dak (veya galon/dak) olarak belirtilir ve ünitenin teknik özelliklerinde belirtilir. Isıtma
işini üstlenen firma, bu bilgiyi verebilmelidir. Genellikle, işletilirken, orta büyüklükteki bir sistemde
4-12 US gal/dak (15.14 - 45.42 l/dak) olarak değişir. Kuyu ve pompa ikilisinin, sıcak kullanma suyu
ihtiyaçlarına ilaveten ısı pompası için gerekli olan suyu besleyebilecek yeterli büyüklükte olmalıdır.
Isı pompasına yeterli suyu beslemek için, basınçlandırma tankının büyütülmesi veya tesisatın
iyileştirilmesi söz konusu olabilir.
• S 4: Su kalitesinin yeterli olmaması ne tür sorunlara yol açabilir ?
• C 4: Su kalitesinin yeterli olmaması, açık sistemlerde ciddi sorunlara yol açabilir. Isı pompası
kurulmadan önce, suyun sertliği, asit derecesi ve demir miktarı test edilmelidir. Ekipman
imalatçıları, ne tür suların kullanılması gerektiği konusunda yardımcı olurlar. Mineral tortular, ısı
pompasının ısı değiştiricisinin içinde oluşabilir. Yumuşak asit eriyiği ile oluşan bu tortuların zamanla
temizlenmesi gerekebilir. Yabancı maddeler, kısmen demir, reenjeksiyon kuyusuna zarar verebilir.
• S 5: Açık sistem çevresel zarara yol açar mı ?
• C 5: Hayır. Isı pompası sadece ısıyı sudan alır veya suya verir. Çevreye dönen sudaki sadece
değişim, sıcaklığın çok az artması veya azalması şeklindedir.
8.4. YENİ BİR ISITMA SİSTEMİ İLE İLGİLİ SORU-CEVAP LİSTESİ
Bir ev veya işyeri için düşünülen ısıtma sisteminin tipi ne olursa olsun, bu sistemleri kuranlara
sorulması gereken belirli sorular vardır. Bu sorular, sistemin gerçek veriminin, olabilecek işletme
sınırlamalarının ve işletme giderlerinin miktarının bulunmasında büyük önem taşır. Aşağıda, bununla
ilgili birkaç soru-cevap listesi verilecektir:
• S 1: Önerilen ocağın kcal/h (kW veya Btu/h) boyutu ne kadardır ?
• C 1: Ocaklar, saat başına belirli miktarda ısı enerjisi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. “kcal/h“
terimi bir saatte cihazla ne kadar ısı üretildiğini gösterir. Hangi boyutta ocağa ihtiyaç duyulduğu
bilinmeden önce, evin veya işyerinin ısı kayıp/kazanç hesabı yapılmalıdır. Buradan, ihtiyaç duyulan
ısıtma sisteminin boyutu hassas olarak bulunabilir. Birçok fosil yakıtlı ocaklar, işletme giderlerinin
artmasına yol açarak, evin ısıtma ihtiyaçlarından çok fazla boyutlandırılmıştır.
• S 2: Etkinlik katsayısı gerçek midir yoksa sadece imalatçının bir ortalama değeri midir ?
• C 2: Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için, Bölüm 2.2 gözden geçirilmelidir. Amerika’da, her
çeşit ısıtma ve soğutma sisteminin performansı yetkili kurumlarca belirlenir. Örneğin; fosil yakıtlı
ocakların yüzde olarak bir verimi vardır. Doğal gaz, propan ve fuel-oil yakıtlı ocakların, laboratuar
koşullarına dayalı verimleri vardır. Gerçek kurulu verim değerini elde etmek için, baca gazı ısı
kayıpları, fazla boyutlandırmanın neden olduğu çevrim kayıpları (bir ısıtma veya soğutma
sisteminin gerçek verimi, devreye alma ve devreden çıkarma kayıpları nedeniyle azalır. Bir ısıtma
veya soğutma sisteminin fazla boyutlandırılması, çevrim kayıplarını arttırır.), fanın elektrik
kullanımı, ve benzerleri gibi etmenler göz önüne alınmalıdır. Diğer tip ısı pompaları gibi,
YKIPlarının verimleri (iyilik dereceleri), etkinlik katsayılarına (EK) göre belirlenir. EK; sistemden
elde edilen enerjinin, sistemin kullandığı enerjiye oranıdır. Birçok YKIPlarında, EK’ ları 3-4
arasındadır. Fosil ocağın % 50-90 verimli olduğu bir yerde, YKIPsı, yaklaşık % 300 verimlidir.
• S 3: Minimum su giriş sıcaklığının satın alınan ısı pompasına bir etkisi var mıdır ?
• C 3: Eğer açık sistem söz konusu ise, su giriş sıcaklıkları 10 oC’ nin altına ender olarak
düşecektir. YKIPları, bu sıcaklıklarda hemen hemen verimli çalışacaktır. Öte yandan, kapalı bir
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sistemde, donma noktasının altında su giriş sıcaklıklarıyla karşı karşıya kalınacaktır. Bu yüzden, ısı
pompasını idare eden bu sıcaklığı bilmek önemlidir.
• S 4: Isı pompası satıcısının ve toprak (veya su) ısı değiştiricisini kuranın, işin uzmanı olması
gerekir mi ?
• C 4: Satıcıdan referansların istenmesinden çekinilmemelidir. Saygın bir satıcı, kendisinin
kapasitesinin toprak ısı değiştiricisini kuranla aynı olduğunu doğrulamak amacıyla telefon edilmesi
için, adresini ve telefon numarasını vermekten çekinmez.
• S 5: Kapalı mı yoksa açık sistem mi en iyisidir ?
• C 5: Bu; Bölüm 8.1 (Soru 33)’ de daha önce açıklandığı gibi, birçok etmenlere bağlıdır.
• S 6: Çevrimin birleştirilmeleri ısıl fizyon (ergime) ile gerçekleştiriliyor ?
• C 6: Kapalı sistem çevrimleri için kullanılan özel borunun parçalarının birleştirilmesi için kabul
edilebilen tek yöntem, ısıl ergimedir. Herhangi bir başka yöntem, çevrimde büyük olasılıkla
arızalara yol açacaktır.
• S 7: YKIPsı sistemi için geri ödeme süresi ne kadardır ?
• C 7: Bunun hassas olarak belirlenebilmesi için, YKIPsı sistemiyle enerji giderlerinden yılda ne
kadar tasarruf edileceği ve YKIPsı ile alışılagelmiş ısıtma sistemi arasındaki fark bilinmelidir.
Örneğin; YKIPsı sistemiyle yılda 700 $’ lık bir tasarruf edilecekse ve gider farkı 2000 $ ise, geri
ödeme süresi üç yıldan az olacaktır.
• S 8: YKIPsı sistemi hakkında daha fazla bilgi alınmak isteniyorsa, kiminle temasa geçilmelidir ?
• C 8: Bu soru, tüketicilerin yönlendirilmesi bakımından önemlidir. Dolayısiyle, bununla ilgili gerekli
bilgilendirmeler (kampanyalar) yapılmalıdır.
8.5. ISI POMPASI SEÇİMİ NASIL YAPILIR ?
Isı pompasının performansı, değişik faktörlerden etkilenir. Bu yüzden, seçim; her kurulan sistemin
karakteristiklerine göre belirlenmelidir. İmalatçıların verisi, istenilen koşullarda mevcut olmalıdır. Kritik
olan koşullar, su giriş sıcaklığı ve mevcut sistemin debisidir [8].
Uygun bir ısı pompası cihazını seçmek için, yapının ısıtma ve soğutma yük hesabı yapılmalıdır. Sıcak
ve nemli iklimlerde, imalatçının önerdiği hava debisindeki soğutma yükünü (duyulur/gizli ısı
ihtiyaçlarını karşılamak için önerilen aralıklarda kalınmalıdır) ve su giriş koşullarını karşılayacak bir
cihaz seçilmelidir. Su giriş koşulları (sıcaklık ve debi), ilgili yerdeki derinlikteki toprak sıcaklığının
bulunmasıyla düşey toprak ısı değiştiricileri için tahmin edilebilir. En kötü durumdaki soğutma
modunda su giriş sıcaklığını (Bu koşulları karşılamak için daha sonra toprak ısı değiştiricisi
boyutlandırılmalıdır) bulmak için, bu sıcaklığa 20-25 oF (11-14 oC) eklenir. Debi, minimum 2.5 gal/dakton (2.7 l/dak-kW) olmalıdır. Ama, 3.0 gal/dak-ton (3.2 l/dak-kW) olması önerilmektedir. Cihaz,
yukarıdaki su sıcaklığı ve debide soğutma yükünü karşılamalıdır. Su giriş sıcaklığını bulmak için,
derinlikteki toprak sıcaklığından 15-20 oF (8-10 oC) çıkarılmasıyla, ısıtma kapasitesi belirlenir. Gerekli
su debisi, soğutma modundaki debiye eşit veya biraz az olacaktır. Eğer cihaz ısıtma yükünü
karşılamaz ise, ilave ısı verilmelidir veya soğutma/ısıtma yükü kombinasyonuna oldukça yakın başka
bir cihaz seçilmelidir. Eğer fazla ısıtma kapasitesi varsa, bu ısı, sıcak kullanma suyu ihtiyaçlarını
karşılamak için kullanılabilir.
Yeraltı su kaynaklı cihazlar için, yerel yeraltı suyu sıcaklıkları, ilgili jeolojik araştırmalardan bellidir.
Reenjeksiyon kuyusu (dönüş kuyusu) ısı pompası besleme (gidiş) kuyusuna yakın olmadıkça, yeraltı
suyu sıcaklıkları, mevsimle önemli ölçüde değişmez. 15 m’ lik minimum ayrılma açıklığı bu değişimi
önleyecektir. O zaman ısı pompası, yerel yeraltı sıcaklıkları kullanılarak, soğutma ve ısıtma yüklerini
karşılayacak şekilde boyutlandırılmalıdır. Su debileri, 1.5-3 gal/dak-ton (1.6-3.2 l/dak-kW) aralığında
olmalıdır. Tasarım debisi, ısı pompası kapasitesi ile pompa güç ihtiyaçları arasındaki ilişkinin optimize
edilmesiyle seçilebilir.
Göl sulu sistemlerde su giriş sıcaklığının tahmin edilmesi zordur. 1.5 - 4.5 m arasındaki su, dış hava
sıcaklığının 10-15 oF (6-8 oC) altında kalırken, yüzeye yakın göllerdeki su dış hava sıcaklığına
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yaklaşır. Isıtmada ısı pompasının uygun olarak boyutlandırılmasına dikkat edilmelidir. Çünkü, ısıl
tabakalaşma, güney iklimlerde göl suyu sıcaklığına olumsuz bir etki yapabilir.
Isı pompalarının seçilmesinde göz önüne alınması gereken ilave hususlar; su/soğutucu akışkan
serpantininin basınç kaybı, verim, su/soğutucu akışkan malzemesi ve fiyat, yerleşim gibi tipik
düşüncelerdir.

9. EKONOMİK ANALİZ
Aslında bu bölümde, ülkemizde kurulan tüm sistemlerden elde edilen verinin toplanarak, bir ekonomik
analiz yapılması amaçlanmış idi. Fakat, ülkemiz koşullarında ekonomik analiz yapmak için şu sıralar
yeterli veri toplanamadığı için, bu yapılamamıştır.
Tablo 10. YKIPsı Ekonomik Analizi İçin Örnek 1
EKONOMİK ANALİZ
AÇIKLAMA

YKIPsı
SİSTEMİ

1 NO’LU
SEÇENEK

2 NO’LU
SEÇENEK

3 NO’LU
SEÇENEK

Yatırım Tutarı
Yıllık İşletme Tutarı
Yıllık Bakım Tutarı
20 Yıllık Yapım-Kullanım Gideri (YKG)
LCC (YKG): Life-Cycle Cost
Yıllık Ortalama YKG Tasarrufları
Ton Başına Yatırım Tutarı
m2 Başına Yatırım Tutarı
Bakım Tutarı/m2-yıl
Bununla beraber, A ve B firmaları tarafından verilen değerlere göre, kaba bir hesapla (parmak hesabı),
toplam yatırım tutarı, ton soğutma başına 3000 US$ ve m2 iklimlendirilen yüzey alanı başına, 30 US$
olarak bildirilmektedir. Ayrıca, her iki firma tarafından geri ödeme süresinin 4 yıl olduğu bildirilmiştir.
Uygulamada, bu analizler, ekonomik analizle ilgili yazılım programları kullanılarak yapılmaktadır. Bu
çerçevede, aşağıda sadece ekonomik analize baz teşkil edici bazı tablolar (Tablo 10,11 ve 12), bir fikir
vermek amacıyla sunulacaktır [96].
Tablo 11. YKIPsı Ekonomik Analizi İçin Örnek 2a
YATIRIM TUTARLARI
EKİPMAN

YKIPsı
SİSTEMİ

1 NO’LU
SEÇENEK

2 NO’LU
SEÇENEK

3 NO’LU
SEÇENEK

Isı Pompaları
Dolaşım Pompaları
Toprak Isı Değiştiricisi
Boru Hattı, Kanal, Ve Diğ.
Çatı Tipi İklimlendirme Cihazı + Kanal
Elektrik Panosu
Toplam
Alışıla gelmiş sistemde (Örneğin; 1 No’lu seçenekte), çatı tipi iklimlendirme cihazı ve elektrikli
ısıtıcı vardır.
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Tablo 12. YKIPsı Ekonomik Analizi İçin Örnek 2b
YILLIK ENERJİ TASARRUFLARI
Seçenek 1
Seçenek 2
Seçenek 3
YKIPsı Sistemi
Toplam Enerji Tasarrufları
Basit Geri Ödeme Süresi
Alışıla gelmiş sistemde (Örneğin; 1 No’lu seçenekte), çatı tipi
iklimlendirme cihazı ve elektrikli ısıtıcı vardır.

9. YER KAYNAKLI ISI POMPALARI İLE İLGİLİ KAYNAK KILAVUZU
Bu bölümde, YKIPları konusunda çalışma yapmak isteyenlere yardımcı olmak amacıyla geniş
kapsamlı kaynak listesi sunulmaktadır. Bunun yanı sıra, bu çalışmanın kaynaklar kısmında yer alan
referanslar da bu amaçla kullanılabilir. Ayrıca, İnternette, “GeoExchange Information Center”
tarafından, kuruluş adresleri, tasarıma yönelik el kitapları, teknik makaleler, montaj bilgileri ve
bilgisayar programları listesi verilmiştir. Aşağıda sadece söz konusu kuruluşların listesi verilecektir.
Diğer bilgiler, bu merkezin Web sayfasından elde edilebilir [84].
9.1. YER KAYNAKLI ISI POMPALARIYLA İLGİLİ EL KİTAPLARI
El kitapları (kılavuz kitaplar); gerek tasarımcı gerekse montajcı gerekse de işletmecilerin vazgeçilmez
kaynaklarıdır [71,94]. Aşağıda, bu konuda sık sık kullanılan bazı el kitapları (bilinenlerin fiyatı
yazılarak) özet şeklinde verilecektir (Sözcüklerin kısa yazılışları, “kısaltmalar” bölümünde yer
almaktadır ).
• NREC/OSU/IGSHPA Closed -Loop/Ground-Source Heat Pump Systems: Installation Guide
( Kapalı Çevrimli/Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sistemleri : Montaj Kılavuzu)
Kılavuzun (No’su: 21010) Fiyatı : 75 $ (Üyeler İçin : 50 $)
Bu el kitabı, ısıtma ve iklimlendirme müteahhitleri, mimarlar, mühendisler, kamu şirketi temsilcileri veya
YKIPlarını doğru olarak kurmak isteyen herhangi bir kimse için montaj uygulamaları ile ilgilidir. 236
sayfalık bu el kitabı, IGSHPA’ nın montaj çalışmalarının ana notlarıdır ve YKIPlarının tasarımı ve
montajı için mevcut olan en geniş kapsamlı kılavuzdur. Sayısız şekiller, diyagramlar ve tablolar
bulunmaktadır. Konu ana başlıkları şunlardır: (i) Ekonomi, pazarlama ve talep azaltması, (ii) Isı
pompası sisteminin seçimi, boyutlandırılması ve tasarımı, (iii) Toprak veya Su Isı Değiştiricisinin
Tasarımı, (iv) Boru birleştirme yöntemleri, (v) Isı değiştiricisinin montajı, (vi) YKIPsı sisteminin devreye
alınışı ve kontrolü
• ASHRAE Ground Source Heat Pumps: Design of Geothermal Systems for Commercial and
Institutional Buildings
Bu kitap, 167 sayfadan oluşmakta olup, YKIPları tasarımcılarına, ticari ve kuruluşlara ait binalara
yönelik yüksek kaliteli sistemlerin mantıklı bir fiyatla sağlanmasında yardımcı olmak amaçlanmıştır.
Konu ana başlıkları şunlardır : (i) Giriş, (ii) Toprak kaynaklı uygulamalarında kullanılan ısı pompası
üniteleri, (iii) Düşey toprak ısı değiştiricisi tasarımının esasları, (iv) Toprak veya su ısı değiştiricilerinin

__________________________________

480

_______

tasarımı, (v) YKIPları için pompalar ve borulama, (vi) Yeraltı su kaynaklı ısı pompaları, (vii) Yüzey suyu
kaynaklı ısı pompaları, (viii) YKIPlarının ekonomik analizi
• ASHRAE Design/Data Manual for Closed-Loop Ground-Coupled Heat Pump Systems
1985 yılında yayınlanmış olan, bu ASHRAE el kitabında, YKIPlarıyla ilgili olarak o zamanda mevcut
en fazla bilgi bulunmaktadır. Toprak donması, ısı değiştiricileri tasarımları, simülasyon araçları ve
diğer analiz teknikleri ele alınmıştır.
• EPRI/NRECA/OSU/IGSHPA Soil and Rock Classification for the Design of Ground-Coupled Heat
Pump Systems : Field Manual
(Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sistemlerinin Tasarımı İçin Toprak ve Kaya Sınıflandırması Saha El
Kitabı veya kısaca: Toprak ve Kaya Sınıflandırması Saha El Kitabı denilmektedir.)
El Kitabı (No’su : 21060) Fiyatı 25 $ (Üyeler İçin : 15 $)
Bu 55 sayfalık el kitabında, jeolog olmayanların sahadaki toprakları ve kayaları belirlemesi ve YKIPsı
sisteminin tasarımında kullanılacak olan ısıl özellikleri değerlendirmesi için gerekli bilgiler
bulunmaktadır. İşlenen konular şunlardır : (i) Toprakların özellikleri, (ii) Toprakların sınıflandırılması,
(iii) Alan tanımlama yöntemleri, (iv) Mevcut bilgiyi kullanarak ısıl iletkenlik değerlerinin seçimi, (v)
Tasarım amaçları için petrolle ilgili grupların tanımlanması, (vi) Petrolle ilgili tanımlamalar
• IGSHPA/OSU Grouting Procedures for Ground-Source Heat Pump Systems
(Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sistemleri İçin Dolgu Malzemesinin Kullanma Yöntemleri)
El Kitabı (No’su : 21010) Fiyatı 25 $ (Üyeler İçin : 15 $)
45 sayfadan oluşan bu el kitabında, YKIPsı endüstrisince dolgu malzemesinin kullanma yöntemlerinin
ve yeraltı suyunun korunmasının öneminin anlaşılmasına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ele alınan
konular: (i) Kuyunun dolgu malzemesiyle doldurulmasının önemi, (ii) Verimli olmayan doldurma
yöntemleri, (iii) Dolgulamada kullanılan pompalar, (iv) Karıştırma ve yerleştirme yöntemleri,
• NRECA/EPRI/OSU/IGSHPA Geothermal Heat Pumps Introductory Guide
(Jeotermal Isı Pompalarına Yeni Başlayanlar İçin Kılavuz)
Kılavuzun (No’su: 21040) Fiyatı : 20 $ (Üyeler İçin : 18 $)
Bu 100 sayfalık kılavuzda, evsel YKIPsı sistemlerinin esaslarına giriş verilmiştir. Aynı zamanda bir
pazarlama aracı olarak da kullanılabilir. Yedi bölüm, ekler, sayısız şekil ve tablolardan oluşmaktadır.
Bölüm ana başlıkları: (i) Giriş ve genel bir bakış, (ii) Ekonomi, pazarlama ve talep azaltması, (iii) Isı
pompası sisteminin seçimi, boyutlandırılması ve tasarımı, (iv) Boru birleştirme yöntemleri, (v) Toprak
ısı değiştiricisinin montajı, (vi) sistemin havasının alınması
• IGSHPA/OSU Closed-Loop/Geothermal Heat Pump Systems: Design and Installation Standards
(1997)
(Kapalı Çevrimli/Jeotermal Isı Pompası Sistemleri : Tasarım ve Montaj Standartları
Tasarım ve Montaj Standartlarının (No’su: 21030) Fiyatı : 15 $ (Üyeler İçin : 7.5 $)
IGSHPA, YKIPları için standartların hepsini bir set halinde vermektedir. Bu güncelleştirilen baskıda,
1994’ den beri IGSPA Standartları Komitesi tarafından önerilen tüm değişikler yer verilmiştir. Bu
standartlar; kapalı çevrimli toprak ısı değiştiricileri için tasarım ve montaj standartları, boru yerleşimi ve
tekrar doldurma, iç borulama ve dolaşım sistemleri, jeotermal ısı pompaları ve saha planlama, kayıtlar
ve restorasyon. Aynı zamanda, standartların değişimi için yöntem sunan yeni bir bölüm eklenmiştir.
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• Closed-Loop Geothermal Systems: Slinky® Installation Guide
(Kapalı Çevrimli Jeotermal Sistemler: Slinky® Montaj Kılavuzu)
Slinky&Trade Montaj Kılavuzu (No’su: 21050) Fiyatı : 35 $ (Üyeler İçin : 25 $)
Bu kılavuz, esas itibariyle montajcılar ve tasarımcılar için yazılmıştır. Bu 60 sayfalık bir çeşit el kitabı,
Slinky & Trade montajları için belirleyici bir kılavuzdur. Tasarımdan kurulmasına kadar geçen her
aşama ele alınmıştır. Toprak ısı değiştiricisi tasarımı, boru malzemesi seçimi ve standartları, serpantin
yerleşimi, gibi bölümlerden oluşmuştur.
• Thermal Analysis of Heat Extraction Boreholes, Lund University, Lund Swedin
(Isı Çekmede Kullanılan Sondaj Kuyularının Isıl Analizi, Lund Üniversitesi, Lund, İsveç)
Toprağın ısıl iletkenlik karakteristikleri, sondaj kuyusu açıklığı, yerleşimi, işletme zamanı, ısı
değiştiricisi yerleşimi ve diğerleri gibi birçok değişik konunun yer aldığı düşey kuyuların ısıl analiziyle
ilgili geniş kapsamlı bir çalışmadır. Kitapta, IBM PC’ de ve uygun bilgisayarlarda, MS-DOS altında
çalışan sekiz farklı program kitapla birlikte verilmektedir. Ticari düşey toprak ısı değiştiricilerinin
tasarımıyla uğraşanlar için önemli bir kitaptır.
• EPRI Water-Loop Heat Pump Engineering Guide
(EPRI Su Çevrimli Isı Pompası Mühendislik Kılavuzu)
Bu kılavuz kitabın tüm amacı, ticari yapılardaki su çevrimli ısı pompası sistemlerinin başarılı bir
şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Sözü geçen kılavuz, kapalı çevrimli toprak ısı değiştiricilerine de
yer verilerek tekrar yazılmaktadır.
• EPRI Commercial Heat Pump Water Heaters . Applications Handbook
(Ticari Isı Pompası Su Isıtıcıları : Uygulama El Kitabı)
Bu uygulama el kitabı, ticari hava kaynaklı ısı pompası su ısıtıcısı teknolojisinin anlaşılması ve
başarılı olarak uygulanması için tek kaynaktır.
9.2. YURTDIŞINDAKİ BAZI YKIPsı İMALATÇILARI LİSTESİ
Aşağıda, yurtdışındaki bazı YKIPsı imalatçıları Tablo 13’ de, ilgili kuruluşlar Tablo 14’ de ve toprak ısı
değiştiricilerinde kullanılan polietilen malzemeyle ilgili imalatçılar Tablo 15’ da ve ülkemizdeki YKIPsı
imalatçıları Tablo 16’ de gösterimiştir.
Tablo 13. Yurtdışındaki Bazı Isı Pompası İmalatçıları Listesi [73,94]
Sıra
No/ Adı
Adresi
Ref.
No
1 Addison Products Bob
Williamson; P.O. Box
607715,Orlando, FL 32860,
[94] Company
Amerika
2 Bard
Fred Paepke; 1914 Randolph
Dr., Bryan, OH 43506, Amerika
[94] Manufacturing
Company
3
Dan Ellis; P.O. Box 25788,
Oklahoma City, OK 73125,
[94] ClimateMaster
Amerika

Tel/Faks No.

Internet Sayfası/
E-mail

407-292-4400/
407-290-1329

www.addisonhvac.com/

419-636-1194/
419-636-2640

www.bardvac.com/

405-745-6000/
405-745-6058

www.climatemaster.
com/
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Tablo 13 (Devamı). Yurtdışındaki Bazı Isı Pompası İmalatçıları Listesi [73,94]
Sıra
Ref.
Adı
Adresi
No
4 CommandEllen Trick; P.O. Box 7916,
Aire/Trane
Waco, TX 76714, Amerika
[94]
Company
5 Econar
Energy Del Overholser; 1135 W. Main
St., Suite 201, Anoka, MN
[94] Systems
55303, Amerika
Anders G. Björklund, Box 114,
6 ETA
System S-19323, İsveç
[94] Enerteknik AB
Florida Heat Pump
7 Manufacturing
[94] Division of Harrow
Products, Inc.
8 Geo-Flo Products
[94] Corp. Heat Pump
Accessories
9
[94] GeoPlast
10
[73] GeoSolar
11 Grunfos
[94] Corp.
12
[94]
13
[94]
14
[94]
15
[94]
16
[73]
17
[73]
18
[94]

817-299-6300/
817-299-6671
612-241-3110/
612-241-3111
+46-8-5929210/
+46-8-59259240

Chris Smith; 601 NW 65th
Court, Ft. Lauderdale, FL 954-776-5471/
954-776-5529
33309, Amerika
Tom Miller; 2101 South Yost
Ave., Bloomington, IN 474033193, Amerika
Dog Fox; 2954 Day St.,
Winnipeg, MB R2C 2Z2,
Kanada
Box 249, Fergus ON, NIM 2W8,
Kanada

Pumps Dan Ellis; 1009 Commerce Ct.,
Buffalo Grove, IL 60089,
Amerika
Hydro
Delta Dave McCahill; 1000 Rico Rd.,
Corporation
Manroeville,
PA
15146,
Amerika
Steve Hudson; P.O. Box 566,
Hydro-Temp
Pocahontas,
AR
72455,
Corporation
Amerika
Mammoth, Inc.
Craig Fischbach; 101 82nd St.,
Chaska, MN55318, Amerika
McQuay
Shane Gydesen; P.O. Box
International
1551, Minneapolis, MN 55441,
Amerika
3221 Speight Street, P.O. Box
Trane Corporation 7916, Waco, Texas 767147916, Amerika
Jeffry Aspacher; 954 Marcon
USPower Climate Blvd., Allentown, PA 18103,
Control, Inc.
Amerika
Jeff
Hammond;
9000
WaterFurnace
Conservation Way, Fort Wayne,
International
IN 46809, Amerika

19 York International
[94]

Tel/Faks No.

Internet Sayfası/
E-mail
www.trane.com/

www.econar.com/
www.etasystem.se

www.fhp-mfg.com/

812-330-0315/
812-330-0317
204-224-2791/
204-224-2288
1-519-8433393
847-465-8905/
847-465-8922
412-373-5800/
412-3737766
800-382-3113/
612-361-2644/
612-361-2801
612-553-5000/
612-553-5177

info@hydro-temp.com
www.hydro-temp.com
www.mammothinc.com/

817-840-3244/
215-266-9500/
219-478-5667/
219-478-3029

Dan Berdett; P.O.Box 1592, 717-771-6102/
717-771-6819
York, PA 17403, Amerika

www.waterfurnace.
com/
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Tablo 14. YKIPları İle İlgili Kuruluş Listesi [84,97]
Sıra
No

Kuruluş
Adı

Kuruluş
Adresi

1
[84]

Geothermal
Heat
Pump
Consortium,
Inc. (GHPC)

701 Pennsylvania Avenue,
N.W.
Washington, DC 200042696, Amerika

2
[84]

International
Ground
Source Heat
Pump
Association
(IGSHPA)

Oklahoma State University
490 Cordell South
Stillwater, OK 74078-8018,
Amerika

3
[84]

The American
Institute
of
Architects
(AIA)

1735 New York Avenue,
N.W.
Washington, DC 200065292, Amerika

4
[84]

American
Society
of
Heating,
Refrigeration,
and
AirConditioning
Engineers
(ASHRAE)

5
[84]

Electric Power
Research
Institute
(EPRI)

3412 Hillview Avenue
P.O. Box 10412
Palo Alto, CA 94303,
Amerika

National Rural
Electric
Cooperative
Association
(NRECA)

4301 Wilson Boulevard
Alexandria, VA 222031860, Amerika

(703) 907-5500/

89996 Burke Lake Road
Burke, VA 22015, Amerika

(703) 978-5000/

6
[84]

7
[84]

8
[84]

American
Society
of
Mechanical
Engineers
(ASME)
Air
Conditioning
Contractors
Association
(ACCA)

Tel/Faks No.

E-mail Adresi/Web
Sayfası
info@ghpc.rg

(202) 508-5500/
(202) 508-5222

http://www.geoexch
ange.org

(405) 744-5175/
(405) 744-5283

http://www.igshpa.
okstate.edu

(800)AIA-3837/
http://www.aia.org
(202) 626-7364

ashrae@ashrae.org
1791 Tullie Circle, N.E.
Atlanta, GA 30329-2305,
Amerika

1712
New
Hampshire
Avenue, NW. Washington,
DC 20009, Amerika

(404) 636-8400/
(404) 321-5478

http://www.ashrae.
org

http://www.epri.com
(800) 766-EPRI

(703) 907-5521

http://www.nreca.
org

(703) 978-1157

76330.1335@
compuserve.com
http://www.millkern.
com/ero

202) 483-9370/

plupson@acca.org

(202) 232-8545

http://www.acca.org
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Tablo 14 (Devamı). YKIPları İle İlgili Kuruluş Listesi [84,97]
Sıra
No

9
[84]

Kuruluş
Adı
Sheet
Metal
and
Air
Conditioning
Contractors’
National
Association
(SMACNA)

Kuruluş
Adresi

Tel/Faks No.

4201 Lafayette Center
Drive, Chantilly, VA 20151,
Amerika

(703) 803-2980

E-mail Adresi/Web
Sayfası
smacna@erols.com

Manager GHP Program
Mail Code 6202J
401 M Street, SW
Washington, DC 20460,
Amerika

10
[84]

Environmental
Protection
Agency (EPA)

11
[84]

U.S.
Department of
Energy

12
[84]

Federal
Energy
Management
Program

1000
Independence
Avenue, SW, Washington,
DC 20585
Washington, DC 20460,
Amerika

13
[97]

Natural
Resources
Canada

“Energy Publications”
15th Floor, 580 Booth St.,
Ottawa, Ontario, K1A 0E4,
Kanada

14
[97]

Canadian
Earth Energy
Association

130 Slater, Suite
Ottawa, ON K1P
Kanada

Office
of
Utility
Technologies, Geothermal
Technologies,
1000
Independence
Avenue,
SW
Washington,
DC
20585, Amerika

605,
6E2,

(703) 803-3732

http://www.smacna.
org

(888) STAR-YES/
(703) 803-3732

http://www.epa.gov/
energystar.html

(202) 586-1512/
http://www.doe.gov
(202) 586-8185

(202) 586-5772/
(202) 586-3000

http://www.eren.do
e.gov/femp

(613) 995-2943/
(613) 943-1590

(613) 230-2332/
(613) 237-1480

ceea@earthenergy.
org
www.earthenergy.
org

Tablo 15. Yurtdışındaki Bazı Polietilen İmalatçıları Listesi [84]
Sıra Adı
No
1
2
3

Charter Plastics

Adresi

Terry Ruot; P.O. Box 770,
Titusville, PA 16354, Amerika
Cresline
Plastic M.T. Walker; 955 Diamond
Pipe Co., Inc.
Ave., Evansville, IN 47711,
Amerika.
ENDOt Industries Robert Jensen; 60 Greenpond
Rd., Rockaway, NJ 07866,
Amerika

Tel/Faks No.

Internet Sayfası/
E-mail

814-827-9665/
814-827-1614
812-428-9300/
812-428-9353

www.charterplastics.
com/

201-625-8500/
201-625-4087
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Tablo 15 (Devamı). Yurtdışındaki Bazı Polietilen İmalatçıları Listesi [84]
Sıra Adı
No
McElroy
Manufacturing
4 Pipe
Fusion
Machines

Adresi

Tel/Faks No.

Ted
Striplin;
P.O.
Box 918-836-8611/
580550, Tulsa, Ok 74158, 918-836-3273
Amerika
Barry Peterson; 2929 N.
Central Expwy, Suite 300, 800-527-0662/
Richardson,
TX
75083, 972-783-2647
Amerika

5

Phillips Driscopipe

6

Solvay Polymers

7

Griff Hawkinson; 831 N.
VanGuard Plastics Vanguard St., McPherson, KS 316-241-6369/
316-241-2123
67460-3111, Amerika

8

WaterFurnace
International

Internet Sayfası/
E-mail

www.driscopipe.com

Steve
Sandstrum;
3333
Richmond Ave., Houston, TX 713-525-4000/
713-522-2435
77098, Amerika

Jeff
Hammond;
9000 219-478-5667/
Conservation Way, Forth 219-478-3029
Wayne, IN 46809, Amerika

www.watersource.com/

Tablo 16. Ülkemizdeki YKIPları Temsilcileri
Sıra

A

Temsilci
Firma Adı

İlgili Kişi

YEŞİL ÇİZGİ Hakan
LTD.
Yılmaz
ENTE
AVRASYA
LTD.

Turan
Kırankaya

C

FORM A.Ş.

Tunç
Korun

D

TEBA A.Ş.
(EPAR A.Ş.)

Ümit
Pınar

B

Adresi

Tel/Faks No.

Yurtdışı İmalatçı
Firmanın Adı

Dellalzade
Sok.
15/A, Balmumcu- (0212)272 76 78/
Ortaköy, İstanbul (0212) 272 76 05

Thermia
(İsveç)

Cengiz Topel Cad.
Müneccim
Arif (0262) 331 85 94/
(0262) 324 23 25
Sok. No. 14,
41040,
İzmit/Kocaeli

TETCO
Geothermal
Products
(Amerika)

Ruhi Badadi Sok.
1,
Balmumcu, (0212) 288 15 70/
(0212) 272 56 52
80700 İstanbul

ClimateMaster
(Amerika)

Yazıbaşı
Bozalan
35875,
İzmir

McQuay
International
(Amerika)

Köyü
Mevkii, (0232) 853 97-83
Torbalı, (0232) 853 95 35

Brand
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10. SONUÇ VE ÖNERİLER
“Geleceğin Teknolojisi” başlığı ile bir bakıma konunun önemi vurgulamaya çalışıldığı bu çalışmada,
öncelikle yer kaynaklı ısı pompaları (YKIPları)nda kullanılan değişik kavramlar (etkinlik/verim,
adlandırma) verildi, yarar ve sakıncaları açıklandı. Daha sonra, çalışma prensibi verilerek, ülkemizde
bu konuda yapılan çalışmalar belirtildi. Son olarak, bu konuda çalışma yapmak isteyenler için, geniş
bir literatür listesi sunuldu.
Ana amacı; YKIPlarının ülkemizde yaygınlaşmasına katkı sağlamak olan bu çalışmadan, şu sonuçlar
çıkarılabilir:
a) YKIPsı endüstrisi, ülkemizde yeni bir sektördür. Hali hazırda, ülkemizde YKIPsı imalatçısı yoktur.
Bunun yanı sıra, çalışır vaziyette tesis sayısı oldukça azdır.
b) Ülkemizde kurulan tesisler, yeterince test (tasarım değerlerinin gerçek ölçüm değerleriyle
kıyaslanması bakımından) edilememektedir.
c) Bu konuda, gerek üniversitelerimizde gerekse de sanayide çeşitli çalışmalar yürütülmekte, ancak
önemli bir iletişim eksikliği söz konusudur.
d) Firmalardan bilgilerin toplanması için, yoğun uğraşlarda bulunulmuştur. Bu çalışma kapsamına
alınması planlanan, ancak elde edilemeyen bilgiler söz konusudur. Bu da bir bakıma, firmaların
yoğun işleri içinde boğulduğu, bu konuya yeterince zaman ayıramadığını göstermektedir.
e) Firmaların verisine göre, ülkemizde YKIPlarının yatırım tutarı, ton soğutma başına 3000 US$ ve m2
yüzey alanı başına 30 US$ de tutmaktadır. Ayrıca, basit geri ödeme süresi 4 yıldır.
YKIPlarının ülkemizde gelişmesi için aşağıdaki çalışmalar yapılması önerilmektedir:
a) Bölüm 6’ da açıklandığı gibi, YKIPsı konusunda, iyi bir organizyon gereklidir.
b) YKIPsı konusunda, montajına yönelik standartlar (veya en azından teknik kurallar) hazırlanmalıdır.
c) Yurtdışındaki uygulamalarda olduğu gibi, ülkemizde, “Yer Kaynaklı Isı Pompaları Derneği” veya
benzer isim altında, üretken bir dernek kurulmalıdır.
d) Bu sektör ülkemizde göreceli olarak yeni başladığı için, iyi uygulamaların olması, hatta bu konuda
pilot projelerinin yapılması, gelişmesi bakımından gereklidir. Bu bir bakıma, tüketicinin bu konuya
olan direncini kıracaktır.
e) YKIPsı konusunda, yurtdışında olduğu gibi, üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması büyük önem
taşımaktadır.
f) YKIPsı konusunda, kullanıcıların bilinçlenmesi için, kampanyalar yapılmalıdır.
g) YKIPsı sistemlerini kuranların eğitimden geçirilmeleri gereklidir.
h) YKIPsında, tüketicilerin kullanımını arttırmak amacıyla, yurtdışında olduğu gibi, teşvikler
sağlanmalıdır.
i) YKIPsı sistemleri kuran firmaların, ölçmeye büyük önem vermeleri gerekmektedir. Bu konuda
kullanılan paket programlar, ülke koşullarını tam olarak yansıtmayabilir. Yansıtsa bile, ne
yapıldığının iyi bilinmesi gereklidir. Aksi halde, sistemin boyutlarının gereksiz yere artmasına ve
böylece maliyetin yükselmesine yol açabilir. Bazen tersi de söz konusudur. Sistem yetersiz
boyutlandırılıp, kötü örnek oluşturarak, gelişimine olumsuz etki yapabilir. Burada, ölçme ile ilgili
güzel sözleri tekrar hatırlatmakta büyük yarar vardır:
•
•
•
•

Ölçmek bilmek, bilmek yönetmektir [98].
Avrupa Atasözü: Görmek, inanmaktır [99].
Japon Atasözü : Bir kere görmek, yüz defa işitmekten iyidir [99].
Lord Kelvin: Birşeyi ölçebildiğiniz ve onu değerlendirebildiğiniz taktirde, bu konuda birşeyler
biliyorsunuz demektir. Ama birşeyi ölçemezseniz, onu sayılarla ifade edemezsiniz. O zaman
bilginiz yetersiz demektir [100].
Yukarıdan da anlaşılacağı üzere, ülkemizde kurulan YKIPsı sistemlerinin (aslında kurulan tüm
sistemlerin) ısı balansı yapılarak, sistemin kalbi üzerinde odaklanmalıdır [101].
j) İleri [102] tarafından ülkemiz için geniş kapsamlı olarak ele alındığı gibi, değişik sektörlerimizde
ekserji verimleri, yurtdışına kıyasla çok düşüktür. Bu bağlamda, enerji verimliliği ve yönetimi
çalışmalarına önem verilmeli, her sektörde “Enerji Yönetim Sistemleri” kurulmalıdır.
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GÖSTERİMLER
Latin Harfleri
EK (COP)
: Etki Katsayısı, Eşş. (1a), (5), (8) ve (12b), Birimsiz
Ektr
: Tersinir Durumda Etki Katsayısı, Eş. (12b), Birimsiz
EKYD(IPLV)
: Entegre Edilmiş Kısmi Yük Değeri, Böl. (2.2), Birimsiz
EVO (EER)
: Enerji Verimlilik Oranı, Eşş. (4) ve (5), Btu/h-W
IEK
: Isıtma Etki Katsayısı, Eşş. (1b) ve (1c), Birimsiz
IEKIP,tr
: Tersinir Isı Pompasının Etki Katsayısı, Eş. (3), Birimsiz
IMPF(HSPF) : Isıtma Mevsimsel Performans Faktörü, Eşş. (6a) ve (6b), Btu/h-W
KMPF : Kombine Mevsimsel Performans Faktörü, Böl. (2.2), Birimsiz
KWT
: kW/ton, Eş. (7)
MEVO
: Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı (SEER), Böl. (2.2), Birimsiz
MPF (SPF)
: Mevsimsel Performans Faktörü, Böl. (2.2), Birimsiz
Qç
: Çekilen Isı Miktarı, Eş. (7), ton soğutma
QH
: Ilık Ortama Verilen Isı Miktarı, Eş. (1b), kW
QİL
: Isıtma Sezonu Boyunca Verilen İlave Isıtma Enerjisi, Eş. (6b), Btu/h
QIP
: Isıtma Sezonu Boyunca Isı Pompasıyla Verilen Isıtma Enerjisi,
Btu/h, Eş. (6b), kW
QL
: Soğutulan Ortamdan Çekilen Isı Miktarı, Isı Makinasının Çevreye
Verdiği Isı, Eş. (1a), kW
SEK
: Soğutma Etki Katsayısı, Eşş. (1a) ve (1c), Birimsiz
SEKSM, tr
: Tersinir Soğutma Makinasının Etki Katsayısı, Eş. (2), Birimsiz
TH
: Yüksek Sıcaklıkta Isıl Enerji Deposu, Eşş. (2) ve (3) , K
TL
: Düşük Sıcaklıkta Isıl Enerji Deposu, Eşş. (2) ve (3), K
Wet
: Yük Koşullarında Elektrik Tüketim Miktarı, Eş. (7), kW
WİL
: Isıtma Sezonu Boyunca İlave Isıtma Sistemine Verilen Elektrik Enerjisi,
Eş. (6b), W
WIP
: Isıtma Sezonu Boyunca Isı Pompasına Verilen Elektrik Enerjisi,
Isı Pompası Kompresörünün Tahrik İşi, Eş. (6b) kW
Wnet,g
: Verilen Net Elektrik Enerjisi, Eş. (1a), W
Wtr
: Elde Edilebilecek En Çok (Tersinir ) İş, Eş. (12a), kJ
Wy
: Makinadan Elde Edilen Yararlı İş, Eş. (12a), kJ
Yunan Harfleri
ηII
ηII,EK
ηII,İG
ηII,K
ξIP

: İkinci Yasa Verimi, Böl. (2.2), %
: Soğutma Makinası ve Isı Pompası İçin, Etkinlik Katsayılarıyla
İkinci Yasa Verimi, Eş. (12b), %
: İş Gerektiren Makinalar İçin İkinci Yasa Verimi, Eş. (12a), %
: Kullanılabilirlik Tanımına Göre İkinci Yasa Verimi, Eşş. (14a) ve (14b), %
: Ekserjetik Verim, Eş. (13b), %

Kısaltmalar
ARI
ASHRAE

: İklimlendirme ve Soğutma Enstitüsü (Air-Conditioning and Refrigeration Institute),
Amerika
: Amerikan Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Birliği (American Society
of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers)
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ASTM
Böl.
Btu
Btu/h
EPA
EPRI
Eş.
Eşş.
HVAC
IGSHPA
NRECA
OSU
TS
TSID
U.S.D.O.E.
YKIP
YKIPları
YKIPsı
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: Amerikan Test ve Malzemeler Birliği (American Society for Testing and
Materials)
: Bölüm
: British Thermal Unit (İngiliz Isı Birimi)’in kısaltılmış şekli olup, ısı enerjisi birimi
(1 kWh = 3412 Btu)
: Bir ısıtma ekipmanının ısıtma kapasitesini ölçmek için kullanılan bir ısı birimidir.
: Çevre Koruma Acentesi (Environmental Protection Agency), Amerika
: Elektrik Gücü Araştırma Enstitüsü (Electric Power Research Institute)
: Eşitlik
: Eşitlikler
: Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (Heating, Ventilating, and Air-Conditioning)
: Uluslararası Toprak Kaynaklı Isı Pompası Birliği ( International Ground Source
Heat Pump Association)
: Ulusal Kırsal Elektrik Kooperatifi Birliği (National Rural Electric Cooperative
Association)
: Oklahoma Devlet Üniversitesi, Amerika (Oklahoma State University)
: Türk Standardı
: Toprak veya Su Isı Değiştiricisi
: Amerikan Enerji Departmanı (The U.S. Department of Energy)
: Yer Kaynaklı Isı Pompa
: Yer Kaynaklı Isı Pompaları
: Yer Kaynaklı Isı Pompası
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