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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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BORU HATLARINDA ISIL GENLEŞME
ve ANALİZ YÖNTEMLERİ
Cihan ÇANAKÇI
Arif HEPBAŞLI

ÖZET
Boru hatlarının malzeme ve montaj giderleri, ısı tekniği ile ilgili tesislerin önemli kısmını oluşturur. Boru
hatlarının payı, toplam tesis giderlerinin %30’u üzerindedir. Bu yüzden, boyutların seçiminin özenle
yapılması ve ısıl genleşmelerinin en ekonomik şekilde alınması gerekmektedir.
Uygulamada, boru hatlarının ısıl genleşmelerinin alınmasında, kompansatör, omega gibi elemanlar
kullanılmaktadır. Hatta, bazen hattın kendisi ısıl genleşmeleri kompanze edecek yeterli esnekliğe
sahip olmasına karşın, bu elemanlar gereksiz olarak kullanılmaktadır. Bu durum, hem yatırım hem de
işletme maliyetinin artmasına yol açmaktadır.
Bu çalışmada, boru hatlarının ısıl genleşmelerinin alınmasında kullanılan değişik yöntemler genel
hatlarıyla ele alınacaktır. Burada; özellikle, boru hatlarının yeterli esnekliğini belirlemede kullanılan
yaklaşık yöntemler ile daha hassas hesap gerektiren bilgisayar destekli tasarımı üzerinde durulacaktır.
Çeşitli hesaplama örnekleri verilerek, boru hattı tasarımcısına yardımcı olmaya çalışılacaktır.

1. GİRİŞ
Boru hatları çok geniş bir alanda ve çok değişik basınç ve sıcaklıklardaki gaz ve sıvı akışkanların
taşınmasında kullanılır. Bilindiği gibi mühendislik bir bakıma, estetiğin göz önüne alınmasıyla,
ekonomik açıdan optimum çözümler bulma sanatıdır. Bu çerçevede, mühendisler, boru hatlarıyla
uğraşırken, üç önemli soruna çözüm bulmaya çalışır. Bunlar; optimum boru çapının belirlenmesi,
optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesi ve gerilmelerin en ekonomik biçimde alınmasıdır.
Borularda gerilmelere yol açan 4 faktör vardır:
a) İç ve dış basınç.
b) Dış yükler, borunun, valflerin, desteklerin, boru içindeki sıvının, yalıtım malzemelerinin kütleleri,
deprem gibi dinamik yüklerden oluşan gerilmeler.
c) Dış kısıtlamalardan ötürü boru parçasını yapmak zorunda olduğu hareket örneğin, dinamik bir
sisteme bağlı olan boru, sistemle birlikte titreşmek zorundadır.
d) Isıl genleşmeler [1].
Dış yükler, ağırlık yüklerinin kontrolü basittir. Standartlaştırılmış destek ve askılarla kolayca önlemleri
alınabilir. Bu çalışmada, destek ve askılardan sadece yüzeysel olarak bahsedilecektir. Literatürde, bu
konuyla ilgili geniş araştırmalar, örnek modeller ve uygulamalar mevcuttur. Daha fazla bilgi ilgili
literatürden elde edilebilir [2,3].
Boru hatları, tesistın amacına uygun, en uzun ömre, en düşük işletme ve yatırım maliyetine sahip,
emniyetli çalışacak şekilde tasarlanmalıdır. Söz konusu en iyi çözüm, tesisatın ısıl gerilme analizinin
yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, ısıl gerilmeler, en basit ev ısıtma tesisatından, yüksek
basınç ve sıcaklıktaki buhar tesisatlarına kadar her tesisatta göz önüne alınmalıdır. Nükleer
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tesislerdeki boru hatları, kullanılan sıvıların, özellikle sıvı metallerin yüksek çalışma sıcaklıkları ve
daha fazla emniyet gerektirdiklerinden ısıl gerilme analizinin ön plana çıktığı tesisatlardır [4].
Isıl genleşmelerin hesapları karışık ve zordur. Dış atmosferdeki veya boru sistemi içindeki akışkanda
oluşan sıcaklık farkları, sistemin boyca uzamasına veya kısalmasına sebep olur. Eğer boru hattı
sadece bir noktadan sabitlenmiş ise uzamalar sistemin serbest ucana doğru olur ve hiçbir genleşme
gerilmesi oluşmaz. Fakat gerçekte boru hattı iki veya daha fazla noktadan çeşitli şekillerde sabitlenir.
Bu sabit noktalar genleşmeleri engeller ve sistem içinde gerilmeler oluşur [5].
Boru hatlarında montaj her zaman ortam sıcaklığında gerçekleştirilir. Daha sonra tesisat çeşitli
sıcaklıklardaki akışkanları ve dolayısıyla da ısıyı belli bir yere taşımaya başlar. Boru hattının son
sıcaklığı ve montaj sıcaklığı arasındaki fark, tesisat ve işletmede büyük gerilmeler meydana gelir. Bu
gerilmeler, tesislerin planlanması, inşaatı ve işletilmesi esnasında kesinlikle ihmal edilemezler. Aksi
takdirde işletmenin emniyeti tehlike altına girebilir [6].
Boru hatlarındaki ısıl genleşmelerin alınmasında değişik yöntemler kullanılmaktadır. Kompansatörler,
dengeleyiciler, metal hortumlar gibi elemanların yanı sıra, bazen hattın kendisi, şekli dolayısıyla bu
genleşmeleri kompanze edebilecek yapıdadır. Bu yüzden kompansatör, dengeleyici vs.. elemanları
kullanmadan önce sistemin genleşme hesapları yapılmalıdır. Bu sayede gereksiz yere genleşme
elemanlarının kullanılması önlenir.
Bu çalışmada, temel olarak boru hatlarındaki ısıl genleşmelerin doğal kompanzasyon ile alınması
incelenmiştir. Doğal kompanzasyon ile; sistemin kendi içerisinde, ısıl genleşmelerden oluşan
gerilmelerin izin verilen maksimum gerilme değerlerinin
altında tutulması amaçlanır. Isıl
genleşmelerden oluşan termal gerilmeler çok değişik yöntemlerle hesaplanır. Tek bir doğru çözüm
varken neden bir çok yönteme ihtiyaç duyulmuş, diye sorulabilir. Fakat en basit boru hattında bile
matematiksel işlemler çok karışık bir hal almaktadır. Bu nedenle hata yapmadan bunları hesaplamak
çok zor ve zaman alıcıdır. Gerçekte boru hatlarının üç boyutlu ve karmaşık şekillerde olduğu
düşünülürse, bu hesaplamaları tek bir yöntemle yapmak çok fazla emek gerektirir. Bu yüzden çoğu
yaklaşık çözüm veren birçok yöntem geliştirilmiştir. Bunların bir kısmı, basit formüllerle boru hattının ilk
incelenmesinde karar vermeyi kolaylaştırıcı görev üstlenirler. Bazıları yaklaşık olarak sistemdeki
gerilmelerin hesaplanmasını sağlar. Tam olarak sonuç verebilen uzun ve karışık yöntemler de
mevcuttur. Aşağıda birkaç yaklaşık yöntemin yanı sıra Hao Hsiao’nun tam çözüm yöntemi ve bu
yöntemin bilgisayar destekli uygulaması incelenmiştir [2,3].

2. GENEL BİLGİLER
2.1 ISIL GENLEŞMELER
Fiziğin temel kurallarından biride maddelerin sıcaklık değişimleri sonucu genleşmesi ve büzüşmesidir.
Bu genleşme ve büzüşmeler maddenin cinsine, iç yapısına ve sıcaklık farkına bağlıdır. Büyük sıcaklık
farklarının söz konusu olduğu uygulamalarda sistemi tehlikeye sokacak boyutlara ulaşabilirler. Bu
yüzden daha planlama aşamasında hesaplanmaları ve önlemlerinin alınması gereklidir.
Boruların uzunluk genişlemeleri, yaklaşık olarak sıcaklıkla orantılıdır. Örneğin; akma çeliği için 100
˚C’lik sıcaklık farkında her m’lik boru için takriben 1.2 mm ’dir. Bakırda ise, bu değer yaklaşık olarak
1.8 mm’dİr. Isıl genişleme miktarı sıcaklıkla değişir ve malzemenin bileşimine bağlıdır. En çok
kullanılan boru ve flanş çelikleri için cm/m cinsinden uygun genişleme değerleri çeşitli sıcaklıklarda
Şekil 1’ de grafik olarak verilmiştir [6].
Literatürde bunun gibi diyagramların yanı sıra doğru okunması daha kolay olan ve değişik malzemeleri
içeren grafikler de mevcuttur. Şekil 2 ’de çeşitli malzemedeki boruların, 10°C’a göre mm/m cinsinden
uzamaları verilmiştir.
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Şekil 1. Çeşitli boru malzemelerinin ısıl genleşmeleri

Literatürde[7], bu amaçla kullanılan çeşitli tablolar mevcuttur. Aşağıda bu tablolardan biri gösterilmiştir.
Tablo 1. Çeşitli malzemelerin değişik sıcaklıklardaki genleşmeleri

Malzeme
Ferritik çelik
Ostenitik çelik
Bakır
Alüminyum alaş.

100°C
0.0111
0.0155
0.0155
0.0237

20 °C’ye Göre Uzama Miktarları (mm/m)
200°C
300°C
400°C
0.0121
0.0129
0.0135
0.0165
0.0170
0.0175
0.0160
0.0165
0.0170
0.0245
0.0253
0.0263

500°C
0.0139
0.0180
0.0175
0.0272

Elastikiyet modülü de sıcaklıkla değişir. İşletme esnasındaki boru özellikleri bizim için asıl kriterler
olduğundan işletme sıcaklığındaki elastiklik modülünün de hesaplanması gerekir. Bazı malzemelerinin
değişik sıcaklıklardaki elastiklik modülleri Şekil 3’ de grafik olarak gösterilmiştir [6].
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Sıcaklık (T °C)
Şekil 3. Çeşitli malzemelerin değişik sıcaklıklardaki elastiklik modülleri.
Isıl genleşmelerden doğan gerilmelerin gerçekte nasıl oluştuğunu anlamak için, aşağıdaki iki basit
tipteki boru parçalarını inceleyelim;
A
E
F
I
M
ΔT
σ
α

:
:
:
:
:
:
:
:

Kesit alanı
Elastikiyet modülü
Kuvvet
Eylemsizlik momenti
Moment
Sıcaklık farkı
Normal gerilme
Lineer ısıl genleşme katsayısı

(mm²)
(N/mm²)
(N)
4
(mm )
(Nmm)
(°C)
(N/m²)
(1/°C)

Örnek 1:
Her iki ucundan tespit edilmiş boru:
Birim uzama:

α.ΔT=

σ

(1)

E

Malzeme özellikleri: St35, DN 150 (A = 3206.3 mm²), E=2.1*105 N/mm², α=12.5*10-6 1/°C,
ΔT=220°C ise;
12.5 .10-6 .220 =

L= 1 m

σ
2.1 * 10 5

σ=577.5 N/mm²

F=σA=1.851 638 N
Görüldüğü gibi, boru sabit noktalarında bir F gerilme kuvveti oluşmuştur.
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Örnek 2:
L şeklinde, her iki ucu tespit edilmiş boru parçası:

Şekil 4. L şeklinde, her iki ucu tespit edilmiş boru parçası
Teoriden 5 eşitlik elde edilir.
B noktasındaki Şekil değiştirmeler.
Δy=

Fy b
1
1
1
[ Fy a 3 × − M b a 2 × ] =
+ α × a × ΔT
EI
3
2
EA

(2)

Δx=

Fa
1
1
1
[ Fx b 3 × − M b b 2 × ] = x + α × a × ΔT
EI
3
2
EA

(3)

FX=

3EI
(4ab + a 2 )Δx + 3b 2 Δy
×
ab(a + b)
b2

(4)

Fy=

3EI
(4ab + b 2 )Δy + 3a 2 Δx
×
ab(a + b)
a2

(5)

Mb=

6 EI
(aΔx + bΔy )
ab(a + b)

(6)

Beş bilinmeyen Δx, Δy, Fx, Fy, Mb bu beş denklemle çözülürse;
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( Dd − Di )
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4

(7)

A noktasındaki moment

Ma = a. Fy - Mb

(8)

C nokatsındaki moment

Mc = b. Fx - Mb

(9)

A noktasındaki gerilme

σa =

M c × Dd
12

(10)

B noktasındaki gerilme

σb =

M c × Dd
12

(11)

Görüldüğü gibi basit şekildeki sistemlerde bile, ısıl genleşme analizini yapmak zor ve zahmetlidir [4].
2.2 BORU DESTEKLERİ (ASKILAR ve YATAKLAR)
Boru hatlarındaki askıların, desteklerin ve yatakların hesaplanması ve yerleştirilmeleri aslında çok zor
bir işlem değildir. Birçok tasarım firması boru hatlarının tasarımı için özel yetiştirilmiş mühendisler
çalıştırırlar. Fakat her firma, maliyetleri düşürmek için kendi bünyesindeki mühendislerden bu
sorumluluğu almasını bekler. Mühendisin yapması gereken biraz vakit ayırarak bu konuyu
incelemesidir. Daha sonra işlem sırasını takip ederek, uygun destekleri uygun noktalara yerleştirebilir
[2,3].
Bu bölümde çok fazla detaylı hesaba girilmeyecektir. Son yıllarda bu konuda birçok araştırma
yapılmıştır. Gerekli bilgiler literatürden elde edilebilir. Bu bölümde sadece işlem sırasından ve askı ve
yatak çeşitlerinden bahsedilecektir [2,3].
Yapılması gereken ilk işlem boru hattının çizimini hazırlamaktır. Bu çizimde boru hattı üzerindeki her
türlü malzeme, havalandırma kanalı, pompa, alet kablo tablaları, her türlü damarlar, vb yapılar ve
yerleri belirtilmelidir. Bu şekillerin üç boyutlu hazırlanması kolaylık sağlar. Ayrıca, boru ölçüleri, boru
malzemesi, duvar kalınlığı, ağırlıklar, yalıtım özellikleri, kritik araç bağlantıları (reaktörler gibi), gerilme
sonuçları, esneklik, hareketler, titreşimler, vb bilgileri içeren bir veri dosyası oluşturulması da fayda
sağlayacaktır [2].
Desteklerin seçilmesinde izlenecek işlem sırası şöyledir:
a) Desteklerin yerlerinin belirlenmesi: Desteklerin yerleri belirlenirken iki destek arasındaki açıklık
özenle seçilmelidir. Bunun için literatürde değişik tablo (Tablo 2 ve 3) ve diyagramlar mevcuttur
[3,6,8].
b) Her bir destekteki termal hareketlerin hesaplanması: Tam bir kesinlikle boru hatlarındaki ısıl
genleşmelerin hesaplanması çok karmaşık bir çalışma gerektirir. Fakat basit metotlarla da bu
inceleme yapılabilir.
Tablo 2. İki destek arasındaki maksimum açıklık
Nominal
Boru Çapı
(inches)

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

Açıklık
(ft)

7

9

10

11

12

13

14

16

17

19

22

23

25

27

28

30

Açıklık
(m)

2.1

2.75

3.1

3.4

3.7

4

4.3

4.9

5.2

5.8

6.7

7.0

7.6

8.2

8.5

9.1
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Tablo 3. İki destek arasındaki maksimum açıklık
DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300

Dış
Çap
(mm)
21.3
26.9
33.7
42.4
48.3
60.3
76.1
88.9
114.3
139.7
168.3
219.1
273
323.9

Et
Kalınlığı
(mm)
2.0
2.3
2.6
2.6
2.6
2.9
2.9
3.2
3.6
4.0
4.5
5.9
6.3
7.1

Boru
0.962
1.41
2.01
2.57
2.95
4.14
5.28
6.81
9.9
13.5
18.1
31.0
41.6
55.6

Ağırlık (kg/m)
Su
Toplam
0.1
0.31
0.58
1.0
1.3
2.2
3.6
4.8
8.5
12.6
19.0
33.4
52.6
74.4

1.062
1.71
2.51
3.57
4.25
6.34
8.88
11.61
18.4
26.1
37.1
64.4
94.2
130.0

Maksimum
açıklık
(m)
2.5
2.5
3.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.5
6.0
6.5
7.0
8.5
9.5
10.0

Genellikle akışkan taşıyan yatay borularda akışı kolaylaştırmak için akış yönünde çok küçük eğimler
verilir.
Bunun yanı sıra, boru hatlarında iki destek arasında maksimum açıklığı, yaklaşık olarak veren değişik
bağıntılar da geliştirilmiştir. Bu bağıntılar D boru dış çapı olmak üzere [9];

L = (0.4 ~ 0.5) × D

(m)

(12)

(m)

(13)

veya Weber’e göre;

L = 0.032 × D

a) Destek yüklerinin hesaplanması: Yüksek sıcaklık, yüksek basınç ve ısıl genleşmelerin miktarı
esnek desteklerin kullanılmasını gerektirir. Burada unutulmaması gereken şudur: Her bir parçanın,
boruların, dirseklerin, valflerin, flanşların ağırlığının hesaba katılmasıdır. Bunun için bir tablo
oluşturup sonra her destek noktası için kuvvet dengelerinden destek kuvvetleri bulunur. Her
destek noktasının ayrı ayrı serbest cisim diyagramlarının çizilip, hesaplamaların bu şekilde
yapılması büyük kolaylık sağlayacaktır.
b) Uygun desteklerin seçimi: Hesaplanan destek kuvvetlerine uygun biçimde, ısıl genleşmeler
sonucu oluşacak uzamaların yeni gerilmeler oluşturmasına izin vermeyecek şekilde, ekonomik
destek sistemi seçilir.
c) Boru hattı üzerindeki diğer parçaların uzaklıklar hesaplanır: (Örneğin elektrik kabloları,
havalandırma kanalları arasındaki uzaklıklar hesaplanır.) Bu basamak sadece boru hattının
modeli de yapılıyorsa hesaplanır. Eğer bir model kullanılıyorsa kontrol birinci basamaktan
başlayarak otomatik olarak yapılır [2].

3 ISIL GENLEŞME ANALİZİ
3.1 KOMPANSATÖRLER
Fiziğin temel kurallarından biri maddelerin sıcaklık değişimlerinden dolayı genleşmesi ve büzülmesidir.
Kompansatörler boru sistemlerinde oluşan genleşme, büzülme ve titreşimleri emerek en basitinden en
karmaşığına dek her türlü endüstriyel sistemin kesintisiz ve verimli çalışmasını sağlayan elemanlardır
[1,5,7,10].
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Kompansatör esnek bir elemandır. Sıcaklık ve titreşime bağlı hareketler olduğunda, kompansatörün
boğumlu (körüklü) kısmı bu hareketleri emmek için tasarlanmıştır. Boğum adedi emilecek uzunluk
miktarına bağlı olarak değişir. Endüstriyel problemler çok değişik ve çeşitli olduğunda kompansatör
tasarımının da belirli faktörleri olmalıdır. Boğumlu kısım bir yandan çevresel basınca dayanıklı, diğer
yandan esneyebilir nitelikte olmalıdır. Bu arada basınç yükünün yaratacağı sorunlar kullanılan
kompansatörün tipine göre değişik şekillerde çözülür [1,10].
İki noktayı bağlayan bir borunun bünyesinde birçok etkenden ötürü gerilmeler oluşur. Bu etkenler;
a) Çalışma sıcaklığında iç ve dış basınç,
b) Borunun kendi ağırlığı ve taşıdığı maddeler,
c) Dış kısıtlamalardan ötürü boru parçasının yapmak zorunda olduğu hareket (Örneğin; dinamik bir
sisteme bağlı olan boru, sistemle birlikte titreşmek zorundadır.),
d) Isıl genleşme: Isıl genleşme faktöründeki gerilme öneminden ötürü ayrıca ele alınmalıdır. Bir
borunun sabit olan iki ucu arasında oluşan ısıl genleşmeden doğan gerilme ile iki uçtan birinin
hareketi ile oluşan gerilme eş önemde olabilir. Bu örnek iki etkenin paralelliğini vurgulamaktadır.
Son iki etkeni (c ve d) yeniden ele alırsak, hareketten ve ısıdan kaynaklanan genleşmeyi incelememiz
gereklidir. Boru sistemlerinde meydana gelen gerilme;
•
•
•

dış kısıtlamalar tarafından kendisine uygulanan kuvvete
dış kısıtlamalar tarafından kendisine uygulanan harekete
borunun kendi esnekliğine

bağlıdır.
Şayet gerilme değerleri ya da uygulanan kuvvet ve / veya moment mümkün olabilen en büyük
değerleri aşıyorsa, borunun esnekliği suni olarak arttırılmalıdır.
İstenen bu sonuç
a) Ya boru tasarımının tamamen değiştirilmesi (Bu ısı, yer, basınç, yalıtım vs. gibi kayıplara yol
açacaktır),
b) Ya da büyük esnekliği olan parçaların sisteme yerleştirilmesi ile mümkündür (Bu esneklik
sayesinde sistemdeki her türlü hareket emilecek ve gerilmeler önlenecektir).
İkinci çözüm yolu kompansatör işlevinin açık bir tanımdır [1].
3.1.1 Eksenel Tip Kompansatör:
Hareketin eksenel olarak emilmesi ilk seçenektir. Akış yönünü değiştirmeyen eksenel tip kompansatör
uygulaması ek montaj alanı gerektirmez (Şekil 5). Eksenel kompansatörlerle boru sisteminin ara
bölümlere ayrılması, oluşan yatay kuvvet gerilmelerinden kurtarır. Sonuç olarak, serbestçe uzayıp
giden bir boru sistemidir [1,10].
Bu çeşit bir emme hareketinin ön şartı, bir boru bölümünün her iki ucuna basınç zorlamasına
dayanabilecek sertlikte kılavuzların yerleştirilmesidir. Bu tip kılavuzlama uygulaması
•
•
•

Yüksek basınçlı borularda,
Orta basınçlı ancak geniş kesitli borularda,
Kendinden destekli boru hattı köprülerinde,

çok güçtür. Yukarıda söz edilen basınç yükleri, işletme basıncı ile etkili alanın çarpımı ile hesaplanır.
Sistemdeki pompa kompresör vb. gibi hassas üniteler önüne de kompansatör yerleştirilmelidir.
Eksenel kompansatörlerin tanıtımını, onun yarar ve sakıncalarını anımsatarak sürdürmek gerekirse,
ana hatları ile şöyle bir tablo oluşur.

__________________________________

504

_______

Şekil 5. Eksenel tip kompansatör
Yararları:
•
•
•
•
•
•

Hareketin emilme sorununun kolaylıkla anlaşılır çözümü,
Akış yönünde herhangi bir değişikliğe neden olmaması,
En küçük tesis sahası gerektirmesi,
Gereken ölçüde eksenel emme gerçekleşirken en körük kıvrımları kullanıldığı taktirde küçük yanal
ve açısal hareketlerin mümkün olması,
Basınçların yüksek olmaması halinde hassas ünitelerin önünde gerilmelerden arınmış bir bağlantı
elde etmek için ideal bir eleman olması.(Pompa, kompresör titreşimleri vs.),
Bağlantı başına ucuz maliyeti.

Sakıncaları:
•
•
•
•

Teknik ve ekonomik bir sorun olabilme olasılığı taşıyan kuvvetli kılavuzların zorunluluğu.
Düz ve uzun boru hatlarında ve büyük hareketlerde birçok kompansatörün kullanılması gerekliliği.
Her ara bölümün ayrı ayrı dengelenmesi gerektiğinden, birçok dirseği kapsayan kısa bölümlerin
çok sayıda kılavuz gerektirmesi, buna bağlı olarak toplam boyunun kısa olması nedeniyle
kompansatörün yanal hareketi emerek üç boyutlu hareketin sınırlılığı.
Hassas üniteler önüne yerleştirildiğinde yüksek basınçlarda veya geniş çaplarda gerilmelerden
arınmış bir bağlantının garanti edilememesi [1].

3.1.2 Yanal Tip Kompansatör:
İki boyutlu boru sistemlerinde hareketin yanal olarak emilmesi ikinci seçenektir. Bir düzlemdeki iki
boyutta meydana gelebilecek uzama, ikinci boyuta yerleştirilecek bir yanal kompansatör ile giderilebilir
(Şekil 6). Yanal kompansatörün önemli bir özelliği de yanal hareketin yanı sıra eksenel hareketi de
emebilmesidir [1,10].
Zorunlu yön değişimleri (dirsek dönüşleri) olan sistemlerde yanal tip kompansatör kullanımı bazen
daha ekonomik dizaynlar getirebilir. Uzun boru bölümlerinde hareketin tek bir yanal kompansatörle
emilmesi çok enderdir. Bu durumlarda bir sonraki bölümde açıklanan açısal kompansatörler kullanılır.
Yanal ya da açısal tip kompansatör seçimi daha çok eldeki uygulama alanına bağlıdır. Bu seçim daha
çok bir maliyet sorunu olduğundan kesin bir ayrımdan söz edilemez [1].

Şekil 6. Yanal tip kompansatör.
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Yanal tip kompansatör kullanımındaki yarar ve sakıncalar aşağıda belirtilmiştir:
Yararları:
•
•
•
•

Eksenel kompansatöre karşın daha az kılavuz gerektirir.
Tek bir yanal kompansatör hareketin iki boyutta emilmesini sağlar, iki adet bu tip kompansatör
kullanıldığında üç boyutlu hareketlerin de emilmesi mümkündür.
Açısal kompansatörlere göre daha kolay anlaşılabilir çözümdür.
Basınç zorlamasının yüksek olduğu hassas üniteler (Türbin, Pompa, kompansatör vs.) önünde
titreşim giderici olarak kullanıldığında stresten arınmış bir bağlantı sağlar.

Sakıncaları:
•
•
•

Boru tesisatında sadece dönüşlerin olduğu yerlerde kullanılabilir.
Eksenel kompansatöre karşın daha çok tesis alanı gerektirir.
Yanal olarak genleşen, bu nedenle dikey olarak kısalan kompansatör boruyu küçük bir bükülmeye
zorlayabilir. Bu nedenle uzun hatlarda bir sonraki bölümde sözü edilen açısal kompansatörler
kullanılmalıdır [1].

3.1.3 Açısal Tip Kompansatör:
Açısal kompansatörler, yanal kompansatörler gibi genleşmenin emilmesi için yön değişimini gerektiren
elemanlardır (Şekil 7). Açısal kompansatörler iki veya üç düzlemde oluşabilecek iki veya üç boyutlu
hareketlerin emilebilmesi için en uygun seçenektir.Açısal kompansatörler de yanal kompansatörler gibi
kılavuz ihtiyacını asgariye indirip, konumun elverdiği nispette, hangi boyutta olursa olsun, her türlü
yanal genleşmeyi emebilme özelliğine sahiptirler. Yukarıda da söylendiği gibi aslen iki açısal
kompansatörler bir yanal kompansatöre benzetilebilir,
Açısal kompansatörler

•
•

İki yöne ve
her yöne hareketli olmak üzere iki grupta toplanabilir [1].

Yararları:
•
•
•

Hareketi emebilecek boru bölümü anormal ölçüde uzun olmadığı takdirde kılavuzlar önemli
değildir.
Hangi boyda olursa olsun her hareketin ve genleşmenin emilmesi mümkündür.
Sistemin doğru düzenlenmesi hem hareketlerin hem de genleşmenin üç boyutta ve üç düzlemde
emilmesi şekli garantidir. Bu nedenle karışık boru tesisatı projelerinde özellikle önemlidir.

Şekil 7. Açısal tip kompansatör.
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Sakıncaları:
•
•

Eksenel kompansatörlere göre daha fazla tesis alanı gerektirir.
Boru hattında dönüşler gereklidir

3.1.4 Kompansatör Uygulamaları:
Kompansatörlerin kullanım alanları çok geniştir. Bu nedenle hemen hemen
uygulamaları yapılır. Bugünün teknolojisinde, özellikle geniş nominal çaplı boru
şekilleri ve özel tasarımları ile her türlü gereksinimlere cevap verebilecek olan
yeterli esnek elemandırlar. Mevcut kompansatör tiplerinin her biri, ilgili kullanım
yararına sahiptir [1].

her tür endüstride
sistemlerinde çeşitli
kompansatörler tek
alanına göre, kendi

Üretici, her çapta, her basınç ve sıcaklık için gerekli bütün kompansatörleri üretmektedir [1,7,10]. Söz
konusu hareketler şu şekilde kısaca özetlenebilir:
•
•
•
•
•

Eksenel Hareketler
Yanal Hareketler
Açısal Hareketler
Bununla bağlı bileşik hareketler
Sistem dinamiğinin oluşturduğu titreşimler

Doğru seçimi yapılmış ve uzmanı tarafından monte edilmiş olmak koşuluyla kompansatörler aşağıdaki
özellikleri taşıyan bağlantılardır [1].
•
•
•
•
•
•
•

Basınca ve vakuma dayanıklı,
Sıcaklığa dirençli,
Pas tutmaz,
Bakım gerektirmeyen ,
Uzun süre hizmet veren,
Hizmette güvenilir,
Ekonomik.

3.2 DENGELEYİCİLER
Isıl genleşmelerin yol açtığı gerilmelerin alınmasında kullanılan bir başka yöntemde gerilmeleri belli
değerlere kadar taşıyabilen dengeleyiciler kullanılmaktır. Bunlar en çok kullanılanları U, omega ve
Lyra dengeleyicileridir. Şayet ısıl gerilmeler uygun dengeleyicilerle alınabiliyorsa; mümkün mertebe 4
ila 5 DN ‘lik yarıçaplı 90° lik dirseklerin kullanılması gereklidir. Burada kısa olan kolların büyük yük
altında kaldığı unutulmamalıdır. Aşağıda basit tipteki iki dengeleyici için kuvvetlerin ve gerilmelerin
hesabı verilmiştir [6].
3.2.1 Normal U-Yaylı Dengeleyicisi
Dengeleme cihazlarının bu cinsi, en fazla bilinenidir (Şekil 8). Hesap için şu kabuller yapılır:
a) Bütün R yarı çapları birbirine eşittir.
b) Her iki yayın alt mesafesi b=2.5.R'dir
c) Borunun ilk yatağının, dengeleme aletinin simetri ekseninden olan mesafenin yaklaşık 10R lacak
tarzda montajı yapılmalıdır.
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Sekil 8. Normal U dengeleyicisi

En yüksek noktadaki en büyük eğilme gerilmesi;

σ=

E × D × ΔH (100 − V )
10 6 × A 2 × C 0 × 100

(kg/mm²)

(14)

Reaksiyon kuvveti için;

H=

E×J
ΔH
100 − V
× 2
×
6
100
A × C2
10

J =−
E
J
ΔH
A
D
R
V
C0 ve C2

π

(D
64
:
:
:
:
:
:
:
:

4

−d4

)

(kg)

(cm4)

(15)

(16)

Boru malzemesi elastisite modülü
(kg/mm²)
Boru taşıma momenti
(cm4)
Toplam ısıl uzama
(cm)
U – yayının boşalttığı uzunluk
(m)
Boru dış çapı
(cm)
Eğilme yarıçapı
(cm)
Ön gerilme
(%)
Karışık formüllerle hesaplanan katsayılar.

Bu konuyla ilgili daha geniş bilgi literatürde mevcuttur [6].
3.2.2 Lyra Dengeleyicisi
Dengeleyicilerin U- dirseğine benzeyen bir cinside lyra dengeleyicisidir. Şekil 9 ’da Lyra dirseği bükülü
kısımlarının daha büyük olan uzunluğu sebebiyle U-dirseğine göre biraz daha elastiktir. Bundan dolayı
çok uzun borular için kullanılırlar. Lyra dengleyicisinin alış kabiliyeti aynı ölçülerdeki U-dirseğine göre
daha iyidir. Fark küçük boşaltmalarda % 5, büyüklerde % 10, kullanışlı ölçülerde yaklaşık olarak % 7
kadardır. Lyra dengeleyicisinin büyük olan alış kabiliyeti dolayısıyla daha büyük kuvvetler verir. Köşe
dirsekleri katlı borulardan yapılan cinsleri mevcuttur. Bunlarda reaksiyon kuvvetlerinin azaltılması
için kullanılır. Literatürde ölçüleri en uygun, ön gerilme ve ait olan reaksiyon kuvvetleri ile beraber
toplam genişleme miktarları mevcuttur [6].
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Şekil 9. Düz ve katlı borulu Lyra dengeleyicisi

3.3.3 Omega Dengeleyicisi
Omega dengeleyicileri ısıl genleşmelerin alınması için oluşturulmuş, çok kullanılan
dengeleyicilerdendir (Şekil 10). Genişlik derinlik oranına bağlı olarak, omega dengeleyicilerinin değişik
uygulama alanları mevcuttur. Aşağıda genişliği derinliğine eşit omega dengeleyicisi için tablolar ve bir
örnek uygulama gösterilmiştir. Diğer durumlardaki omega dengeleyicileri hakkında literatürde geniş
araştırmalar mevcuttur [11].

W

W

a

2W
L
Şekil 10. Omega dengeleyicisi

Örnek 3:
Boru çapı DN 20, uzunluğu L= 30 m ve montaj sıcaklığı 20°C olan 160°C kaynar su sistemi için gerekli
a değerini bulmak için;
Tablo 4’den (veya Şekil 1 ve 2’ den) uzama miktarı
Δx= 84 ×

160 − 20
= 55 (mm)
232 − 21

Tablo 5’den L=30 için a=966 mm, ise gerekli a değeri;
a=966 - 55 = 911 (mm)
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Tablo 4. Çeşitli uzunluktaki boruların 21°C - 232°C arasındaki uzama miktarları
30
84

Uzunluk L (m)
Uzama miktarı Δx (mm)

46
126

61
169

76
211

91
253

Tablo 5. Genişliği derinliğine eşit omega değeri
Boru
Çapı

30
W
(mm)
1016
1169
1296
1525
1728
1906
2185
2516
2795
2973
3304
3507
3609

DN
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300

L (m)
61

46
a
(mm)
966
1092
1194
1397
1575
1702
1956
2210
2413
2541
2693
2745
2693

W
(mm)
1296
1447
1600
1881
2135
2210
2745
3125
3557
3836
4320
4651
4880

a
(mm)
1244
1372
1497
1548
1981
2135
2516
2845
3150
3380
3710
3888
3965

W
(mm)
1474
1626
1830
2185
2490
2745
3202
3736
4193
4515
5185
5642
5947

a
(mm)
1423
1550
1728
2058
2210
2541
2973
3430
3812
4117
4575
4880
5032

76
W
(mm)
1626
1096
2084
2544
2846
3126
366
4524
7803
5235
5997
6505
8082

91
a
(mm)
1575
1830
1984
2413
2693
2922
3430
4219
4421
4778
5388
5743
5947

W
(mm)
2084
2058
2236
2021
3126
3507
4041
4727
5337
5845
6633
7269
7701

A
(mm)
1779
1981
2135
2693
2973
3304
3812
4421
4956
5388
6022
6506
6706

3.3 DOĞAL KOMPANZASYON
3.3.1 Pratik Analiz Yöntemi
Boru hatlarında ısıl genleşme hesaplarının daha kolay ve hızlı yapılabilmesi için değişik kriterler
aranmıştır. Bu kriterler sistemlerin ilk incelenmesinde karar vermeyi kolaylaştırıcı görev üstlenirler. Bu
kriterlerin göz önüne alınmasıyla, sistemin yeterli esnekliğe sahip olup olmadığı basit formüllerle kısa
zamanda hesaplanabilir. Sistemin yeterli esnekliğe sahip olması durumunda tesis güvenli çalışabilir.
Sistemin kritik olması durumunda daha değişik hesaplama yöntemlerine başvurularak kesin çözüm
elde edilir. Bu kriterler her zaman güvenilir değildir. Farklı durumlarda yanlış sonuçlar verebileceği göz
ardı edilmemelidir [3].
Bu bölümde incelenen kriter 1955 yılında M.W. Kellogg Company tarafından sunulmuştur. Bu kritere
göre aşağıdaki formülün 0.3’ten küçük veya eşit olması durumunda boru hattı oluşabilecek hasarları
kendi içinde doğal bir şekilde önleyecek tarzda esnek sayılabilir.
D * Y / (L-U)² ≤ 0.3

İngiliz Birim Sisteminde

(inch)(inch)/(ft)

(17)

D * Y / (L-U)² ≤ 208.3

SI Birim Sisteminde

(mm)(mm)/(m)

(18)

Burada kullanılan sembollerin anlamları şöyledir:
L
U
D
Y
e

:
:
:
:
:

Boru merkez çizgisinin toplam uzunluğu
İki sabit nokta arasındaki dik uzaklık
Nominal boru çapı
Genleşme ve termal hareketlerin bileşkesi
Isıl uzama
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(19)

Y=U * e

(20)

Bu kriter sadece sistemin esnek olup olmadığı hakkında bize bilgi sağlar. Reaksiyon kuvvetlerinin
hesabının gerektiği durumlarda değişik metotlar kullanılır.
Örnek 4:
Şekil 11’ deki sistemi inceleyecek olursak;
Verilen özellikler; D = 150 T=200˚ ,
Lx = 18 m,

Ly = 12 m,

L=Lx+Ly+Lz

= 40 m

Malzeme St35.8 , e=2.5mm/m
Lz=10 m

U= (Lx² + Ly² + Lz²)

= 23.83

m

Y= U * e

= 59.58

mm²/m

D * Y / (L-U)²

≤ 208.3

150*59.58/(40-23.83)²

= 34.17 ≤ 208.3
...Sistem yeterli esnekliğe sahiptir!...
y
8
12

10
z

x

10
Şekil 11. Örnek 4’teki hattın izometrik görünüşü

Bu kriterin yanı sıra U/D ve Y/U oranları bir diyagram haline getirilmiştir. Burada şu işlem sırası izlenir:
•
•
•

U/D Hesaplanır.
Şekil 12’den U/D ve sıcaklık değerlerinin bilinmesi ile R değeri elde edilir.
R < L / U ise sistem yeterli esnekliğe sahiptir [12].
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Örnek 5:
Tablo 6. Değişik ölçülerdeki borular için pratik analiz

Malzeme
İşletme. Sıc
Montaj Sıc.
Sevis Tipi
Nominal Çap

1

2

3

4

ASTM A106,Gr A
320°C
20°C
Yağ Pompalama
DN 50

ASTM A106,Gr A
400°C
20°C
Yağ Pompalama
DN 100

ASTM A106,Gr A
480°C
20°C
Yağ Pompalama
DN 20

ASTM A106,Gr A
100°C
20°C
Yağ Pompalama
DN 50

115
58.5
2.92
1.97
1.85
Güvenli

115
58.5
1.17
1.97
1.55
Güvenli

HESAPLAR
L (m)
U (m)
U/D
L/U
R
Sonuç

100
56.6
1.132
1.77
1.95
Güvenli

115
58.5
0.585
1.97
3.0
Kritik

Sıcaklık oF

Şekil 12. ASA Doğal kompanzasyon hesaplama diyagramı
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Tablo 6’dan da görüldüğü gibi değişik koşullarda çalışan boru sistemleri için, karar vermek; basit
işlemler ve Şekil 11 ’de verilen diyagramla çok basit bir hal almaktadır.
1,3.4’üncü sütundaki sistemler yeterli esnekliğe sahip çıkmıştır ve bu sistemler için diğer yöntemleri
uygulamaya gerek yoktur. 2. Sütundaki sistem ise kritiktir. Gerçek sonuçlar karışık ve uzun işlemlerle
bulunarak sistemin gerçekten yeterli esnekliğe sahip olup olmadığı belirlenebilir [12].

3.3.2 Grafik Analiz Yöntemi
Boru hatlarında ısıl genleşmelerin doğal kompanzasyon ile alınması, literatürde belirtilen değişik
diyagramlar yardımıyla hesaplanabilir. Bu çerçevede Şekil 13’de gösterilen boru hattının analizi,
Şekil.14 verilen diyagram yardımıyla kolay bir şekilde yapılır.. Bu diyagramda borunun nominal çapının
ve ısıl genleşme katsayısının bilinmesi ile doğal kompanzasyonu sağlayan L uzunluğu belirlenir [6].

Δx

L

Şekil 13. Grafik analiz gerekli L uzunluğu

Bu diyagramda ön gerilmeler ihmal edilmiştir. Ön gerilme durumlarında L uzunluğun azaltılarak doğal
kompanzasyon sağlanmış olur. Örneğin % 50 ön gerilme durumunda L değerinin % 30 ‘ u alınarak
kompanzasyon sağlanır [7].
Örnek 6:
Boru nominal çapı DN = 150
Sistemdeki uzama Δx=100 mm
olan bir boru sistemi için gerekli olan L uzunluğu, 8 m olarak diyagramdan bulunabilir.
Bu örnekte eğer ön gerilme söz konusu olsaydı:
L= L+ 0.3L =8+0.3*8 = 5.6 m
elde edilirdi.
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Nominal boru çapı (DN)
Şekil 14. Isıl genleşmelerin doğal kompanzasyonla alınması [7].
(Bu diyagram 300˚ C, σemn=80 N/mm², ön gerilmesiz St 37 için geçerlidir.)

3.3.3 Parçalara Ayırma Yöntemi
Borularda ısıl genleşme analizinin gerçekte uzun ve karışık işlemlere sahip olduğu daha önce de
belirtilmişti. Bu yöntemin seçilmesi halinde vakit kaybı ve yanlış yapma olasılığı göz ardı edilmemelidir.
Fakat bu yöntemi kullanmak istemeyenlerin başvurabileceği kolay ve hızlı bir yaklaşık çözüm sağlayan
bir metot vardır [14].
Bu yöntemde en çok kullanılan parçalar
L, Z, U şeklindeki borulardır (Şekil 15). Bunlar
standartlaştırılmış ve değişik boyut ve malzemeler için tablolar oluşturulmuştur. Analizin
kolaylaştırılması için de basit ve kullanışlı bir form oluşturulmuştur [14].
Gerçekte basit birkaç boru şekli için oluşturulan bu tablolar sayesinde uzun ve karmaşık sistemler de
yaklaşık olarak çözülebilmektedir. Karmaşık sistemleri incelerken benzer şekle sahip bölümler hayali
ya da gerçek destek noktalarıyla parçalanır. Böylece tablolarda bulunan benzer şekillere benzetilmiş
olur. Her bir bölüm ayrı bir sistem gibi incelenir ve hesaplanan yeterli esnekliğe sahip olduğunu
gösterir. Her bir bölümün emniyetli çıkması halinde “sistem güvenlidir” denebilir [12].
Yukarıdaki değerler hesaplandıktan sonra şu işlem sırasında form doldurularak kolay ve hızlı bir
şekilde boru hattının analizi yapılmış olur [14].
a) Formda uygun şekle sahip sütun seçilir.
b) Sistemin verilen değerleri tablodaki yerlerine yazılır.
c) Verilen ölçüler için dirsek faktörü seçilir.

__________________________________
•
•
•
•

Şekil faktörü hesaplanır.
Efektif çap uzunluğu hesaplanır.
İzin verilen en büyük gerilme değeri bulunur.
Gerçek genleşme değeri hesaplanır.

d) Gerçek değer ile izin verilen en büyük gerilme değeri karşılaştırılır.

Şekil 15. Değişik Boru Parçalarının Genleşmeleri

Şekil 16. Parçalara ayırma yöntemi formu (L Şeklindeki boru için)
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3.3.4 Gerçek Analiz Yöntemi
Literatürde boru hatlarında ısıl genleşme gerilmelerinin bilgisayar desteği olmadan tam ve kesin
çözümünü veren birçok yöntem vardır. Bu sistemlerle iki sabit nokta arasındaki boru sistemi tam ve
kesin olarak incelenebilir. Bu tür analiz yöntemlerinde işlem kalabalığını ortadan kaldırmak ve
hesaplamaları düzenlemek için çeşitli tablolar oluşturulmuştur [3].
Bunların içinde en çok bilinenlerden biri ünlü boru tasarımcısı S. W. Spielvogel’ in iki boyutlu
sistemlerde elastik merkeze dayalı Spielvogel teoremidir. Bu yöntemde reaksiyon kuvvetlerinin
etkidiği, tam olarak bulunabilen bir nokta vardır. Bu noktada reaksiyon momentleri sıfırdır. Eğer
reaksiyon kuvvetlerinin yönü belirlenebilirse; yani bu yönde olan ve elastik merkezden geçen ve nötr
eksen olarak adlandırılan, eğilme momentlerinin sıfır olduğu noktalar bulunmuş olur. Reaksiyon
kuvvetlerinin değerleri hesaplanabilirse, herhangi bir noktaya göre eğilme momentleri, reaksiyon
kuvvet değerinin, o noktadan nötr eksene olan uzaklık ile çarpılması ile bulunur. Yani problem sadece
reaksiyon kuvvetlerinin şiddetini ve yönünü bulmaya dönüşür [3].
Geniş kullanım alanı bulan bu yöntem daha sonraları geliştirilerek Mitchel C.T. tarafından tekrar
sunulmuştur. Mitchel’in sunduğu yöntemde nötr eksenin iki sabit noktayı birleştiren çizgiye paralel
olduğu öngörülmüştür. Gerçekte bu simetrik parçalar için doğrudur. Fakat simetrik olmayan
parçalarda tam sonuç elde etmek bu yöntemle mümkün değildir [3].
Mitchel’in yönteminin 2 boyutlu sistemler için olması ve simetrik olmayan boru sistemlerinde tam
sonuç verememesi, yeni yöntemler geliştirilmesine yol açmıştır.
3 boyutlu sistemlerde tek bir elastik merkez noktası tayin etmek çok zor ve zahmetlidir. Spielvogel bu
nedenden dolayı 3 değişik elastik merkezle çalışmayı uygun bulmuş ve 3 yüzeyin kesişimindin oluşan
boru sistemleri için her yüzeye ait bir elastik merkez hesaplaması yoluna gitmiştir.
Hao Hsiao bu fikri daha başka kesin çözümlerle geliştirmiş ve basit işlemlerden oluşan bir yöntem
geliştirmiştir. Hao Hsiao yöntemi en iyi , en gerçekçi ve hesaplaması en kolay yöntem olarak kabul
edilir. Aşağıda bu yöntem incelenecektir. İşlemlerin ve tabloların nasıl oluşturulduğu anlatılmayacaktır.
Buna gerek de yoktur. Aşağıdaki işlem sırasına göre Tablo 7 ve Tablo 8 doldurularak hesaplama çok
kolay bir şekilde tamamlanabilir [3,13].

İşlem sırası :
1-Boru sisteminin 3 boyutlu bir şekli çizilir.
•
•
•
•

Koordinat eksenleri çizilir.
Her borunun ve dirseğin başlangıç,bitiş noktaları işaretlenir.
Bu noktalara harf veya rakam verilir.
Her noktanın koordinatları hesaplanır.

2-Boru çapı ve boru et kalınlığı seçilir.
•
•
I=
•
S*=
•
•

Seçilen boru çapı ve et kalınlığına göre;
Borunun atalet momenti:

π

64

x [D4 – (D- 2t)4]

(21)

Borunun kutupsal atalet momenti:

π

32 D

x [D4 – (D- 2t)4]

Termal uzama miktarı “e” Şekil 1’den seçilir.
Borunun bağlantı noktalarının koordinat farklarını “e” ile çarpıp uzama miktarları bulunur.

(22)
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3-İşletme sıcaklıkları tespit edilir. Ve bu sıcaklıklardaki elastisite modülleri bulunur.
•
•
•
•
•
•

Tc
Th
Ec
Eh
Sc
Sh

Montaj sıcaklığı
İşletme sıcaklığı
Tc’deki Elastisite modülü
Th’deki Elastisite modülü
Montaj sıcaklığındaki emniyetli boyuna eğilme gerilmesi
İşletme sıcaklığındaki emniyetli boyuna eğilme gerilmesi

4-Gerilme redüksiyon faktörü “f” bulunur.
•

Emniyet gerilmesi hesaplanır.
SA = f (1.25 Sc + 0.25 Sh)

(23)

5-Dirsek yarıçapı “R”, Boru nominal yarıçapı “r” belirlenir.
•

Dirsek karakteristiği:
h=

•

(24)

Dirsek esneklik faktörü:
n=

•

R.t
r2
1.65
h

λ katsayısı:
λ=5πR

•

(25)

n − 1.3
6

(26)

τ katsayısı:
τ=πR

n + 1.3
4

(27)

6-Dirseklerin geometrik merkezleri hesaplanır
•

Centroit:
c=

2R

π

7-Borular ve Dirsekler bulundukları yüzeylere göre ayrılır.
8-Her yüzeyde ;(Tablo 7)
•
•

Boru merkezi koordinatları “L” ile çarpılır. L,Lx,Ly,Lz,Lx²,Ly²,Lz²...hesaplanır.
Dirsek merkezi koordinatları “L” ile çarpılır. L=1 alınır,Lx,Ly,Lz,Lx²,Ly²,Lz²...hesaplanır.

9-Her yüzeydeki boruların toplamı bulunur ;(Tablo 7)
•

(1), (8), (15) nolu satırlar hesaplanmış olur.

10-Her yüzeydeki dirseklerin toplamı bulunur ;(Tablo 7)
•

(2), (9), (16) nolu satırlar hesaplanmış olur.

11-Her yüzeydeki dirseklerin toplamı λ ile çarpılır.
•

(3), (10), (17) nolu satırlar hesaplanmış olur.

(28)
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Tablo 7. Gerçek hesap formu 1
L3

L

LX

LX2

LY

LY2

LZ

LZ2

LXY

LXZ

LYZ

X

Y

Z

B
O
R
U
1

TOPLAM

DATA LİSTESİ
D=
t=
I=
S*=
T=
e=
Eh=
Ec=
X=
Y=
Z=

D
X
Y

I
R
S
E
K
2

TOPLAM

3

Lambda * 2

4
5
6
7

1+3+25
4 / TL
5 * TLX,Y,Z
4-6
L3

L

LX

LX2

LY

LY2

LZ

LZ2

LXY

LXZ

LYZ

X

Y

Z

B
O
R
U
X

8

Z

D

TOPLAM

FAKTÖRLER
h=
n=
R=
Lambda=
To=
Ii=
Io=

İ
R
S
E
K
9

TOPLAM

10

Lambda * 2

11
8+10+25
12
11/TL
13 12* TLX,Y,Z
14
11-12
L3

Y

B
O
R
U

Z

15

L

LX

LX2

LY

LY2

LZ

LZ2

LXY

TOPLAM

İ
R
S
E
K
TOPLAM

17

Lambda * 2

18
19
20
21

15+17+25
18/TL
19*TLX,Y,Z
18-20

22
23
24
25

2+9+16
To* 22
1+8+15+23
(3,333) * 24

S
I
Y
O
N

4
5
6
7
8

K.

X

Y

4-Ix_USUS=
5-Iy_USUS=
6-Iz_USUS=

16

1
2
3

LYZ

7-I1/3,6=
8-I2/3,6=
9-I3/3,6=
Ix=1+4+7+8=
Iy=2+5+7+9=
Iz=3+6+8+9=

A
D
G
1+2
1+3
5+8
4_-6

B
E
H

C
F
K

L
M
N
Q

P
R
L+M

Y=R+Q
Z=(P+NY)+L
X=C-AY-BZ

Z

ATALET MOMENTLERİ
1-Ix_US=
2-Iy_US=
3-Iz_US=

D

R
E
A
K

LXZ

KATSAYILAR
A= -Ixy / Ix =
B= -Ixz / Ix =

D= Iy / Ixy =
E= -Iyz / Ixy =

C= X* Ec* I / Ix(518,4)
F = Y* Ec* I / Iy(518,4)
K = Z* Ec* I / Iz(518,4)

X=DeltaX

G= -Iyz / Ixz =
H= Iz / Ixz =

_______
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12- Tüm yüzeylerin ;
•
•
•
•

Tüm borular toplamı (24).
Tüm dirsekler toplamı (22).
toplamları çarpı τ (23).
Hepsinin toplamı çarpı 3.333 (25).

13- Her yüzeyde ;
•

(4), (11), (18) hesaplanır.

14- Her yüzeyin ortalaması bulunur
•
•
•

(5) ortx ve orty.
(12) ortx ve ortz.
(19) orty ve ortz

15- Her yüzeyde;
•
•
•

ortx * TLx......vb
(13) ortz * TLz......vb
(20) orty * TLy......vb hesaplanır.

16- (7), (14), (21) hesaplanır. Ix’, Iy’, Iz’, Ix’’, Iy’’,Iz’’, Ixy, Ixz, Izy hesaplanmış olur.
17- Atalet momentleri hesaplanır. Ix, Iy, Iz
18- Katsayılar hesaplanır (A,B......K,L,M,N.....Q)
•

Böylece BX, BY, BZ hesaplanmış olur.

19- Tablo 8 doldurulur.
•
•
•
•

Her noktanın koordinatları yazılır.
Her noktadan ortalama yüzey değerleri çıkartılır
Bulunan değerler BX, BY, BZ ile çarpılır.
Mx, My, Mz bulunur.

20- Her noktanın intensifikasyon katsayıları belirlenir
•

intensifikasyon katsayıları
Ii =

0.9
h

•

2
3

intensifikasyon katsayıları
I0 =

0.75
h

•
•

(29)

2
3

Burulma durumlarında i=1
Uç konumlarda i= 1.3

(30)
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21- SE boyuna büküm gerilmesi hesaplanır:

SE =

Mx 2 ix 2 + My iy 2 + Mz 2 iz 2
S * / 12

(31)

22- Boyuna basınç gerilmesi hesaplanır.
σp= P

( D − 2t )
4t

(32)

23- Her nokta için;
•

SE+ σp ≤ SA

Koşulu sağlanıyorsa ; Sistem Güvenlidir.

24- Sistem kritik çıkıyorsa aşağıdakiler yapılarak, analiz tekrarlanır.
a)
b)
c)
d)

Et kalınlığı arttırılabilir.
Hattın sabit noktaları değiştirilir, başka bir deyişle hat ara sabit noktalara bölünür.
Hattın şekli, doğal kompanzasyon sağlanacak şekilde değiştirilir.
Boru hattının parçalara ayrılmasında, zorunlu noktalara kompansatör, dengeleyici parçalar
yerleştirilir.

Tablo 8. Gerçek hesap formu 2
Noktalar
X=
1
Y=
2
Z=
3
XY
Ortx=
Orty=
XZ
ortx=
ortz=
YZ
orty=
ortz=

a
x
y
z

4
5
6
7
Mz

x-ortx
y-orty
X*5
Y*6
(6)-(7)

8
9
10
11
Mx

z-ortz
x-ortx
Z *9
X *8
(10)-(11)

12
13
14
15
My

y-orty
z-ortz
Y * 13
Z* 12
(14)-(15)

İntensifikasyon
Faktörü
Hesaplanan
Gerilme

ix
iy
iz
SE

Sonuçlar

b

C

d

e

f

g

h

k

l
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4. BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
Bilgisayar her türlü özelliği ile günlük yaşamımıza girmiş ve vazgeçilmez ihtiyaçlarımızdan biri
olmuştur. Bilgi depolama, hızlı işlem yapma, hatasız çalışma vb. özellikleri her alanda ona çok önemli
görevler yüklenmesini sağlamıştır. Uzun ve karmaşık hesaplar daha önceleri yaklaşık çözümler veya
kabullerle çözülürken günümüzde tam ve kesin sonuçlar elde edilebilmektedir.
Uzun hesap teorisindeki işlemlerin uzun olması ve her nokta için tekrar etmesi hesaplayan kişinin hem
vaktini almasına hem de yanlışlar yapmasına olanak sağlar. Bu bölümde, uzun hesap teorisinde
anlatılan işlemlerin bilgisayar vasıtasıyla çok kolay ve kısa zamanda tam doğru yapılmasını sağlayan
bilgisayar programı anlatılmaktadır.
Bilgisayar dili olarak C++ kullanılmıştır. Program interaktif olarak çalışmakta ve kullanıcıya değişik
durumlar için hesap yapma kolaylığı sağlamaktadır. Programda girilen verilere göre SI veya İngiliz
birim sistemi kullanılabilir. Programın başındaki sabitler değiştirilerek girilebilecek nokta, boru ve dirsek
sayıları arttırılabilir.
Kullanıcıya ilk olarak borunun karakteristik özellikleri sorulmaktadır. Bu sorulara mevcut sistemin boru
çapı, boru et kalınlığı, dirsek yarıçapı, boru nominal yarıçapı, elastisite modülü, ısıl uzama katsayısı
gibi özellikleri girildikten sonra her noktanın 3 boyutlu uzaydaki koordinatları bir text dosyası halinde
girilir. Her noktanın koordinatları alt alta x, y, z sıralamasına göre yazılır . Dikkat edilecek bir husus
ta dirsek geometrik merkezlerin bir text dosyası halinde girilmesidir. Düz boruların geometrik
merkezleri programca hesaplanmaktadır. Dirseklerin geometrik merkezleri dirseğin gidiş yönü,
konveks veya konkav olma durumlarına göre değiştiğinden ayrıca hesaplanarak bir text dosyası
halinde girilmesi daha sağlıklı olacaktır. Yine her dirseğin centroitleri koordinat dosyasında olduğu gibi
alt alta x, y, z, sıralamasıyla yapılacaktır Dikkat edilecek bir ikinci hususta intensifikasyon
katsayılarının da yine bir text dosyası halinde girilmesidir, çünkü intensifikasyon katsayıları da boru
parçasının bulunduğu düzleme ve borunun gidiş yönüne bağlıdır. İntensifikasyon.txt dosyasının
hazırlanışı da diğer text dosyalarının hazırlanışı ile aynıdır.
Bu girdiler hazırlandıktan sonra program çalıştırılır. Sonuç olarak her noktanın toplam gerilme
değerleri emniyetli akma gerilmesi ile karşılaştırmalı bir şekilde ekrana çıktı olarak verilmektedir.
Ayrıca kritik noktalar, emniyet gerilmesini aşan noktalar da kullanıcıya bildirilmekte ve hesap
tamamlanmaktadır.
Program basit bir çerçevede hazırlanmıştır. Geliştirilmesi ve eklenmesi gereken daha bir çok yönü
vardır. Bu program, kullanıcıya uzun ve karışık tablolarla ve işlemlerle uğraşmak yerine sadece
yukarda açıklanan girdileri girerek hesap yapma kolaylığı sağlamaktadır.
Programda kullanılan kısaltmaların anlamları ;
x, y, z
ix, iy, iz
Mx, My, Mz
SE
Tgerilme
L3, L, LX
TL3 ,TL, TLX
D
t
R
R
e
Ec
P
h
n
To

( Kullanılış sırasına göre)

Noktanın uzaydaki koordinatları
İntensifikasyon faktörleri
Noktanın momentleri
Boyuna büküm gerilmesi
Toplam gerilmeler
Tablo 7’deki hesaplanacak değerler
Yukarıdaki değerlerim toplamları
Gerçek boru çapı
Boru et kalınlığı
Boru nominal yarıçapı
Dirsek yarıçapı
Termal uzama
Montaj sıcaklığında elastisite modülü
İşletme basıncı
Dirsek karakteristiği
Dirsek fleksibilite faktörü
katsayı τ

__________________________________
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SA
SigmaP
Syıldız
I
ortx, orty, ortz
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katsayı λ
İzin verilen maksimum büküm gerilmesi
Boyuna basınç gerilmesi
Borunun kutupsal atalet momenti
Borunun kesit atalet momenti
Yüzeylerin ortalama değerleri

4.1 PROGRAMIN ALGORİTMASI
1) Veri girişleri
a) Sabitler
(Boru çapı,Boru et kalınlılığı vb.)
b) Koordinatlar (Her noktanın 3 boyutlu uzaydaki koordinatları)
2) Girilen iki noktanın boru dirsek kontrolü
3) Yüzeylere ayırma;
a) Boruların yüzeylere bölüştürülmesi
b) Dirseklerin yüzeylere bölüştürülmesi
4) Ağırlık merkezlerinin hesapları ( x, y, z, L, Lx , Lx², Ly, Ly², Lz, Lz², Lxy, Lxz, Lyz )
a) Her boru için
b) Her dirsek için
5) Her yüzeyde;
a) Boru hesaplarının toplamı
b) Dirsek hesaplarının toplamı
c) Dirsek toplamları çarpı (λ)
6) Toplam ;
a)
b)
c)
d)

Tüm boruların ağırlık merkezi hesaplarının toplamı
Tüm dirseklerin ağırlık merkezi hesaplarının toplamı çarpı (τ)
[(6-a)+(6-b)]*3.333
(5-a)+(5-b)+(6-c)

7) Hesaplar;
a) Yüzey ortalamalarının hesaplanması ( ortx,orty,ortz)
b) Toplam Lx², Ly², Lz² ‘ lerden ,ortalamalarla toplam Lx, toplam Ly, toplam Lz ‘lerin çarpımlarının
çıkarılması ve Ix¹ ,Iy¹ ,Iz¹ ,Ixy ,Ixz, Iyz değerlerinin hesaplanması
c) Ix ,Iy ,Iz Atalet momentlerinin hesaplanması
d) Katsayıların hesaplanması (A, B, C, D, E, F, G, H, K)
e) X, Y, Z ‘ nin bulunması
f) Her yüzey için (x - ortx., y – orty, z – ortz) ifadelerinin bulunması
g) Her noktanın Mx, My, Mz momentlerinin hesaplanması
h) İntensifikasyon faktörlerinin girilmesi
i) Her noktaya ait SE hesabı
j) Her noktanın toplam gerilmelerinin hesabı
k) Her noktanın toplam gerilmesinin ,emniyetli akma gerilmesi (SA) ile karşılaştırılması
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5. BİLGİSAYAR DESTEKLİ HESAPLAMA
y

3200

21000

3000
e

f

3000

d

c
b

k

l

(Sabit Nokta)

a (Sabit Nokta)
z
Şekil 17. Örnek 6’ nın izometrik görünüşü

Şekil 17’de gösterilen DN 250 (Φ273x63) boru hattında 14 bar basınçta doymuş buhar
(Tdoyma=198.32°C) dolaşmaktadır. Boru malzemesi St 35 olup, montaj 20 °C sıcaklıkta yapılmıştır.
Kullanılan dirsek yarıçapı 254 mm’dir. Buna göre sistemin yeterli esnekliğe sahip olup olmadığını
analiz edelim:
•
•

Program tarafından sorulan, Tablo 9’daki veriler girilir
Tablo 10’daki veriler bir text dosyasına yazılır.

Tablo 9. Veri listesi
Veriler

Değer

Birim

Boru Dış Çapı

D

273

Mm

Boru Et Kalınlığı

t

6.3

Mm

Dirsek Yarıçapı

R

254

Mm

Boru Nominal Yarıçapı

r

125

Birimsiz

Isıl uzama Miktarı

e

230

mm/100m
5

Elastikiyet Modülü

E

2.1x10

N/mm²

Çalışma Basıncı

P

14

bar

Emniyet Gerilmesi

SA

140

N/mm²

a) Boru koordinatları; Şekil 17’de verilen izometrik görünüşteki her bir noktanın 3-Boyutlu uzaydaki
koordinatlarıdır.
b) İntensifikasyon katsayıları; Dirsek, dönemeç, ve sabit noktalar için hesaplanır.
• Sabit noktalarda, burulma gerilmesi bileşkesi yoktur, oluşan eğilme gerilmesi dolayısıyla
intensifikasyon karsayısı “1.3” alınır.
• Borunun gidiş yönünde intensifikasyon katsayısı “1” alınır.
• Koordinatlarda değişimin olmadığı yönde intensifikasyon katsayısı “1.85” alınır.
• Koordinatlarda değişimin olmadığı yönde intensifikasyon katsayısı “1.54” alınır.
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c) Dirsek geometrik merkezleri Şekil 18’de görüldüğü gibi hesaplanır.

Şekil 18. Dirseklerin geometrik merkezi
Tablo 10. Veri listesi
İntensifikasyon

Geometrik Merkezler
Dirsekler

Boru Koordinatları

X

Y

Z

bc

0.0

161.7

161.7

1

de

161.7

2907.7

0.0

1

1.85

fg

3167.7

2907.7

0.0

1.54

1

1.85

hk

3292.7

161.7

0.0

0.0

1

1.54

1.85

3000

0.0

1

1.54

1.85

3200

2746

0.0

1.54

1

1.85

h

3200

254

0.0

1.54

1

1.85

k

3454

0.0

0.0

1

1.54

1.85

l

24200

0.0

0.0

1

1.3

1.3

Noktalar

Katsayıları
X

Y

a

0.0

0.0

b

0.0

c

Z

X

Y

Z

3000

1.3

1.3

1

0.0

254

1.54

1.85

0.0

254

0.0

1.54

d

0.0

2746

0.0

e

254

3000

f

1946

g

Bu sistemin bilgisayar çıktısı aşağıda verilmiştir
SONUÇLAR
BORU HATTI
BORU HATTI
BORU HATTI
BORU HATTI
BORU HATTI
BORU HATTI
BORU HATTI
BORU HATTI
BORU HATTI
BORU HATTI

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOKTASINDA GÜVENLİDİR
NOKTASINDA GÜVENLİDİR
NOKTASINDA GÜVENLİDİR
NOKTASINDA GÜVENLİDİR
NOKTASINDA GÜVENLİDİR
NOKTASINDA GÜVENLİDİR
NOKTASINDA GÜVENLİDİR
NOKTASINDA GÜVENLİDİR
NOKTASINDA GÜVENLİDİR
NOKTASINDA GÜVENLİDİR

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

101.117607
48.63.8626
67.536552
63.319118
74.793175
84.444695
74.7105
55.743443
65.296158
33.166233

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

“SİSTEM YETERLİ ESNEKLİĞE SAHİPTİR ! “

140 N/mm2
140 N/mm2
140 N/mm2
140 N/mm2
140 N/mm2
140 N/mm2
140 N/mm2
140 N/mm2
140 N/mm2
140 N/mm2
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6. SONUÇ
Bu çalışmada; boru hatlarındaki ısıl genleşmeler ve bunları alma (giderme) yöntemleri incelenmiştir.
Boru hatlarının, yüksek sıcaklıktaki akışkanlar ile çalıştığı için genleştikleri ve bu genleşmelerin önemli
problemlere yol açabileceğini bir kez daha vurgulamakta yarar vardır. Bu genleşmelerin bir şekilde
alınmaları gereklidir.
Değişen teknoloji ve bilim bu alanda da çok farklı yöntemlerin doğmasına sebep olmuştur. Bu
genleşmelerin alınmasında; bu çalışmada da sözü geçen kompansatörler, dengeleyiciler bunların
dışında metal hortumlar, vb. araçlar kullanılmaktadır. Fakat bazı sistemler kendi şekillerden dolayı bu
genleşmeleri doğal olarak kompanse edebilecek yapıya sahiptirler. Çoğu sistem de genleşmeleri
doğal kompanzasyon ile gidermesine rağmen, kompanzasyon araçları kullanılmaktadır. Bu da işletme
ve yatırım maliyetlerini artmasına yol açmaktadır. Sistemin ısıl genleşme hesabının önceden
yapılması yeterli esnekliğe sahip sistemlerde boşuna kompanzasyon araçları kullanılmasını engeller.
Ayrıca, bu yöntemlerle kritik noktaların belirlenmesi de kompanzasyon araçlarının doğru bir şekilde
kullanılmasını sağlar.
Bu çalışmada, değişik analiz yöntemleri incelenmiştir. Pratik analiz, grafik analiz ve parçalara ayırma
kısa zamanda sistemin esnekliği hakkında bilgi edinmek için uygulanırlar. Tam ve kesin sonuçların
elde edilmesi zor olmakla beraber, önemli ölçüde zaman almaktadır. Fakat bilgisayarlar sayesinde bu
işlemler bizim için birkaç saniyede çözülür hale gelmiştir. Bu çerçevede gerçek analiz yönteminin
bilgisayar programı hazırlanmıştır.
Hızla değişen bilim ve teknolojide biz mühendislerin görevi en kısa zamanda, en iyiyi değil; en
ekonomiği, en sağlamı değil; yeterli sağlamı yapmaktır.
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SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN OPTİMUM BORU BOYUTLARI
Arif İLERİ
Sami Cem KESİM

ÖZET
Soğutma sistemlerindeki bağlantı borularının optimum çaplarını veren ilişkiler elde edilmiştir. Bu
termoekonomik optimizasyon, boru ilkyatırım maliyeti ile soğutma sisteminin çalışma ömrü boyunca
borulardaki basınç kayıplarını karşılamak için harcanacak enerji maliyetinin toplamını minimize
etmektedir. Optimize edilmiş çap değerlerine termodinamik ve ekonomik parametrelerin (soğutkan,
yük, yoğuşma ve buharlaşma sıcaklıkları, boru ve elektrik fiyatları, faiz oranları, vb.) etkileri ortaya
konmuştur. Emme, basma ve sıvı hatlarındaki en uygun kapasite ve basınç kaybını veren tasarım
tablosu örnekleri, R-134a için bakır ve amonyak için çelik boru varsayılarak hazırlanmıştır.

1. GİRİŞ
Basit bir soğutma çevrimi, Şekil 1 de belirtildiği gibi, evaporatör, kompresör, kondensör, genleşme
vanası, aksesuarlar ile emme, basma ve sıvı hatları olarak adlandırılan bağlantı borularından oluşur.
Bir soğutma sisteminin performansı, doğru boru boyutlandırılmasını da içeren uygun parça seçimleri
yapılmasına bağlıdır. Doğru bir uygulamada borular, her soğutma elemanına yeterli miktarda
soğutkanı aşırı basınç kaybına neden olmadan sağlayabilmelidir. Büyük boru çapları basınç kaybı ve
enerji tüketimini azaltırken, ilk yatırım maliyetini arttırırlar. Boru çapının bu zıt etkileri, boru ile ilgili ilk
yatırım ve belirli bir sistem ömrü için işletme maliyeti toplamını minimize eden bir termoekenomik
optimizasyon yapılmasına imkan sağlar. Belirsizliklerle dolu ekonomik değişkenleri incelemeye dahil
etmek hoş olmasa da kaçınılmazdır, çünkü termodinamik inceleme tek başına cevaba ulaşmaya
yeterli değildir.
Boru çapları büyültüldükce soğutkan akış hızı düşeceğinden, sistemdeki yağın sürüklenmesi özelikle
dik borularda güçleşecektir. Ayrıca, sıvı hattında mevcut aşırı soğutmanın elverdiğinden de fazla
basınç düşümü olursa, genleşme vanasından geçişi azaltarak sistemin işleyişini bozan erken
buharlaşmaya yol açılabilinir. Bu sınırlamalar ve pratikte karşılaşılabilecek bir takım benzer sorunlar
bu çalışmada ele alınmamış olup, tasarımcının tecrübesine bırakılmıştır. Ancak, yağın çevrimde
sürüklenebilmesi için gerekli en düşük kapasiteyi teorik olarak inceleyen bir çalışmanın sonuçları
ayrıca yayınlanacaktır [1].
Basma hattı

Sıvı hattı

P

T

2

kondansör
2

3
genleşme
vanası
4

Pkon

3

2

H= sabit

kompresör
Peva

evaporatör

3

1

Emme hattı

4

1

1

4
h

Şekil 1. Tipik buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi.

s
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Analizler, termodinamik performansa istenmeyen etkileri açısından, emme borusundaki basınç
kaybının basma borusundakinden daha önemli olduğunu açıkca göstermektedir. Sıvı borusu yoğun
akışkan içerdiğinden ve genleşme vanası ile evaporatör arasındaki isimsiz bağlantı çok kısa
oluşundan dolayı çok daha az etkilidirler. Örneğin, 380C yoğuşma ve 4.50C buharlaşma sıcaklığında
çalışan bir R-134a soğutma sisteminde, emme borusunda 1K e denk basınç kaybı, kompresör
kapasitesinde %3.2 düşüşe ve güç tüketiminde ise %2.6 artışa neden olur. Diğer taraftan, basma
borusunda 1K lik basınç kaybı, kompresör kapasitesinde sadece %0.8 düşüşe ve güç tüketiminde ise
ancak %0.5 artışa neden olur. Bu tipik değerler emme borusunun önemini göstermektedir.
Soğutma boruları için kullanılan malzemeler, siyah çelik, dökme demir, bakır, alüminyum, pirinç ve
benzeridir. Ancak, hafifliğinden, korozyona dayanıklılığından ve montaj kolaylığından dolayı amonyak
haricindeki soğutkanların kullanıldığı orta ve düşük kapasiteli sistemlerde genelde bakır tercih edilir.
Bakır ve alaşımlarıyla amonyağın etkileşime girmesinden dolayı ise, amonyaklı sistemlerde yaygın
olarak demir veya çelik borular kullanılmaktadır. Bu yüzden bu çalışmanın örneklerinde sadece bakır
ve çelik borular ele alınmıştır.
Soğutma sistemlerinde boru çaplarının belirlenmesine yönelik çeşitli kaynaklar mevcuttur: Eski
kaynaklardaki [2-4] tablolar yeni çalışmalarda da, örneğin [5] veya [6], tekrarlanmaktadır. Wile [7],
soğutkan viskositesi ve boru tipinin düz borulardaki basınç kaybını incelemiş ve sonuçları grafiklerde
sunmuştur. Vana ve dirsekler için eşdeğer uzunluklar düz boru uzunluğuna eklenmelidir.
Termoekonomik anlamda optimum boru çapına birçok tasarım parametresi etki eder; örneğin:
soğutkanın viskozite ve yoğunluğu, soğutma yükü, yıllık çalışma saatleri, enflasyon ve faiz oranları,
elektrik enerjisi fiyatı. Bu yüzden, mevcut yayınlarda açıkca belirtilmeyen birçok varsayım mevcuttur.
Tablo 1 maliyet ile basınç düşümünü dengelemek üzere verilmekte olan pratik ama kaba önerileri
içermektedir. Genel bir kabule göre [3, 6], amonyak için emme borusundaki basınç düşüşüne karşılık
gelen doymuş sıcaklıktaki düşüş 0.5 K’i geçmemeli; diğer soğutkanlar için ise bu değer en çok 1 K
olmalıdır. Kısa emme borulu, yıllık çalışma süreleri 4000 saati geçmeyen ve yatırım maliyeti işletme
maliyetinden daha önemli olan klima ve diğer soğutma sistemlerinde, daha yüksek gaz hızları ve
basınç kayıpları kabul edilebilir. Öte yandan daha sürekli çalışan endüstriyel ve ticari soğutma
uygulamalarında soğutkan akış hızı belirtilen sınırın düşük ucunda seçilmelidir. Ancak tecrübe ve
mühendislik içgüdüsüne dayanılarak yapılabilecek bu yorum ve değerlendirmelere, bu çalışmada
sunulan sonuçların kulanılmasında da gereksinim olacaktır.
Tablo 1. Çeşitli soğutkanlar için tavsiye edilen hızlar (m/s) [3].
Soğutkan

Emme
hattı

Basma
hattı

12,22,500
717
40

6-20
10-25
6-20

10-18
15-30
10-20

Sıvı hattı
Kondansör - Sıvı tankı Evaporatör
Sıvı tankı
0.5
0.5-1.27
0.5
0.5-1.27
0.5
0.5-1.27

2. SOĞUTKAN BORULARININ TERMOEKONOMİK BOYUTLANDIRILMASI
2.1 Basınç kaybı formülasyonu
Kararlı türbülant akışta basınç kaybı, iyi bilinen Darcy-Weisbach eşitliğinden hesaplanabilir,

ΔP = fρ

2

. 2

V L
8L m
=f 2 5
2D i
π ρD i

(1)

Görüldüğü üzere, tanımlanan bir akışta, basınç kaybı boru çapının beşinci kuvvetiyle ters orantılıdır.
Re = DiV/ν ve V = 4m/πρDi2 ile pürüzsüz borudaki türbülant akış için geçerli Blasius korelasyonu
kullanılarak, f = 0.3164/Re0.25 olarak bilinen sürtünme faktörü aşağıdaki şekilde yazılabilir:
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μ 0.25

(2)

2.2 Maliyet analizi
Herhangi bir boru için ömürboyu toplam maliyet, yıllık maliyetler metodu ile şöyle hesaplanabilir:
Ctotal = Ccap + Copr

(3)

Hurda değer ihmal edilince, her bir yıla düşen yatırım maliyeti vergiler dahil boru maliyetinin yıllara
yayılmasından ibarettir:
Ccap = IC . CRF = L . Cupipe . CRF

(4)

ki burada kullanılan amortisman faktörü,
CRF =

i ı (1 + i ı ) n
(1 + i ı ) n − 1

(5)

ve enflasyondan arındırılmış, gerçekci faiz oranı,
iI =

1 + id
−1
1+ j

(6)

Bu çalışmada boruların servis veya ekonomik ömrü 20 yıl ve CRF faktörü de, yaklaşık yıllık %4
arındırılmış faiz oranına denk gelecek şekilde, 0.075 alınmıştır. Farklı oranların etkisi, istenirse,
aşağıda geliştirilen bağıntılar yardımıyla kolayca hesaplanabilecektir.
Boruların birim maliyeti, borunun ağırlığına bağlı olarak hesaplanabilir. Böylece, Cupipe = A Cmat ρmat ve
A = π(Do2 –Di2)/4 alınabilir. Boru dış ve iç çaplarını ilişkilendirmek için Do = δ.Di kullanılacaktır ki,
burada δ, değeri Tablo 2 de verilen bir sabittir [8].
Tablo 2. Boru dış iç çapları oranı, δ. (K ve L indisleri, K ve L tipi bakır borular; 40 ve 80 indisleri, 40 ve
80 tipindeki çelik borular içindir).
Bakır borular
Do(in)
δK
δL
1/4" 1.309 1.283
1/2"
1.23 1.165
5/8" 1.185 1.143
7/8" 1.174 1.115
1 1/8" 1.129 1.095
1 3/8" 1.104 1.087
1 5/8" 1.098 1.081
2 1/8" 1.082 1.071
2 5/8" 1.077 1.065
3 1/8" 1.074 1.061
3 5/8" 1.071 1.058
4 1/8" 1.069 1.056
5"
1.067 1.054
6"
1.066 1.047

Çelik borular
boy (in) Do(mm)
δ40
3/8"
17.145 1.369
1/2"
21.336 1.35
3/4"
26.67 1.272
1"
33.401 1.254
1 1/4"
42.16 1.202
1 1/2"
48.26
1.18
2"
60.325 1.069
2 1/2" 73.025 1.164
3"
88.9
1.141
3 1/2"
101.6 1.127
4"
114.3 1.117
5"
141.3 1.102
6"
168.275 1.092
8"
219.075 1.083
10"
273.05 1.035
12"
323.85 1.068
16"
406.4 1.066

δ80
1.596
1.538
1.415
1.374
1.299
1.267
1.224
1.237
1.206
1.189
1.176
1.156
1.15
1.131
1.124
1.121
1.118

__________________________________

532

_______

Diğer taraftan, yıllık işletme gideri, basitçe, borulardaki basınç kayıplarını karşılayan kompresör
tarafından tüketilecek elektrik enerjisi maliyetidir:
.

ΔP Q
C e t an
Copr =
ηs ηm

(7)

Elektrik fiyatı, Ce, bütün girdi ve vergileri içerecek şekilde, 0.0000785 $/Wh olarak alınmıştır.
Kompresörün mekanik verimi, ηm, %90 varsayılmış, izantropik verim, ηs, ise sıkıştırma oranının bir
fonksiyonu olarak değiştirilmiştir [6].
2.3. Optimum boru çapı
Yukarıdaki eşitliklerin bir araya getirilmesi ve hacimsel debinin soğutma yükü ve entalpiler cinsinden

.
Q=

.
q rl

(8)

ρ (h vap − h liq )

olarak ifade edilmesi sonucu, soğutma borularının toplam yıllık maliyeti aşağıdaki gibi olur:
2.75

1.79μ 0.25 L

Ctotal =

.
qrl

2

2.75
π 1.75 ρ D 4.75
(h vap − h liq )
i

π(δ2 −1)Di2Cmatρmat
1
CRF
Ce t an + L
4
ηs ηm

(9)

Bu aşamadan sonra, termoekonomik optimum boru çapı aşağıdaki eşitliğin çözülmesiyle bulunur.

dC total
=0
dD i

(10)

Böylece,

⎛
⎜
⎝

Di,opt = ⎜ 6.75

⎞
⎟
(δ 2 − 1)C mat ρ mat CRF ⎟⎠
0.714C e t an

⎛
. 2.75
⎜
0.25
μ q
⎜
rl
⎜ 6.75
2
⎜
− h ) 2.75 η η
(h
ρ ref
vap
liq
s m
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

(11)

Bu ifadenin iki çarpılan grup olarak derlenebilmesi sayısal analizi kolaylaştıracaktır. Kök içindeki ilk
grup, ekonomik ve boru türü ile ilgili genel parametrelerden ibaretken, ikinci kök içindeki grup soğutkan
ve çevrime ait ve uygulanan örneğe bağlı olarak değişecek değerlerdir.
2.4. Bakır borular
Bakır borular için nominal boyut dış çaptır. Tipler, K (en kalın), L ve M, boru et kalınlığını simgeler.
Soğutma uygulamalarında sadece tip K ve daha yaygın olarak tip L kullanılır. Bakırın yoğunluğu 8890
kg/m3 ve boru birim maliyeti 6.5 $/kg alınmıştır. Tablo 2’de belirtilen, Do/Di oranı ¼"(K) için 1.3 den
5"(L) için 1.05 e kadar değişmektedir.
Parametrelerin etkilerini aydınlatmak ve elle tasarımda kolaylık sağlamak amacıyla, yukarıdaki
eşitlikleri kullanarak, R-134a sistemi için optimum bakır boru çapları hesaplandı ve sonuçlar Tablo 3-8
olarak sunuldu. Bu tabloların herbiri kaynama sıcaklığını 10 K lik basamaklarla 50C den -350C ye
kadar içermektedir. Her sıcaklık basamağı için, Pa cinsinden bulunacak gerçek basınç düşüşlerini
değerlendirmekte yardımcı olmak üzere, doymuş basınçtaki 1K mertebesindeki düşmeye karşılık
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gelen basınç kaybı kPa olarak belirtilmiştir. Hem inç hem de mm olarak belirtilen boru çapları, emme
için 6 inç mertebesine kadar diğer hatlarda ise emme hattından çok büyük kapasiteler içermeyecek
şekilde verilmiştir. Daha büyük çaplara ihtiyaç olması halinde bakır yerine çelik boru kullanılması
uygun olacaktır. Belirlenen bir kaynama sıcaklığı ve boru çapı için, tablo iki değer sunmaktadır: bu
şartlarda optimum olan soğutma kapasitesi ve alt satırda, o şartlarda oluşacak Pa/m cinsinden basınç
kaybı. Soğutma yükü ve buharlaşma sıcaklıklarının orta değerleri için İnterpolasyon ve mühendislik
yargıları uygulanabilir. Optimum değer tablolarının hazırlanışında varsayılan 400C yoğuşma
sıcaklığının etkisini diğer sıcaklıklar için düzeltmek amacıyla Tablo 9 hazırlanmıştır. Örneğin, 300C
yoğuşma sıcaklığı için, kapasite değerleri emme borularında 1.146 ve basma borularında 0.926
sayıları ile çarpılmalıdır.

Tablo 3. EMME hattı optimum kapasiteleri (kW) ve basınç Kayıpları (Pa/m).
R134a sistemleri, 400C yoğuşma sıcaklığı ve K tipi bakır borular için.
Bakır Boru
(tip K), Do:
(in) (mm)
ΔP, (Pa/m)
1/4" 6.35
ΔP
1/2" 12.7
ΔP
5/8" 19.0
ΔP
7/8" 22.3
ΔP
1 1/8" 28.7
ΔP
1 3/8" 35.0
ΔP
1 5/8" 41.4
ΔP
2 1/8" 54.1
ΔP
2 5/8" 66.8
ΔP
3 1/8" 79.5
ΔP
3 5/8" 92.2
ΔP
4 1/8"104.9
ΔP
5" 127.0
ΔP
6" 152.4
ΔP

-350C
(3.52
kPa/K)
0.07
281.0
0.23
187.8
0.72
132.9
0.96
118.5
2.95
91.00
3.29
71.51
4.18
59.95
7.73
46.95
12.9
40.45
19.7
36.84
28.1
33.95
38.5
31.78
55.0
28.17
84.3
26.00

Evaporasyon Sıcaklığı
-250C
-150C
-50C
(4.88
(6.84
(9.29
kPa/K) kPa/K) kPa/K)
0.12
0.18
0.28
367.6
415.3
619.7
0.37
0.54
0.81
245.6
277.4
413.9
1.10
1.62
2.43
174.1
195.7
292.5
1.48
2.24
3.30
155.3
175.5
260.7
2.72
4.14
6.15
119.2
127.1
189.2
4.27
6.46
9.74
93.17
104.7
156.0
6.43
9.75
14.6
78.73
88.84
132.9
12.0
18.2
27.3
61.39
69.34
104.0
19.9
30.2
45.3
54.17
60.67
91.01
30.4
46.0
69.0
48.39
54.89
81.62
43.3
65.5
98.1
44.78
49.84
74.39
59.3
89.6
134
41.17
46.23
68.62
85.0
128
192
37.56
42.61
63.56
130
196
295
33.95
38.28
57.78

50C
(12.27
kPa/K)
0.39
730.2
1.93
442.0
3.37
341.0
4.88
307.7
8.64
222.5
13.7
176.2
20.6
156.7
38.5
122.8
64.0
106.9
96.9
96.06
138
87.40
189
80.89
270
74.39
414
67.89
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Tablo 4. BASMA hattı optimum kapasiteleri (kW) ve basınç Kayıpları (Pa/m).
R134a sistemleri, 400C yoğuşma sıcaklığı ve K tipi bakır borular için.
Bakır Boru
(tip K), Do:
(in) (mm)
ΔP, (Pa/m)
1/4"

0

-35 C
(3.52
kPa/K)

Evaporasyon Sıcaklığı
-250C
-150C
-50C
(4.88
(6.84
(9.29
kPa/K) kPa/K) kPa/K)

50C
(12.27
kPa/K)

6.35
ΔP

0.27
663.0

0.31
779.3

0.36
888.4

0.40
1054

0.44
1118

12.7
ΔP
5/8" 19.0
ΔP
7/8" 22.3
ΔP
1 1/8" 28.7
ΔP
1 3/8" 35.0
ΔP
1 5/8" 41.4
ΔP
2 1/8" 54.1
ΔP
2 5/8" 66.8
ΔP
3 1/8" 79.5
ΔP
3 5/8" 92.2
ΔP
4 1/8"104.9
ΔP

1.49
390.8
4.49
273.7
6.20
245.6
11.4
178.4
18.0
140.1
27.1
125.0
50.9
98.23
84.4
85.23
129
76.56
183
69.34
250
64.28

1.71
459.4
5.12
322.1
7.12
288.9
13.0
210.2
20.7
165.4
31.2
147.3
58.5
115.6
97.0
100.4
148
91.01
211
88.84
287
75.84

1.94
522.9
5.80
364.7
8.04
330.1
14.8
239.1
23.5
188.5
35.2
168.3
66.3
132.2
110
114.8
167
103.3
239
93.17
325
86.67

2.20
621.2
6.33
436.3
9.24
391.5
5.39
283.1
27.0
223.1
40.3
199.3
75.7
156.0
125
135.8
191
122.8
272
111.2
372
103.3

2.42
660.2
7.33
463.7
10.1
416.0
18.5
226.1
29.4
237.6
44.1
211.6
82.8
166.8
137
144.5
209
130.7
298
118.5
407
109.8

1/2"

Tablo 5. SIVI hattı optimum kapasiteleri (kW) ve basınç Kayıpları (Pa/m).
R134a sistemleri, 400C yoğuşma sıcaklığı ve K tipi bakır borular için.
Bakır Boru
(tip K), Do:
(in) (mm)
ΔP, (Pa/m)
1/4"

6.35
ΔP
1/2" 12.7
ΔP
5/8" 19.0
ΔP
7/8" 22.3
ΔP
1 1/8" 28.7
ΔP
1 3/8" 35.0
ΔP
1 5/8" 41.4
ΔP
2 1/8" 54.1
ΔP
2 5/8" 66.8
ΔP
3 1/8" 79.5
ΔP

-350C
(3.52
kPa/K)
2.10
1963
11.5
1158
35.0
810.4
48.4
730.2
88.6
529.4
141
417.5
211
372.0
396
292.5
657
254.2
999
228.2

Evaporasyon Sıcaklığı
-250C
-150C
-50C
(4.88
(6.84
(9.29
kPa/K) kPa/K) kPa/K)
2.41
2305
13.4
1359
40.3
952.0
55.6
856.6
102
621.2
162
490.4
243
436.3
456
342.4
755
298.3
1149
268.7

2.72
2618
15.1
1242
45.5
1014
62.8
853.0
115
638.5
183
515.0
274
436.3
515
353.2
853
312.7
1298
284.6

3.09
3130
17.2
1848
52.0
1294
71.7
1165
131
845.1
209
650.8
313
593.0
588
465.9
973
405.9
1481
364.7

50C
(12.27
kPa/K)
3.39
3326
18.8
1963
56.9
1374
78.6
1237
144
897.1
229
707.8
343
629.8
643
494.8
1066
430.5
1622
387.9
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Tablo 6. EMME hattı optimum kapasiteleri (kW) ve basınç Kayıpları (Pa/m).
R134a sistemleri, 400C yoğuşma sıcaklığı ve L tipi bakır borular için.
Bakır Boru
(tip L), Do:
(in) (mm)
ΔP, (Pa/m)
1/4"

6.35
ΔP
1/2" 12.7
ΔP
5/8" 19.0
ΔP
7/8" 22.3
ΔP
1 1/8" 28.7
ΔP
1 3/8" 35.0
ΔP
1 5/8" 41.4
ΔP
2 1/8" 54.1
ΔP
2 5/8" 66.8
ΔP
3 1/8" 79.5
ΔP
3 5/8" 92.2
ΔP
4 1/8"104.9
ΔP
5" 127.0
ΔP
6" 152.4
ΔP

-350C
(3.52
kPa/K)
0.05
317.8
0.22
161.1
0.65
117.7
0.85
96.06
1.62
74.39
2.65
64.28
4.03
56.34
7.68
45.50
12.6
39.00
19.0
34.67
27.1
31.06
36.8
28.89
53.7
26.00
96.2
22.39

Evaporasyon Sıcaklığı
-250C
-150C
-50C
(4.88
(6.84
(9.29
kPa/K)
kPa/K)
kPa/K)
0.07
415.3
0.32
210.2
1.00
154.6
1.32
125.7
2.49
98.23
4.17
83.78
6.21
73.67
11.8
59.95
19.5
51.28
29.3
44.06
41.8
41.17
56.7
37.56
82.8
34.67
148
28.89

0.09
473.1
0.50
239.1
1.51
175.5
1.98
143.7
3.77
111.2
6.29
95.34
9.38
84.51
17.9
67.90
29.4
58.50
44.3
51.28
63.0
46.95
85.7
43.34
125
39.00
224
33.22

0.14
673.9
0.74
355.3
2.27
275.9
2.97
213.1
5.66
165.4
9.43
141.6
14.1
125.0
26.8
101.1
44.1
86.67
66.4
77.28
94.5
69.34
128
63.56
187
57.78
336
49.11

50C
(12.27
kPa/K)
0.20
684.0
1.00
394.4
3.09
288.9
4.04
236.2
7.68
183.5
12.8
156.7
19.1
138.7
36.5
112.0
59.8
96.06
90.2
85.23
128
76.56
175
70.78
255
64.28
372
54.17

Tablo 7. BASMA hattı optimum kapasiteleri (kW) ve basınç Kayıpları (Pa/m).
R134a sistemleri, 400C yoğuşma sıcaklığı ve L tipi bakır borular için.
Bakır Boru
(tip L), Do:
(in) (mm)
ΔP, (Pa/m)
¼"

6.35
ΔP
1/2" 12.7
ΔP
5/8" 19.0
ΔP
7/8" 22.3
ΔP
1 1/8" 28.7
ΔP
1 3/8" 35.0
ΔP
1 5/8" 41.4
ΔP
2 1/8" 54.1
ΔP
2 5/8" 66.8
ΔP
3 1/8" 79.5
ΔP
3 5/8" 92.2
ΔP
4 1/8"104.9
ΔP

Evaporasyon Sıcaklığı

-350C
(3.52
kPa/K)

-250C
(4.88
kPa/K)

-150C
(6.84
kPa/K)

-50C
(9.29
kPa/K)

50C
(12.27
kPa/K)

0.27
626.2
1.33
315.6
4.06
231.9
5.39
189.2
10.3
146.6
17.1
125.7
25.4
111.2
48.5
89.56
79.6
77.28
120
68.62
171
63.56
232
57.06

0.29
736.0
1.52
372.0
4.70
272.3
6.22
222.5
11.8
172.6
19.6
147.3
29.2
130.0
55.8
105.5
91.6
90.28
138
80.17
197
72.23
267
66.45

0.35
838.6
1.72
423.3
5.33
310.6
6.92
254.2
13.3
197.2
22.1
168.3
33.1
148.8
63.2
119.9
104
103.3
156
91.00
223
104.0
302
75.84

0.39
993.9
1.96
502.7
6.09
369.1
7.97
301.2
15.1
234.0
25.2
200.1
37.6
177.0
71.8
143.0
118
122.8
178
108.3
253
98.23
344
90.28

0.43
1056
2.16
533.8
6.73
391.5
8.68
319.2
16.6
248.5
27.7
212.3
41.2
187.8
78.5
151.7
129
130.0
195
114.8
277
104.0
377
96.06
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Tablo 8. SIVI hattı optimum kapasiteleri (kW) ve basınç Kayıpları (Pa/m).
R134a sistemleri, 400C yoğuşma sıcaklığı ve L tipi bakır borular için.
Bakır Boru
(tip L), Do:
(in) (mm)
ΔP, (Pa/m)
1/4" 6.35
ΔP
1/2" 12.7
ΔP
5/8" 19.0
ΔP
7/8" 22.3
ΔP
1 1/8" 28.7
ΔP
1 3/8" 35.0
ΔP
1 5/8" 41.4
ΔP
2 1/8" 54.1
ΔP
2 5/8" 66.8
ΔP
3 1/8" 79.5
ΔP

-350C
(3.52
kPa/K)
2.02
2040
10.3
1019
31.9
756.9
41.5
618.3
79.1
480.3
132
410.3
197
362.6
375
294.0
616
251.4
929
222.5

Evaporasyon Sıcaklığı
-250C
-150C
-50C
(4.88
(6.84
(9.29
kPa/K) kPa/K) kPa/K)
2.33
2.72
3.00
2394
2733
2955
11.9
13.8
19.3
1196
1367
1477
36.6
42.8
47.2
888.4
1014
1097
47.8
55.8
61.7
725.2
828.4
894.9
91.2
106
118
554.7
643.5
695.6
152
177
196
481.8
549.7
594.4
226
265
292
425.4
485.4
525.1
429
505
558
344.5
393.6
425.4
709
828
915
294.7
335.1
366.2
1068
1249
1380
261.5
298.3
322.1

50C
(12.27
kPa/K)
3.25
3138
16.7
1587
51.7
1164
67.5
950.5
129
738.2
215
630.5
320
557.6
611
451.4
1002
386.4
1511
342.4

Tablo 9. Farklı yoğuşma sıcaklıkları için düzeltme tabloları, bakır boru, R134a.
Yoğuşma
T (0C)
25
30
35
40
45
50

Emme
hattı
1.226
1.146
1.07
1
0.93
0.853

Basma
hattı
0.899
0.926
0.961
1
1.031
1.043

Sıvı
hattı
1.25
1.16
1.072
1
0.923
0.837

2.5. Çelik borular
Amonyaklı sistemlerde çelik borular uygun olmaktadır. İlaveten, boru dış çapı 4 inçden büyükse her tür
soğutkan için çelik boru kullanılmalıdır. Ayrıca, çelik boru büyük çaplarda daha ekonomik olabilir.
Piyasada Tip 40 ve 80 olarak bulunan çelik borulardan daha kalın cıdarlı olan tip 80, amonyaklı
uygulamalarda tercih edilmektedir.

__________________________________
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Tablo 10. EMME hattı optimum kapasiteleri (kW) ve basınç Kayıpları (Pa/m).
R-717 (amonyak) sistemleri, 300C yoğuşma sıcaklığı ve tip 40 çelik borular için.
Tip 40
Çelik Boru
boy (inç)
ΔP, (Pa/m)
3/8"
ΔP

-350C
(4.74
kPa/K)
0.87
16.61

Evaporating Temperature
-250C
-150C
-50C
(7.02
(10
(11.78
kPa/K) kPa/K)
kPa/K)
1.30
2.02
2.60
24.56
31.06
36.84

50C
(18.47
kPa/K)
3.75
44.78

1/2"
ΔP

1.42
13.72

2.26
21.67

3.40
26.72

4.53
32.50

6.38
39.00

3/4"
ΔP

2.19
10.83

3.62
16.61

5.30
20.95

7.11
24.56

10.1
30.34

1"
ΔP

3.66
9.390

6.17
14.45

8.95
18.06

12.0
21.67

17.0
26.00

1 1/4"
ΔP

6.03
7.223

9.98
10.83

14.5
13.72

19.5
16.61

27.8
20.22

1 1/2"
ΔP

8.12
6.500

13.3
10.11

19.5
12.28

26.0
14.45

37.2
18.06

2"
ΔP

9.89
2.889

16.3
5.056

23.7
5.778

31.8
7.223

45.4
8.667

2 1/2"
ΔP

21.6
5.056

35.7
7.945

51.9
9.390

69.6
11.56

99.4
13.72

3"
ΔP

33.1
4.334

54.9
6.500

79.6
7.945

107
9.390

152
11.56

3 1/2"
ΔP

45.5
3.611

75.4
5.778

109
7.223

147
7.945

206
10.11

4"
ΔP

57.4
3.611

95.0
5.056

138
6.500

185
7.223

264
9.390

5"
ΔP

91.8
2.890

152
4.334

221
5.056

296
6.500

422
7.945

6"
ΔP

136
2.167

225
3.611

326
4.334

438
5.056

625
6.500

8"
ΔP

250
2.167

414
2.890

601
3.611

806
4.334

1150
5.778

10"
ΔP

330
0.722

546
1.445

792
2.167

1062
2.167

2129
2.890

12"
ΔP

607
1.445

1005
2.167

1458
2.890

1955
3.611

2791
4.334

Çelik borular için, boru maliyeti direkt olarak boru ağırlığına bağlı değildir. Ancak, Cupipe=A Cst ρst
şeklindeki bir ilişki gerçek piyasa fiyatlarından çıkartılmıştır. Yoğunluk 14990 kg/m3 ve malzeme birim
maliyeti, tip 40 için 0.84 $/kg, tip 80 için ise biraz daha düşük, 0.81 $/kg olarak alınabilir. Amonyaklı
sistemlerde tip 40 ve 80 çelik borular için optimum kapasiteleri veren Tablo 10-15 de yoğuşma
sıcaklığı 300C alınmıştır. Diğer yoğuşma sıcaklıkları için kapasite değerleri Tablo 16’daki düzeltme
faktörleri ile çarpılmalıdır.
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Tablo 11. BASMA hattı optimum kapasiteleri (kW) ve basınç Kayıpları (Pa/m).
R-717 (amonyak) sistemleri, 300C yoğuşma sıcaklığı ve tip 40 çelik borular için.
Tip 40
Çelik Boru
boy (inç)
ΔP, (Pa/m)

-350C
(4.74
kPa/K)

3/8"
ΔP
1/2"
ΔP
3/4"
ΔP
1"
ΔP
1 1/4"
ΔP
1 1/2"
ΔP
2"
ΔP
2 1/2"
ΔP
3"
ΔP
3 1/2"
ΔP
4"
ΔP
5"
ΔP
6"
ΔP
8"
ΔP
10"
ΔP

4.63
31.78
7.79
28.17
12.3
21.67
20.8
18.78
33.9
14.45
45.3
12.28
55.3
6.500
121
10.11
186
7.945
255
7.223
321
6.500
514
5.056
761
4.334
1400
3.611
1871
2.167

Evaporasyon Sıcaklığı
-250C
-150C
-50C
(7.02
(10
(11.78
kPa/K) kPa/K) kPa/K)
5.49
36.84
9.35
32.50
14.6
24.56
24.8
21.67
40.5
16.61
54.2
14.45
66.1
7.223
145
11.56
222
9.390
305
8.668
384
7.223
615
6.500
910
5.056
1674
4.334
2237
2.167

5.92
47.67
10.1
41.89
15.8
31.78
27.9
27.45
43.6
21.67
58.2
18.78
71.0
9.390
156
14.45
239
12.28
328
10.83
413
9.390
661
7.945
978
7.223
1801
5.779
2406
2.889

6.36
52.00
10.6
44.78
16.8
34.67
28.5
30.34
46.4
23.84
62.0
20.22
75.7
10.11
166
15.90
254
13.00
349
11.56
440
10.83
705
8.668
1042
7.223
1918
6.500
2563
3.611

50C
(18.47
kPa/K)
6.65
56.34
11.2
49.11
17.7
37.56
30.1
32.50
49.1
25.28
65.5
22.39
80.0
10.83
175
17.33
269
14.45
369
13.00
465
11.56
744
9.390
1101
8.668
2027
6.500
2708
3.611

Tablo 12. SIVI hattı optimum kapasiteleri (kW) ve basınç Kayıpları (Pa/m).
R-717 (amonyak) sistemleri, 300C yoğuşma sıcaklığı ve tip 40 çelik borular için.
Tip 40
Çelik Boru
boy (inç)
ΔP, (Pa/m)

-350C
(4.74
kPa/K)

3/8"
ΔP
1/2"
ΔP
3/4"
ΔP
1"
ΔP
1 1/4"
ΔP
1 1/2"
ΔP
2"
ΔP
2 1/2"
ΔP

77.7
125.7
130
109.8
206
84.51
349
72.95
568
57.06
759
49.84
926
24.56
2028
39.00

Evaporasyon Sıcaklığı
-250C
-150C
-50C
(7.02
(10
(11.78
kPa/K) kPa/K) kPa/K)
92.9
167.6
156
146.6
246
112.7
416
97.51
678
75.84
906
66.45
1106
32.50
2422
52.00

99.9
186.3
168
163.2
264
125.7
448
108.3
730
84.51
976
73.67
1191
36.11
2607
57.78

106
203.7
178
178.4
281
137.2
477
118.5
777
92.45
1038
80.89
1267
39.73
2774
62.84

50C
(18.47
kPa/K)
112
221.0
188
193.6
297
148.8
504
128.6
821
100.4
1097
87.40
1339
42.61
2931
68.62
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Tablo 13. EMME hattı optimum kapasiteleri (kW) ve basınç Kayıpları (Pa/m).
R-717 (amonyak) sistemleri, 300C yoğuşma sıcaklığı ve tip 80 çelik borular için.

Tip 80
Çelik Boru
boy (inç)
ΔP, (Pa/m)
3/8"
ΔP

-350C
(4.74
kPa/K)
1.37
41.89

Evaporasyon Sıcaklığı
-250C
-150C
-50C
(7.02
(10
(11.78
kPa/K) kPa/K) kPa/K)
2.41
3.44
4.64
63.56
75.84
96.06

50C
(18.47
kPa/K)
6.53
115.6

1/2"
ΔP

2.32
35.39

3.81
54.89

5.63
67.17

7.61
80.17

10.8
98.23

3/4"
ΔP

3.62
27.45

6.03
41.17

8.90
51.28

11.9
61.39

16.9
75.12

1"
ΔP

6.09
23.11

10.2
34.67

14.8
43.34

19.9
52.00

28.3
63.56

1 1/4"
ΔP

10.0
18.06

16.6
27.45

24.2
33.95

32.4
40.45

46.3
49.84

1 1/2"
ΔP

13.5
15.89

22.2
23.84

32.4
29.61

43.4
35.39

61.9
43.34

2"
ΔP

21.9
13.00

36.1
19.50

52.4
23.84

70.3
28.89

100
34.67

2 1/2"
ΔP

35.5
12.28

58.9
18.06

85.6
23.11

115
27.45

164
33.22

3"
ΔP

54.8
10.11

90.8
15.17

132
18.78

177
23.11

252
28.17

3 1/2"
ΔP

84.4
8.667

140
13.00

203
16.61

272
20.22

388
26.00

4"
ΔP

95.9
7.945

159
12.28

230
15.17

309
18.78

441
22.39

5"
ΔP

154
6.500

256
10.11

371
13.00

498
15.17

711
18.78

6"
ΔP

234
6.500

387
9.390

562
11.56

754
13.72

1076
17.33

8"
ΔP

425
5.056

704
7.223

1022
9.390

1371
11.56

1957
13.72

10"
ΔP

846
4.334

1402
5.056

2035
7.945

2729
11.56

3895
12.28

12"
ΔP

1078
4.334

1786
5.779

2593
7.223

3477
9.390

4962
10.83
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Tablo 14. BASMA hattı optimum kapasiteleri (kW) ve basınç Kayıpları (Pa/m).
R-717 (amonyak) sistemleri, 300C yoğuşma sıcaklığı ve tip 80 çelik borular için.
Tip 80
Çelik Boru
boy (inç)
ΔP, (Pa/m)
3/8"
ΔP
1/2"
ΔP
3/4"
ΔP
1"
ΔP
1 1/4"
ΔP
1 1/2"
ΔP
2"
ΔP
2 1/2"
ΔP
3"
ΔP
3 1/2"
ΔP
4"
ΔP
5"
ΔP
6"
ΔP
8"
ΔP
10"
ΔP

-350C
(4.74
kPa/K)
7.90
82.34
13.1
69.34
20.7
53.45
34.5
44.78
56.3
35.39
75.4
31.06
122
24.56
199
23.84
307
19.50
473
17.33
537
15.90
866
13.72
1310
12.28
2384
10.11
4744
8.667

Evaporasyon Sıcaklığı
-250C
-150C
-50C
(7.02
(10
(11.78
kPa/K)
kPa/K)
kPa/K)
9.46
10.3
10.8
109.8
122.8
132.9
15.7
16.9
17.9
93.17
104.0
113.4
24.7
26.5
28.2
70.78
79.45
93.17
41.2
44.4
47.3
59.95
67.17
72.95
67.4
72.5
77.2
46.95
52.73
57.06
90.1
96.9
103
41.17
46.23
49.84
146
157
167
33.22
36.84
40.45
238
256
273
31.78
35.39
38.28
367
395
421
26.00
29.61
31.78
565
608
648
23.11
26.00
28.17
643
691
736
20.95
23.84
26.00
1035
1113
1185
18.06
20.22
21.67
1567
1685
1794
15.90
18.06
19.50
2850
3065
3264
13.00
14.45
15.90
5672
6100
6497
11.56
13.00
13.72

50C
(18.47
kPa/K)
11.5
144.5
19.0
122.8
29.8
93.90
49.9
79.45
81.6
62.12
109
54.17
177
44.06
289
41.89
444
34.67
684
30.34
778
28.17
1253
23.84
1896
20.95
3449
17.33
6865
15.17

Tablo 15. SIVI hattı optimum kapasiteleri (kW) ve basınç Kayıpları (Pa/m).
R-717 (amonyak) sistemleri, 300C yoğuşma sıcaklığı ve tip 80 çelik borular için.
Tip 80
Çelik Boru
boy (inç)
ΔP, (Pa/m)
3/8"
ΔP
1/2"
ΔP
3/4"
ΔP
1"
ΔP
1 1/4"
ΔP
1 1/2"
ΔP
2"
ΔP
2 1/2"
ΔP
3"
ΔP

-350C
(4.74
kPa/K)
133
323.6
220
274.5
346
210.2
578
177.7
944
132.9
1263
121.3
2049
100.4
3342
93.17
5147
78.01

Evaporasyon Sıcaklığı
-250C
-150C
-50C
(7.02
(10
(11.78
kPa/K)
kPa/K)
kPa/K)
159
171
182
431.2
479.6
524.4
263
283
301
366.2
406.7
507.0
413
445
473
280.2
311.3
340.9
691
744
791
234.0
262.9
287.5
1128
1214
1292
184.9
205.1
224.6
1508
1624
1728
161.8
179.8
196.5
2447
2634
2803
130.7
145.2
158.9
3992
4297
4574
124.2
138.0
151.0
6149
6618
7044
104.0
115.6
126.4

50C
(18.47
kPa/K)
193
569.2
318
482.5
500
369.8
836
312.0
1365
243.4
1826
213.1
2962
172.6
4832
164.0
7442
137.2
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Tablo 16. Farklı yoğuşma sıcaklıkları için düzeltme tabloları, çelik boru, R-717.
Yoğuşma
T (0C)
20
25
30
35
40
45

Emme
hattı
0.968
0.985
1
1.014
1.031
1.054

Basma
hattı
1.056
1.028
1
0.973
0.947
0.939

Sıvı
hattı
0.965
0.98
1
1.014
1.032
1.057

3. SONUÇ
Yukarda sunulan inceleme, soğutma ve iklimlendirme sistemleri, ısı pompaları ve benzeri
uygulamalarda geçerli optimum çap ve kapasite ilişkisini ortaya çıkarmıştır. Bu şekildeki bir termoekonomik optimizasyon doğal olarak fiziksel özellikler yanında ekonomik parametreleri de
içermektedir. Sonucun bir denklem şeklinde ifade edilebilmesi, zamanla veya bölgeye göre
değişebilecek parametrelere istendiğinde tercih edilen başka nümerik değerlerin verilmesine ve
özellikle bilgisayarlı çalışmalara imkan sağlamaktadır. İlerde ilgi duyulacak özel durumlar için bu
çalışmada örneği oluşturulanlara benzer yeni tablo veya grafikler de hazırlanabilir. Denklemin genel ve
çevrim ile ilgili parametreleri çarpanlar olarak içermesi, bazı değerler değiştiğinde yeni sonuçların
düzeltme yoluyla elde edilmesine imkan vermektedir.

Maliyet, $

Optimum boru çapı eşitliklerinin kullanılması, bir takım parametrelerin ( maliyet, boru ve soğutucu gaz
vb.) değişmesi durumlarında avantaj sağlamaktadır. Varolan tablolar ile bu tabloların sonuçları
karşılaştırıldığında, yeni sonuçlarda daha büyük boru çaplarının ve daha düşük basınç kayıplarının
önerildiği görülmektedir [5,9 ve 10]. Anlaşılan yıllardır artan enerji fiyatları sonucu, başlangıçta ilk
yatırımı biraz daha fazla tutarak azaltılan basınç kayıpları ile yıllık enerji harcamasından tasarruf
etmek daha da önem kazanmıştır. Bu şekilde aynı zamanda bazı çevresel avantajlar da
sağlanabilecektir. Bu durum, -50C buharlaşma ve 400C yoğuşma sıcaklıkları arasında çalışan, 30 m
bakır emme borulu, 5 kW’lık R-134a soğutma sistemi için Şekil 2 ‘de daha detaylı incelenmiştir.
Görüldüğü üzere, 22.3 mm (7/8 in) optimum boru çapı için, boru ile ilgili toplam yıllık maliyet 15.3$’dır.
Bu maliyet 31.7 mm (1 3/8 in) için 22.7$ ve 12.7 mm (1/2 in) için 32.7$ olacak şekilde artmaktadır.
30
25
20
15
10
5
0

Enerji Maliyeti
Malzeme Maliyeti
Toplam maliyet

0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Boru iç çapı, mm

Şekil 2. -50C buharlaşma ve 400C yoğuşma sıcaklıkları arasında çalışan, 30 m bakır emme borulu, 5
kW’lık R-134a soğutma sistemi için çap ve toplam maliyet ilişkisi.
Belli çaplı bir boru tablolarda önerilen den farklı bir soğutma yükünde kullanıldığında, oluşacak basınç
düşüşü ve buna karşılaık gelen doymuş sıcaklıktaki düşüş şu şekilde hesaplanabilecektir:
ΔPgerçek / ΔPtablo = (qgerçek / qtablo)1.75

(12)

ΔTgerçek = ΔPgerçek / (ΔP/K oranı)

(13)
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Bekleneceği gibi, tüm şıklarda belli boru çapı için emme hattında kullanılacaksa basma hattına kıyasla
daha düşük soğutma yükleri ve basınç kayıpları önerilmiştir. Örneğin, -25oC da çalışan bir sistemdeki
2 1/8 inç (L) boru, emme hattındaysa önerilen yük 59.95 Pa/m basınç kaybı karşılığı 11.8 kW iken
basma hattında bu değerler 105.5 Pa/m ve 55.8 kW dır. Yük 11.8 kW ise, basma borusu için 1 1/8 inç
seçilecek ve düşüş 172.6 Pa/m, yani emme hattının yaklaşık üç katı olacaktır. Gerçi bu durumda bile
30 m lik bir boru doymuş sıcaklıkta sadece 1.06 K gibi çok makul seviyede bir düşmeye sebep
olmaktatır.
Belli bir boru çapı ve çevrim şartlarında daha kalın olan tipler (bakırda K, çelikte 80) için daha büyük
yük ve basınç kayıpları önerilmektedir. Emme, basma ve sıvı hatlarında gözlenen bu sonuç çelik
borularda daha belirgindir. Bu durum daha kalın yani pahalı boru kullanınca daha fazla enerji
harcamasına katlanılabilmesinin sonucudur.
Farklı yıllık çalışma saatleri ve enerji maliyetinin etkisi Denklem 11 den kolaylıkla hesaplanabilir.
Beklediği üzere, optimum boru çapı yıllık çalışma saatlerinin ve enerji maliyetinin artışı ile artmaktadır.
Bunlardan zamanın etkisi çok az ise de, özellikle büyük kapasiteli uygulamalarda enerji maliyetinin
optimum boru çapını değiştirebilecek kadar etkili olduğu durumlar olabilir.
Semboller
A
- boru kesit alanı, m2
C
- maliyet,
CRF - amortisman faktörü
D
- boru çapı, m
DI,opt - optimum boru iç çapı, m
f
- Darcy-Weisbach sürtünme katsayısı
hliq
- sıvı soğutkanın genleşme vanası girişindeki entalpisi, kJ/kg
hvap
- soğutkanın evaparatör çıkışındaki entalpisi, kJ/kg
IC
- ilk yatırım maliyeti
id
- indirim oranı
I
- enflasyondan arındırılmış, gerçek, faiz oranı
i
j
- enflasyon oranı
L
- boru uzunluğu, m
- kütlesel debi kg/s
m
n
- amortisman periyodu
ΔP
- borudaki sürtünmeden dolayı olan basınç kaybı, Pa veya Pa/m
q
- soğutma yükü, kW
Q
- hacimsel debi, m3/s
Re
- Reynolds sayısı
- yıllık çalışma süresi, h
tan
- ortalama akış hızı, m/s
V
Yunan
δ
ρ
ν
ηs
ηm
μ

- Boru dış/ iç çap oranı
3
- akışkan yoğunluğu, kg/m
2
- kinematik viskozite , m /s
- izantropik verim
- mekanik verim
- dinamik viskozite, kg/ms

Alt indisler
cap
- ilk yatırım
i
- iç
mat - malzeme
o
- dış
opr
- işletim
ref
- soğutkan
st
- çelik
ue
- birim enerji (elektrik) fiyatı
upipe - birim metre boru fiyatı
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BORULARDA, BORU BAĞLANTI ELEMANLARINDA VE
GEÇİŞ BORULARINDA ENERJİ KAYIPLARI
Mehmet ATILGAN
Harun Kemal ÖZTÜRK

ÖZET
Boru akış problemlerinin çözümünde göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan en önemlisi
enerji kayıplarıdır. Enerji kayıplarını etkileyen temel unsurlar; borudaki akışın niteliği, borunun
malzemesi, geometrik boyutları ve borudaki akışın yön değiştirmesine neden olan geometrik
faktörlerdir.
Düz borularda oluşan bu kayıplar; sürekli yük kayıpları olarak bilinir. Boru akışlarındaki borulardaki
kesit değişimlerinde, hazne giriş ve çıkışlarında, boru bağlantılarında, borulardaki akışın yön
değiştirdiği dirseklerde, akışın kollara ayrılması gibi durumlarda ve vanalarda olduğu gibi akışı
kısıtlayıcı elemanların bulunduğu yerlerde meydana gelen kayıplar da yerel kayıplar olarak adlandırılır.
Bu çalışmada, bazı belirlenmiş geometrik kesitler arasındaki geçişlerle ilgili yapılan deneysel
çalışmalara yer verilmiş ve ayrıca yukarıda belirtilen kayıplarla ilgili genel bir literatür incelemesi
yapılmıştır. Bazı akış problemlerinin çözümünde Sayısal Akışkanlar Dinamiği (SAD) yöntemi
kullanılarak, klasik hesap yöntemleri ile karşılaştırılmıştır.

GİRİŞ
Borulardaki akışlarda, enerji kayıplarını etkileyen temel unsurlar; borudaki akışın niteliği, borunun
malzemesi, borunun geometrik boyutları (boru çapı, uzunluğu ve boru kesit şekli) ve borudaki akışın
yön değiştirmesine neden olan geometrik faktörlerdir. Bu kayıplar, düz borularda akışın Reynolds
sayısına bağlı olarak laminer, geçiş ve tam türbülanslı akış durumuna göre borudaki hız dağılımına
bağlı olarak değişebilir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan Darcy-Weisbach formülündeki sürtünme
faktörü, laminer akışlar için teorik olarak hız dağılımı yardımıyla belirlenebildiğinden, uygulamada
enerji kayıplarının hesabında bir zorluk söz konusu değildir. Öte yandan, türbülanslı akışlara ait hız
dağılımları deneysel çalışmalarla belirlendiğinden, bu konuda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
amprik formüllerle yapılır. Düz borularda oluşan bu kayıplar; sürekli yük kayıpları olarak bilinir.
Boru akışlarındaki diğer en önemli enerji kayıpları ise; borulardaki kesit değişimlerinde, hazne giriş ve
çıkışlarında, boru bağlantılarında, borulardaki akışın yön değiştirdiği dirseklerde, akışın kollara
ayrılması gibi durumlarda ve vanalarda olduğu gibi akışı kısıtlayıcı elemanların bulunduğu yerlerde
meydana gelir. Bu tür kayıplar yerel kayıplar olarak adlandırılır ve buradaki kayıp katsayıları deneysel
çalışmalarla belirlenmiştir.
Geçiş boruları; su ve hava tünellerinde, akım makinalarının giriş ve çıkışlarında, uçakların hava giriş
kanallarında, klima ve maden ocaklarının havalandırma sistemlerinde olduğu gibi pratikte sıkça
kullanılmaktadır. Bu borular, farklı alan ve farklı şekillerdeki kanalları (dikdörtgen, kare, elips, daire,
çokgen kesitli) birleştirmenin zorunlu olduğu yerlerde kullanılırlar. Geçiş borularındaki enerji
kayıplarından dolayı, bu borulardaki akışların incelenmesi çok önem kazanmaktadır. Geçiş borusu
boyunca alan değişimi lineer ve lineer konumdan sapmalar şeklinde belirlenmiş ve geçiş borusu
boyunca bu sapmaların koşullara bağlı olarak bir maksimum değer alabileceği fakat minimum bir
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değer almadığı görülmüştür. Bu tür geçiş borularında diğer önemli bir faktör geçiş borusunu niteleyen
eşdeğer koniklik açısıdır.
Geçiş borularındaki akışlarda kesit şeklinin veya kesit alanlarının değişmesi; örneğin dirseklerde,
birleşme ve ayrılma noktalarında, ani genişleme ve ani daralmalarda ve T bağlantıları gibi boru
bağlantı elemanlarında enerji kayıpları meydana gelir. Daralan, genişleyen boru parçaları ve
dirseklerdeki enerji kayıpları ayrıntılı olarak incelenmiş ve bunlara ait bir çok ampirik ifadeler ve
deneysel sonuçlar elde edilmiştir [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Öte yandan bazen dairesel veya dikdörtgen kesit
alanlı boruları dikdörtgen veya elips kesitli borulara (veya tersi) bir geçiş borusu ile birleştirmek
durumunda kalınabilir. Yapılan kuramsal ve deneysel çakışmalarda sabit kesit alanlı dairesel olmayan
borulara ait sınırlı çalışmalara rastlanmasına karşın [5, 7, 8, 9, 10], değişik kesit şekline sahip farklı
kesit alanlı boruları birleştiren geçiş borularındaki yük kayıplarına ait çalışmalar oldukça sınırlıdır [1, 2,
3, 11]. Hatta bu tür geçiş borularının geometrisi bile yakın zamanda incelenmiştir [12, 13, 14, 15, 16,
17]. Bu tür borulara ait deneysel çalışmaların literatürde sınırlı olduğu görülmüştür [11, 18, 19, 20, 21].

BORULAR VE BORU BAĞLANTI ELEMANLARINDAKİ ENERJİ KAYIPLARI
Borulardaki enerji (yük) kayıpları; borudaki akışın şekline yani laminer veya türbülanslı olmasına, boru
malzemesi ve işlenmesine, boru cidarı pürüzlülüğüne, borunun geometrik boyutlarına ve kesit şekline
ve ayrıca borunun yapılış biçimine bağlı olarak akışın yön değiştirmesi gibi faktörlerin etkisinde değişir.
Laminer akış durumunda düz borulardaki akışın hız profili teorik olarak belirlenebildiğinden, sürekli yük
kayıplarının hesaplanmasında fazla bir zorluk söz konusu değildir. Diğer taraftan türbülanslı boru
akışları çok karmaşık olduğundan hız dağılımlarının teorik olarak ifade edilmesi mümkün değildir. Bu
nedenle türbülanslı akışlardaki hız dağılımları deneysel çalışmalarla veya yarı ampirik formüllerle
ancak ifade edilebilmektedir.
Mühendislik uygulamalarında düz borulardaki sürekli yük kayıplarının hesaplanmasında sıklıkla
kullanılan ifade Darcy-Weisbach tarafından verilmiştir. Burada yük kayıplarını etkileyen faktörler boru
çapı ve uzunluğu, akışın hızı ve sürtünme faktörüdür. Boru çapı, uzunluğu ve akış hızı kolaylıkla
ölçülebilir büyüklükler olduğu halde, sürtünme faktörü akış rejimine ve borunun kalite ve malzemesine
bağlı olarak değişebilir. Laminer akışlarda sürtünme faktörü sadece Reynolds sayısının bir fonkiyonu
olarak değiştiği halde, geçiş bölgesinde hem Reynolds sayısına ve hem de izafi pürüzlülüğe göre
değişim gösterir, fakat tam türbülanslı akış bölgesinde Reynolds sayısının etkinliği ortadan kalkar.
Borulardaki yük kayıplarına neden olan faktörlerden bir diğeri de kuşkusuz yerel yük kayıplarıdır ve
vanalar, dirsekler, T bağlantıları, daralan ve genişleyen borular gibi boru bağlantı elemanlarında
meydana gelir. Bunlara ait kayıplar deneysel veya yarı ampirik formüllerle verilmiştir.
Darcy-Weisbach Formülü Kullanılarak Yük Kayıplarının Hesaplanması
Bu formül aşağıdaki şekilde ifade edilmiş olup hem laminer hem de türbülanslı akış için borudaki
ortalama hız değerlerini kullanarak yük kayıplarının hesaplanmasında kullanılabilir [6, 22].
2

LV
h k = λ.
D 2g

(1)

Burada λ sürtünme faktörü, D boru çapı, L boru uzunluğu, V borudaki akışın ortalama hızı ve g
yerçekim ivmesidir.
Laminer Akış İçin Yük Kayıplarının Hesabı
Yukarıda belirtildiği gibi laminer akışlarda akışın hız profili teorik olarak belirlendiğinden, akışa ait yük
kayıp katsayısı λ ; Reynolds sayısının bir fonksiyonu olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
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(2)

Buradan da görüldüğü gibi Reynolds sayısı arttıkça sürtünme katsayısı azalır.
Geçiş Bölgesindeki Akış İçin Yük Kayıplarının Hesabı
Reynolds sayısının 2000 ile 4000 değerleri arası kritik bölge olarak tanımlanır ve bu bölgede sürtünme
katsayısı için herhangi bir değerin tesbiti veya ampirik bir ifadenin verilmesi mümkün değildir. Öte
yandan Re>4000 değerleri için 1939 yılında Colebrook [6, 22] tarafından geliştirilen ve aşağıda verilen
ifade geçiş bölgesini kapsar. Formülden de görüleceği gibi burada sürtünme katsayısı hem Reynolds
sayısına ve hem de izafi pürüzlülüğe bağlı olarak belirlenir.

2.51 ⎞
⎛ε/D
= −2.0 log⎜⎜
+
⎟⎟
λ
⎝ 3.7 Re λ ⎠

1

(3)

veya P.K. Swamee ve A.K. Jain [22] tarafından geliştirilen aşağıdaki ifade % ± 0.1 hata ile
kullanılabilir.

λ=

0.25
⎡ ⎛ ε / D 5.74
⎢log⎜ 3.7 + Re 0.9
⎣ ⎝

⎞⎤
⎟⎥
⎠⎦

2

(4)

(3) veya (4) denklemleri ile hesaplanan λ sürtünme katsayısı, pürüzsüz boru akışı ile tam türbülanslı
pürüzlü boru akışı arasındaki bölgedeki akışlar için kullanılır.
Tam Türbülanslı Akış İçin Yük Kayıplarının Hesabı
Bu bölgede artık Reynolds sayısının sürtünme katsayısı üzerinde bir etkisi yoktur. Dolayısı ile, (3) nolu
denklemdeki parantez içindeki ikinci terim Reynolds sayısının çok büyük değerleri için sıfır olacaktır.
Böylece (3) denklemi T. Von Karman [6] tarafından tam türbülanslı pürüzlü boru akışları için türetilmiş
olan aşağıdaki yarı ampirik formül elde edilir.

⎛ε/D⎞
= −2.0 log⎜
⎟
λ
⎝ 3.7 ⎠

1

(5)

Boru Bağlantı Elemanları İçin Yük Kayıplarının Hesabı
Boru çaplarındaki ani genişleme ve daralmalar, sürekli daralan veya genişleyen borulardaki geçişi
sağlayan difüzörler, dirsekler, T geçişleri, akış kontrolü için kullanılan vanalar gibi elemanlar boru
akışlarında yerel yük kayıplarına sebep olan boru bağlantı elemanları olarak bilinir. Bu tür bağlantı
elemanlarında yerel yük kayıpları aşağıda verilen ifade ile hesaplanır.
2

V
hy = K
2g

(6)

Burada K bağlantı elemanına bağlı olan bir kayıp katsayısıdır. Bu katsayı, deneysel çalışmalar sonucu
elde edilen grafiklerden faydalanarak veya yarı ampirik bağıntılardan belirlenebilir.
Bu konuda bilgiler çeşitli ders ve el kitaplarında ayrıntılı olarak bulunabilir [4, 5, 6, 22, 23, 24].
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GEÇİŞ BORULARININ GEOMETRİSİ VE DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Günümüzde, geçiş borularının geometrik tasarımı için iki yöntem uygulanmaktadır. Birincisinde farklı
iki kesit arasında lineer bir alan değişimi, ikincisinde ise iki uç arasında doğrusal bir geçiş
sağlanmalıdır. Bu konu ile ilgili çalışmalar çeşitli yayınlarda daha önce ayrıntılı olarak verilmiştir [2, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17]. Burada, değişik kesit şekline ve kesit alanına sahip boruları birleştiren veya
akışkan makinaları ile boru sistemleri arasındaki geçişi sağlayan geçiş borularının tasarımı üzerinde
durulacaktır. Tasarıma esas faktörlerden biri geçiş borusunun ekseni boyunca alan değişimi ve diğeri
ise bu alan değişimine bağlı olarak değişen eşdeğer koniklik açısıdır. Bu konuda ilk çalışmalar 1980’li
yıllarda yayınlanmış [12] ve yapılan çalışmalar geliştirilerek değişken parametreler azaltılmak suretiyle
1990 yılında yayınlanmıştır [17].
Geçiş Borularının Ekseni Boyunca Alan Değişimi
Şimdiye kadar geçiş borularının tasarımı ile ilgili bazı çalışmalar yapılmış ve bunların yapım yöntemleri
çeşitli kaynaklarda ayrıntılı olarak verilmiştir [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Atılgan [11] tarafından
önerilen yöntem geçiş şekillerine uygulandığında; geçiş borusu ekseni boyunca alan değişiminin;
−

boyutsuz eksenel uzunluk x = x

l

’nin ikinci dereceden bir foksiyonu olarak değiştiği belirlenmiştir.

Daha sonra yapılan çalışmalarda bu geçişin daha özel geometriye sahip geçiş borularına
uygulanması anlatılmıştır [16].
Geçiş borularının geometrisinde önemli olan bir faktör de eksen boyunca alan değişiminin lineer
olduğu koşullardır. Bu da ayrıntılı olarak incelenmiştir [11, 17].
Bu çalışmada Şekil-1’de gösterilen çeşitli geçiş boruları için geliştirilen alan değişimi kısaca
tanıtılacaktır. Bu geçiş şekillerinde; giriş ve çıkış kesit geometrileri ne olursa olsun karşılıklı noktalar
arasında geçişin lineer bir hat boyunca gerçeklenmesi koşulu ile geçiş borusunun ekseni boyunca
herhangi bir x mesafesindeki boyutsuz alan değişimi;

Şekil 1. Çeşitli Geçiş Borusu Şekilleri
−

AX =

−
−2
AX
= 1 + f1 ( α, β, K ). x + f 2 ( α, β, K ). x
A1

(7)

genel denklemi ile ifade edilebilmektedir [11]. Burada kullanılan parametreler giriş ve çıkış kesitlerinin
büyük kenar veya eksenlerinin konumuna bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir.
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Giriş ve çıkış kesitlerinin uzun kenarlarının (veya eksenlerinin) birbirine göre konumlarının dik veya
paralel olma durumlarına göre (7) denklemindeki f1 ( α, β, K ) parametresi Atılgan [11] tarafından
geliştirilmiş ve Tablo1’de verilmiştir. f 2 ( α, β, K ) ise f1 ( α, β, K ) ’e bağlı olarak;

f 2 ( α, β, K ) = K − 1 − f1 ( α, β, K )

(8)

şeklinde ifade edilmiştir.
Tablo 1. Geçiş Borularının Kesit Şekilleri ve Konumlarına Bağlı Olarak Geçiş Parametrelerinin Tanımı

Not: Tüm geçiş şekilleri için 0<α≤1 ve 0<β≤1 dir.

Burada tanımlanan f1 ( α, β, K ) parametresini daha genel ifade edebilmek için yine geçiş konumlarına
bağlı olarak;
1. Uzun kenarlar dik konumda (Şekil 1A1, Şekil 1B1)
t = α.β
(0 < t ≤ 1)
2.Uzun kenarlar paralel konumda (Şekil 1A2, Şekil 1B2)

t=α

β

(0 < t < ∞)

(9)
(10)

şeklinde tanımlanırsa, Tablo 1’de görüldüğü gibi f1 ( α, β, K ) ;

f1 ( t , K ) =

1+ t
. K −2
t

(11)

şeklinde tek bir genel ifade ile belirlenebilmektedir. (8) denklemi de,

f 2 ( t, K ) = K − 1 − f 1 ( t, K )
şeklini alır.

(8a)
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Elips kesit alanından dikdörtgen kesit alanına geçişler için (veya tersi) f1 ( α, β, K ) parametresi (9 ve
10 ) bağıntıları kullanılarak ,

⎡1+ t
⎤
f 1 ( t, K ) = 2.⎢
. K − 1⎥
⎣ t.π
⎦

(12)

şeklinde her iki geçiş durumu için tek bir ifade ile belirlenmiştir. Aynı şekilde f 2 ( t , K ) parametresi (8a)
ile aynıdır. Bu durumda (7) ifadesi f 1 ( t, K ) ve f 2 ( t , K ) parametreleri ile
−

−

−2

A X = 1 + f 1 ( t, K ). x + f 2 ( t, K ). x

(7a)

şeklinde ifade edilir.
Diğer bazı özel geçiş boruları ile ilgili geliştirilmiş parametreler [16] nolu yayında verilmiştir.
Lineer geçiş koşulları (7 ve 7a) denklemlerindeki f 2 ( α, β, K ) veya f 2 ( t , K ) parametrelerinin sıfır
olması durumuna tekabül eder. Bu mantıkla hareket edilerek geliştirilen bağıntılar Atılgan [11, 16]
tarafından ayrıntılı olarak verilmiştir. Ayrıca eşdeğer koniklik açısı ile ayrıntılı bilgiler yine [11, 16] nolu
yayınlarda mevcuttur.
Deneysel Çalışmalar
Geçiş borularının geometrisi ve alan değişimi ile ilgili bilgiler yukarıda özetlenerek anlatıldı. Bu
borulardaki akışlara ait deneysel çalışmalar literatürde [1, 2, 3, 4, 7, 11, 18, 19, 20, 21] sınırlı olmakla
beraber, deneysel çalışmaların sistematik olarak incelenmesi ilk önce Miller [2, 3] tarafından
verilmiştir.Bu çalışmada çeşitli geometrilere sahip borularda kullanılan dirsekler; difüzörler ve geçiş
boruları, T birleşme ve ayrılmaları üzerine yapılan deneysel çalışmalar ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
Kayıp katsayılarının, boyutsal geometriye ve eşdeğer koniklik açısına bağlı olarak hesaplanan
değerleri; eşdeğer koniklik açısının artan değerleri ile arttığı görülmüştür. Atılgan [11], Dekam ve
Calvert [18] eşdeğer kesit şekline sahip boruları birleştiren geçiş boruları üzerinde yapılan deneylere
ait sonuçları farklı biçimde sunmuşlardır. Atılgan [11] geçiş borusu boyunca eksenel hız değişimleri ve
yük değişimleri şeklinde değerlendirmelerini farklı Reynolds sayıları için sunmuştur. Ayrıca yük kayıp
katsayılarının Reynolds sayısına göre değişimini de vermiştir. Kare kesitten dikdörtgen kesite geçişte,
dikdörtgen kesitten kare kesite geçiş durumuna göre daha düşük değerde yük kayıp katsayıları elde
edilmiştir. Malkoç [19] tarafından yapılan çalışmada, farklı kesit şekline ve kesit alanına sahip boruları
birleştiren geçiş boruları için yapılan deneysel çalışmalar irdelenmiş ve değerlendirmeler Atılgan [11]
tarafından yapılan yaklaşıma benzer şekilde yapılmıştır. Kareden kareye geçişte düşük Reynolds
sayılarında daha yüksek yük kayıp katsayısı elde edildiği halde artan Reynolds sayılarında düştüğü
görülmüştür. Fakat kareden daireye geçişte ise tersi bir durumla karşılaşılmıştır. Şen [20] ise Malkoç
[19] ile benzer geometrilerde fakat farklı boyutlarda olan geçiş boruları üzerinde deneysel çalışmalar
yapmış ve yük kayıp katsayılarının yatay ve düşey yönde yapılan ölçmelere göre Reynolds sayısı ile
değişimlerini vermiştir. Kısa geçiş borularında daha büyük yük kayıp katsayıları elde edilirken, boru
boyu arttıkça yük kayıp katsayılarında belirgin düşüşler görülmüştür. Öte yandan dikdörtgen kesitten
dairesel kesite geçişte en düşük yük kayıp katsayıları elde edilmiştir. Buradan da; kısa boydan uzun
boya geçişte yük kayıp katsayılarında belirgin düşüş olduğu dikkati çekmiştir.
Bilgin [21] tarafından yapılan deneysel çalışmalarda yine farklı alan ve kesit şekline sahip geçiş
borularındaki eksen boyunca kesitlerdeki hız değişimleri ve yük değişimleri incelenmiştir. Ayrıca yük
kayıp katsayılarının karşılaştırılması eşdeğer koniklik açısına göre yapılmıştır. Eşdeğer koniklik
açısının büyük değerlerinde yük kayıp katsayısının arttığı görülmüştür. Öte yandan girişte kenar
oranları α = 0,5 olarak sabit tutulurken çıkışta β = 0,5;0,75;1 olarak değiştirilmiştir. Dikdörgenden
kare kesite geçişte en düşük yük kayıp katsayısı değerleri elde edilmiştir. Artan Reynolds sayılarında
genellikle yük kayıp katsayılarının azaldığı görülmüştür.
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Kısaca yapılan çalışmalarda; yük kayıp katsayısının kesit geometrisine, boru boyuna veya eşdeğer
koniklik açısına bağlı olarak değiştiği ve ayrıca Reynolds sayısının da etkin bir parametre olduğu
ortaya çıkmıştır.

SAYISAL AKIŞKANLAR MEKANİĞİNDE KULLANILAN TEMEL DENKLEMLER
Bu çalışmada Flo ++ adlı SAD (Sayısal Akışkanlar Dinamiği - CFD Computational Fluid Dynamics)
programı kullanıldı. Programın kullandığı denklemler kartezyen tensör şeklinde aşağıdaki gibi
yazılabilir.
1. Akış Alanı
Kütle ve momentumun korunumu denklemleri genel sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz akışlar için
kartezyen tensörü notasyonunda aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
Süreklilik Denklemi

∂
(ρ.u
∂x j

j

)= 0

(13)

Hareket Denklemi

∂
(ρ.u j .u i − τ ij ) = ∂p + S i
∂x j
∂x j

(14)

Bu iki denklemde ;
xj : Kartezyen koordinatı (j=1,2,3)
ui : xi yönündeki mutlak hız bileşenleri
p : Piezometrik basınç = ps-ρogmxm , burada ps statik basınç, ρo referans yoğunluğu,
g yer çekim ivmesi ve xm , ρo’ın tanımlandığı koordinat
ρ : Yoğunluk

τ ij : Gerilme tensör bileşenleridir. Burada gerilme tensörü, aşağıda verildiği gibi gösterilir.
2 ∂u
τ ij = μ.S ij − μ. k .δ ij
3 ∂x k
Burada μ akışkanın dinamik viskozitesidir.

(15)

δ ij

(Kronecker deltası) ve

Sij şekil değişim tensörünün

değişimidir ve aşağıdaki gibi yazılır.

S ij =

∂u i ∂u j
+
∂x j ∂x i

(16)

Kronecker deltası eğer i ≠ j ⇒ 0

⎧0
δ ij = ⎨
⎩1

(i ≠ j)
(i = j)

(17)
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2. k-ε Türbülans Model Denklemi
Türbülans viskozitesi şu şekilde hesaplanır;

k2
μ t = ρ.f μ .Cμ .
ε

(18)

Burada;
K
ε

: Türbülans kinetik enerjisi
: Türbülans dağılma oranı

Navier-Stokes denklemi kullanılarak türbülanslı akışlar için türbülans viskozitesi denkleminin
çözülmesi gerekir. Yukarıda da görüldüğü gibi türbülans viskozitesi ifadesi k ve ε gibi iki bilinmeyen
terim içerir. Bu terimleri hesaplayabilmek için iki yeni denkleme ihtiyaç vardır. Bu amaçla farklı
türbülans modelleri geliştirilerek bu bilinmeyenler hesaplanmıştır. Bu çalışmada en çok bilinen ve
kullanılan, yüksek Reynolds sayılı k-ε türbülans modeli kullanılmıştır. Türbülans kinetik enerjisi için (k)
ve türbülans dağılım oranı için (ε ) aşağıdaki denklemlerle çözülmüştür [25].
Türbülans Enerji

∂
∂
(ρk) +
∂t
∂x j

⎛
⎞
⎛ ∂u
⎞ ∂u
μ
∂u
⎜ ρu j k − eff . ∂k ⎟ = μ t s ij i − 2 ⎜ μ t i + ρk ⎟ i − ρε
⎟ ∂x
⎜
σ k ∂x j ⎟⎠
∂x j 3 ⎜⎝ ∂x i
⎠ i
⎝

(19)

Türbülans Dağılma Oranı

⎞ ∂ui ⎤
μeff ∂ε
∂ui 2 ⎛ ∂ui
∂u
∂
ε⎡
ε2
∂
δij ⎥ − C2f 2ρ − C3ρε i
(ρε) +
(ρu jε −
. ) = C1f1 ⎢μt sij
− ⎜⎜μt
+ ρk⎟⎟
∂t
σε ∂x j
∂x j
k ⎢⎣
∂x j 3 ⎝ ∂xi
k
∂xi
⎠ ∂x j ⎥⎦
(20)
Burada;

s ij =

∂u i ∂u j
+
∂x j ∂x i

(21)

μ eff = μ + μ t

(22)

Modeldeki sabitler ise aşağıdaki gibidir.

Cμ

σk

σε

C1

C2

C3

k

ε

0.09

1.0

1.22

1.44

1.92

-0.33

0.42

9.0

fμ
1.0

f1
1

f2
1

Matematiksel Yüzey Fonksiyonu
Yüzey fonksiyonu; hız, sıcaklık, türbülans parametrelerinin, sınır tabakadaki değerlerini belirleyebilmek
için geliştirilmiş matematiksel bir fonksiyon olarak düşünülebilir. Elde edilen değerlerin gerçekçi ve
doğru olabilmesi için; yüzeyin, yüzeye en yakın ağın merkezine uzaklığı y ’yi belirleyen boyutsuz
+

+

değeri y ’ın 30< y <100 aralığında olması gerekir.
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(23)

HESAPLAMA VE SINIR KOŞULLARI
Bu çalışmada; yüksek Reynolds sayılı k-ε türbülans modeli, logaritmik yüzey fonksiyonu ile
kullanılmıştır. Program sonlu hacimler yöntemi kullanılarak düzenlenmiştir. Kütlenin korunumu gibi
diferansiyel denklemlerin akış alanındaki çözümünde ilk olarak tek bir hücrenin tümü için çözüm
yapılmış, sonra elde edilen değer hücrenin merkezindeki bir noktaya indirgenmiştir.
Program ile, momentum denklemi hızın x,y ve z yönlerindeki bileşenlerini, türbülans kinetik enerjisi (k)
ve onun dağılım oranını (ε) çözmektedir. Bütün bu çözümler, hücrelerin merkez noktasındaki her bir
denklemi sağlayacak şekilde iterasyon yöntemi kullanarak yapılmıştır. Ayrıca her bir iterasyonda
basınç alanının uygunluğunu ve kütlenin korunumunu sağlamak için basınç düzeltme (p) çözülmüştür.
Basınç alanı için SIMPLE algoritması kullanılmıştır.
Yüzey yakınlarında y+’yı öngörülen değerler içerisinde muhafaza edebilmek için, yüzey yakınlarındaki
bölgelerde daha küçük hücreler ve yüzeyden uzak bölgelerde daha büyük hücreler kullanıldı. Böylece
yüzey yakınlarındaki ani hız değişimlerini yakalayabilmek mümkün oldu. Başlangıç koşullarının uygun
seçilmesinin de çözüm zamanını azalttığı gözlendi.
Kanal problemleri için dikkat dilmesi gereken konu, hiç kuşkusuz sınır koşullarının uygun seçilmesidir.
Giriş ve çıkış sınır bölgeleri, bu bölgelerdeki akışlarda meydana gelen akış dağılmalarının giriş ve çıkış
sınır koşullarını etkilememesi için, kanal girişinden ve çıkışından yeteri kadar uzakta olmalıdır.
Örnek Hesaplama Yöntemi
a) Aşağıda geometrik boyutları verilen dikdörtgen kesit alanlı bir borudaki akış için SAD yönteminin
uygulanması
Giriş Koşulları : V1=0.4 m/s , p1=0.189N/m2, ρ1=1.204 kg/m3 ,T1=20 0C ,μ 20=1.85x10-5 N.s/m2
Süreklilik denklemi, çıkış koşulları için sağlanırsa SAD yöntemi sonucu, çıkış kesitinde;
V2=0.4 m/s , p2=7.22x10-5 N/m2 bulunur.
Verilen geometri için, hidrolik çap hesabı
Dh1=

4.A
4.a.b
4x 40x 30
=
=
= 34.286 mm
Ç
2(a + b) 2( 40 + 30)

SAD ile kayıpların hesabı: Bernoulli denklemi yazılarak;

p1 V12
p
V2
+
+ z1 = 2 + 2 + z 2 +
γ
γ
2g
2g

∑

Kayıplar

Re =

=

∑

Kayıplar

p1 − p 2 0.189 − 7.22 x10 −3
=
= 0,0747 N / m 2
γ
1.204x 9.81

V.D V1 .Dh 1 .ρ 0,4 x 0,034286x1,204
=
=
= 892,548
υ
μ
1,85x10 −5
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Laminer akış rejimi için;

λ=

64
64
=
= 0,0717 olarak bulunur.
Re 892,548

Klasik Darcy-Weisbach kayıp formülü kullanılarak bu boru parçası için kayıpların hesabı:
2
0,5
0,4 2
L V1
∑ Kayıplar = λ D 2g = 0,0717 0,034280 2.9,81

∑

Kayıplar

=0,0852 N/m2 bulunur.

b) Aynı boru sistemine türbülanslı akış şartları uygulanırsa;
Giriş koşulları : V1=1,5 m/s , p1=1,24 N/m2, ρ1=1.204 kg/m3 ,T1=20 0C ,μ 20=1.85x10-5 N.s/m2
Süreklilik denklemi çıkış koşulları için sağlanmış SAD yönteminin uygulanması ile, çıkış kesitinde
V2=1,5 m/s , p2=1x10-2 N/m2 bulunur.
SAD ile kayıpların hesabı aynı şekilde

∑

Kayıplar

=

p1 − p 2 1,24 − 1x10 −2
=
= 0,1041N / m 2
γ
1.204x 9.81

Klasik Darcy kayıp formülü kullanılarak bu boru parçası için kayıpların hesabı aşağıda verilmiştir.

Re =

V.D V1 .D.ρ 1,5x 0,034286x1,204
=
= 3347
=
μ
υ
1,85x10 −5

Moody diyagramından λ=0,04 olarak bulunur.
O halde, Darcy-Weisbach formülünde bilinen değerler yerine konursa;
2
0,5
1,5 2
L V1
=
λ
=
0
,
04
∑ Kayıplar D 2g
0,034280 2x 9,81

∑

Kayıplar

= 0,08 N/m2 bulunur.

SAD yöntemi ve klasik yöntemle hesaplanmış yük kayıpları Tablo 2’de Reynolds sayısına bağlı olarak
laminer ve türbülanslı akışlar için verilmiştir.

Tablo 2. Borulardaki Akışta Yük Kayıpları Hesabının Karşılaştırılmas
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SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ (SAD) İLE ELDE EDİLEN SONUÇLARIN KLASİK HESAP
YÖNTEMİ SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Bir önceki bölümde SAD yönteminin nasıl uygulandığı, temel denklemler, türbülans modeli hakkında
genel bilgiler verildi. Bu bölümde çeşitli boru geometrilerindeki seçilmiş boyutlar ve sınır koşulları ile
SAD’ın uygulaması ile ilgili bir hesaplama örneği verildikten sonra yapılan diğer hesap sonuçları
boruların geometrik boyutları ve sınır koşulları verilerek tablo halinde sunuldu. Burada karşılaştırma
açısından sınır koşulları mümkün olduğunca her iki yöntem için de sabit tutulmaya çalışıldı.
Çalışmamızın esas amacı; SAD yöntemini çeşitli boru geometrilerine uygulayarak meydana
gelenkayıpları deneysel yöntemlerle elde edilen amprik formüllerle karşılaştırmaktı. Kullandığımız
programda seçilen ağ sistemi ne kadar sık aralıkla seçilirse, o kadar gerçeğe yakın bir değer
verecektir. Seçilen geometrilerle elde edilen değerler karşılaştırıldığında birbirine çok yakın değerlerin
elde edildiği görülmektedir.Laminer akışlarda daha yakın değerlerin hesaplandığı Tablo 2’den de
görülmektedir. Türbülanslı akışlarda deneysel verilerin hangi şartlarda elde edildiği de önemlidir. Zira
borunun cidar pürüzlülüğü, akışkanın viskozitesi gibi faktörlerin de etkisi büyüktür. Öte yandan SAD
yönteminde seçilen ağ aralığının yerel kayıpların olduğu yerde daha sık seçilirse, çok daha gerçekçi
sonuçlar elde edilecektir.

SONUÇ
Bu çalışmada; borularda, boru bağlantı elemanlarında ve geçiş borularında enerji kayıplarının genel
tanıtımları yapılmıştır. Her biri geniş bir araştırma malzemesi olan bu konuların bir bildiri kapsamında
sunulması oldukça zordur.
Bu çalışmada ortaya konulmak istenen esas amaç; yıllarca sürdürülen deneysel çalışma sonuçlarının
SAD (Sayısal Akışkanlar Dinamiği) yöntemi ile kolayca elde edilebileceğini göstermektir.Tablo 2’de
sınırlı boru geometrisi ile karşılaştırma yapılmış ve gerçeğe yakın değerler elde edilmiştir.
Şekil 1’de gösterilen çeşitli geçiş borularıyla elde edilen deneysel sonuçların; SAD yöntemi ile
karşılaştırılmasıyla çok büyük yararlar sağlanacaktır. Güçlü bir bilgisayar ve daha sık seçilmiş bir ağ
sistemi ile SAD yöntemi kullanılarak, son derece güvenilir sonuçlar elde edileceği kanaatindeyiz. Bu
bağlamda; boru birleşmeleri, ayrılmaları, difüzörler ve buna benzer bir çok boru sistemleri için çeşitli
akış şartlarında yapılacak çalışmalar bu konuda büyük yararlar sağlayacaktır.
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VANTİLATÖR TASARIMI
Fuat Hakan DOLAY
Cem PARMAKSIZOĞLU

ÖZET
Bu çalışmada merkezkaç ve eksenel vantilatör tipleri için geliştirilmiş olan matematiksel modelin
çözümünü sağlayan bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Bu program geriye eğik, öne eğik ve radyal
kanatlı merkezkaç ve eksenel vantilatörlerin tasarımı için gereken boyut ve mukavemet hesaplarını
yaparak vantilatörün çizimini kendiliğinden gerçekleştirmektedir.

1. GİRİŞ
Vantilatörler, Eksenel ve Merkezkaç olmak üzere genel olarak ikiye ayrılır. Gaz akışkan vantilatör
çarkının ekseni doğrultusunda akıyorsa “Eksenel", yarıçapı doğrultusunda akıyorsa “Merkezkaç”
vantilatör denir

Şekil 1. Merkezkaç vantilatör tipleri
Konstriksiyonuna göre;
Merkezkaç Vantilatörler
i) Profil Kanatlı ii)Geriye eğik kanatlı iii)Radyal kanatlı
Eksenel Vantilatörler
i) Pervaneler ii) Boru tipi iii) Yönlendirici kanatlı
olarak sınıflandırılır.

iv) Öne eğik kanatlı

2.1. MERKEZKAÇ VANTİLATÖR TASARIMI
Vantilatör tasarımında kullanılan kavramlar şunlardır :
Enerji Dönüşümü (Euler Denklemi)
Enerjinin dönüşümü için Euler bağıntısı kullanılır. Radyal akımlı bir vantilatör ele alınırsa,
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Şekil 2.1. ve Şekil 2.2. Hız üçgenlerinin gösterimi

ω açısal hızıyla dönen döner çark, içindeki havayı dışarıya doğru ivmelendirecektir. Sürtünmesiz ,
sürekli bir akış olduğu, akım çizgilerinin kanat eğriliğine uyduğu ve sonsuz sayıda kanat olduğu kabulü
yaparak, mil merkezinden r kadar uzaklıkta bir yerde kanat üzerindeki havanın çevre hızı U= ω .r ise
Mutlak hız (C) , çevre hızı (U) ve bağıl hız (W)’nin vektörel toplamıdır ve
r r v
c = u+v

şeklinde yazılır. Giriş ve çıkış hız üçgenleri şekil 2.2 deki gibi oluşur.
Döndürme momentinde mutlak hızın Cm meridyen ve Cu çevresel bileşenlerinden
bileşeninden moment elde edilir (Euler bağıntısı).

(2.1)
yanlız Cu

Giriş Momenti= m . C1u . r1

(2.2)

Çıkış Momenti= m . C2u . r2

(2.3)

Mil Momenti = m . (C2u . r2 - C1u . r1

(2.4)

Güç =moment*açısal hız= m . (C2u . r2 . w - C1u . r1 . w)

(2.5)

N

(2.6)

Güç,
= C2u . U2 - C1u . U1

ve basma yüksekliği,
gH =ΔP / ρ = C2u . U2 - C1u . U2

(2.7)

olarak hesaplanır.
Dik Giriş
Döner kanatlara giren hava , girişte yönledirici kanatlar yoksa , radyal olarak giriyorsa α1 = 90o
olduğundan C1 hızı U1 hızına dik olur.
Euler denklemi tekrar yazılırsa,
gH = C2u . U2
olarak elde edilir.

(2.8)
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Güç Azalma Faktörü
Pratikte belirli sayıda kanat kullanılır ve yeteri kadar akımı yöneltmez. Kanat sayısı çoğaldıkça akımın
doğrultusu Hth- koşuluna yaklaşır. C. Pfleiderer’e göre:
ΔPth = μ . ΔPth

(2.9)

olur. ‘μ‘ ye güç azalma faktörü adı verilir.
Hidrolik Verim
Vantilatör kanalları içindeki sürtünme kayıpları nedeniyle hidrolik verimi de hesaba katarak hakiki
basıncın teorik basınçtan daha düşük olduğunu açıklayabiliriz.
Sonsuz kanat sayısı için,
ηh = ΔP / Δpth

(2.10)

C. Pfleiderer’e göre;

ΔP / ρ = U 2 .η h .

1+

[

C2 u
2.ψ

Z. 1 − ( D1 / D2 )

(2.11)
2

]

yazılır.
Denklem (2.11)’deki hidrolik verim (ηh) vantilatör sürtünme kayıplarını saptarken önemli bir yer tutar.
Bu verimin yüksek olması gerekir.
Geriye dönük kanatlarda , kanat eğriliği akım tekniği bakımından noksansız ve uygun şekilde dizayn
edilmişse ηh =0,85 ve daha yüksek olarak kabul edilebilir.
Basma Yüksekliği
Havanın özgül ağırlığı sabit kabul edilirse ,
H = ΔP / γ

(2.12)

yazabiliriz. Yüksek basınç artışlarında integrasyon metoduyla α basınç altında sıkışma etkisidir.

H=

ΔPstat

γ

.α

(2.13)

Vantıltoren ; Bruno Eck’e 4. basım , sayfa 4’den , [1] , sf 17.
Tablo 2.1 Basınç altında sıkışma etkisi

Pstat
α

100

200

400

1000

2000

0,996

0,993

0,986

0,966

0,960

Tablosunda α bulunur.
Tek girişli çarkın toplam debisi (Q’ ) , Q faydalı debisi ile ΔQ kaçak debisinin toplamı anlaşılmaktadır.
Vantilatör debisinin (faydalı debi) , döner çark içinden geçen debiye (toplam debi ) oranına
Volumetrik Verim denir. (0,95-0,98) alınır. [1],sf. 47 ve 2.14 eşitliğine göre tariflenir.
ην =Q / Q’

(2.14)
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Döner Çark Dış Yüzeylerinin Sürtünme Verimi
Vantilatör iç gücünden , döner çarkın dış yüzeylerinin sürtmesi yoluyla harcanan gücün çıkarılıp
vantilatör iç gücüne bölünmesi ile elde edilir.

ηr =

Ni − Nr
Ni

(2.15)

Vantilatör Iç Verimi
Akışkan entropisinde artışa sebep olan tüm kayıplar iç verim olarak adlandırılır. NI iç güç olmak üzere

η i = N / N i = η ν .η h .η t

(2.16)

olarak hesaplanır.
Mekanik Verim
Makinaya verilen mekanik enerjinin bir kısmı dış kayıplar (yataklar arasındaki sürtünmeler) tarafından
yutulur ve mekanik kayıpları teşkil ederler ve akışkan entropisinde artışa neden olmayan kayıplardır.
Vantilatörün iç gücünün , vantilatör gücüne oranına ‘Mekanik verim’ denir.

ηm = Ni / Nc

(2.17)

Toplam Verim
Vantilatör faydalı gücünün , yukarıdaki sebeplerden dolayı vantilatör miline ulaşabilen güce oranına
‘Genel verim’ denir.

η g = N / N c = η ν .η h .η t .η m

(2.18)

Özgül Hız
1 m3/sn debiyi 1 m. yukarı basmak için gereken devir sayısıdır. Özgül hız akım makinalarında biçim
tayini için kullanılan önemli bir sayıdır. Biçim sayısı da denilen bu sayı küçüldükçe döner çark çapı
büyür. Ayrıca nq küçüldükçe döner çark eni o nispette daralmaktadır. D2 / D1 oranı ise nq azaldıkça
küçülür. Özgül hız,

Q

n q = n.
H

3

(2.19)

4

şeklinde bulunur.
Basınç Sayısı
Çevresel hızın basma yüksekliğine oranını tayin eden basınç sayısı,

ψ = 2. g. H U 22

(2.20)

şeklinde ifade edilir. ψ direkt olarak aşağıdaki grafikten veya tablodan vantilatör tipine ve dizayn
şartlarına göre seçilir, Şekil 2.3, Tablo 2.2.
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(Geriye ve radyal vantilatörler için kullanıldı)

Tablo 2.2. [2] Basınç sayısı

(Öne Eğik Kanatlı) .................................

1,2<ψ<1,6

Yüksek basınçlı santrifüj çarklar ............

nq<40 .................. 1,0<ψ<1,2

Yüksek basınçlı santrifüj çarklar ............

40<nq<80 ............ 1,0<ψ<1,1

Yüksek basınçlı santrifüj çarklar ............

80<nq<100 .......... 0,9<ψ<1,0

Orta basınçlı santrifüj çarklar.................

100<nq<200 ........ 0,6<ψ<0,9

Alçak basınçlı santrifüj çarklar ...............

150<nq<350 ........ 0,6<ψ<0,7

(Öne eğik vantilatörler için bu tablodan alındı)
2.2. MERKEZKAÇ VANTILATÖR DIZAYNI (RADYAL AKIMLI)
Döner çarkın konstrüksüyonu
alınarak yapılır.

için gerekli hesaplar, Euler denklemlerine göre akım çizgileri esas

Akım çizgilerinin gerçekte daha değişik bir yön takip etmesi nedeniyle , teorik olarak saptanan değerler
Pfleiderer teorik esaslarına göre yeterli şekilde düzeltilir.
Özgül Hız (nq) Hesabı
Q,H ve n değerleri verildiğine göre , (2.19) denkleminden özgül hız bulunur ve tanımda anlatıldığı gibi
basınç sayısına verilen şekil (2.3)’den veya Tablo (2.2)’den geçilir.
Vantilatörü Çalıştıran Güç
Iş Gücü

Ni =

Q. H . γ
102.η i

(2.21)

Mil Gücü

Ne =

Q. H . γ
102.η t . η m

(2.22)

Burada ηI iç verim, ηm

mekanik verimdir.

(ηm =

Ni
) Genellikle ηm=0,80-0,97 kadardır. Küçük
Ne

vantilatörlerde düşük , büyük vantilatörlerde büyük verim alınır.
D2 Çapının Geçici Hesabı
U2 hızının hesabında geriye eğik konstrüksiyonlarında Şekil (2.3)’den , öne eğik ve radyal
vantilatörlerde Tablo (2.2)’den basınç sayısı alınır ve (2.23) denkleminde yerine konularak bulunur. U2
hızı,
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(2.23)

çıkış çapı D2 ,

D2 = 60.U 2 / π . n

(2.24)

olarak bulunur.Burada elde edilen çap kesin çap değildir. Daha sonra yapılacak hesaplar sonucunda
elde edilecek çap ile karşılaştırılacak ve değerler yakın değilse işlemler tekrarlanacaktır.
Fan Giriş Çapı

Şekil 2.4. Düz kanat giriş ve D1 giriş çapının gösterilişi
Şekil (2.4)’de görüldüğü gibi (Ds) çapındaki alandan Cs hızı ile giren debi ;

Q' =

π . Ds2
4

. Cs

(2.25)

formülüyle saptanır.
Cs =Emme hızı (m/sn.)
Q’=Fan debisi (m3/sn.)
Ds=Emme çapı (m.)
D1= Giriş çapı (m.)
Kaçak debi gözönüne alınarak (2.14) bağıntısından toplam debi çekilir. Verim (0,95-0,98) alınır.

Ds =

4. Q '
≅ D1
π . Cs

(2.26)

Pfleiderer’e göre [1], sf.49

Cs = ε . 2. g. H
şeklinde verilir.
Deneyler sonucunda elde edilen ε değerlerinden yola çıkılarak
nq<30 için ..................................................ε=0,1-0,3
nq>30 için ..................................................ε=0,55(nq/100)1/3
olarak saptanır.

(2.27)
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Kanat Giriş Eni (B1)’in Hesabı
Sürekli olarak giren akımın ortalama hızını , kanat önünde (Com) olarak ifade edelim. (Com) gerçekten
meridyenel ortalama hızdır. Fan miline paralel olarak giren hava akımının (Cs) giriş hızı kanat girişinde
aynı kalmaz. Böylece Q’=π.D1.B1.Com olarak ifade edilir. Buradan yüksek verimli fan dizaynı için ,
m=Com / Cs =0,5 .(100 / nq )1/6

(2.28)

formülünden yararlanarak;

B1 =

Q
π . D 1 . Com

(2.29) [1], sf.-51

bulunur.
Cs giriş hızı eksenel durumdan radyal duruma geçerken (yön değiştirmesi anında) yavaşlar, hızlanır
veya aynı kalabilir. Bunlardan birisini kabul ederek fan dizayn etmek mümkündür.
Yukarıdaki sonucun sağlanması için fan ağzının (rD) eğrilik yarıçapının (deneylere göre) rD=0,14 D1
olarak alınması gerekir.
Kanat Kalınlığı
Genellikle vantilatörlerde kanat kalınlığı S=3-5 mm. arasında seçilir.
(sf 53,[1])
s : Kanat kalınlığı
t1: Giriş kanat hatvesi
t2: Çıkış kanat hatvesi
β1: Giriş açısı
β2: Çıkış açısı
sin β1= S / σ1
sin β2 = S / σ2

(a)

(2.30)
(2.31)

(b)
Şekil 2.5. Kanat taksimatları

Şekil (2.5a)’da girişte çevre üzerindeki kanat kalınlığı (σ1) ile ve Şekil (2.5b)’de çıkışta , çevre
üzerindeki kanat kalınlığı σ2 ile gösterilmiştir.
Daralma Faktörü
Kanat önündeki ortalama meridyen giriş hızını (Com) olarak ifade etmiştik. Ancak kanat kalınlığından
dolayı daralma olacağından kanala giriş artacaktır. Havanın kanala giriş yerinde (D1) çapında C1m hızı
meydana gelecektir. C1m > C0m olur. ξ : Daralma faktörüdür.

C0 m / C1m = ξ = 1 − σ 1 / t1
olarak ifade edilir. Burada t1 taksimat hatvesini ifade eder.

(2.32)
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ξ , geriye eğik kanatlı merkezkaç vantilatörler 0,92 ile 0,96 ; radyal ve öne eğik kanatlı vantilatörlerde
daha küçük alınır. Ayrıca çıkış meridyen hızı
C2m=(0,6∼0,8) . C1m

(2.33)

Iç verim ηı , hidrolik verim ηh , C2m ve C1m arasında aşağıdaki bağıntılar vardır.
ηh=(1,05∼1,1).η1

(2.34)

C2m / C1m =0,6-0,8 olarak alınacaktır.
(nq<40) değerler için , küçük sayısal değerler ,(nq=80-100) değerleri için , büyük sayısal değerler
seçilmelidir. [1] , sf 5
U1 Hızının ve (β1) Açısının Hesabı
Giriş ve çıkış çapları oranı , giriş ve çıkış hızları oranına eşitlenerek girişteki çevre hızı bulunur.
U1=U2 . (D1 / D2)

(2.35)

Seçilen ξ değeri kullanılarak kanat giriş açısı (2.36) formülünden bulunur.

tgβ 1 =

C1m Com
=
U 1 ξ.U 1

(2.36)

Kanat Sayısı (Z)
Kanat sayısının optimum değerini elde etmek mümkün değildir. Bazı kabullerle elde edilen , [3]
sf 53

Z=

2π 1 + ( D1 / D2 )
.
3 1 − ( D1 / D2 )

(2.37)

formülü iyi bir netice verir. Ayrıca bu değer çıkış açısının bulunmasından sonra aşağıdaki Eck veye
Pfleiderer formülleri ile karşılaştırılarak daha iyi bir netice elde edilir. Ayrıca geriye eğik kanatlı
vantilatörler için β1 açısının ön kabulü ile β2 açısı da saptanır. Genellikle β2=β1+10o olarak alındığında
verim artmaktadır. Ancak yapılan deneyler β2=β1+10o alınması gerektiğini göstermiştir.
Kanat sayısı:

Z = K.

D2 + D1
.sin β m
D2 − D1

⎛β + β2⎞
sin β m = sin ⎜ 1
⎟
⎝
2 ⎠
olarak yerine konur ve K=3-8 arası alınabilir.
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(β2) Açısının Hesabı
Eck542 bağıntısından , β2 elde edilir. [4] , sf 152.

Z=

8,5.sin β 2
(1 − D1 D2 )

geriye eğik ve radyal kanat için

x=

Z (D2 − D1 )
⋅
5 ( D2 + D1 )

⎞ 2 ⋅ 180
⎟. ⋅
− β1
⎜
2 ⎟
π
1
−
x
⎠
⎝
⎛

β 2 = a tan⎜

x

(2.38)

öne eğik kanat için

⎛
⎛
x
β 2 = 180 − ⎜ a tan ⎜
⎜
⎜
2
⎝ 1− x
⎝

⎞
⎞ 2 ⋅ 180
⎟. ⋅
− β1 ⎟
⎟
⎟
π
⎠
⎠

eşitlikleri kullanılır. [5][6]
Daralma Faktörü Kontrolü
t1=π.D1 / Z
formülünde t1 taksimat hatvesini ifade eder.
Kanat kalınlığı S=(3∼5) alınarak,
σ1=S / sin β1

(2.39)

(2.32) formülünden ,
ξ1=( t1-σ1) / t1
olarak bulunur. Daralma faktörü bulunarak ilk seçilen değer kontrol edilir. Fark az ise devam edilir.
Güç Azalma Faktörü (μ)
Euler denklemine göre, kanallar içersindeki hava (w2) hızıyla ve u2 çevre hızıyla (β) açısı yaparak
kanalı terk eder.
Gerçekte bu durum daha farklıdır. Kanat belirli sayıda olduğu için kanatlar yeteri kadar akımı
yöneltmez. Kanat sayısı çoğaldıkça , akımın doğrultusu Hth∞ koşuluna yaklaşır. Gerçek koşulda geriye
dönük kanat sisteminde (β2<90o) kanalı terkeden hava , dönüş yönüne ters yöndedir. Relatif hız
artacağından (β2) açısı azalarak (β3) durumuna gelir. Çıkış üçgeni Şekil (2.2)’deki durumdadır. Gerçek
bir vantilatörde kanat sayısı belirli olduğu için C2u>C3u’dur.

C3u
=μ=
C2 u

1+

1
2. 0,75. (1 + β 2 / 60)

[

[

Z. 1 − ( D1 / D2 )

2

]

]

(2.40)
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Teorik basma yüksekliği
Hth=H / ηh

(2.41)

olarak bulunur.
Çevresel Hız Kontrolü
2

⎛
C2 m
C2 m ⎞
U2 = ±
. ⎜±
⎟ + g. H th∞
2.tan β 2 ⎝ 2.tan β 2 ⎠

(2.42)

Yeni çevresel hıza göre gerekirse çıkış çapı (2.24) formülünden hesaplanarak işlemler tekrarlanır.
(2.42) formülünde öne eğik kanatlı merkezkaç vantilatörler için (-) değerler , geriye eğik kanatlı
merkezkaç vantilatörler için (+) değerler alınır. [1] ,sf 57
D2=60.U2 / π.n
Çıkış Kenarı Hesabı
t2 hesabı yapıldıktan sonra (2.43)’den kanat kalınlığı ve (2.44)’den çıkış daralma faktörü bulunur, Şekil
(2.5).
t2=π.D2 / Z
σ2 = S / sin β2

(2.43)

ξ2= (t2-σ2) / t2

(2.44)

Çark genişliği

B2 =

Q'
π . D 2 . C2 m . ξ 2

(2.45)

bulunur.

3. EKSENEL VANTİLATÖRLER
Merkezkaç vantilatorlere benzer olarak akış debisi, basınç artışı ve devir sayısı verilmiş olan ve
yönlendirici kanatları bulunmayan eksenel vantilatörün tasarımımnda aşağıdaki sıra izlenmiştir
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Standart bir kanat profili seçilir.
Bu profile bağlı olarak boyutsuz basınç ve debi sayıları belirlenir.
Vantilatörün toplam verimi ve kanat sayısı seçilir.
Toplam basınç ve vantilatör gücü hesaplanır , motor seçimi yapılır.
Üç değişik kesitte hız üçgenleri ve giriş- çıkış açıları hesaplanır.
Gerekli mukavemet hesapları yapılır.

4. ÇİZİM
Üzerinde çalışılan program merkezkaç vantilatör tipleri olan geriye eğik, radyal,öne eğik kanatlı
merkezkaç ve eksenel vantilatörler için hazırlanmıştır. Programın seçilen vantilatör tipine göre tasarım
kısmı ile kullanıcı tarafından istenilen özellikleri sağlayan vantilatör montaj resimleri
I-DEAS ve
AutoCAD adlı tasarım programları ile birlikte çalışarak oluşturulmaktadır. Hesapların yapıldığı taban
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program BASIC olup, burada hesaplanan vantilatör boyutlarıyla ilgili karakteristik değerler ekrana
yazıldıktan sonra I-DEAS için bir program dosyası (.prg), AutoCAD için ise bir script dosyası (.scr)
oluşturmakta ve bu dosyalar aracılığı ile de çizimler oluşturulmaktadır. Her vantilatör tipi için kanat
sayısının girildiği ve hesaplatıldığı olmak üzere ikişer program yazılmıştır. Programlar çalıştırıldığında
ekrana debi, basınç düşümü,devir sayısı, güç ve çevre sıcaklığı ve opsiyona bağlı olarak kanat sayısı
ile ilgili ön (default) değerler gelmekte ve kulanıcı tarafından değiştirilmesi istenilen değerlerin girilmesi
için menü sunulmaktadır.Hesaplamalar ayrıca mil bağlantısı ve bununla ilgili mukavemet değerlerini
de içermekte ve ayrıca mil bağlantısını çizdirmektedir Aşağıda geriye eğik 8 kanatlı merkezkaç ve
eksenel vantilatörler için I-DEAS yazılımı çıktısı ve öne eğik kanatlı merkezkaç vantilatör için
AutoCAD yazılımı ile çizdirilen resimler görülmektedir, Şekil (4.1),..Şekil (4.5).

Şekil 4.1. Patlatılmış montaj resmi

Şekil 4.3. Montaj Teknik resmi

Şekil 4.2. Montaj resmi
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Şekil 4.4. AutoCAD Montaj Teknik resmi

Şekil 4.5. Eksenel vantilatör Montaj Teknik resmi
SONUÇ
Uygulamada çok sık kullanılan ve görüldüğü üzere farklı tipleri bulunan merkezkaç ve eksenel
vantilatörleri tek tek tasarlama ve değerlendirme zorunluluğu vardır. En uygun tasarıma ulaşabilmek
için birçok tasarım değişkeni etkili olmaktadır. Geliştirilen bu programlar sayesinde tasarım süresi
kısaltılmakta ve programın kullanıcı ara yüzü kolay olduğu için bu tasarım değişkenleri kolayca
değiştirilerek en iyi çözüm bulunabilmektedir. Ayrıca üretim sırasında gerekli tüm boyutlar I-DEAS
veya AutoCAD gibi çizim yazılımlarından kolayca alınabilmektetir.
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Arka Yönlendirme Duvarının Teğetsel Fan
Performansına Etkileri
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ARKA YÖNLENDİRME DUVARININ TEĞETSEL FAN
PERFORMANSINA ETKİLERİ
Yusuf Azrail USKANER
Ömer Turgay GÖKSEL

ÖZET
Değişik teğetsel fan tasarımlarının basınç, debi ve verim değerlerinin elde edilebileceği açık-devre
teğetsel fan deney düzeneği imal ve kalibre edildi. Değişik profillere sahip arka yönlendirme duvarları
kullanılarak yapılan deneyler sonucunda arka yönlendirme duvarı eğimi, çıkış alanı, giriş arkı ile çıkış
arkı oranı ve rotor ile arka yönlendirme duvarı arasındaki boşluk şeklinin teğetsel fan performansına
etkileri belirlendi. Geniş deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda optimum
teğetsel fan performansını sağlayacak rotor parametreleri belirlendi ve sunuldu.

GİRİŞ
Teğetsel fan, öne eğimli kanatları olan silindirik rotorun akıma göre şekillendirilmiş bir gövde içerisinde
döndürülmesi ile oluşturulmaktadır. Santrifüj tipi fanların aksine rotorun her iki tarafı kapalıdır ve
havanın teğetsel fan içerisinde izlediği yol bu tip fanları diğerlerinden ayırır. Şekil 1’de Santrifüj ve
Teğetsel fanlar gösterilmektedir.

(a)

(b)

Şekil 1. Santrifüj Fan (a) ve Teğetsel Fan (b).
Teğetsel fanlar elektrikli ev aletlerinde, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinde ve kurutma
sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Geniş uygulama alanlarının bulunmasına rağmen
literatürde henüz sağlıklı bir teğetsel fan tasarım yöntemi mevcut değildir. Bu alanda yeterli teori
mevcut olmayıp gelişmelerin tümü deneysel çalışmalar sonucunda elde edilmiştir. Hava akımının
kanatlar arasından geçmesi ile rotor ekseninden kaçık merkeze sahip bir girdap oluşmaktadır.
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Şekil 2. Tipik Teğetsel Fan Akım Yapısı.
Teğetsel fanlarda bu girdap çıkış bölümünde bulunan havanın giriş bölümüne geri dönmesini önleyen
aerodinamik bir conta olarak kullanılmaktadır. Teğetsel fan içerisindeki akımın yapısı Şekil 2’de
gösterilmektedir. Bu tip fanların çıkışında oldukça yüksek hava hızları elde etmek mümkündür. Şekil
3’te değişik fan tasarımlarında aynı çıkış hızını elde etmek için gerekli rotor çevresel hızları şematik
olarak gösterilmiştir. Şekil 3’te açıkça görüldüğü gibi belirli bir hava çıkış hızı için teğetsel fanlar en
düşük çevresel hıza sahiptirler. Bu nedenledir ki genelde eksenel ve radyal fanlara göre daha düşük
verim değerlerine sahip olmalarına rağmen düşük rotor Reynolds sayılarında diğer fanlardan daha
yüksek performans değerlerine sahiptirler. Yüksek hava hızları veya derin nufuziyet gerektiren
uygulamalarda tercih edilmektedirler.

Şekil 3. Aynı Çıkış Hava Hızı Elde Etmek için Farklı Fan Tasarımlarında Gerekli Rotor Çevresel Hızı.
Kaynak 1 ve 7’de Teğetsel Fanlar ile ilgili yapılmış olan çalışmalar tarihsel süreç içerisinde derlenerek
detaylı literatür özeti halinde sunulmuştur. 1892’de Moltier’in Maden ocağı havalandırması için bir
teğetsel fan patentlemiş ve ardından Dalin, Anderson, Buck ve diğer araştırmacıların Moltier’in fanını
inceleyerek geliştirmeye çalışmışlardır. 1951 yılında Dr. Eck teğetsel fanlar ile ilgili kapsamlı bir
araştırma çalışması yürütmüştür. Bu çalışmaları 1957 yılında Laakso’nun, 1959 yılında Coester’in,
1962 yılında Dakwyler’in çalışması 1964 yılında Tramposch’nın çalışması 1966 yılında Ilberg ve
Sadeh’in çalışmaları izlemiştir. 1966 yılında Ikegami ve Murata bu alanda teorik bir çalışma
yürütmüşlerdir. 1967 yılında Porter Doktora Tezinde Teğetsel Fanları deneysel olarak incelemiştir.
1972 yılında Lajos ve Preszler Teğetsel Fanlar ile ilgili elde ettiği deneysel sonuçları sunmuşlardır.
Yine 1972 yılında Moore Teğetsel Fanlar içerisinde oluşan girdap yapısı ve bu yapının fan debisi
üzerine etkilerini incelemiştir. Murata ve Nishihara 1973 yılında Dış Gövde Geometrisinin Teğetsel Fan
Performansına etkilerini incelemiş ve sunmuşlardır, ardından 1974 yılında Teğetsel Fanlarda oluşan
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Eksantrik girdabın rotor içerisindeki hareketlerini incelemişlerdir 1975 yılında Murata, Ogawa, Shimizu,
Nishiara ve Kinoshita teorik ve deneysel bir çalışma yürüterek fan içerisine yönlendirme kanadı
yerleştirmenin fan performansına etkilerini incelemişlerdir. 1981 yılında Özyaman Yüksek Lisans Tezi
kapsamında Teğetsel Fan deney düzeneği oluşturarak kanat ve gövde parametrelerinin fan
performansına etkilerini deneysel olarak incelemiştir. 1986 yılında Haktanır Yüksek Lisans Tezi
kapsamında Giriş ve Çıkış bölümleri aynı yönde olan Teğetsel Fan Tasarımı gerçekleştirerek fan
performansına etkilerini deneysel olarak incelemiştir. 1997 yılında Tsurusaki ve arkadaşları Teğetsel
Fan içerisindeki akımın yapısını görsel ve sayısal olarak incelemişlerdir.
Teğetsel fan performansını etkileyen parametreler kanat parametreleri, arka yönlendirme duvarı
parametreleri ve girdap duvarı parametreleri olmak üzere üç ana grupta incelenebilir. Bu çalışmada
arka yönlendirme duvarı parametrelerinin teğetsel fan performansına etkileri incelenmiş olup diğer
parametrelerin teğetsel fan performansına etkileri [7,8,9]’da mevcuttur. Teğetsel fan tasarımında fan
etkisi bakımından rotor boyunun herhangi bir etkisi yoktur. Bu nedenle dinamik tasarımı uygun olmak
koşulu ile istenilen boyda teğetsel fan tasarımı gerçekleştirilebilir ve böylece pek çok uygulamada
hacim tasarrufu sağlanabilir.

DENEY DÜZENEĞİ VE ÖLÇÜMLER
Farklı tasarımlara sahip teğetsel fanların denenebileceği ve deneyler sırasında fan parametrelerinin
kolaylıkla değiştirilebileceği bir deney düzeneği tasarlanarak imal edilmiştir (Şekil 4). Deney düzeneği
0.55 kW, 1410 d/dak elektrik motoru, kayış kasnak sistemi, tork sensörü, fan rotoru, fan gövde ünitesi,
durağanlaştırma tankı, pitot-tüp ve gezdirme mekanizması, yardımcı emiş fanı, mikro manometreler ve
PVC borulardan oluşmaktadır. Rotor ve gövde ünitesi saydam pleksiglas ile kapatılarak deney
sırasında içerisinin görülebilmesi sağlanmıştır. Fan rotoru ankastre bağlantı şeklinde tasarlanmış olup
kanatlar metal levha saçtan preslenerek imal edilmiştir. Kanatlar istenilen açıda ayarlanabilecek
şekilde iki disk arasına monte edilmektedir.

Şekil 4. Deney Düzeneği
Deneyler sırasında sıfır debi ile serbest üfleme arasındaki tüm çalışma noktalarında debi, basınç ve
tork ölçümleri yapılabilmektedir. Kayış kasnak sistemi ile 825, 1125, 1500 ve 2000 d/dak çalışma
hızları elde edilmektedir. Arka yönlendirme duvarı ve girdap duvarı poly-styro-foam kullanılarak imal
edilmekte ve böylece farklı fan tasarımlarının çok kısa süre içerisinde imal edilmeleri sağlanmaktadır.
Fan çıkışındaki statik basınç durağanlaştırma tankına yerleştirilen statik basınç sondası yardımı ile
ölçülmektedir. Pitot-tüp, gezdirme mekanizması ve statik basınç haznesi yardımı ile boru içerisindeki
hız profili ve böylece fan debisi ölçülmektedir. Serbest üfleme şartlarının oluşturulabilmesi için santrifüj
tipi bir fan kullanılmaktadır. Deney düzeneği ve ölçümler ile ilgili detaylı bilgiler [8]’de sunulmuştur.
Deneylerde kullanılan rotor ölçüleri ve kanat profilleri Şekil 5 ve 6’da sunulmaktadır.
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Şekil 5. Deneylerde Kullanılan Fan Rotoru.

a = Blade 1

b = Blade 2

Şekil 6. Deneylerde Kullanılan Kanat Şekilleri, a = Blade 1, b = Blade 2 .
Deneysel sonuçlar boyutsal analiz ve benzeşim kavramları çerçevesinde belirlenen boyutsuz
parametrelerle ifade edilmektedir. Bu parametrelerden φ debi katsayısını, ψ t toplam basınç

katsayısını, ψ st statik basınç katsayısını ve η toplam verimi göstermektedir. Toplam verimin
belirlenmesinde rotor milinden ölçülen tork değerleri ve fan çıkışındaki akışkanın hidrolik enerjisi
kullanılmaktadır.

Q
LDU

(1)

ψ t=

ΔΡt
1 / 2 ρU 2

(2)

ψ st =

ΔΡst
1 / 2 ρU 2

φ

=

(3)
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Bu denklemlerde Q hava debisini (m3/s), L rotor uzunluğu (m), D rotor çapını (m), ΔΡt fanın girişi
ve çıkışlar arsındaki toplam basınç farkını (Pa), ΔΡst fanın girişi ve çıkışı arasındaki statik basınç
farkını (Pa),

ρ

havanın yoğunluğunu, U ise rotor dış çapındaki teğetsel hızı (m/s) ifade etmektedir.

Deneylerde uzunluğu L = 160 m ve dış çapı D = 0.144 m olan rotor kullanılmıştır. Rotodinamik
makinaların sınıflandırılmasında özgül hız tanımı yaygın olarak kullanılmakta olup tasarım noktası
olarak adlandırılan maksimum verimin elde edildiği çalışma şartlarında hesaplanmaktadır. Fanlar da
özgül hız aşağıdaki denklem ile ifade edilmektedir.

N SQ =

N Q
h3 / 4

(4)

Bu denklemde N rotorun dönüş hızını (d/dak), Q hava debisini (m3/s), h ise fanın ürettiği toplam
düşüyü (m) ifade etmektedir. Teğetsel fan için boyutsuz parametreler kullanıldığında;

L
Φ1 / 2
N SQ = 178.026( )1 / 2 3 / 4
D
Ψ

(5)

Bu çalışmada kullanılan fan için;

N SQ = 187.67

Φ1 / 2
Ψ3 / 4

(6)

olarak hesaplamalarda kullanılmıştır. Literatürde mevcut olan Teğetsel fanların özgül hızları 40 ile 95
arasında değişmektedir.

DENEYSEL ÇALIŞMA
Arka yönlendirme duvarının teğetsel fan performansına etkilerini incelemek amacı ile yürütülen
sistematik deneylere basit dairesel ark profilleri şeklinde oluşturulan arka yönlendirme duvarları
(Şekil 7) kullanılarak başlanmıştır. Şekil 7’de görüleceği gibi fan çıkış alanının yüksekliği düzenli olarak
değişmektedir. Her bir arka yönlendirme duvarı kendi yarıçapı ile tanımlanmaktadır. (R110, R125 gibi)
1500 d/dakika dönme hızında ve γ = 30 iken yapılan deneyler sonucunda elde edilen performans
değerleri Şekil 8’de sunulmaktadır.
0

Şekil 8’den görüleceği gibi duvar yarıçapı RW arttıkça yüksek akım katsayılarında toplam basınç
katsayıları azalmaktadır. Bunun nedeni arka yönlendirme duvarı yakınındaki düşük enerjiye sahip
akışkanın akımın ayrılmasına ve böylece enerji kaybı ve akım kararsızlığına yol açmaları olarak
gösterilebilir. Büyük RW değerleri için yüksek akım katsayılarında toplam basınç katsayısında gözlenen
azalmanın bir başka nedeni de çıkış alanının büyümesi sonucunda fandan çıkan havanın ortalama
hızında oluşan azalmanın dinamik basıncı azaltması olarak belirtilebilmektedir.
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Şekil 7. Basit Dairesel Ark Profillerine Sahip Arka Yönlendirme Duvarları.

Şekil 8. Basit Dairesel Ark Profiline Sahip Arka Yönlendirme Duvarlarının Fan Performansına Etkileri.
R155 arka yönlendirme duvarı için serbest üfleme durumunda akım kararsızdır. Şekil 8 incelendiğinde
R95, R105, R110, R125 ve R140 arka yönlendirme duvarları kullanılarak oluşturulan teğetsel fanların
performans parametrelerinde büyük farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Bu arka yönlendirme duvarları
ile oluşturulan teğetsel fanlarda farklı olan parametreler çıkış alanı ve her bir arka yönlendirme
duvarının eğriliğidir. Bu bakımdan, teğetsel fanların performans karakteristiklerinde gözlenen
değişimin ya fan çıkış alanındaki değişimden ya da arka yönlendirme duvarlarının sahip oldukları farklı
eğriliklerden kaynaklanmaktadır. Her parametrenin etkisini ayrı ayrı belirlemek için R95-110, R125-110
ve R140-110 olarak tanımlanan yeni bir takım arka yönlendirme duvarları imal edilmiştir.

__________________________________

585

_______

Şekil 9. Aynı Çıkış Alanına Bağlı olan Basit Dairesel Profilli Arka Yönlendirme Duvarları.
Şekil 9’da gösterildiği gibi bu grup arka yönlendirme duvarları ile oluşturulan teğetsel fanların çıkış
alanları aynıdır. Böylece arka yönlendirme duvarı eğriliğinin etkisini ayrıca görmek mümkün
olmaktadır. Bu fanların çıkış alanları R110 arka yönlendirme duvarı profili kullanılarak elde
edileninkine eşittir. R110 ve R110-110 arka yönlendirme duvarları aynıdır, fakat her iki arka
yönlendirme duvarı grubuna farklı isimler ile dahil edilmiştir. Şekil 9’da gösterilen arka yönlendirme
duvarları kullanılarak imal edilen fanlardan elde edilen deney sonuçları Şekil 10’da gösterilmektedir.

Şekil 10. Şekil 9’da Sunulan Duvar Profillerinin Fan Performansına Etkileri.
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Performans değerlerinin arka yönlendirme duvarı eğrilik değerinden bağımsız olduğu φ, ψt ve η
değerlerinin her dört yönlendirme duvarı içinde yaklaşık eşit olduğu Şekil 10’da görülmektedir. bu
durum performans parametrelerinin çıkış alanına bağımlı olduğunu ve arka yönlendirme duvarı
eğiminden bağımsız olduğunu göstermektedir. Şekil 11’de gösterilen arka yönlendirme duvarları fan
çıkış hacminin x-yönünde değişiminin etkilerini görmek için kullanılmıştır. Arch 20.4 ve Arch 34 olarak
belirtilen arka yönlendirme duvarları Archimedes spiralleridir.

Şekil 11. R 125 Arch 20.4 ve Arch 34 Arka Yönlendirme Duvarı Profili.
Daha önceki bölümlerde incelenen arka yönlendirme duvarlarında A-A ekseninin, Şekil 11, sol
tarafında kalan hacim kullanılmamakta idi ancak Arch 20.4 ve Arch 34 arka yönlendirme duvarlarının
kullanılması ile A-A ekseninin sol tarafındaki hacim de teğetsel fanın çıkış bölgesine dahil edilmiştir.
Deney sonuçları Şekil 12’de sunulmuştur.

Şekil 12. R 125 Arch 20.4 ve Arch 34 Arka Yönlendirme Duvarları ile Elde Edilen Fan Performansları.
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Her ne kadar R125, Arch 20.4 ve Arch 34 kullanılarak oluşturulan fanların çıkış alanları aynı ise de,
performans karakteristiklerinde büyük farklılıklar mevcuttur. Bu farklılığın çıkış bölgesindeki hacmin xyönündeki değişiminden kaynaklandığı düşünülmektedir. R125 arka yönlendirme duvarı ile elde edilen
performans değerleri ile kıyaslandığında sıfır debideki basıncın artmasına karşın η, ψst ve ψt
değerlerinde azalma mevcuttur ki buda artan resirkulasyon hacminden kaynaklanmaktadır.

Şekil 13. Rotor Çevresi Üzerinde Farklı Başlama Noktalarına Sahip Arka Yönlendirme Duvarları.

Şekil 14. Farklı Başlama Noktalarına Sahip Arka Yönlendirme Duvarlarının Fan Performansına Etkileri
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Arka yönlendirme duvarı açısal başlama pozisyonunun fan performansına etkilerini belirlemek için
R110 (1200), R110 (900), R110 (750), R110 (600), R110 (450), R110 (300), R110 (150), R110 (00), R110
(-150), R110 (-300) ve R110 (-450), gösterimi ile belirtilen arka yönlendirme duvarları imal edilmiştir. Bu
duvar geometrileri Şekil 13’de gösterilmektedir. Ekstrem durumları da içeren on bir değişik başlama
pozisyonuna sahip arka yönlendirme duvarı denenerek arka duvarın muhtemel değişik varyasyonları
ile teğetsel fan davranışının belirlenmesi ve giriş arkı ile çıkış arkı oranının, ε / δ, fan performansına
etkileri incelenmiştir. Deney sonucunda elde edilen performans değerleri Şekil 14’de sunulmaktadır.
R110 (1200), R110 (900) ve R110 (750) arka yönlendirme duvarları kullanılarak yapılan deneylerde
düşük performans değerleri elde edilmiştir. R110 (-450) ve R110 (-300) için her ne kadar ψst ve ψt
değerleri yüksek ise de, verim değerleri düşüktür. Bu arka yönlendirme duvarları ile, yapılan
deneylerde verimin düşük olması yönlendirme duvarı tarafından geriye kaçan hava miktarındaki
artıştan kaynaklanmaktadır. R110 (600), R110 (450), R110 (300), R110 (150), R110 (00) ve R110 (-150)
arka yönlendirme duvarları kullanılarak yapılan deneylerde elde edilen performans karakteristiklerinde
belirgin farklılıklar gözlenmemiştir. En iyi performans karakteristiği R110 (450), R110 (300) ve R110
(00) arka yönlendirme duvarları kullanılarak elde edilmiştir.
Rotor ile arka yönlendirme duvarı arasındaki boşluğun, b2, fan performansına etkisini belirlemek için
R110 arka yönlendirme duvarı ve ECK girdap duvarı kullanılmıştır. Boşluk konfigurasyonları
Şekil 15’de verilmiştir. 5 mm ile 25 mm arasında değişen altı değişik boşluk denenerek elde edilen
sonuçlar Şekil 16’da sunulmuştur.

Şekil 15. Rotor ve Arka Yönlendirme Duvarı Arasında Oluşturulan Farklı Boşluklar.
Boşluk miktarının artması ile ψst ve ψt değerlerinde azalma gözlenmektedir. Ancak bu değişimden
5 mm < b2 < 15 mm aralığında verim değerleri etkilenmemekte ise de boşluğun daha fazla arttırılması
verim azalmasına neden olmaktadır. Teğetsel fan performans parametrelerinin rotor ile arka
yönlendirme duvarı arasındaki boşluğun fonksiyonu olduğu Şekil 16’da açıkça görülmektedir.
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Şekil 16. Rotor ve Arka Yönlendirme Duvarı Arasında Oluşturulan Farklı Boşlukların Fan
Performansına Etkileri.
Fan Çıkış Alanı
Performans testleri gerçekleştirilen tüm teğetsel fanların çıkış alanları dikdörtgen kesitli olup çıkış
genişlikleri tüm fanlarda aynıdır. Bu nedenle çıkış alanlarının değiştirilmesi için çıkış yükseklikleri
değiştirilmiştir. Test edilen Arka Yönlendirme Duvarlarının Çıkış Yükseklikleri Tablo 1’de verilmektedir.
Test edilen arka yönlendirme duvarlarına ait φ, ψt ve η parametrelerinin maksimum verim noktasındaki
değerlerinin boyutsuz fan çıkış yüksekliği, (H / D2), ile değişimleri Şekil 17 a,b,c’de sunulmuştur.
Tablo 1. Test edilen arka yönlendirme duvarlarının çıkış yükseklikleri
Arka Yönlendirme Duvarı
R 95
R 105
R 110
R 125
R 130
R 140
R 155
R95 – 110
R125 – 110
R140 – 110
Arch 20.4
Arch 34

H (mm)
60
70
75
90
95
105
120
75
75
75
90
90

H/D2
0.416
0.486
0.52
0.625
0.66
0.73
0.833
0.52
0.52
0.52
0.625
0.625

__________________________________

590

_______

Şekil 17. Çıkış Yüksekliğinin Fan Performansına Etkileri.
Şekil 17 a,b,c,’de görüleceği gibi farklı arka yönlendirme duvarları kullanılarak elde edilen performans
parametreleri birbirinden oldukça değişim göstermektedir. Aynı şekil üzerinde R95-110, R125-110 ve
R140-110 arka yönlendirme duvarları kullanılarak maksimum verim noktasında elde edilen deney
sonuçları da sunulmuştur. Bu grafiklerden elde edilen birinci gözlem, maksimum verimin elde edildiği
akım katsayısının, φηmax, arka yönlendirme duvarı eğiminden bağımsız olduğudur. Maksimum verim,
ηmax, ve maksimum verim noktasında oluşan toplam basınç katsayısı, ψtηmax, değerlerinin de ± 2 % bir
yanılma payı ile arka yönlendirme duvarı eğiminden bağımsız oldukları ifade edilebilir. Böylece farklı
çıkış alanlarına sahip olarak oluşturulan fanlarda performansın çıkış yüksekliğinin değişmesi ile
etkilendiği belirlenmiş olmaktadır. Boyutsuz çıkış alanı yüksekliğinin 0.43 ile 0.65 arasında bulunduğu
değerlerde yüksek verim elde edildiği ve en yüksek verimin % 62 ile 0.48 yüksekliğinde elde edildiği
görülmektedir. H/D2 > 0.65 yükseklikleri için verim değerleri sürekli azalmaktadır. Bu azalma,
resirkülasyon hacmindeki artışa bağlı olarak artan girdap kayıplarından kaynaklanabilmektedir.
0.48 < H/D2 < 0.625 değerleri arasında iyi ψtηmax,değerleri gözlenirken, H/D2 > 0.625 değerleri için
çıkış alanının artması ile azalan dinamik basıncın etkisi ile ψtηmax, değerlerinde ani azalmalar
görülmektedir. En yüksek ψtηmax,değeri H/D2 = 0.48’de elde edilmiştir. Maksimum verim noktasında
elde edilen debi katsayısı φ ηmax, değerleri 0.48 < H/D2 < 0.65 aralığında iyi iken H/D2 < 0.48 değerleri
için çıkış alanında oluşan daralmaya bağlı olarak φ ηmax, değerleri ve φmax değerleri azalmaktadır.
En yüksek φ ηmax, değeri H/D2 = 0.625’te büyük değerleri için, arka yönlendirme duvarı yakınındaki
akışkanın düşük enerji düzeyi nedeni ile akım kararsızlığı eğilimi artmaktadır. Yukarıdaki tartışmalar
ışığında, iyi fan performansı sağlayan H/D2 oranının 0.48 ile 0.625 aralığında olduğu belirlenmiştir. Bu
nedenle tasarım sırasında 0.48 < H/D2 < 0.625 olarak kullanılmalıdır. Bu H/D2 aralığında ψt değerleri
H/D2 ve φ parametrelerinin fonksiyonudur (Denklem 7 ve 8). Bu fonksiyonel ilişki grafik olarak Şekil
18’de gösterilmiştir.
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Şekil 18. Toplam Basınç Katsayısının Çıkış Yüksekliği ve Debi Katsayısıyla Değişimi.
Denklem 8, 0.48 < H/D2 < 0.625 aralığı için ψt0.3’ün (D2/H) φ2 ile değişimini sıfır debi ve serbest üfleme
duvarları arasındaki tüm çalışma şartları için göstermektedir.

Şekil 19. Özgül Hız ve Verimin Debi Katsayısıyla Değişimi.
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Şekil 19, özgül hızın, NSQ, ve verimin akım katsayısı, φ, ile değişimini 0.48 < H/D2 < 0.625 aralığı için
vermektedir. Şekil 19’da açıkça görüldüğü gibi 0.6 < φ < 1 aralığında özgül hız ± 2 % bir bant
içerisinde sabit kalmaktadır. Belirli bir L/D2 oranı için L rotor uzunluğudur, NSQ ve ηmax değerlerini
sadece H/D2 oranı etkilemektedir. Yatay verim eğrileri elde etmek tasarımcılar açısından çok faydalıdır
zira daha esnek tasarımlara olanak sağlar. Geniş çalışma aralığı içerisinde iyi fan performansı elde
edilmesini sağlar. Belirli bir H/D2 oranı ve çalışma aralığı için NSQ değerinin sabit olması nedeni ile,
Şekil 19, benzeşim kurallarının arka yönlendirme duvarı şeklinden bağımsız olarak geçerli olduğunu
göstermektedir.
Aynı H/D2 oranları için benzer teğetsel fanların performans değerlerinin ekstropolasyonu için aşağıda
verilen denklem C ve D uygulanabilir.

ΔP1
ΔP
= 22 2
2
2
N1 D1
N 2 D2

(9)

Q1
Q2
=
3
3
N1D1
N 2 D2

(10)

burada 1 ve 2 indisleri benzer fanlarda iki farklı çalışma noktasını ifade etmektedir. Şekil 19 ve 20’den
görüleceği gibi özgül hız 69 < NSQ < 81 arasında değişmektedir. H/D2 oranının artması ile özgül hız
artmaktadır, ki bu belirli bir debi için H/D2 oranının artması ile fandan atılan havanın toplam basıncının
azaldığı anlamına gelmektedir.
0.48 < H/D2 < 0.625 aralığı için NSQ ve H/D2 arasındaki ilişki belirlenmiş olup Denklem (11)’de
verilmektedir.

N SQ = −216 + 971(

H
H
) − 790( ) 2
D2
D2

(11)

Şekil 20. Özgül Hız, Maksimum Debi Katsayısı ve Maksimum Verimin Çıkış Yüksekliği ile Değişimi.
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Buraya kadar yapılan irdelemelerde çıkış alanının teğetsel fan performansına etkileri incelenirken arka
yönlendirme duvarları değiştirilerek farklı çıkış alanları oluşturulmuştur. Girdap duvarı değiştirilerek de
farklı çıkış alanları elde etmek mümkündür. Girdap duvarının fan performansına etkileri kaynak [7]’de
incelenmiş olup bu çalışma kapsamına alınmamıştır.
Giriş Arkı ile Çıkış Arkı Oranı, ε/δ
Giriş arkı ile çıkış arkı oranını değiştirerek teğetsel fan performansına etkilerini belirlemek amacı ile
Şekil 13’de gösterilen arka yönlendirme duvarları kullanılmıştır. Giriş arkı, ε, Şekil 13’de gösterildiği
gibi tanımlanmış olup rotorun geri kalan çevre uzunluğu (2πr - ε) çıkış arkı, δ, olarak tanımlanmıştır.
δ = 2πr - ε

(12)

Burada r rotorun dış yarıçapıdır. Deneyleri yapılan arka yönlendirme duvarlarına ait ε/δ oranları Tablo
2’de sunulmuş olup elde edilen performans verilerinin maksimum verim noktasındaki değerleri Şekil
21 a,b,c’de sunulmuştur.
Şekil 21’de görüldüğü gibi 0.5 < ε/δ < 1.35 aralığında φηmax,değerleri etkilenmemektedir ancak ε/δ
oranının azalması ile φηmax,değerinde sürekli azalma gözlenmektedir. Aslında ε/δ oranının azalması ile
φηmax, ψtηmax ve ηmax değerleri azalmaktadır, zira ε/δ oranının azalması giriş alanını azaltarak daralma
etkisi oluşturmaktadır. 0.55 < ε/δ < 1.05 aralığında ψtηmax değerleri yaklaşık olarak sabit kalmakta ise
de, ε/δ > 1.05 değerleri için, bu oranın artması ile ψtηmax değerleri azalmaktadır.

Şekil 21. ε/δ’nın Maksimum Verim Noktasında Fan Performansına Etkileri.
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Tablo 2. Test edilen arka yönlendirme duvarlarının ε ve ε/δ değerleri
Arka Yönlendirme Duvarı
R 110 (1200)
R 110 (900)
R 110 (750)
R 110 (600)
R 110 (450)
R 110 (300)
R 110 (150)
R 110 (00)
R 110 (-150)
R 110 (-300)
R 110 (-450)

ε0
43
73
88
103
118
133
148
163
178
193
208

ε/δ
0.1356
0.254
0.323
0.4
0.487
0.5859
0.698
0.8274
0.978
1.1556
1.3684

Rotor ve Arka Duvar Arasındaki Boşluk
Arka yönlendirme duvarı ile rotor arasındaki boşluğun, b2, teğetsel fan performansına etkilerini
incelemek için 0.0347 < b2/D2 < 0.2083 aralıklarında deneyler gerçekleştirilmiş olup veriler Şekil 22’de
sunulmuştur.

Şekil 22. Rotor ile Arka Duvar Arasındaki Boşluğun Basınç Katsayısı ile Debi Katsayısına Etkileri.
Bu sonuçlar Şekil 22’de boyutsuz olarak yeniden çizilerek teğetsel fan performansı ile boşluk
arasındaki ilişki, Denklem 13’de elde edilmiştir.

⎡ b2 0.15 ⎤
⎢( ) Ψt ⎥ = 0.452 + 1.5365φ
⎣ D2
⎦

(13)
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Maksimum verim noktasında elde edilen η, ψt, φ değerlerinin b2/D2 oranı ile değişimi Şekil 23 a,b,c’de
sunulmuştur. 0.0347 < b2/D2 < 0.104 aralığında ηmax değerinde bir değişiklik gözlenmemiş olup bu
oranın daha fazla arttırılması ile ηmax değerlerinde hafif azalmalar görülmüştür.

Şekil 23. b2/D2 Oranının Maksimum Verim Noktasında Fan Performansına Etkileri.
En yüksek ηmax değeri b2/D2 = 0.0694 değerinde elde edilmiştir. b2/D2 oranının artması ile ψtηmax ve
φ2max, değerlerinde azalma gözlenmektedir.

SONUÇ
Arka Yönlendirme duvarının teğetsel fan performansına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Arka
yönlendirme duvarı profilleri, fan çıkış alanı, giriş arkı ile çıkış arkı oranı, rotor ve arka duvar arasındaki
boşluğun fan performansına etkileri belirlenmiştir.
Elde edilen sonuçlar şu şekilde sıralanabilir;
1. Basit dairesel şekilli arka yönlendirme duvarları, ECK girdap duvarı ile birlikte kullanıldığında,
performans parametreleri çıkış alanına bağımlı fakat arka yönlendirme duvarı eğiminden
bağımsızdır.

__________________________________

596

_______

2. Fan çıkış yüksekliği 0.43 < H/D2 < 0.65 aralığında iyi verim değerleri elde edilmektedir. H/D2 =
0.48’de en yüksek verim, % 62, elde edilmiştir. H/D2 > 0.65 değerleri için verim azalmakta diğer
yandan φmax değerleri genellikle artmaktadır.
3. 0.48 < H/D2 < 0.625 aralığında kabul edilebilir ψtηmax ve φ2max değerleri elde edilmesine rağmen
H/D2 > 0.625 değerleri için bu parametreler azalmaktadır.
4. H/D2 oranının 0.65’ten büyük olması halinde akımda istikrarsız olma eğilimi artmaktadır.
5. İyi fan performansının elde edildiği 0.48 < H/D2 < 0.625 aralığı için H/D2, ψt ve φ arasındaki ilişki
belirlenmiştir.
6. 0.6 < φ < 1 akım katsayısı aralığında özgül hız ± 2 % bir bant içerisinde sabit kalmaktadır.
7. Arka yönlendirme duvarı şeklinden bağımsız olarak benzeşim kuralları geçerlidir.
8. H/D2 oranının artması ile NSQ değerleri de artmaktadır.
9. 0.5 < ε/δ< 1.35 aralığında, φ2max değerleri, ε/δ oranındaki değişimden etkilenmemektedir, ancak ε/δ
oranının azalması ile φ2max değerleri azalmaktadır.
10. 0.55 < ε/δ< 1.05 aralığında ψtηmax değerleri yaklaşık olarak sabit kalmaktadır ve ε/δ > 1.05 için ε/δ
oranının artması ile ψtηmax azalmaktadır.
11. 0.45 < ε/δ< 1 aralığında ηmax yaklaşık olarak sabittir ve bu oranın artması ile ηmax azalmaktadır.
12. 0.0347 < b2/D2< 0.104 aralığında verim değerleri değişmemekte ise de b2 değerinin artması ile ψst
ve ψt değerlerinde azalma gözlenmektedir.
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JEOTERMAL AKIŞKANLARIN POMPAJI
A.Özden ERTÖZ

ÖZET
Kendiliğinden yeryüzüne çıkan jeotermal akışkanlardan tarih boyunca sağlık amacıyla yararlanılmıştır.
Kendiliğinden yeryüzüne çıkamayan jeotermal kaynaklardan yararlanmak için artezyen kuyularının
açılması ve burada bulunan jeotermal akışkanın yeryüzüne pompalanması gerektiğinden gelişme
sondaj ve pompa teknolojisinin ilerlemesiyle yaşanabilmiştir. 1970 yılından önce jeotermal
akışkanların pompalanması için normal soğuk su tipi derin kuyu pompaları kullanılmıştır. Sıcaklığın ve
dinamik seviyenin yüksek olmadığı durumlarda sınırlı bir ölçekte sonuç alınmıştır. 1970’lerin
başlarında enerji üretimi maksadıyla açılan kuyularda kullanılan yüksek sıcaklıklı jeotermal pompaların
ömürleri 30-60 gün olmuştur. Daha sonraları jeotermal akışkanların derinkuyu pompalarının hidroliğine
ve mekaniğine yaptığı etkiler incelenmeye başlanmış, yapılan konstrüktif değişiklikler sonucunda
1980’lerin sonuna doğru pompa ömürleri 12-14 ay civarına çıkarılmıştır. 1990’larda ise kuyu içindeki
kabuklaşma sorununa kesin çözümler üretilmiş ve pompaların çalıştırılması ve durdurulması talimatları
geliştirilerek işletme hatası yapılmadan işletilen uygun pompaların ömürleri 5 yılın üzerine çıkarılmıştır.

GİRİŞ
Jeotermal akışkanların yeryüzüne çıkarılması için kullanılacak kuyu içi pompaları olarak aklımıza iki
türlü pompa gelmektedir. Dik milli derinkuyu pompaları ve Dalgıç pompalar. Diğer tip pompaların
kullanım alanları ve debileri oldukça sınırlı olduğundan jeotermal uygulamalarda kullanılmamaktadır.
Dik milli derinkuyu pompalarının elektrik motoru kuyunun üzerinde bulunan akıtma başlığının üzerine
oturtulmuştur. Pratik olarak 250 m. derinliğe kadar inebilen kolon borularının ucunda bulunan pompa,
boruların ek yerlerinde bulunan yataklar tarafından desteklenen miller yardımı ile çevrilir. Dalgıç
pompalarda ise küçük çaplı uzun bir hale getirilmiş elektrik motoru pompanın altına monte edilmiştir.
Bu sayede kısa bir mil ile tahrik edilen pompanın elektrik motorunun içine kuyu sularının girmesini
önleyici tedbirler alınmıştır.
Jeotermal pompa tipi seçimi, montaj derinliği, kuyu çapı, kuyu düzgünlüğü ve kuyu sıcaklığı, jeotermal
akışkanın özellikleri gibi faktörler gözönüne alınarak kararlaştırılır. Bu şartlar belli bir pompa tipini
kullanmaya bizi mecbur etmiyorsa pompa, ömrü boyunca en düşük maliyet sağlayacak şekilde
seçilmelidir. Pompa seçiminde; enerji maliyeti, beklenen ömür, onarım maliyeti, yedek parça temini,
çalışamama maliyeti, sıcaklık, dalgıç pompanın motor verimi, kablo uzunluğu, kolon borusu boyu, özel
çark ve araçanak dizayn gereksinimi gibi faktörler gözönüne alınmalıdır.
Milli ve dalgıç pompaların verim farklılıklarını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Milli pompaların mil ve
kolon borusu uzama farklılıklarını dengelemek için çark ve ara çanaklarda yapılacak konstrüktif
değişiklikler pompa verimini düşürecektir. Buna mukabil dalgıç pompaların motor verimleri milli
pompaların motor verimlerinden daha düşüktür. Ayrıca pompanın altında bulunan elektrik motorunun
kuyuyu tıkaması dolayısıyla dinamik seviyenin daha aşağıda oluşması sonucu gerekli pompaj gücü
daha fazla olacaktır.
Jeotermal uygulamalar için bu iki tip pompanın avantaj ve dezavantajları Tablo’1 de verilmiştir.
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Tablo 1. Dik milli derinkuyu pompaları ile dalgıç pompaların kıyaslaması.
Dik Milli Derinkuyu Pompaları
Pompa asamblesi verimleri genellikle %65 ile 80
arasındadır. Kademe başına basma yükseklikleri ile
pompa çapı başına debileri daha azdır. Motor
kablosunda enerji kaybı pek az olup millerine
sürtünme kaybı vardır.
Motor, eksenel yatak ve salmastra yüzeyde olup
kolayca erişilebilir.
Genellikle düşük devirli (2000 d/dak dan az)
olduğundan daha az aşınır.

Dalgıç Pompalar
Pompa asamblesi verimleri genellikle %65 ile 80
arasındadır. Kademe başına basma yükseklikleri ile
pompa çapı başına debileri daha fazladır. Motor
kablosunda enerji kaybı olup kablo sıcak kolon
borusuna bağlanmak zorundadır.
Motor, eksenel yatak ve salmastra kuyu içinde olup
kolayca erişilemez.
Genellikle yüksek devirli olduğundan (2900 d/dak)
daha
çok
aşınır.

Yüksek

Sıcaklığa dayanımı daha azdır.Yüksek sıcaklıklara
dayanıklı (140 °C) özel motorlar kullanılarak
doğrudan kullanım amaçlı sistemlerde kullanılabilir.
Petrol kuyularında 3600 m. ye indirilebilir. Motorlar
genellikle yüksek gerilim ile çalışır (600-5000 V).

sıcaklıklara

dayanıklıdır.

200°C+

Ekonomik olarak 250 m den daha az montaj
derinlikleri için kullanılırlar. (Enerji santralları için
kullanılan özel olarak yapılmış çok yüksek
sıcaklıklara dayanıklı özel pomplar 600 m. Derinliğe
kadar indirilmiştir.)
Montaj ve demontaj zamanı daha uzundur
Dik milli derinkuyu pompaları oldukça düzgün
açılmış kuyulara monte edilmelidir. Eğri kuyularda
kolon borusu içinde bulunan miller de eğrileceğinden
erken aşınma problemleri ortaya çıkacağından daha
geniş bir kuyu gerekir.
İlk çalıştırmada başlık mili ayarı yapılmalıdır.
Doğrudan kullanım için fiyatları genellikle daha
düşüktür.

Montaj ve demontaj zamanı daha kısadır.
Eğri kuyularda da kullanılabilir. Kuyu techiz
edilebilyorsa pompa da konabilir.

Çarkların pozisyonu sabittir.
Fiyatları genellikle daha pahalıdır.

Jeotermal enerjinin doğrudan kullanıldığı bütün uygulamalarda daima dik milli derinkuyu tipi pompalar
tercih edilen çözüm olmuştur.

JEOTERMAL AKIŞKANLARDA POMPAJ PROBLEMLERİ
Kabuklaşma
Jeotermal kuyularda karşılaşılan en büyük problem kabuklaşmadır. Kabuklaşma jeotermal akışkanın
basıncının azalması, sıcaklığının değişmesi, erimiş gazların açığa çıkması gibi olayların sonucunda
ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla uygun inhibitörlerin bulunması sonucunda
kabuklaşma problemleri ortadan kaldırılmıştır.
Korozyon
Tüm jeotermal akışkanlar çok az miktarlarda olsa da H2S ihtiva etmektedir. Havanın oksijeniyle temas
eden H2S, asit oluşturmakta ve kolon boruları ile kuyu techiz borularında delinmelere sebep
olmaktadır. Bu etkinin minimuma indirilebilmesi için jeotermal akışkanla temas eden pompa ve kuyu
aksamının havayla teması önlenmelidir. Pompa kolon borularının dışı ve techiz borusunun oksijenle
temasının önlenmesi kuyu içinin azot ile basınçlandırılması gerekmektedir. Kolon borularının içinin
havayla temasının engellenebilmesi pompanın devamlı durdurulmadan çalıştırılmasıyla mümkündür.
Bu sebepten start-stop çalışma yerine frekans kontrolü yardımıyla pompa debisinin ayarlanması tercih
edilmelidir.
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Uzama Farklılıkları
Kuyu içi sıcaklıkları derinliğe bağlı olarak değişmektedir. Pompanın çalışmasıyla derinlerdeki daha
sıcak akışkanların etkisiyle ani sıcaklık degişimleri sonucunda pompada ısınma hızına bağlı olarak
farklı uzamalar meydana gelmektedir. Uzama farklılıklarını incelemek için dik milli derinkuyu
pompasını iki kısımda mütalaa edelim. Birinci kısmı kolon borusu, mil muhafaza borusu, pompa
araçanakları, ikinci kısmı ise kolon milleri, pompa mili ve çarklar olarak ele alalım. Pompayı
çalıştırmadan önce (1) ısıl dengede bulunan bu elemanlar pompa çalışınca eksenel hidrolik
kuvvetlerin etkisiyle milde bir uzama meydana gelir (2). Kısa bir süre sonra kolon boruları yüksek
sıcaklıklı
jeotermal
akışkanla
karşılaşınca
hemen
uzayacaktır.
Miller daha kalın ve korunmuş
olduklarından
geç
ısınacağından
pompa çarkları aynı seviyede kalırken
kolon boruları uzadığı için araçanaklar
aşağıya doğru inecek, netice olarak
çarklar
araçanakların
üstüne
dayanacaktır (3). Bir müddet sonra
miller de ısınınca araçanaklar içindeki
çarklar tekrar denge durumuna
gelecektir (4). Şekil 1.
Şekil 1. Uzama farklılıkları

DİK MİLLİ DERİNKUYU POMPALARI
Şekil.2’de tipik bir yağ ile yağlamalı jeotermal derin kuyu pompası kesiti görülmektedir. Bu pompada
mil, “Mil muhafaza borusu” içine alınmış olup yağ ile yağlanmaktadır. Yeryüzünde bulunan akıtma
başlığı en aşağıda bulunan pompa asamblesini taşıyan kolon boruları ve mil muhafaza borularını
taşımaktadır. Kolon boruları genellikle 3 m.(10’)’lik bölümler halinde vidalı veya flanşlı olarak imal
edilir. Mil muhafaza borusunun her ek yerinde bir yatak vardır. Kolon borularının ek yerinde mil
muhafaza borusu merkezleyicileri bulunur. En altta bulunan pompa grubu eksenel uzama
farklılıklarına karşı önlemi alınmış, kabuklaşmaya dayanıklı bir yapıda olmalıdır.
Akıtma başlığının yanında kuyu içine uzanan iki adet ince borunun birinden pompanın çok altındaki bir
seviyeden inhibitör enjekte edilmeli, ikinci borudan ise kuyu içindeki statik seviyeler devamlı kontrol
edilerek kayıtları tutulmalıdır.
Pompa çıkışında jeotermal akışkanın basıncı kalmaz ise kolon borusu içerisinde kabuklaşma
başlayacaktır. Bunu önlemek için pompa çıkışında mutlaka 2-5 bar bir çıkış basıncı bulunmalı, bu
basınç eşanjörde, reenjeksiyonda kullanılmalıdır.
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KOLON GRUBU
Yağ ile yağlamalı pompaların ara milleri mil muhafaza
borusu içine alınmış olup mil muhafaza borularının ek
yerinde bulunan manşon-yataklar akıtma başlığının
yanında bulunan yağ deposundan yağ damlatılarak
yağlanmaktadır. Bu yağlar görevini tamamladıktan
sonra pompa çıkış haznesinde bulunan bir düzenekle
kuyu içine atılır.
Mil muhafaza borusu bulunmayan su ile yağlamalı
pompalar sadece statik seviyesi yüksek olan veya
artezyen yapan kuyularda sınırlı şekilde kullanılırlar.
Yatakları jeotermal sıcak suyla yağlandığı için daha
çabuk aşınır ve korozyona karşı dayanımı azdır. Bu tip
pompaların ömürleri oldukça kısadır ve yalnızca
jeotermal akışkanın son derece temiz olduğu 60ºC’den
düşük sıcaklıklarda kullanılabilir.

Su ile
yağlamalı
kolon grubu

Yağ ile
yağlamalı
kolon grubu

Şekil 3. Kolon Grupları

Pompa çarkları pompa miline konik çark tespit burcu
veya kama ile sabitlenmiştir. Miller, pompa çarkları ve
oluşan eksenel kuvvetler, elektrik motoru içinde
bulunan eksenel yatak tarafından taşınırlar. Elektrik
motorunun üstünde bulunan ayar somunu vasıtasıyla
çarkların ara çanak içindeki pozisyonu ayarlanır.
Pompa durdurulduğunda kolon borusu içindeki
akışkan kuyuya geri dönerken pompayı ters yönde
çevirmeye çalışır. Bu sırada pompayı tekrar
çalıştırmak arızalara sebebiyet vereceğinden pompayı
korumak için elektrik motorlarında geriye dönüş
önleme tertibatının daima çalışır durumda olmasına
dikkat edilmelidir.

Bağıl Uzama ve Eksenel Hareket Miktarı
Uzama farklılıklarının pompa üzerine hasar meydana
getirmemesi için gerekli önlemlerin başında çarkların ve
araçanakların eksenel hareket miktarının arttırılması
gelmektedir. Şekil 4’de gösterilen ara çanak ve çark kesidi,
eksenel hareket miktarını arttırmak için yapılan konstrüktif
değişiklikleri göstermektedir. Standart olarak sızdırmazlık
bileziği uzunluğu 8 ile 15 mm. arasında iken jeotermal
pompalarda 15 ile 100 mm arasında bir hareket miktarına
ihtiyaç
duyulmaktadır.
Bu
sebepten
standart
konstrüksiyonlu pompaların jeotermal uygulamalara neden
uygun olmadığı kendiliğinden ortaya çıkar.

Şekil 4. Eksenel Hareket Miktarı
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DALGIÇ POMPALAR
Dalgıç Pompalar
Dalgıç pompalar elektrik motorunun kuyu içindeki pompanın alt tarafına monte edildiği pompalardır.
Uzun milleri bulunmadığı için bağıl uzama bir problem teşkil etmez. Pompaların basma yüksekliklerinin
gereğinden fazla olması halinde pompalarda oluşan eksenel kuvvetin yönü yukarıya doğru olmaktadır.
Bu durumda motorun içinde bulunan upthrust yatağı (ters yöndeki eksenel yük yatağı) bir kaç dakika
içerisinde görevini yapamaz hale gelmekte ve motoru arızalandırmaktadır.
Standart dalgıç motorları 30ºC ve daha düşük sıcaklıklarda çalışması için dizayn edilmişlerdir.
Gereğinden büyük güçlerde motor kullanılarak garanti edilmese de 50ºC’ye kadar sıcaklıklarda
çalıştırılmaları mümkündür.
Üç tip dalgıç pompa motoru bulunmaktadır; ıslak statorlu, yağ ile doldurulmuş ve hermetik tip;
Islak statorlu motor gövdesi su ile doldurulmuştur. Motor sargıları suya karşı korunmuş özel tip kablo
ile yapılmıştır. Plastik izolasyonlu bu kablolar ankoşlarda çok yer kapladığı için belli bir güç için motor
uzunlukları daha fazla olmaktadır.
Yağlı motorların içinde normal emaye sargı bulunmaktadır. Kuyu içindeki suyun motor içine girmesi
mekanik salmastra sayesinde önlenmiştir. Bu motorların eksenel yatakları yağ içinde çalıştığından
eksenel yük taşıma kapasitesi daha fazla olur.
Hermetik tip motorlarda sargılar emaye telden sarıldıktan sonra ısı taşınımını arttırmak maksadıyla
özel bir polyester reçine içine konulmuştur. Motorun geri kalan bölümlerinin su ile temasta olması bir
problem yaratmaz
Yüksek Sıcaklık Dalgıç Pompaları
Yüksek sıcaklık dalgıç pompaları petrol kuyularında kullanılmak için geliştirilmiştir. Daha yüksek
sıcaklıklara dayanabilecek pahalı malzemeler kullanılarak üretilen bu motorlar 140ºC sıcaklığa kadar
yüksek sıcaklıklarda kullanılabilmektedir. Bu motorların üzerinde motor gövdesinden daha büyük bir
sızdırmazlık ve genleşme bölümü vardır. Pompanın girişinden önce de bir gaz ayırıcı bölüm açığa
çıkan gazların pompaya girişini önleyerek pompanın sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır.
Büyük güçlü olan bu tip motorlar, enerji kablolarındaki kayıpları azaltmak için yüksek gerilimli olarak
üretilirler ( 380 - 5000 V ). Pompaların eksenel yüklerini azaltmak için de çarklara etki eden eksenel
hidrolik kuvvetlerin dengelenmesi gerekir. Belli bir debi için dengelenen çarklar dizayn debisinden
daha fazla debide çalıştırıldıkları takdirde yukarı doğru, dizayn debisinden daha az debilerde
çalıştırılırlarsa aşağı doğru itilirler.
Motor dış çapları API standartlarına göre açılmış kuyulara girebilmesi için 89 – 190 mm. arasında
yapılmaktadır. Rotorlar genellikle 300-600 mm uzunlukta olup, güçleri arttırmak için motorlar birbirine
eklenmektedir. Örnek olarak 400 hp gücünde bir motorun uzunluğu 9 metre civarındadır. 750 hp
gücündeki bir tandem motorun uzunluğu 27 metre olmaktadır.
Motorların soğutulması için motor dışından geçen akışkan hızının 0.3 m/s’den daha fazla olması
sağlanmalıdır.

JEOTERMAL UYGULAMALARDA FREKANS DEĞİŞTİRİCİ UYGULANMASI
Enerji maliyeti, kuyu içi jeotermal pompalarının işletme maliyetlerinde önemli bir yer tutar. Bilhassa
ısıtma amaçlı kullanımda pompaj debisinin dış hava sıcaklığına bağlı olarak değişmesi istendiğinde
bunu üç yolla yapmak mümkündür.
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1. Vana kısılarak debi ayarı
Vana kısılarak debi ayarı enerji israfı olduğundan masraflı bir çözümdür.
2. Pompanın zaman zaman çalıştırılarak bir deponun doldurulması
Zaman zaman pompanın çalıştırılarak bir deponun doldurulması pompaya sık sık darbe yaptırdığı,
kolon borularının içine ve depodaki suyun içine havanın oksijeninin girmesi korozyonu hızlandırdığı
için pompa bakım maliyetlerini arttırmakta olduğundan tercih edilmemelidir.
3. Pompa devrinin değiştirilmesi yolu ile debinin ayarlanması.
Frekans değiştiriciler yardımı ile pompanın devir sayısının değiştirilmesi pompa ömrünü belirgin bir
şekilde arttırmaktadır. Ağır devirli bir pompa aynı şartlarda çalışan yüksek devirli bir pompadan
daha uzun ömürlü olmaktadır. Pompanın aşınması devir sayılarının oranının karesi ile küpü
arasında değişmektedir (Frost 1988) Örnek olarak 2900 devirli bir pompa 1450 devirli bir pompaya
göre dört ila sekiz defa daha hızlı aşınacaktır. Bir pompanın debisini kontrol etmek için enerji
verimliliği en iyi olan yol, frekans değişimi ile pompanın devrini ayarlamaktır. Basma yüksekliğinin
sadece sürtünme kayıplarından oluştuğu kapalı bir sistemde debi, devir sayısı ile doğru orantılı
olarak değişirken basınç devir sayıları oranının karesi ile, güç ise devir sayıları oranının küpü ile
orantılı olarak değişmektedir. Basma yüksekliği sadece statik yüseklikten oluşan sistemlerde statik
basma yüksekliği debi ile değişmeyeceği için bu gibi sistemlerde debi, devir sayıları oranı ile
değişecek, basma yüksekliği sabit kaldığı için pompanın gücü de devir sayıları oranında değişmiş
olacaktır.
Jeotermal pompanın çıkışında, kabuklaşmaya meydan vermemek için eşanjöre basınçlı girişin
sağlanması amacıyla 4-6 bar arasında basınç istendiğinden, pompa basınçları yüzde yüz statik
olmayıp bu iki ekstrem durum arasında bir yerdedir. Bu yer dinamik seviye ile pompa çıkışında
istenen basınçların oranına bağlı olduğundan devir sayısının frekans kontrolu ile değişiminden
sağlanacak enerji tasarrufu devir sayıları oranından daha fazladır.
Eğer kuyubaşı basıncının sabit olması isteniyorsa sistem %100 statik basma yüksekliği durumuna
çok yakındır. Debi ile kuyubaşı basıncının değişimine müsaade edilen sistemlerde sağlanacak
enerji ekonomisi daha fazla olacaktır.

SONUÇ
Başarılı bir jeotermal pompa uygulaması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
1. Jeotermal pompa sipariş edilirken kuyu ve jeotermal akışkan hakkındaki bütün bilgiler verilmelidir.
Kuyu techiz planı, sıcaklık gradyeni, statik ve dinamik seviyeler, jeotermal akışkanın kimyasal
özellikleri ve bilhassa akışkanda bulunan erimiş gazların durumu çok önemlidir.
2. Jeotermal pompaların durmaksızın çalışması gerekir. Kısa aralıklarla start-stop yapan pompalar
yerine, frekans kontrolu yardımı ile devri değiştirilen pompalar tercih edilmelidir. Çünkü her
duruştan sonra kolon borusunun içindeki akışkan boşalacak ve yerine hava girecek, bunun
sonucunda havadaki oksijen akışkanda eser miktarda da olsa bulunan H2S ile birleşerek kolon
borularında delinmelere sebep olacaktır.
3. Start-stop yapan pompalar bir açık depoya ihtiyaç gösterirler. Bu depoda, jeotermal akışkana
havadan gelen oksijen, akışkanda bulunan hidrojen sülfit ile birleşerek bakır ve bakır alaşımları ile
gümüş kaynağı yapılan bakır borusu bulunan cihazlarda ve fittingslerde korrozyona sepep
olacaktır.
4. Sık sık start/stop çalışma pompa millerinde darbelere de sebep olduğu gibi eksenel uzama
farklılıkları dolayısıyla oluşacak mil, kama sıyırma, çark çözülme gibi problemleri doğuracaktır.
5. Pompaların debisi, basıncı ve devir sayıları muntazam aralıklarla kaydedilmeli, debide veya
basınçta bir azalma görüldüğünde gerekli önlemler daha büyük bir arızaya sebebiyet verilmeden
alınmalıdır.
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6. Pompalar deneyime veya imalatçısının tavsiyesine göre muntazam aralıklarla sökülerek bakımı
yapılmalır.
7. Otomatik çalışan frekans kontrollü pompalarda tam kapalı vana konumunda çalışmayı önleyici
uygun bir minimum debinin geçebileceği by-pass düzeneği yapılmalıdır.
8. Elektrik motorlarının havalandırılması sağlanmalıdır. Kapalı yerlerde sıcak borulara yakın
motorların çalışmazken bile dayanabileceği sıcaklık üst sınırına gelmeleri mümkündür.
9. Salmastraların bakımına dikkat edilmelidir. Uzun zaman ihmal edilen salmastralardan fışkıran
akışkanın motorun alt yataklarını tahrip etmesine müsaade edilmemelidir.
10. Start/stop çalışan pompalarda yağlama stop sırasında durdurulmamalıdır.
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ÖZGEÇMİŞ
1934 yılında İzmir’de doğdu. 1960 yılında İ.T.Ü.’den makina mühendisi olarak mezun oldu. 1960-1961
yıllarında Finlandiya’da pompa araştırma mühendisi olarak çalıştı. 1964 yılında Vansan Makina
Sanayii’ni kurarak pompa imalatına başladı. Aynı zamanda NATO İzmir teşkilatında 18 yıl işletme
mühendisi olarak görev yaptı. 1964 yılından bugüne kadar çeşitli tipte pompaları üretti. Pompa
Sanayicileri Derneği (POMSAD) kurucularındandır. Vansan Makina Sanayii adlı kendi firmasında derin
kuyu pompaları, jeotermal pompalar, dalgıç pompalar, pis su pompaları ve çekvafler imal etmekte oup
ögretim görevlisi olarak Dokuz Eylül Üniversitesinde 2 yıl süreyle Hidrolik makinalar dersini vermiştir. 1
yıl da Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda Pompalar ve Kompresörler dersini vermiş
olup halen Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde Hidrolik Makinalar dersini vermektedir.
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KÜLTÜR MANTARI İKLİMLENDİRME TESİSATI
Alp Gürhan ÖZKUL

ÖZET
Ülkemizde de giderek bir iş kolu haline gelen kültür mantarı yetiştiriciliği, mantarın taşıdığı besin değeri
açısından iş koklu olmasının ötesinde sağlıklı beslenme açısından da büyük öneme sahiptir. Kültür
mantarı yetiştiriciliğinde, üretim hacmindeki sıcaklık ve nem, üretim verimini doğrudan etkileyen çevre
şartlarıdır. Bu bildiride kültür mantarı yetiştiriciliğinin beş temel ardışık kademesi olan kompost, örtü
toprağı serilmesi, sulama, tırmıklama ve hasat periodlarının çevresel-fizyolojik şartları ile ısıtma,
soğutma, nemlendirme ve havalandırma tesisatlarının tasarım kriterleri ve özellikleri ele alınmış ve
tasarımın ana hatları sunulmuştur.

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı; kültür mantarı üretimi için gerekli çevresel ve fizyolojik şartları sağlamak üzere
gerçekleştirilecek ısıtma, soğutma, nemlendirme ve havalandırma gibi çeşitli tesisatların temel tasarım
parametrelerini vermek ve kültür mantarı tesisatı için Türkçe bir doküman oluşturulmasını sağlamaktır.

1. GİRİŞ
Avrupa’da çok yaygın bir halde yetiştirilip, büyük miktarlarda tüketilen kültür mantarı; besin değeri
olarak kırmızı et kadar proteine sahip olmasının yanı sıra, kırmızı ette bulunan kolestrol ve diğer
zararlı maddeleri içermediği için insan sağlığı açısından da faydalı bir besindir.
Kültür mantarı, kompost adı verilen malzemeye kültür mantarı tohumlarının ekilmesi ve bunun uygun
hava şartlarında yetiştirilmesinden elde edilir. Kompost; saman, at ve tavuk dışkılarının buhar ile direkt
teması sonucu bekletilmesi ile kültür mantarı üretimine hazır hale getirilmesidir. Kültür mantarı
üretiminde; kompost üretimi ayrı, kültür mantarı üreticiliği ayrı iş kollarıdır. Mantar iklimlendirmesi,
mantar yetiştiriciliğinde üretimi etkileyen çok önemli faktörlerin başında düşünülmesi ve tasarlanması
gereken bir husustur.
Kültür mantarı üretim ve yetiştiriciliği, bir çok ülkede yıllardan beri gerçekleştirilmekte olup, bu konuda
dünyada önde gelen ülkelerden birisi de Hollanda’dır. Ülkemizde ise kültür mantarı yetiştiriciliği son
yıllarda yaygınlaşmaya başlamış ve bir çok tesis kurulmuştur. Ancak bu tesislerin büyük bir kısmı konu
hakkında bilgisiz ve deneyimsiz kişiler tarafından projelendirildiğinden, hepsinin verimli olarak
çalıştığını söylemek yanlış olur. Mantar iklimlendirme tesisatının eksik eksik tasarımı ve üretimi,
mantar üretim verimini çok etkilemekte, yapılan hataların düzeltilme maliyetleri büyük olmakta yada
binanın yapım tekniği gereği değişimi veya tadilatı mümkün olmamaktadır.
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2. KÜLTÜR MANTARI ÜRETİM PERİODLARI: ÇEVRESEL VE FİZYOLOJİK ŞARTLAR
Kültür mantarı yetiştiriciliği;
1) Kompost,
2) Örtü toprağı serilmesi,
3) Sulama,
4) Tırmıklama,
5) Hasat olmak üzere beş ana bölümden oluşur.
Bu bölümlerin hepsinde de ısıtma, soğutma, nemlendirme ve havalandırma çok önemli yer
tutmaktadır. Aşağıda beş ana bölüme ait tasarım parametreleri özetlenmiştir.
Kompost: Odaya alındığı ilk günlerde oda nemi %90-%95 seviyelerine çıkartılmalıdır. Kompost
sıcaklığı ise 35ºC’nin üzerine çıkarılmamalıdır. Bu nedenle oda sıcaklığı çok iyi gözlenmelidir.
Örtü toprağı: Kompost üzerine tüm yüzeylere eşit olarak 3-5cm kalınlığında örtü toprağı serilmelidir.
Örtü toprağı nem tutma kapasitesine bağlı olarak %72-76 oranında nemlendirildikten sonra
serilmelidir. Bu esnada kompost sıcaklığı 29ºC’yi geçmemelidir.
Sulama: Sulama başlangıcı misel adı verilen kültür mantarı tohumunun tam girmesinden 2-3 gün
sonra yapılır. 8.-9. güne kadar m2’ye 10-15lt su verilmeli daha sonra m2’ye 1lt su verilmelidir.
Tırmıklama: Örtü toprağı serilmesinden 8-9 gün sonra tırmıklama yapılır. Tırmıklama sonrası miselin
toparlanması için 2-3 gün beklenir. Daha sonra havalandırma/soğutmaya geçilir.
Havalandırmayla kompost ısısı 3-4 gün içerisinde 23-27ºC’den 20-21ºC’ye sonra da 20ºC’ye
düşürülmelidir. Bu esnada oda havası 17,5-18ºC olmalı, RH(Nem) %90 üzerinde; CO2 1000-1200
ppm’e indirilmelidir.
Hasat: Miselin topraktan fışkırmasına flaş zamanı denip, bu esnada hava sıcaklığı ve CO2’nin çok az
miktarda yükseltilmesi gelişmeye yardım eder. Ancak hasattan 1-2 gün önce ısının 2-4ºC ve nemin
%85’e indirilmesi gerekir.
Hasat devresinde havalandırma uygun sap ve şapka gelişimi açısından çok önemlidir.
Yukarıda da belirtildiği gibi kültür mantarı yetiştiriciliğinde klima ve havalandırmanın çok büyük önemi
vardır. Mantar iklimlendirmesi merkezi bir ısıtma ve soğutma ünitesinden beslenen; her odaya coil adı
verilen ve coilin içinden ısıtma, soğutma ve ayrıca taze hava alabilen mini klima santralleri tarafından
yapılmaktadır.

3. KÜLTÜR MANTARI TESİSATI
Kültür mantarı yetiştiriciliğinde kullanılan ısıtma, soğutma, nemlendirme ve havalandırma tesisatlarının
işlevleri ve özellikleri aşağıda verelim.
a) Isıtma:
Mantarların yetiştirildiği hacimlerin ısıtılması serpantinlerde sıcak su ile ısıtılan hava ile yapılır. Sistem
maksimum taze hava ile çalışır. Dış hava serpantinde ısıtıldıktan sonra uniform olarak hacim
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menfezine gönderilir ve tüm üretim sahasının uniform olarak uygun sıcaklıkta tutulması sağlanır.
Doğal taşınımlı ve ısınımal ısıtma apareyleri, uniform sıcaklık dağılımının sağlanmasına imkan
vermez. Çünkü üst üste sıralanan raflarda yer alan mantar yetiştirme tavaları, doğal taşınım ve
ısışınım ile ısı transferi için kalkan görevini görürler.

Şekil 1. Hava Dağıtım Şeması
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

614

_______

Taze Hava
Fan
Soğutma
Isıtma
Buhar
Nem

Taze Hava Miktarı Damper Pozisyonuna ve Fan Hızına Bağlıdır.
Şekil 2. Basınç Üstü Sistem

Şekil 3.’de ısıtma ve havalandırma tesisatının şemalı gösterimi verilmiştir. Taze hava 1 nolu
serpantinden geçirildikten sonra, CO2 miktarını kontrol eden sistemin uygulandığı oranda dönüş
havası ile karıştırılır.
3
2
4

6
Yetiştirme
içinde
bulunan
coili

DUVAR

odası
ısıtma

Şekil 3. Isıtma ve havalandırma tesisatının şemalı gösterimi
T
O2
T

T1

T2
T3
m

Şekil 4.

CO2
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Güç hesabı:
Standart 200m2’lik yetiştirme odası için gerekli ısıtma yükü 18KW’tır. Bu oda sayısı arttıkça kullanma
faktörü göz önünde tutularak ısı ihtiyacı düşer. Örn: 12 odalı bir çiftlik için 12*18=216KW yerine ısı
ihtiyacı 148KW’tır. 0,7 kullanma faktörü mevcuttur.
b) Soğutma:
Soğutmada en ucuz yöntem havalandırma yaparak sıcak havayı dışarı egzost ve taze havayı içeri
basmaktır. Ancak üretimin her aşamasında bu mümkün olmamakta, kışın soğuk günlerinde, yazın
sıcak günlerinde sorunlar çıkmaktadır.
Kültür mantarı sisteminde mutlaka indirekt soğutma sistemi kullanılmalıdır. Yani freon gazı soğutması
ile sistem içinde devir daim etmekte olan su soğutulmakta ve bir depoda depolanmaktadır. Chiller
sisteminden elde edilen 6ºC suyun soğutma bataryasından devir daim yapılmasıdır. Bu sistem
otomatik kontrole son derece uygun olması ve hem oda hem de dış hava neminin yüksek olduğu
zamanlarda yüksek olan nemin düşürülmesine olanak sağlamasıdır.
Evaporasyon oranı da oda içindeki nem oranına bağlıdır. Burada nisbi nem (RH) olarak adlandırılır.
Ancak RH tek başına havada ne kadar nem bulunduğunun göstermez. Bu nedenle ısı derecesini de
göz önüne alarak her bir derecede farklı RH hesaplandığı unutulmamalı ve RH ölçümlerinden birisi
olan psikometri ile (ıslak-kuru termometre) ile ölçüm yapılmalıdır.

Şekil 5. Plastik Kanal Üzerinde Bulunan Delik Sayısı ve Çapı Diyagramı
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c) RH Temini(Nemlendirme)
Buhar ile buhar kazanından elde edilen buhar, fan önüne konulacak bir buhar memesi ile nemlendirme
sağlanır.
Sisleme:
Duvarlar ve döşeme günde birkaç kez ıslatılarak nem oranı yükseltilir veya fan önüne basınçlı su sis
olarak verilir.
Havalandırma:
Havalandırma sistemi mantar üretim çiftliğinin en önemli parçasıdır. Havalandırma ile;
1) Sıcaklığın dengelenmesi ve homojen dağılımı,
2) Nemin dengelenmesi ve homojen dağılımı,
3) CO2 dengelenmesi ve homojen dağılımı
Gerçekleşmesi amaçlanır. Bu nedenle ısıtma, soğutma ve nemlendirme ancak havalandırma
sisteminin istenilen normlarda çalışması durumunda verimli olur.(Şekil-4)
Coil den çıkan kanallar, oda içerisinde plastik hava dağıtım kanallı olarak devam etmektedir. Plastik
hava dağıtım kanallarına açılan delikler vasıtası ile gönderilen havanın homojen dağılımı sağlanır.
(Şekil-5)
Günümüz teknolojisinde, odalara konulan nem, ısı ve CO2 sensörleri vasıtası ile bilgiler bilgisayara
aktarılmakta, hangi odaya ne kadar ısı ve ne kadar nem gerektiği bilgisayar tarafından hesaplanıp
otomatik kontrol cihazına verilen komutlar vasıtası ile tam otomatik sistemler kurulmaktadır. Bu da m2
başına kültür mantarı üretimini yükseltip daha fazla kazanç sağlama imkanı vermektedir.
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NEM ALMA SİSTEMLERİNDE NEM KAZANCININ HESABI
Ahmet ARISOY

ÖZET
Nem alma, klima sistem tasarımında en az karşımıza çıkan konulardan birdir. Bu nedenle de az
bilinmektedir. Cihaz seçimlerinde daha çok ampirik davranılmakta ve üretici firma tavsiyeleri
doğrultusunda cihaz seçimi yapılmaktadır. Bu problem neme duyarlı maddelerin korunduğu depolarda,
kilise, saray vb. tarihi yapıların bodrum katlarında; özellikle dış havadaki nem oranının yüksek olduğu
iklimler için; önem kazanır. Nem kazancının dış havadan enfiltrasyonla gelen nem, döşeme ve
duvarlardan buhar difüzyonu biçiminde gelen nem ve kılcal yolla döşeme ve duvardan gelen nem
olarak üç temel bileşeni vardır. Bu bildiride nem kazancının hesap yöntemleri ve bu hesabın
yapılabilmesi için gerekli data verilecektir. Ayrıca nem alıcı cihaz tipleri, özellikleri, seçimleri ve
karşılaştırılmaları üzerinde de durularak kısaca bilgi verilmiştir.

1. GİRİŞ
Nem alma klima prosesleri içinde en az uygulananı ve bu nedenle de en az bilinenidir denilebilir.
Sadece nem alma amaçlı uygulamalar kısıtlıdır. Daha çok endüstriyel alanda karşımıza çıkar. En
yaygın uygulama alanı neme duyarlı maddelerin depolandığı hacimlerdir. Bazı hammade, yarı mamul
ve mamul maddeler belirli nem değerlerinin altında depolanmalıdır. Aksi halde ortamdan nem çekerek
istenilen özelliklerini kaybetmektedirler. Kimya, gübre, ilaç, elektronik ve besin endüstrilerinde bunun
örnekleri vardır. Diğer geniş bir alan askeri malzemenin, kolleksiyonların ve tarihi eserlerin
saklanmasıdır. Örneğin resim sergi salonları ve kolleksiyonları belirli bir bağıl nem değerinde
tutulmalıdır. Aynı şekilde saray, kilise v.b. yapılarda özellikle zemin ve bodrum katlarında nem kontrolu
gereklidir. Nem almanın en bilinen uygulama alanlarından biri de kapalı yüzme havuzlarıdır. Ancak
kapalı yüzme havuzlarında nem kaynağı havuz olup, buradan olan kazancın hesabı iyi bilinmektedir.
Bu bildiride bu nedenle esas olarak diğer uygulamalar üzerinde durulacaktır. Yani toprak temaslı
zemin ve bodrum katlarından oluşan depolarda ve yine aynı özellikteki korunmak istenen tarihi
hacimlerdeki nem kazancı ve bu nemin alınması bu bildirinin esas konusudur.
Bu bildirde öncelikle ve esas itibariyle nem kazancı hesabı üzerinde durulacaktır. Söz konusu
hacimlerde bir iç nem kaynağı yoktur. Yani korunmak istenen malzemeden odaya bir nem kazancı
yoktur. Yani saklanmak istenen malzeme bu hacimde kurutulmak istenmemektedir. Kurutma işlemi
farklı bir konudur ve ayrı ele alınması gerekir. Burada dışarıdan nem kazancı söz konusudur. Ana
problem içeride düşük bir değerde tutulan bağıl nem dolayısıyla, dışarıdan içeriye olan nem
transferinin belirlenmesidir. İçeri olan nem kazancı belirlendikten sonra, bu nemi alacak cihaz
seçilecektir. Bu bildiride nem alıcı cihazlar üzerinde de durulacak ve birbirleriyle karşılaştırması
yapılacaktır.

2. NEM KAZANCININ HESABI
İç ortam şartları saklanmak istenen malzeme özelliklerine göre belirlenir. Yapının korunması esas
alındığında ahşap malzemenin ömür açısından %50 bağıl nem değerinin aşılmaması tavsiye
edilmektedir. Aynı şekilde resim kolleksiyonlarının saklanması ve sergi salonları için de %50 bağıl nem
değeri yeterli olmaktadır. Diğer bazı uygulamalar için tavsiye edilen saklama ve imalat koşulları
aşağıdaki gibidir:
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Metal malzeme %45
Elektronik eşya %40
İlaç imalatı%5-45
Askeri cephane depolama %45

İç ortam için gerekli olan şart, genellikle bağıl nem değeridir. Sıcaklık kontrolu gerekli değildir. O halde
sağlanması istenen şart, sıcaklık ne olursa olsun, bağıl nemin sabit tutulmasıdır. Bu durumda içerideki
özgül nem değeri, dışarıdan daha düşüktür. İçerideki özgül nem hesap değerinin belirlenmesi için
bağıl nem yanında sıcaklık değerinin de bilinmesi gerekir. Her ne kadar sıcaklık kontrolu söz konusu
olmasa da, dizayn (hesap) değeri olarak kabul edilecek iç sıcaklık çok önemlidir. Hem nem kazancı
değeri ve hem de nem alıcı cihaz kapasitesi (bağıl nem belli olduğuna göre) kabul edilen iç sıcaklığa
çok bağlıdır. Nem alıcı cihaz kapasitesi tanımlanırken, mutlaka hangi bağıl nem ve sıcaklıktaki
kapasite değerinden söz edildiği bilinmelidir. Genellikle nem alınacak depo hacimlerinde iç sıcaklık dış
sıcaklıktan daha düşüktür. Ayrıca maksimum nem yükünün, maksimum dış kuru termometre
sıcaklığında olmadığı bilinmektedir ve bu konu üzerinde durulacaktır. İç hesap sıcaklığını maksimum
nem yüküne karşı gelen dış hava sıcaklığının 5 °C daha altında seçmek yeterince emniyetlidir.
Bir iç hacme dışarıdan nem transferi üç yolla gerçekleşir:
1. Enfiltrasyonla
2. Duvar ve döşemeden buhar difüzyonuyla
3. Toprak temaslı duvar ve döşemelerden kılcallık yoluyla su geçişiyle

2.1. Enfiltrasyonla nem geçişi
Dış ortamdan iç ortama enfiltrasyonla hava girecektir. Enfiltrasyon miktarının hesabı üzerinde burada
durulmayacaktır. Isı kaybı hesaplarında çok iyi bilindiği gibi, enfiltrasyon iki biçimde tanımlanabilir:
a. Oda hava değişim katsayısı yardımıyla
Ve= n.Voda

[m3/h]

(1)

Hava değişim katsayısı, n değeri standartlar tarafından 0,5 ile 1 arasında tavsiye edilmektedir [3].
Ancak sızdırmaz yapılan ve pencere alanları az olan depolar için bu değer 0.1 ile 0.2 mertebelerine
kadar inebilmektedir. Bu ifadede Voda ise m3 olarak oda hacmini göstermektedir.
b. Pencere sızdırma katsayıları yardımıyla
Ve= Σa.l.R

[m3/h]

(1’)

Bu ifadede, a= sızdırma katsayısı, l= fuga uzunluğu ve R= oda durum katsayısı olup, değerleri
örneğin [2]’den alınabilir. Buna göre enfiltrasyonla odaya olan nem kazancı, Mbe aşağıdaki ifadeyle
belirlenebilir:
Mbe = Ve.ρ.(xd-xi)

[gr/h]

(2)

Burada ρ dış hava yoğunluğu, xd dış havanın özgül nemi, xi iç havanın özgül nemidir.
İç özgül nem değeri yukarıda anlatıldığı gibi psikrometrik diyagramdan bulunur. Dış özgül nem değeri
için ise, dış hesap iklim değerlerinin bilinmesi gerekir. [4]’te yaz iklim verileri arasında maksimum çiğ
noktası sıcaklığı değerleri verilmiştir. Göz önüne alınan yer için bu veri mevcutsa, %0,4 risk kolonunda
verilen değerlerin kullanılması önerilir. Türkiye’de hala eski iklim verileri kullanılmaktadır. Başka veri
yoksa, yanıltıcı olmasına karşın yaz dış hesap kuru termometre ve buna karşı gelen yaş termometre
sıcaklıkları yardımıyla psikrometrik diyagramdan özgül nem değeri okunacaktır.
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2.2. Toprakla Temastaki Dış Duvar ve Döşemeden Difüzyonla Geçen Su Buharı
Döşeme veya dış duvar toprakla temasta ise, bu elemanların toprakla temas eden dış yüzeylerinde,
döşeme (veya duvar) sıcaklığında doymuş buhar basıncı kabul edilebilir. Bu kabulü yaparken
topraktaki nemin sıvı halde döşeme veya duvar dış yüzeyine ulaştığı, yani toprağın yaş olduğu kabulü
yapılmaktadır. Bu noktada sıvı ve buhar denge halindedir. Dolayısıyla dış yüzeydeki doymuş buharın
döşeme ve duvar malzemesi üzerinden difüzyonla iç yüzeye ulaşması, buradan da konveksiyonla iç
oda havasına karışması söz konusudur.
•

xi , iç hava özgül nemi
Döşeme

Toprak

s

xs

Şekil 1. Toprakla temastaki döşemeden nem difüzyonu

m bd =

ρ
(x s - x i )
1
μ .s
+
β
D

(3)

Bunun için,
veya kısmi basınç cinsinden
m

bd

=

1
1
(p s μ .s
R .T 1
+
β
D

pi)

(3’)

yazılabilir. Burada;
mbd= difüzyonla geçen nem akısı (kg/m2h)
R= buharın gaz sabiti (m3.Pa/kg.K)
T= sıcaklık (K)
D= difüzyon katsayısı (m2/h)
β= döşeme yüzeyinden kütle taşınım katsayısı (m/h)
μ= Duvar veya döşemenin difüzyon direnci (-)
s= duvar veya döşeme kalınlığı (m)
ps= duvar veya döşeme dışı veya altındaki doymuş buhar kısmi basıncı (Pa)
pi= iç hacimdeki havanın içindeki nemin kısmi basıncı (Pa)
xs= duvar veya döşeme dışı veya altındaki doymuş havanın özgül nemi (kg/kg)
xi= iç hacimdeki havanın özgül nemi (kg/kg)
ρ= nemli havanın yoğunluğu (kg/m3)
Buhar difüzyonu problemlerinde genellikle 1/β terimi, μ.s/D terimine göre çok küçüktür ve ihmal
edilebilir. Bu durumda (3’) ifadesi,
m bd =

1
(p s R .T
μ .s
D

pi)

(3’’)
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haline gelir. Nemli hava için, R.T/D= 1,5.106 (m.h.Pa/kg) olarak verilmiştir. Çeşitli malzeme ve yapı
elemanları için TS 825’ten alınan μ difüzyon direnç değerleri Ek 2’de verilmiştir. Yine aynı kaynaktan
alınan çeşitli haller için β kütle taşınım katsayıları Ek 3‘de verilmiştir. x özgül nem değerleri
psikrometrik diyagramdan okunabilir. p kısmi basınç değerleri kullanılmak istenirse, Ek 4‘den
yararlanılabilir. Bu tabloda doymuş hava için ps değerleri verilmiştir. pi için aynı sıcaklıktaki ps ve bağıl
nem ϕi değerleri çarpılmalıdır. Yani, pi = ps.ϕi eşitliği geçerlidir. Bütün döşeme veya duvar yüzeyinden
difüzyonla geçen toplam nem ise,
Mbd = F. mbd
olarak bulunur.
2.2.1. Havayla Temastaki Dış Duvardan Difüzyonla Geçen Su Buharı
Bu durumda toprakla temastaki dış yüzeydeki doymuş havanın özgül nem değeri yerine, dış hava
özgül nem değeri (veya kısmi basınç değeri) alınacaktır. (3) No’lu ifade aşağıdaki hale dönüşür:

mbd =

ρ
( x - xi )
1 μ.s 1 d
+
+
β i D βd

(4)

Burada ilave terim1/βd duvar dış tarafındaki kütle taşınım katsayısıdır. Dış hava özgül nem değeri ise
xd ile gösterilmiştir.
2.2.2. Çok Katmanlı Duvar Hali
Buhar difüzyonu için kullanılan (3) ve (4) ifadelerinde tek katman dikkate alınmıştır. Eğer çok katman
söz konusu ise, eşdeğer difüzyon direnci kullanılmalıdır. Yani,
μ.s= μ1.s1+ μ2.s2 +………..
ifadesi geçerlidir.
2.3. Döşeme Altından Kılcallıkla Suyun Döşeme Yüzeyine Taşınması
Poroz malzemeler içinde su kılcal yolla yükselir. Geniş bir kaptaki ince su tabakası üzerine poroz bir
malzeme konursa, su bu malzeme içinde yukarı tırmanarak yükselir. Bu yükselme belli bir noktaya
kadar gerçekleşir. Kılcal kuvvetle, yer çekimi kuvvetinin dengeye vardığı noktada su seviyesi sabit
kalır. Düşey doğrultuda suyun yükselmesi,
X= B.t1/2
Şeklinde ifade edilebilir [1]. Aynı şekilde bu sırada emilen su miktarı,
G= A.t1/2
olacaktır. A [kg/m2h1/2] ve B [m/h1/2] boyutlu amprik katsayılardır. Bu iki ifadeden yararlanarak, δ
kalınlığındaki bir levhada kılcallıkla iletilen su akısı,

mbk =

A
2
⎤
δ ⎡⎛ δ ⎞
+ ⎢⎜ ⎟ − 1⎥
B ⎢⎝ B ⎠
⎥⎦
⎣

1/ 2

(5)
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olarak belirlenebilir. Ancak bu ifade δ malzeme kalınlığının maksimum su yükselme yüksekliğinden
(Xmax) daha küçük olması halinde geçerlidir. Malzeme daha kalınsa, su Xmax mesafesine kadar yükselir
ve burada kalır. Bakınız Şekil 2.

s

δ

Xmax

Şekil 2. Poroz malzeme içinde suyun kılcallıkla yükselmesi
Su bu seviyede kalacaktır. Suyun üzerinde doymuş su buharı filmi kabul ederek, bu noktadan sonra
nemin malzeme içerisinde buhar difüzyonuyla geçtiğini söylemek mümkündür. Böyle bir durumda
toplam nem geçiş akısı için (3) ve (5) ifadelerinden yararlanarak,

m bt =

1
1
1
+
m bd
m bk

(6)

yazılabilir. Bu hesapta (5) ifadesinde δ olarak Xmax mesafesi kullanılacaktır. Genellikle mbk, mbd
değerinden çok daha büyük olduğundan, döşemelerde mbt= mbd almak, yani nem geçişi için s
kalınlığındaki buhar difüzyonunu hesaplamak yeterlidir.
mbk değeri hesapta dikkate alınmak isteniyorsa, A ve B katsayılarının hesabı gerekir. Çeşitli
malzemelerle ilgili olarak tarafımızdan yapılan deneylerde [6] bulunan değerler aşağıdaki Tablo 1’de
verilmiştir.Bu katsayılarla ilgili literatürde verilen değerler ise Ek 1’de görülebilir.
Tablo 1. Tarafımızdan deneysel olarak bulunun su emme katsayıları
Malzeme
Ytong
3 çimento+ 1 kum
2 çimento+ 3 kum
3 çimento+ 3 kum

A[kg/m2h1/2]
8
13
12
10

B [m/h1/2]
0.017
0.024
0.032
0.028

Xmax [m]
0.070
0.080
0.100
0.100

2.3.1. Suyun Kılcallıkla Döşeme Yüzeyine Ulaşması Hali
δ döşeme kalınlığının Xmax mesafesinden küçük olması durumunda, (3) No’lu ifade aşağıdaki şekle
gelecektir:

m bt =

1
1
1
+
β i .ρ.( x s - x i ) m bk

(7)

Burada xs döşeme sıcaklığında doymuş havanın özgül nem değeridir. Bu durumda da genellikle (7)
ifadesindeki 1/mbk değeri daha küçüktür ve ihmal edilebilir. Yani döşeme altındaki su kılcallıkla yüzeye
ulaşabiliyorsa, ortama nem kazancını,
m bd = β.ρ.(xs - xi)
ifadesiyle hesaplamak mümkündür.

(8)
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2.3.2. Suyun Hidrolik Basınç Altında Duvar ve Döşemeden Geçişi
Eğer topraktaki su seviyesi döşemenin üzerindeyse veya suyla temastaki dış duvar halinde, suyun
poroz ortamdan geçişi Darcy kanunuyla ifade edilebilir. Bu halde su geçişini doğuran kuvvet suyun
hidrolik basıncıdır. Bu durumda odaya olan nem kazancı (8) ifadesiyle bulunabilir. Çünkü olayı kontrol
eden esas mekanizma yine iç yüzeyden olan buharlaşma hızıdır. Ancak pratikte bu durumla geçici
süreler dışında (yağmur yağması gibi) pek karşılaşılmaz. Topraktaki su seviyesi döşeme veya dış
duvar seviyesine ulaşıyorsa, binaya dıştan bohçalama biçiminde su izolasyonu uygulanır.

3. ÖRNEK HESAP
Döşeme seviyesi toprak düzeyinin 1 m altında olan 2500 m2 alana sahip depoda nem kontrolu
yapılacaktır. Binaya ait bilgiler, iklim bilgileri ve içeride istenen dizayn şartları aşağıda verilmiştir.
Fdış= 2500 m2
Tavan yüksekliği= 4.0 m
F pencere= 100 m2
Fuga uzunluğu, l= 500 m
Döşeme kalınlığı= 20 cm
Döşeme malzemesi= Beton (2 çimento+ 3 kum)
Duvar kalınlığı= 50 cm
Duvar malzemesi= Taş örgü duvar
Dış hesap sıcaklığı= 33 °C
Dış hesap yaş termometre sıcaklığı= 24 °C
İç hesap sıcaklığı= 20 °C
İç hesap bağıl nemi= %50
Hesapta dış duvardan olan nem kazancı ihmal edilecek, buna karşılık döşeme alt yüzeyinin suyla
temas ettiği kabul edilecektir. Buna göre yapılan nem kazancı hesabı aşağıda verilmiştir.
3.1. Enfiltrasyonla Nem Kazancı
Enfiltrasyon hesabı (1’) ve (2) ifadeleri kullanılarak yapılacaktır. Bu ifadede a= 3, R= 0.9 ve Σl= 500
alınabilir.
Ve= 3.500.0,9= 1350 m3/h
ρ= 1.16 , xi= 0.0074 kg/kg , xs= 0.014 kg/kg (Ts= 20 °C için)
Mbe= 1350*1.16*(0.014- 0.0074)= 10.336 kg/h
3.2. Döşemeden Difüzyonla Olan Nem Kazancı
Döşeme altında su teması olduğundan, yukarıda verilen tablo yardımıyla Xmax= 0.100 m (=10 cm)
okunur. Şekil 2 göz önüne alınarak, δ= 20 cm, s= 10 cm belirlenir. (3’) ifadesinde RT/D= 1,5.106 , μ=30
alınabilir. Döşeme sıcaklığı 20 °C için, ps= 2340 Pa okunur. Buna karşılık ϕi=%50 için, pi=0.5*2340=
1170 Pa değerindedir. Buna göre,
m bd =

1
1,5 . 10 6 . 30 . 0 ,10

( 2340 − 1170 ) = 0 ,26 . 10

−3

kg / m 2 h

Öte yandan (5) ifadesinde Tablo 1’den alınan değerler yerine konarak,

__________________________________

m bk =

12
⎡ ⎛ 0 . 10 ⎞ 2
⎤
0 . 10
+ ⎢⎜
⎟ − 1⎥
0 . 032
⎢⎣ ⎝ 0 . 032 ⎠
⎥⎦
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= 1 . 97 kg / m 2 h

Bulunur. Her iki değer (6) ifadesine taşınırsa,
m bt =

1
1
0 ,26 . 10

−3

1
+
1,97

= 0 ,2599 . 10

−3

kg / m 2 h

Görüldüğü gibi, mbk teriminin etkisi hiç yoktur. Toplam döşeme yüzeyinden olan nem kazancı,
M bt = 0,26.10-3.2500= 0,65 kg/h
3.3. Toplam Nem Kazancı
M t = M be + M bt = 10,336+ 0,65= 11 kg/h
Genellikle nem alıcı cihaz kapasiteleri gün birimiyle tanımlandığından, günlük pik nem kazancı,
M t = 11.24= 264 kg/gün
bulunur.

4. NEM ALICI CİHAZLAR
Nem alıcı cihazlar iki temel prensibe göre çalışan iki farklı tipte üretilmektedir. Bu iki tip burada kısaca;
a) kompresörlü,
b) tamburlu
olarak isimlendirileceklerdir. Kompresörlü sistemlerde cihaz içinde Şekil 3‘de görüldüğü gibi bir
soğutma devresi teşkil edilmiştir. Soğutma devresinin ısı çekilen evaporatör kısmındaki soğutucu
yüzeylerinden nemli oda havası geçirilir. Bu yüzeylerde soğuyan hava nemini buraya bırakarak, soğuk
ve kuru bir hava olarak bu bölümden çıkar. Soğutma devresinin kondenser kısmında ise dışarı ısı
atılmak zorundadır. Evaporatörden çıkan soğuk ve kuru hava kondenserden geçirilerek tekrar ısıtılır.
Böylece yaklaşık oda sıcaklığında kuru hava haline gelir ve tekrar odaya üflenir. Bu cihazlarda elektrik
enerjisi kompresör motoruna ve havayı hareket ettiren fan motoruna verilir. Cihazın hiçbir kanal
bağlantı ihtiyacı yoktur.
F

E

C

H

K
Fan

G

Şekil 3. Kompresörlü nem alma cihazları şematik gösterilimi. H: humistat, F: filtre, E: evaporatör, C:
kompresör, K: kondenser, G: genleşme elemanı (kapiler boru)
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Tamburlu sistemlerde Şekil 4‘de gösterildiği gibi nem alıcı (higroskopik) madde emdirilmiş bir tambur
bulunur. Bu tamur bir motorla çok yavaş döndürülmektedir. Tamburun iki yarısı farklı hava akımları
içerisindedir. Tamburun birinci yarısı odadan emilip, tekrar odaya verilen kurutucu hava akımı
içindedir. Nemli oda havası nem alıcı tambur üzerinden geçerken nemini burada bırakır, bir miktar
ısınır ve bu kuru sıcak hava tekrar odaya verilir. Tamburun diğer yarısı ise odadan alınıp, dışarı atılan
hava akımı içindedir. Odadan alınan hava elektrikli ısıtıcılardan geçerek önce ısınır. Sonra bu sıcak
hava tamburun diğer yarısından geçer ve tambur üzerinde emilmiş suyu buharlaştırarak alır. Bu nemli
ve sıcak hava bir kanalla dışarı atılır. Bu havaya reaktivasyon havası adı verilir. Böylece tambur bu
bölgeden geçerken, üzerinde toplanan nem alınarak tekrar aktif hale getirilir. Eğer dışarı bir kanal
bağlantısı istenmiyorsa, cihaza bir kondenser ünitesi ilave edilmelidir. Bu kondenser ünitesinde sıcak
ve nemli hava, oda havasıyla soğutularak içindeki nem yoğuşturulur. Bu durumda cihaz kompaktır.
Dışarı bir hava bağlantısına gerek yoktur. Ancak kondenser ünitesi hem maliyeti yükseltmekte, hem
de cihaz verimini bir miktar düşürmektedir. Bu cihazlarda elektrik enerjisi fan motorlarına, tambur
motoruna ve elektrikli ısıtıcılara beslenmektedir.

5. CİHAZ SEÇİMİ ve KARŞILAŞTIRILMASI
Nem alıcı cihaz seçimi cihaz kataloglarından yararlanarak yapılır. Şekil 5’te örnek olarak bir cihaz
kapasite diyagramı verilmiştir. İçerideki sıcaklık ve nem değerleri belirlendiğinde, cihazın nem alma
kapasitesi M(kg/h) ve gerekli özgül elektrik enerjisi E( kWh/kg) bu diyagramdan okunabilir. Odada
istenen nem değeri ve sıcaklık değeri düştükçe, cihaz kapasitesi düşmekte ve özgül elektrik enerjisi
gereksinimi artmaktadır.

1)
2)
3)
4)

Oda havası,
Kuru hava,
Reaktivasyon havası,
Yaş hava

Şekil 4. Tamburlu cihaz şematik gösterilimi.
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Şekil 5. Örnek cihaz kapasite diyagramı
Nem alıcı cihazların çalışması bir humistat yardımı ile kontrol edilir. Oda içinde nem ayarlanan bağıl
nem değerine ulaşınca, cihaz durur. Bağıl nem belirli bir değere ulaşınca, tekrar çalışmaya başlar.
Soğutma kompresörlü tipler, belirli sıcaklıkların altında (5 °C mertebelerinde) etkin olarak nem
alamazlar. Ayrıca her iki tipte de sıcaklık değeri düştükçe nem alma etkenliği azalır. Kışın ısıtılmayan
depolarda iç ortam sıcaklığının 8 °C’nin altına fazla inmeyeceği tahmin edilebilir. Öte yandan kışın dış
sıcaklık içe göre daha düşük olacaktır. Dolayısıyla dış ile iç arasında özgül nem farkı çok azdır.
Dolayısıyla sistemin nem kazancı çok azalmaktadır. Bu nedenle her iki tip nem alıcı, İstanbul gibi
iklimlerde, birbirine alternatif olarak bütün yıl çalışmak üzere seçilebilir. Kompresörlü tiplerin limit
sıcaklık altında (örneğin 5°C) otomatik durması özelliği aranmalıdır.
Herhangi bir uygulamada farklı tip cihazlar birbirinin alternatifi olabilir. Bu cihazları karşılaştırmak üzere
bir tablo hazırlanabilir. Tablo 2‘de böyle bir örnek görülmektedir. Karar bu tabloya göre verilebilir. Öte
yandan ihaleye çıkılacaksa, cihaza ait bir teknik şartname hazırlanır. Tablo 3‘de örnek olarak,
hazırlanan bir şartname görülmektedir.
Tablo 2. Cihaz karşılaştırma tablosu
Konu
İstenen özellik
20 °C sıcaklık, %50 nem
şartlarında cihaz kapasitesi
10 °C sıcaklık, %50 nem
şartlarında cihaz kapasitesi
0 °C sıcaklık, %50 nem
şartlarında cihaz kapasitesi
Gerekli cihaz adedi
Toplam fiyat
Cihaz elektrik gücü
Toplam elektrik gücü
Yıllık enerji tüketimi
Yıllık elektrik gideri
Ses düzeyi
Toplam hava debisi
Gerekli elektrik fazı
Kontrol

Kompresörlü cihaz
Kanalsız
70 kg/gün

Tamburlu cihaz
Kanalsız
78,3 kg/gün

53 kg/gün

62.5 kg/gün

5°C altında çalışmaz

38 kg/gün

12 adet
149.820 SF
2200 W
26,4 kW
231.264 kWh
26.335 SF
60 dBA
18.000 m3/h
Mono veya trifaze
Humistat

11 adet
334.950 SF
4450 W
50 kW
438.000 kWh
49.877 SF
74 dBA
8.800 m3/h
Trifaze
Humistat
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Tablo 3. Örnek bir iş için hazırlanan şartname
Cihaz tipi
Kanal gereksinimi
Dizayn oda şartı
Toplam nem alma kapasitesi
Cihaz sayısı
Cihaz kapasitesi
Minimum nem alma sıcaklığı
Maksimum toplam güç ihtiyacı
Maksimum ses düzeyi
Yangın emniyeti
Çalışma süresi
Ömür
Kontrol
Servis bakım sıklığı
Servis, yedek parça

Tamburlu
Kanallı
20 °C sıcaklık, %50 nem
260 kg/gün
2
130 kg/gün
5 °C
15 kW
74 dBA
belgelenmeli
sürekli
10 yıl garanti
Humistat
3 ay ve yukarısı
Satıcı tarafından üstlenilen
yedek parça garantisi

servis

6. SONUÇ
Tek başına nem alma işlemi genellikle endüstriyel klimada ve depoculukta karşılaşılan bir işlemdir.
Yaygın kullanma alanı olmadığından, sistem hesabıyla ilgili teori fazla bilinmemektedir. Cihaz
seçimleri daha çok amprik olarak yapılmaktadır. Cihaz seçimlerine esas olacak nem kazancı
hesabında enfiltrasyon en büyük paya sahiptir. İkinci olarak ta topraktan olan nem kazancı gelir.
Özellikle topraktan olan nem kazancının teorik hesabı ilginçtir. Burada buhar difüzyonu ve kılcallıkla
sıvının taşınması ana mekanizmalardır. Uygulamada nem alma iki yöntemle gerçekleştirilmektedir.
Her iki yöntem uygulamaya bağlı olarak farklı performanslar sergilemektedir. Bu nedenle cihaz
seçiminde bir fizibilite çalışması yapmak gerekir.
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EK 1. Çeşitli malzemelerin su emme ve su nüfuz katsayıları
Malzeme
Ytong
Beton
Delikli tuğla
Alçı
Kireç Kumtaşı

ρ [kg/m3]
500-600
2410
1070-1750
900-1390
1770

A[kg/m2h1/2]
4-8

B [m/h1/2]
0.015
0.0054
0.135
0.141
0.0126

25
35
4

EK 2. Çeşitli yapı malzemesinin difüzyon direnç faktörü, μ
Malzeme
Tuğla
Kiremit
Kireçli kum, beton
Kireçli kum, beton
Kireçli kum, beton
Pomza taşı,tahta
Alçı
Asbest-çimento levha
Cam %8 su
Kızılkayın %15 su
PVC
Polietilen

Özgül ağırlık
Kg/m3
1360
1880
1500
1900
2300
700
1120
1920
400
600

difüzyon direnç
faktörü, μ
6,8
37-43
8
15
30
2
6,2
51
110
11
8560
65000

EK 3. Yüzey buhar geçiş katsayısı, β
Yüzey
Duvar iç yüzeyi (ΔT= 4-6 °C)
Dış duvar (rüzgarlı)
Dış duvar (rüzgarsız)

1/β (h)
943-901
257
133

EK 4. Doymuş hava içindeki su buharı basınçları
Sıcaklık,
(°C)
30
29
28
27
26

Doyma basıncı,
(Pa)
4244
4006
3781
3566
3362

Sıcaklık,
(°C)
25
24
23
22
21

Doyma basıncı,
(Pa)
3169
2985
2810
2645
2487

Sıcaklık,
(°C)
20
19
18
17
16

Doyma basıncı,
(Pa)
2340
2197
2065
1937
1818
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OTOMATİK KONTROL VANALARI KULLANILARAK
TESİSATLARIN SU KAÇAKLARININ AZALTILMASI
Levent KAVURMACIOĞLU
Haluk KARADOĞAN

ÖZET
Otomatik kontrol vanaları kullanılarak, basıncın ayarlanması yardımıyla her ölçekte tesisatın su
kaçaklarının azaltılması olanaklıdır. Bu çalışmada basınç ayar vanaları ve karakteristikleri tanıtılmış,
iki farklı marka 3 adet basınç ayar vanası laboratuvarda denenmiş, ayar karakteristikleri çıkartılmıştır.
Uygun seçim ve ayarlamanın basınç ayarı için çok önemli olduğu görülmüştür. Ayrıca su darbesi
önlenmesi için kontrol vanalarının kullanılmasında dikkat edilmesi gereken kurallar da anlatılmıştır.

GİRİŞ
Tesisatlarda basıncın denetimi, ya da sabit veya istenilen sınırlar içerisinde tutulması amacıyla çeşitli
kontrol cihazları kullanılabilir. Kendi kendine hareket eden ve çıkış basıncını istenen sınırlar arasında
tutan vanalara otomatik basınç kontrol vanaları denilmektedir. Davranışlarını tam olarak bilmeden bu
vanaların tesisat mühendisleri tarafından kullanılmalarına olanak yoktur.
Bu çalışmada tesisatlarda su kaçaklarını azaltmak amacıyla kullanılabilecek basınç ayar vanalarının,
yalnızca ayar kontrol karakteristikleri üzerine yapılan ölçümler ve değerlendirmeler sunulmuştur.
Basınç Ayar (Regülasyon) Vanaları
Basıncı düşürerek çalışan regülasyon vanaları değişken yüksek giriş basıncını sabit çıkış basıncına
düşürerek çalışırlar. Bu vanaların küçük çaplı olanları, üzerinde pilot devre olmadan doğrudan ayar
yapan, yayla yüklemeli, diyaframlı veya metal dışı conta sistemli vanalardır.
Akış sırasında diyaframa uygulanan basınç kuvveti yay kuvveti ile dengelenmektedir. Büyük çaplarda
ayar işlemi pilot bir devre yardımı ile yapılmaktadır. Pilot devreli örnek bir ayar vanası (Şekil 1) de,
doğrudan ayarlı ise (Şekil 6) da gösterilmiştir.

Şekil 1. Örnek regülasyon vanası
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Basınç ayar vanaları çeşitli şekillerde tesisatlara bağlanabileceği gibi, bir by-pass devresi ile ve
öncesinde filtre veya pislik tutucu bir eleman ile bağlanması işletme/bakım açısından tercih
edilmektedir. (Şekil 2)
PRV

Akış yönü

by-pass
devresi

Filtre

Şekil 2. Regülasyon vanasının tesisata örnek bağlanması
Basınç ayar vanalarının genel olarak en az üç karakteristiğinden söz edilebilir. (Şekil 3) de örnek
olarak verilen ayar karakteristiği, vananın ayarlandığı basınçta hangi debi aralığında istenen
regülasyonu ± % 5 hata ( bazen ± % 8 olarak verilmektedir) ile yapabildiğini göstermektedir.
Tesisat mühendislerinin bir projede doğru ayar vanası seçebilmesi için piyasadaki ayar vanalarının
ayar karakteristiklerine ihtiyacı vardır. Doğru olmayan seçim tesisat projelendirmesinde ek yatırıma
rağmen istenen sonucun alınmasını engellemektedir. Montajı tamamlanan ayar vanasının ayar
işleminin yanlış yapılması halinde, doğru seçilmiş olan ayar vanası da işlevini yerine getirmeyebilir.
Faturalanmayan su kaçağı büyük şehirler için %10 mertebelerinde iyi sayılmaktadır. Türkiye’de ülke
genelinde %45 oranında su kaçağı olduğu tahmin edilmektedir. [1] Araştırmalara göre su kaçakları
en çok 150 mm’lik veya daha küçük çaplı borularda görülmektedir. Su kaçaklarını oluşturan çeşitli
nedenler içinde en önemlisi ve denetlenebilir olanı gerekenden yüksek su basıncıdır. [1] ve [2]
Yapılan bir çalışmada borudaki su basıncının 1.5 bar değerinden 5 bara değerine çıkması ile kaçak su
p
kaçak oranının iki yada üç kat arttığı
debisinin en fazla 1.86 oranında artması beklenirken q k =
ρg
ifade edilmektedir. [1]
qk = Kaçak su debisi
p = Boru içerisindeki basınç
ρ = Suyun yoğunluğu
g = yerçekimi ivmesi
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8.0
7.5
7.0

PR - %5

PR + %5

6.5
6.0
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5

Qmax

Qmin

Pçıkış ( bar )

5.5

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0

1.0

2.0

VE ( m/ sn )

3.0

4.0

5.0

Vana kaybı (mSS)

Şekil 3. Ayar karakteristiği

Eşdeğer hız (m / sn )
Şekil 4. Kayıp karakteristiği

Giriş basıncı

3

2

1234-

1

4

Çıkış Basıncı
Şekil 5. Kavitasyon karakteristiği

Normal bölge
Kavitasyon var
PRV ayar bölgesi dışı
İmkansız bölge PG < Pç

__________________________________

638

_______

Kaçak azaltmaya yönelik çözümlerden en şiddetle önerileni ise, su basıncının olabildiğince aşağıda
tutulması ve ayar/kontrol edilmesidir.[1]

Şekil 6. Örnek olarak alınan birinci regülasyon vanası kesidi

DENEYLER
Deneylerde kullanılan vanaların marka ve özellikleri aşağıdaki gibidir.
Birinci PRV
İkinci PRV
Üçüncü PRV

X marka ¾” anma çapı
X marka ¾” anma çapı su basınç regülatörü (0.5 – 5.5 bara ayarlanabilir)
Y marka φ50 mm anma çapı (2”) [4]

250 250

φ ¾” GALVANİZ BORU

P1

PRV P2

SAYAÇ

POMPA

P3

2000

1000

750

Şekil 7. Deney tesisatı
Ölçümlerde, debi için kalibre edilmiş B sınıfı türbin tipi sayaç, basınç için kalibre edilmiş klas 1 metal
manometreler kullanılmıştır. Zaman ölçümü elektronik kronometre ile yapılmıştır. Deney tesisatın
şematik görünüşü (Şekil 7) de verilmiştir.

__________________________________
6.00
5.50
5.00

Payar = 4 bar

4.50

Pçıkış ( bar )

4.00

Payar = 3 bar

3.50
3.00
2.50

Payar = 2 bar

2.00
1.50

Payar = 1 bar

1.00
0.50
0.00
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Debi ( lt / sn )
Şekil 8. Birinci PRV’nin deneyle bulunan ayar karakteristiği
5.00

4.50

Payar =4 bar

4.00

Pçıkış ( bar )

3.50

Payar =3 bar

3.00

2.50

Payar = 2 bar
2.00

1.50

Payar = 1 bar

1.00

0.50

0.00
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Debi ( lt / sn )
Şekil 9. İkinci PRV’nin deneyle bulunan ayar karakteristiği
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(Şekil 8) de birinci PRV (Şekil 9) da ise ikinci PRV ile Pgiriş = 6 bar için yapılan deneylerin sonucunda
elde edilen çıkış basıncı – debi eğrileri gösterilmiştir. Burada dikkat edilecek nokta, ayar basıncı giriş
basıncından uzaklaştıkça kontrol aralığı küçülmektedir.
4.0

Payar = 3.7 bar

3.0

Pçıkış ( bar )

Payar =2.8 bar

Payar =2.2 bar
2.0

Payar =1.5 bar

1.0

Payar =1 bar

0.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

Debi ( lt / sn )

5.0

Şekil 10. Üçüncü PRV’nin deneyle bulunan ayar karakteristiği
(Şekil 10) da üçüncü PRV’nin çıkış basıncı – debi eğrileri gösterilmiştir. (Şekil 11) de ise regülasyon
basıncı 2 bar’a ayarlanmış birinci vananın farklı giriş basınçlarında debi ayar aralığının nasıl değiştiği
gösterilmiştir. Daha yüksek giriş basınçlarında debi ayar aralığı da büyümektedir
Payar = 2 bar
Pgiriş = 6 bar

0.70

0.60

Debi ayar aralığı (lt/sn)

Pgiriş =5 bar
0.50

Pgiriş =4 bar

0.40

Pgiriş =3 bar

0.30

0.20

0.10

0.00
2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Giriş basıncı (bar)

Şekil 11. Regülasyon basıncı 2 bar’a ayarlıyken farklı giriş basınçlarında ayar aralığının değişimi
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OTOMATİK KONTROL VANALARI KULLANILARAK SU DARBESİ KONTROLU YAPILABİLİR Mİ?
Boru hatlarında valf kullanarak su darbesini önleme için kullanılan valfler genel olarak şunlardır :
Boru içerisindeki akış hızının kontrolünü sağlamak için açma ya da kapama yapan valfler, (kontrol
vanaları)
Boru içerisindeki basınç belirli bir ayar değerini aştığında açılarak akışkanı hızlı bir şekilde dışarı
atarak basıncın düşmesini sağlayan valfler, (rahatlama vanaları)
Basıncın buharlaşma basıncının altına düşmesini önlemek için boru içerisine hava almak üzere açılan
valfler, (vantuzlar)
Belirli sayıda kullanılan çek valfler.

Boru hattı

Şekil 12. Su darbesi önlemde kullanılan emniyet valfi

Boru hattı

Şekil 13. Su darbesi önlemde kullanılan rahatlama vanası
Emniyet valfi (Şekil 12) bir yay ya da karşı ağırlıkla çalışır. Boru içerisindeki basınç daha önceden
belirlenmiş bir değeri aştığı zaman açılır. Basınç ayar basıncının altına düştüğünde ise aniden
kapanır. Sadece açık ve kapalı konumda çalışır. (Şekil 15)
Rahatlama vanası (Şekil 13) emniyet valfi ile aynı prensiple çalışır. Farklı olarak bu tip valflerin
açıklığı, boru içerisindeki basınç ile orantılıdır. Basınç düşmeye başlayınca valf de kapanmaya başlar
ve ayar basıncının altında tamamen kapanır. Fakat gerçekte bu tip valflerin açılıp kapanmasında
(Şekil 16) da görüldüğü gibi bir miktar histerizis vardır.
Birden çok pompanın bulunduğu pompalama sistemlerinde boru hattı üzerinde büyük bir rahatlama
valfi yerine her pompa çıkışına daha küçük boyutlarda rahatlama vanaları yerleştirmek tercih edilebilir.

__________________________________

642

_______

Kontrol

Boru hattı

Şekil 14. Su darbesi önlemede kullanılan regülasyon vanası
Su darbesi önlemede kullanılan basınç regülasyon vanaları (Şekil 14), açma kapaması bir servomotor
tarafından kontrol edilen pilot devreli kısıtlama valfleridir. Bu tip vanaları açma ve kapama zamanları
ayar edilebilir. İstenilen bir kapama/açma kanunu ile valfin kapanması/açılması sağlanabilir. (Şekil 17)
de böyle bir kapama/açma eğrisi verilmiştir. Pompalama sistemlerinde bir pompanın aniden durması
sonucu bu valfler hızlı bir şekilde açılır ve yavaş olarak kapanır.

Valf açıklığı

Boru hattı basıncı

Şekil 15. Emniyet valfi Kapama/açama kanunu

Valf açıklığı

Boru hattı basıncı

Şekil 16. Rahatlama vanası Kapama/açama kanunu
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Valf açıklığı

Zaman (sn.)

Şekil 17. Regülasyon vanası Kapama/açama kanunu
Bu tip vanalar ile sadece aşırı basınçlar kontrol edilebilir. Üretici firmalar bu vanaları su darbesi
kontrol vanası adıyla pazarlamaktadır. Halbuki bu vanalar ile boru hatlarında basıncın buharlaşma
basıncına düşmesi sonucu oluşan kolon kopması olayının önlenmesi mümkün değildir. Kolon
kopması ancak vantuzlar ile boru içerisine hava doldurarak önlenebilir. Ancak vantuzun boru hattı
üzerinde doğru yere (yani basıncın buharlaşma basıncı altına düştüğü yer) yerleştirilmiş olması, yeterli
kapasitede seçilmesi ve çalışır durumda tutulması gereklidir. Ayrıca boru hattının tekrar doldurulması
sırasında içerdeki havanın iyice tahliye edilmesine dikkat edilmelidir. Hava tahliye edilemezse boru
içerisinde oluşan hava cepleri çok yüksek basınçlara sebep olabilir.

BASINÇ AYAR VANASI SEÇİMİ
Bir basınç ayar vanasının, herhangi bir tesisatta kullanılması için yapılacak seçimde
•
•
•
•
•

giriş basıncının
(istenen) çıkış basıncının
maksimum debinin
ortalama debinin
minimum debinin

bilinmesine (tahmin edilmesine) gereksinim bulunmaktadır. Bu verilenlerle çıkış basıncında ± %5 lik
pay bırakılarak ayar bandı çizilir, vana üreticilerinin verecekleri ayar karakteristikleri kullanılarak
bunlardan hangisinin çizilen ayar bandına yakın olduğuna göre ayar vanası seçilir. Seçilen vana için
yük kaybı ve kavitasyon konuları ayrıca kontrol edilmelidir.

SONUÇLAR
1. Tesisatlarda basınç ayarlanması su kaçaklarını azaltmada en kolay uygulanabilecek yöntemdir.
2. Basınç ayar vanaları tesisat mühendislerine teknik özellikleri ile tanıtılmalıdır.
3. Basınç ayar vanası seçimi, ayar karakteristiklerinin farklı olmalarından ötürü, herhangi bir sistem
için çok önemlidir.
4. Bu vanaların seçimi kadar, montajdan sonra yapılacak ayarı da işlevi açısından önemlidir.
5. Su darbesi açısından bu vanaların kullanımı çok dikkatli olarak yapılmak zorundadır.
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BİNA İÇİ TESİSATLARDA GÜRÜLTÜ OLUŞUMU VE SES
İZOLASYONU, ÖZELLİKLE PİS SU TESİSAT SİSTEMİ
Anja SCHOEMAKER
Ali BIDI

ÖZET
Ülkemizin sürekli bir gelişme içinde olması ve insanlarımızın artık bazı konfor artırıcı unsurlara dikkat
ediyor olması son zamanlarda pis su tesisatlarının oluşturduğu sesin de minimum seviyelerde
kalmasını sağlayacak malzeme talebini yaratmıştır. Almanya’da sesin insan sağlığı üzerindeki
olumsuz etkileri nedeniyle (yüksek tansiyon, baş ağrısı) 70’li yıllarda bu konuda DIN 4109 normunu
oluşturulmuştur. Bu norm gereği;
- Sıhhi, Kalorifer ve Pis su tesisatları ...
- Asansör, Yürüyen Merdiven ...
- Klima, Havalandırma ...
gibi tesis ve tesisatlar insanları rahatsız etmeyecek derecede ses çıkarmalı veya geçirmelidirler.
İnsanları rahatsız etmeyecek ses olarak da bu normda 35 dB (pis su, sıhhi ve kalorifer tesisatı)
belirlenmiştir. Kısacası Almanya’da hastane, otel, okul ve konutlarda, yani insanların dinlendiği veya
konsantrasyonun bozulmaması gerektiği ortamlarda 35 dB sınırını aşan sistemler daha en başta proje
kapsamına alınmamaktadır.

GİRİŞ
Gürültü İzolasyonu: Boşuna gürültü mü ? Hayır. Almanların % 58’i yaşadıkları ortamdaki sesin
kendilerini en çok rahatsız eden konu olduğunu belirtiyorlar. Bir çok durumda da bu rahatsızlıkların
sonu mahkemelerde bitmektedir. Alman İnşaat Bakanlığı araştırmalarına göre de ses problemi ile ilgili
en çok tesisat montajının dava konusu olduğu ortaya çıkmıştır.
İşi yaptıran için gürültüden korunma fazladan para ödemek demektir. Müteahhit ve yapımcı firmalarda
eğilim mümkün olduğu kadar hızlı ve ucuz yapılaradır. Ama insanlar gün geçtikçe sese karşı daha da
hassaslaşmaktadır.
Bir çok projeci ve tesisatçı ticareti devam ettirebilmek için gürültüden korunma işlemlerini minimuma
çekmektedir. Bazen de bunu armatür ve vitrifiye gibi görünen malzemelere daha çok para ayırabilmek
için özellikle yapmaktadırlar.
Ancak özellikle temas sesi öyle kolayca kenara atılabilecek bir konu değildir. Gelecekte tamiri ve
giderilmesi neredeyse mümkün olmayabilir. İşi verenin bu durumda tazminat hakkı olsa da sinirleri
gerilecek ve tesisatçı da işinden olacaktır.
Dört duvar arasındaki rahatlık ve konfora doğrudan etken etraftaki ses seviyesidir.
Konuşma veya müzik uğultu oluşturur. Bu uğultu bir nebze duvarlarda veya tavanlarda izole edilir.
Ancak tesisattaki ses temas sesi olarak oluşur. Dolayısıyla tabiri caizse bu sıva altı hoparlörler
sabahtan akşama kadar ses yayarlar. Unutmayınız ki kulaklar uyumaz.
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DIN 4109 NORMUNA GÖRE SES İZOLASYONU
Etraftaki ses ve gürültü insanların içinde bulunduğu ruh haline ve yaptıklarına göre farklı etki yaparlar.
Çalışma ve konsantrasyonu bozabilir, dinlenmeyi ve uykuyu bölebilir ve devamlı etki altında kalınması
halinde de sağlığı bozabilir.
Sesin nedenleri
• Dış çevre, trafik, endüstri, insanlar
• Aynı binadaki komşular, misafirler
• Ev içi teknik tesisatlar, asansör, müzik tesisatı, mutfak makineleri, sıcak su, içme suyu ve pis su
tesisatları
1. Akustiğin Temel Terimleri
Ses, kulak zarı tarafından algılanan, gaz (şimşek), sıvı ve katı (çan, boru cidarı, cam, duvar, tavan)
maddelerdeki mekanik titreşimlerdir. İnsan kulağı frekansla (Şekil 1) 16 Hz (çok düşük ton) ile yaklaşık
16000 (çok yüksek ton) Hz arası sesleri duyabilir. 20000 Hz’ten yüksek frekanslı sesler ultrases olarak
tanımlanır.
Ses basıncı

Periyot

Zaman

Şekil 1. 6 Hz = Frekansta bir dalgalanma
İçinden geçtiği araca göre ses;
Uğultu (Ses), (Şekil 2a), hava içinde v ≅ 340 m / s süratle yayılır.
Suda ses, (Şekil 2b), su gibi sıvılarda meydana gelir. Armatürlerin daralan noktalarında oluşur ve v ≅
1450 m / s süratle yayılır.
Temas sesi, (Şekil 2c), katı maddelerin içinde, yayılma hızı örneğin çelikte v ≅ 5000 m / s, betonda v ≅
4000 m / s, köpükte v ≅ 500 m / s

a) Uğultu, ses

b) Suda ses

c) Temas sesi

d) Yürüme

Şekil 2. Ses türleri
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DIN 4109, Yüksek Yapılarda Ses İzolasyonu, normu içinde, yürüme sesi temas sesinin özel bir biçimi
olarak anılır. Tabanda yürünmesi ile oluşur. Kısmen temas sesi olarak kısmen de uğultu olarak
aktarılır.
Sesler (Şekil 3):
Ton, tek frekansta aynı düzeyde devamlı titreşimlerden oluşan duyulabilir uğultu (ses).
Ahenkli ses, armonik olarak birlikte dalgalanan bir çok ton.
Ses, armonik olmayan bir çok kısmi tonlar
Gürültü, Tonların, ahenkli seslerin ve sesin karışımı rahatsız edici

a) Ton

b) Ahenkli ses

c) Gürültü

Şekil 3. Havada dalgalanmalar
Ses dalgalar halinde yayılır ve ses basıncını oluşturur.
Ses basıncı p, gazlar veya sıvılar içinde oluşan ses dalgalarının değişken basınçlar halinde uğultuya
dönüşmesidir.
Ses basıncı tonun sesli veya sessiz olup olmadığına ölçüdür (Şekil 4). μbar olarak ölçülür (1 μbar =
1/1.000.000 bar). İnsan kulağı 2/10.000 μbar = 2 ⋅ 10-4 μbar (alt duyma başlangıcı) 200 μbar = 2 ⋅ 102
μbar (ağrı başlangıcı) arası sesleri duyar. Bu çok düşük basınçlar olmasına karşın, aralık çok geniştir,
2 ⋅ 10-4 ... 2 ⋅ 102 = 106=1.000.000 birim. Bir cetvel üzerinde kıyaslayacak olursanız 1 mm ... 1.000.000
mm (1 km!).
Ses basıncını ölçmek için logaritmik ölçek kullanılır ve ses basınç seviyesi Lp olarak ifade edilir.
Değerler desibel dB, (Şekil 4), ile gösterilir.
Ses verimi

Ses basıncı
Ses basınç
seviyesi

Şekil 4. Ses verimi, ses basıncı, ses basınç seviyesi
Duyma başlangıç basıncı 2 ⋅ 10-4 μbar 0 dB seviyesidir, ağrı başlangıç basıncı 2 ⋅ 102 μbar 120 dB’dir
(f = 1000 Hz’te).
Ses basınç seviyesinin 10 dB artması sesin iki kat arttığı şekilde algılanır.
80 dB 40 dB’le kıyaslandığında iki kat değil, sekiz kat daha seslidir, (Tablo 1). 40 dB’lik artışa
ulaşabilmek için 40 (aynı ses basıncı seviyesinde) ses kaynağı daha ilave edilmelidir.
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Tablo 1. Farklı seslerin ses basınç seviyesi
Ses basınç
seviyesi
L dB (A) olarak
10
15 ... 20
25 ... 30
40
50 ... 60
60 ... 65
70 ... 75
80
80 ... 90
90 ... 100
100 ... 110
110 ... 120
120 ... 130

Ses
Duyulabilir ses, kol saati tıklaması
Sessizlik olarak kabul edilir, gece orman sessizliği
Fısıldama, okuma salonunda
Sessiz konuşma, sessiz sohbet
Normal sohbet
Süpürge, alış veriş merkezi, gürültülü büro
Ortalama cadde gürültüsü
Sesli bağırma, çığlık, metroda
1 metre yakından geçen kamyon
Motorlu testere, yakından geçen tren
Şimşek, susturucusuz motosiklet
Uçak motoru 3 metreden
Jet motoru

Ses veriminin ikiye katlanması yani aynı yükseklikte ses kaynağının ilave olması ses basıncı
seviyesini sadece 3 dB arttırır, örneğin: 40 dB + 40 dB = 43 dB (≅ 10-8 W + 10-8 W = 2 ⋅ 10-8 W ≅ 43
dB).
2. Ses Yayılması – Ses İzolasyonu
a. Yapı malzemeleri içinde ses yayılması
Klozetin sifonunun çekilmesi ile akan suyun şiddeti, akma mekanizmasını, boruyu, klozet taşını ve pis
su borusunu titreştirir, (Şekil 5). Bu titreşimler yapı malzemeleri içinde temas sesi olarak yayılır ve
daha sonra uğultuya (ses) dönüşür, (Şekil 6).

Gönderilen oda

Yansıyan Alınan oda

Ses

geçirilen

absorbe edilen
iletilen
yansıtılan

Şekil 5. Klozet sifonunun çekilmesiyle oluşan ses

Şekil 6. Duvara çarpması sonucu ses
enerjisinin bölünmesi

Temas sesi, katı malzemeler içinde hızla yayılır, örneğin metal tesisat, porselen sağlık gereçleri. Yine
duvar ve tavanlarda yayılır ve uğultuya dönüşür. Temas sesi doğrudan duyulamaz. Ancak maddelerin
(boru, duvar) ses dalgaları ile titreşerek uğultuya dönüşmesi ile duyulur.
Suda ses, temas sesi gibidir. Boru cidarlarını titreştirir, bunlar da kelepçe veya geçiş noktalarındaki
temaslarla ses köprüsü oluşturur ve duvar ve tavana ses yayılır.
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Uğultu (ses), oda içinde yayılır. Kulak zarına vurur. Odanın duvarlarına da vurur. Buralardan bir kısmı
geri teper, bir kısmı yayılarak devam eder, bir kısmı emilir, bir kısmı da duvarı tekrar titreştirerek
yeniden uğultu (ses) oluşturur, (Şekil 6, 7). Bunların miktarları malzemeye, duvar kalınlığına ve iletme
yollarına göre değişir.

Yalın tavan

Katı duvar

Altı yumuşak
tavan

Yüzen şaplı
tavan

Bir yönde yumuşak
kaplamalı duvar

İki tarafta yumuşak
kaplamalı duvar

Şekil 7. Duvarlarda ve tavanlarda ses aktarma yolları
Ağır malzemeler uğultu (ses) ile neredeyse hiç titreşmezler, yansıtırlar. Uğultu geçişini engellerler,
ancak temas sesini çok iyi iletirler. Mantar, elyaf, kumaş, lastik gibi yumuşak malzemeler ses
dalgalarını ısıya dönüştürür. Sesi emerler. Ancak et kalınlığı ince olursa uğultuyu geçirirler. Temas
sesi yumuşak malzemeler tarafından çok iyi izole edilir.
Bu sebeple yumuşak yapı malzemeleri temas sesi izolasyonu için kullanılır, örneğin tavanlarda strafor
plakaları, kelepçelerde lastik contalar, tesisatta lastik kompansatörler veya astolan esaslı borular,
makinelerde lastik plakalar, strafordan duvar taşıyıcılar, asma klozet ve duvar arasında ses izolasyon
plakaları v.b.
Ağır yapı malzemeleri ses iletimini engeller, yumuşak yapı malzemeleri sesi emer.
b. Binalarda müsaade edilen ses basınç seviyesi
DIN 4109 normunda sesin oluşumunu ve diğer odalara yayılmasını engelleyecek tedbirler
belirlenmiştir. Almanya Eyalet Yapı Talimatnamelerine DIN 4109’un alınması ile bu norm yaptırım
kazanmaktadır. Yükleniciler (mimar, projeci, müteahhit) DIN 4109’a uymadıkları taktirde tazminatı
göze almalıdırlar ve sivil haklar açısından yargılanabilirler. Mahkemeler yüksek tazminatlara karar
vermektedir (binanın bitmiş değeri + arsa değeri = %100 ise bunun %10 - %30 arası).
Tesisatçı için DIN 4109 paragraf 4 (ev içi teknik tesisat ve tesislerin oluşturduğu sesin
izolasyonu) ve DIN 4109 ek 2 özellikle önemlidir.
DIN 4109 korunması gereken (istirahat edilen) odalara geçebilecek ev içi teknik tesisat ve tesislerden
oluşan müsaade edilen en yüksek ses seviyesini içermektedir (tablo 2). Yapımcı ile iş sahibi arasında
daha katı şartlarda, yani daha düşük ses seviyesinde, sözleşme yapılabilir.
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Tablo 2. DIN 4109 normunca müsaade edilen ses geçirgenlikleri
Korunması gereken oda çeşidi
Oturma ve yatak odaları
Sınıflar ve bürolar
Su tedarik ve atık su tesisatları
< 351)
< 351)
Diğer ev içi tesisatlar
< 302)
< 352)
6-22 saatleri arası işletmeler
< 35
< 352)
22-6 saatleri arası işletmeler
< 25
< 352)
1)
Armatür veya cihazların kullanılması esnasında bir defa ve kısa süreli yüksek sesler dikkate alınmaz
2)
Devamlı ve dikkate çekmeyen tek ton olduğu müddetçe havalandırma tesis ve tesisatlarına
yukarıdaki değerlerden 5 dB (A) fazla sese müsaade edilir.
Klozet kapağı veya duş kabininin kapatılması veya diş fırçası bardağının konması sırasında ortaya
çıkan kullanıcı sesleri dikkate alınmaz.
Ses kaynağı

Norm gereği korunması gereken odalar;
• Oturma odaları, yatak odaları, oturma salonları, (şekil 8)
• Otel ve hasta odaları
• Okullarda sınıflar
• Muayene odaları, toplantı odaları, bürolar (büyük bürolar hariç), ve benzeri çalışma odaları.
Ev içi teknik tesisat ve tesislerce yabancı dinlenme odalarına tablo 2’deki ses basınç seviyesi
aşılamaz. Ancak iş akitlerinde istenirse kendi ev içi mekanlar için de talimat konulabilir.
Gürültü yapan ev içi teknik tesisat ve tesisler;
• Sıhhi tesisat ve pis su tesisatı
• Kalorifer, havalandırma ve klima tesisatı
• Ortak yıkama tesisleri
• Hastanelerde, işletmelerde, evlerde sabit mutfaklar
• Acil durum jeneratörleri dahil elektrik tesisleri.

Çalışma
odası

Oturma odası

Hol

Yatak odası
Mutfak

Çocuk odası

Kiler

Banyo

Şekil 8. Konutlarda korunması gereken odalar
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Sabit olmayan ev aletleri, elektrik süpürgeleri, bulaşık ve çamaşır makineleri dahil edilmemiştir.
Ancak bulaşık ve çamaşır makineleri temas sesi iletimini engelleyecek şekilde kurulmalıdır.
Armatürler ve cihazlar, su tesisatı için ancak kontrol simgesi varsa monte edilmelidir. Kontrol
simgeleri ancak belirli enstitülerce belirli ses seviyesi aşılmıyorsa verilmektedir. Armatür monte
edildikten sonra da batarya üzerinde kontrol simgesi görünür olmalıdır.
3. Ses İzolasyon Tedbirleri
a. Konut inşaatında koordinasyon
DIN 4109’da verilen talimatlar sadece tesisatçı tarafından yerine getirilemez. Ancak yine de ses
izolasyonu yapabilmek için gerekli imkanlar var mı diye kontrol etmelidir. Ancak inşaatta taraf, mimar,,
mühendis, iş sahibi, satıcı ve müteahhit, yani herkesin birlikte çalışması ile ses izolasyonu açısından
verimli tedbirler ve sonuçlar alınabilir.
Ses izolasyonu tecrübe de istemektedir. Sonrada alınacak tedbirler çoğu zaman çok yüksek maliyet
ve zahmet demektir ve genellikle de istenen sonucu vermemektedir.
•

Mimar veya mühendis arsa üzerine maliyeti düşük planlama ve tesisat planlamasından, tesisat
ve yapı malzemelerinin seçiminden, duvar kalınlıklarından ve çalışanların koordinasyonundan
sorumludur.

•

Satıcı ses geçirgenliği düşük tesisat malzemesi, boru, alet, armatür ve verimi yüksek ses
izolasyon malzemeleri üretmeli ve sunmalıdır.

•

Taşeron ve işçi teknik açıdan sorunsuz ve temiz iş yapmalıdır.

•

Müteahhit harcamalarını dikkate almalıdır, çünkü ses izolasyonu pahalıdır.

•

Olağanüstü ses izolasyonu talimatı var ise ses uzmanı işe alınmalıdır.

b. Akustik açıdan uygun ev içi planlama
Banyo, tuvalet, mutfak gibi ses yapabilecek odalar yabancı dinlenme odalarına sınır olmamalıdır. Sıhhi
tesisat ve pis su tesisatı gibi ses iletebilecek tesis veya parçalar “sessiz” odaların duvarlarından
geçmemelidir. Bu tür tesisat ancak sesin önemli olmadığı oda duvarlarından indirilmelidir. (Şekil 9, 10)

____________________________

Yabancı
yatak veya
çalışma
odası

Yabancı
yatak veya
çalışma
odası

Daire ayırıcı
duvar

Daire ayırıcı
duvar

b) Ses kaynağı doğrudan yabancı
dinlenme odalarına komşu

Daire ayırıcı
duvar

a)

Armatür veya tesisat yabancı
dinlenme odasına komşu duvarda
değil

Yabancı
yatak veya
çalışma
odası

Ses kaynağı dolaylı olarak yabancı
dinlenme odalarına komşu

Yabancı yatak
veya çalışma
odası

c)
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Daire ayırıcı duvar

b) Armatür veya tesisat komşu
duvarda ancak yabancı dinlenme
odasına komşu değil

Yabancı
yatak veya
çalışma
odası

Daire ayırıcı tavan

Daire ayırıcı tavan

Yüzeysel
ağırlık
>200kg/m2
Yabancı yatak
veya çalışma
odası

Daire ayırıcı tavan

Yabancı
yatak veya
çalışma
odası

Yüzeysel
ağırlık
>200kg/m2

c)

Armatürler, cihazlar veya tesisat
yabancı dinlenme odasına komşu
duvarda

Şekil 9. Yapı akustiği açısından
uygun olmayan planlama

Kendi
yaşam
mekanları

a)

Daire ayırıcı tavan

Kendi
yaşam
mekanları

Tesisat geçen duvarlar kendi
odalarına sınır

Şekil 10. Yapı akustiği açısından
uygun olan planlama
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c. Sesi bloke edici duvar ve tavanlar ile korunma
Gürültülü odalardan sesin diğerlerine geçmemesi için sesi bloke eden veya emen duvar ve tavanlara
ihtiyaç vardır. (Şekil 11)

a) Tek katmanlı katı, yüksek
kütleli duvar uğultuyu (sesi) engeller

b) İki katmanlı, mineral elyaf dolgulu
yumuşak duvar uğultuyu (sesi) emer

c) Yumuşak izolasyon
temas sesini engeller

Şekil 11. Çeşitli duvar yapılarının ses izolasyonu
Çok katmanlı yapı parçaları düşük kütlelerine rağmen sesi iyi izole etmekle birlikte uygulaması
zahmetlidir. (Şekil 12)
• İkisi arasında hava boşluklu iki katı katman
• Önünde yumuşak ön katman olan bir katı katman, örneğin önünde strafor plaka olan tuğla duvar.
• İki yumuşak katman, arası dolgulu, örneğin iki alçıpan arası mineral yün dolgulu.
• Yüzen şap ile masif tavanlar hem uğultuyu (ses) hem de temas sesini emer.

Katı
a) İki katmanlı katı

yumuşak

b) Çok katmanlı

yumuşak izolasyon
c) Çok katmanlı

Şekil 12. Çok katmanlı duvarlar - alternatifler
Tablo 3. Tek katmanlı duvarların yüzeysel kütlesi
1)

Sıvasız malzeme
3
(kg/m olarak yoğunluk)
Beton plakalar (2400)
Kireçli kumtaşı (2000)
Dolu tuğla (1800)
Delikli tuğla (1200)
Bimsbeton
Hafif betondan yapı plakaları
Alçı karton plakalar
Gazbeton (800)
Sıva, iki taraflı
1)
2)

cm olarak Kalınlık
10
20
11.5
24
11.5
24
11.5
11.5
6
8
1.25
10
Her biri 1.5

2

kg/m olarak duvar kütlesi

2)

240
480
230
480
210
430
140
120
55
75
12.5
80
50

Yapı harcı konmuş duvar malzemesinin ham yoğunluğu
Sıva yapıldığı taktirde kütle artar

İzolasyon etkisi iki katman arasındaki mesafe arttıkça ve araları yumuşak izolasyon malzemesi ile
doldurulduğunda artar.
Şaftlarda oluşabilecek ses duvara yapılacak uygun kaplama ile bloke edilebilir.
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d. Tesisat seslerine karşı tedbirler
Armatürler ve boru sesleri
Armatürlerde yüksek akış hızlarında ses, çapın daraldığı yerlerde oluşur, örneğin
• Selenoit valfli bataryalar, miks bataryalar gibi hızlı kapanan armatürlerde basınç vurmaları
• Gevşeyen vana dişleri yüzünden titreşimler
• Keskin armatür kenarlarında su çevrisi
• Daralmalarda kavitasyon.
Kavitasyon yüksek akış hızlarında meydana gelir. Bu yüksek hız bir dinamik basınç oluşturur. Dinamik
basıncın artmasıyla statik basınç düşer. Bazen de hava basıncından düşük olabilir. Bu durumda
vakum oluşabilir. Vakum halinde duman baloncukları oluşturacak şekilde suyun kaynama sıcaklığı <
100°C düşer. Ve böyle bir durumda kaynama noktası pabs = 23.2 mbar 20°C olur.
Çap tekrar genişlediğinde akış hızı düşer ve baloncuklar parçalanır. Bu da ıslık seslerini oluşturur. Bu
baloncuk oluşumuna kavitasyon denir. (şekil 13)
Yığılma basıncı

baloncuklar oluşur ve patlar

Örneğin perlatörlerdeki yavaşlatma plakaları sayesinde daralma
noktalarındaki basınç dengelenir ve daralma nedeniyle meydana
gelen kabarcıklar oluşmaz.

Şekil 13. Yüksek akma hızlarında kavitasyon
Armatür sesleri suda ses olarak yayılır, özellikle metallerde boru cidarlarına geçer ve temas sesi
olarak devam eder (Şekil 14). Bu sebeple de tavan ve duvarla yapılan her bağlantıda ses köprüsünü
engelleyecek şekilde kelepçelerde temas sesi engelleyici conta, kalın lastik bant, duvar geçişlerinde
yumuşak ara beslemeli kaplama kullanılması tavsiye edilir. Kaplama ile boru arasına mineral yünü ile
doldurulması sayesinde hem ısı hem ses izolasyonu sağlanabilir.
İzolasyon
dolgu veya
conta

Duvara temas sesi geçişini elastik ara parçalar, kavitasyonu
perlatörler engeller.

Şekil 14. Ses kaynağı armatür
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Diğer tedbirler;
• Sadece Gürültü sınıfı 1 simge armatürler kullanmak
• Boru çaplarını iyi belirlemek
• 5 bardan yüksek basınçlarda armatürlerden önce basınç düşürücüler koymak, çok katlı yapılarda
basınç zonları oluşturmak
• Son nokta armatürleri akış düzenleyicili (perlatörü) olmalı
• Üzerine tesisat sabitlenen duvarların kütlesi > 220 kg/m2 olmalı.
Çoğu zaman tesisatta oluşan ses armatürlerde oluşan sese nazaran daha düşük olduğu için
önemsenmez.
e. Pis Su tesisatında ses izolasyonu
Pis su tesisat sisteminin Avrupa’daki genel gelişimi:
Avrupa’da pis su tesisat sistemleri konusunda zaman içinde farklılaşan tercihler oluşmaktadır.
Özellikle o güne kadar yaşanılan sorunlar ve pis su tesisat sistemlerinden beklentiler bu tercihlere yön
vermektedir. 1956 yılında PVC boruların geliştirilmesi bunların o zamana kadar kullanılan pik borulara
kıyasla montaj kolaylığı sayesinde daha çok satılmasını sağlamıştır. Ancak teknolojik gelişmeyle
birlikte 60’lı yıllarda icat edilen çamaşır ve bulaşık makineleri, sıcak atıklara dayanım göstermemesi
nedeniyle PVC de sorunları da beraberinde getirmiş ve pik boruyu tekrar ön plana çıkarmıştır. PVC
boruların bu dezavantajı et kalınlığı artırılarak bertaraf edilmeye çalışıldı ise de tüketici aynı sorunları
tekrar yaşamak istemediği için ve bu kez plastiğin diğer türevleri Polipropilen ve Polietilen pis su
sistemlerinin üretilmesi nedeniyle bunları talep etmeye başlamıştır. 70’li yıllarda DIN 4109 gibi konfor
artırıcı standartların oluşması çok katlı binalarda PP ve PE boruların çok ses geçirmesi nedeniyle pik
boruyu tekrar öne çıkarmıştır. Ancak çok katlı binalarda yaklaşık 15 sene devam eden bu tek alternatif
olma durumu 1989 yılında Wavin firmasının mühendislerinin geliştirdiği hammaddesi Astolan diye
adlandırılan moleküler bazda mineral takviyeli, dolayısıyla kütlesi yüksek, et kalınlığı artırılmış boru
sistemi ile değişmiştir. Kolay montajı, korozyona uğramaması, bakım gerektirmemesi ve benzerlerine
göre çok düşük ses geçirgenliği sayesinde 1989 yılından sonra mineral takviyeli borular bu alanda
hızla artan bir talep görmüştür.
Görüldüğü gibi dünya üzerinde insanların refahı doğrultusunda ortaya çıkan teknolojiler, süresi belli
olmayan bir ömre sahip olup, bir süre sonra yerini mutlaka yeni teknolojilere bırakmaktadır. Atık su
sistemlerinde günümüzdeki son teknolojik ürün, sertlik derecesi yüksek Polipropilen hammadde ile ses
izole özelliği olan malzemenin mineral halinde sıkıştırılması sonucu üretilen ve geliştirilmiş ses
izolasyonu performansına sahip Astolan hammaddeli borulardır.

1950’ye kadar

1956’dan sonra
60’lı
sonu

Tek veya iki dairelik
Çok katlı binalar
binalar
Pik
Kurşun
Asbestli Boru
PVC ×
Pik Ø
Kurşun Ø

yılların
Pik ×
PVC Ø

1971’den sonra
Polipropilen ×
Polietilen ×
Pik Ø
70’li
yılların
ortası
1989’dan sonra

Polipropilen

Pik ×

Polietilen
Polipropilen
ABS-ASA

Astolan ×
Pik Ø

Şekil 15. Pis su siteminin tarihi gelişimi
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Genel olarak pis su sistemlerinde ses izolasyonu
Pis su tesisatı ses aktarımını engelleyecek şekilde planlanmalı ve döşenmelidir. Pis su tesisatında ses
oluşma şekilleri; (şekil 16)
• Sağlık gereçlerinden birinin kullanılması, WC, duş gibi
• Kolona pis suyun akması
• Kolonun içinde ve yön değiştirmelerinde, alt toplamaya geçerken
• Korunması gerek odaların üzerinden geçen toplamalarda

Asma
tavan

Şekil 16. Pis su tesisatında ses kaynakları
Düşme yüksekliği çok önemli değildir, çünkü 12 metre düşme yüksekliğinden sonra akış hızı artmaz.
Çarpma ve akış sesi tamamen engellenemez, sadece azaltılabilir. Tesisat malzemesini titreştirirler ve
• Tesisatta temas sesi olarak yayılırlar
• Tesisattan uğultu (ses) olarak yansıtılırlar.
Her ikisinin de engellenmesi gerekir.
Pik, cam gibi ağır ve sert borular temas sesini çok iyi iletirler ve duvarlara yayarlar (şekil 18),
PVC ve PE gibi hafif kütleli plastikler temas sesini absorbe edebilirler ancak uğultuyu (ses)
geçirirler (şekil 19), ancak mineral takviyeli plastikler düşük elastisite modülleri, yüksek et
kalınlıkları ve optimum kütleleri ile hem temas sesini absorbe ederler (şekil 17) hem de uğultu
(ses) geçişini engellerler.
Bu sebeple de her malzemeye göre ayrı ayrı ses tedbiri alınmalıdır.

Temas
sesi

Şekil 17. Mineral Takviyeli Boru
Temas sesini absorbe eder.

Temas
sesi

Şekil 18. Metal Boru
Temas sesini kendi içinde ve
kelepçeler ile duvarlara yayar
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Uğultu (ses)
İnce etli plastik

Davul zarı
üzerindeki el gibi,
ağır kütle titreşimi
engeller

Hafif boru cidarı
davul zarı gibi
titreşir

Şekil 19. Hafif plastiklerde uğultu ses geçirgenliği
Pik ve cam gibi sert malzemelerden duvarlara temas sesi iletimini engellemek için contalı kelepçeler
kullanılmalı ve duvar ve tavan geçişlerinde boru ve bağlantı parçaları elastik malzeme ile sarılmalı ve
geçiş noktaları mineral yün ile doldurulmalıdır.
Muflu sistemlerdeki contalar tesisat içinde temas sesi yayılmasını engellerler.(şekil 20)

Şekil 20. Muflu sistemlerde contalar ses izolasyonuna katkı sağlar
Hafif plastiklerde ise uğultu (ses) izolasyonu sağlamak için bunların etrafına duvar örülmelidir ve ağır
ses izolasyonları ile sarılmalıdır.
PVC, PP, PE türünde ince etli plastik borular duvardaki bir yarığa yerleştirilecek ve önü örülecekse
etrafının kum ile doldurulması da sesi emecektir.
Ses izolasyonu için montaj tedbirleri;
•
•
•

Küvet, duş teknesi, klozet gibi sağlık gereçleri temas sesi izolasyonu olacak şekilde monte
edilmeli, yerleştirilmelidir.
Pis su tesisatı çapları iyi bir şekilde hesaplanmalı, talimatlara uygun havalıklar yapılmalıdır.
Korunması gereken odalardan serbest halde pis su tesisatı geçirilmemeli, şaftlar 30 mm
kalınlığında mineral yün ile kaplanmalıdır. Geçirilecekse bile mineral takviyeli et kalınlığı yüksek
pis su tesisat sistemleri tercih edilmeli.
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Pis su tesisatı > 220 kg/m2 kütleli duvarlara sabitlenmeli veya etrafı bir yumuşak kaplama ile
kaplanmalıdır.
Akış rahatlatıcı bağlantı parçaları kullanılmalı, örneğin 87° yerine iki adet 45° dirsek
Kelepçeler mümkün olduğu kadar çarpma noktalarına konmamalıdır.

YARGILAMA VE SESTEN KORUNMA
Hak her zaman hak değildir. Eğer mal sahibi ses seviyesinin yüksekliği dolayısıyla yapıyı teslim
almazsa, yapımcının (taşeronun) mahkeme önünde her şeyi DIN 4109 normunun istediği 35 dB’lik ses
seviyesine ve standartlara uygun yaptığını iddia etmesi yeterli bir savunma değildir. Karar verme kriteri
işin hatasız yapılmasıdır.
Bu savı 14 Mayıs 1998 tarihli bir mahkeme kararı güçlendirmektedir. Karlsruhe’li hakimler DIN 4109
normuna uymanın sivil haklar açısından yeterli olmadığını söylemektedirler. Esas olan, devir teslimin
yapılacağı tarihteki kabul görmüş genel teknik seviyenin söz konusu yapıda uygulanmış olması ve işin
§ 633 BGB (Sivil Haklar Yasası) kanuna uygun olarak hatasız yapılmasıdır.
Kabul Görmüş Teknik
“Yapıların planlanmasında ve yapılmasında bu teknikleri uygulayan ve belirleyen kişilerce ilmi açıdan
teorik olarak kabul edilmiş ve sabit olunan ve en son bilgilere sahip eğitimli teknikerlerce tanınan ve
devamlı gelişmeler sebebiyle pratikte doğru ve gerekli görülen tekniklerdir.”
DIN normları birer kanun değildir, sadece tavsiye niteliğinde özel teknik ayarlamalardır. Bunlar ulaşılan
teknik seviyeye uygun da olabilir ama geri de kalabilirler. DIN normlarına uyulması tesisatçıya karşı
açılacak bir davada onun kurtaracak değildir.
Devir teslimde ses seviyesinin yüksek olarak ortaya çıkması tesisatçıya bu hatayı düzeltme imkanı
vermeyecektir. Köln Yüksek Mahkemesinin 23 Eylül 1980 tarihli bir kararı şöyle demektedir: ”Ses
seviyesinin düzeltilmesi mümkün olmadığından hakedişin düşürülmesine karar verilmiştir.”

KÖLN YÜKSEK MAHKEMESİNİN 10.06.1992 TARİHLİ BİR KARARI
“Davacıların hatasız montaj sonucu elde edilmesi mümkün en düşük gürültü geçirgenliği seviyesi
hakları vardır. Burada hiçbir şekilde konu varolan DIN normlarına uyulması değildir. Zira yüksek
mahkemece kabul edildiği üzere, eğer hatasız montaj ile ses geçirgenliğini daha düşük olarak elde
etmek mümkünse DIN normuna uyulması firmaları yasal takibatlardan korumaz. Bu yüksek ses
seviyesinin nedeni davalının sesten koruma tekniği kurallarına uymamasıdır. Senato için esas olan,
davalının en yüksek gürültü değeri 30 dB (A) ses seviyesinden daha düşük bir ses değeri borçlu
olduğudur. Zira aynı şartlarda ustaca yapılacak bu tesisatta bu seviyeye ulaşmak mümkündü.” (OLG,
Köln, 10.06.1992)

WUPPERTAL MAHKEMESİNİN BİR KARARI
Almanların ses konusunda ne kadar hassas olduklarına dair bir örnek daha: Wuppertal’da oturan bir
çift komşularının tuvalette ayakta “küçük” tuvaletini yapması ve klozete idrarının çarpması dolayısıyla
oluşan sesten şikayetçi olarak mahkemeye başvurmuş ve mahkeme erkeklerin idrarlarını ayakta
yapabileceklerini onaylayarak şu kararı vermiştir: ”Bir kiracının idrarını yapma tekniğine karışmak onun
mahremiyetine saldırmak demektir. Zorunlu olarak tuvalete çıkmak neticesinde ses de oluşacaktır.”
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SONUÇ
Özellikle pis su tesisatında oluşan sesin önlenmesi ülkemizde de otel, hastane, iş merkezleri, lüks
konutlar gibi özellikli yapılarda mineral takviyeli borular kullanılarak ve kullanılması tavsiye edilerek
dikkate alınmaya başlamıştır. Henüz norm ve standart olmamasına karşın mühendis ve mimarlarımız
kendi imkan ve çabaları ile bu konuda kendilerini geliştirmekte ve ses konusunda insanlarımızın
duyarlı olması ve refahın artmasına katkı sağlamaktadırlar.
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TESİSATLARDA ISI, SES VE YANGIN YALITIMI
Kemal Gani BAYRAKTAR

ÖZET
Ülke nüfusundaki artışa paralel olarak artan enerji tüketimi, mevcut enerji kaynaklarının hızla
tükenmesine ve yanma sonucu oluşan kirleticilerin çevre üzerindeki etkisinin giderek önemli seviyelere
ulaşmasına neden olmaktadır. Enerjisinin büyük bir bölümünü yurtdışından sağlayan ülkemizde,
enerjinin verimli bir şekilde kullanımı büyük önem taşımaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta,
enerji tüketimi oldukça düşük olan ülkemizde enerji kısıntısından daha çok, enerjinin akılcı kullanımına
ve tasarruf edilmesine önem verilmesidir.
Bir diğer önemli nokta ise, çağımızın en büyük tehlikelerinden biri olan ve Dünya Sağlık
Organizasyonunun (WHO) son yıllarda önemle ele aldığı gürültüdür. Ancak ülkemizde enerji tasarrufu
ve gürültü kontrol amaçlı yönetmelikler yürürlüğe girmiş olmasına rağmen başarılı sonuçlar alındığı
söylenemez. Büyük zararlara neden olan yangının etkilerinden korunmak amacıyla yapılan yangın
yalıtımı ise gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Bu çalışmada tesisatlarımızda ısı, ses ve yangın yalıtımının önemi vurgulanarak, gelişmiş ülkelerin
standart ve yönetmeliklerinden örneklerle uygulamalar üzerinde durulmuş, ülkemizdeki uygulamalarla
kıyaslanarak, kullanılacak yalıtım malzemeleri seçiminde dikkat edilecek noktalar açıklanmıştır.

1. GİRİŞ
Sera etkisinin en önemli sebebi olan binaların ısıtılması nedeniyle oluşan emisyon hızla genişleyen
çevremizi kirletmektedir. Yayılan gaz ve tozların 1/3’ü (CO2 dahil olmak üzere) bina ısıtmalarından
kaynaklanmaktadır. Isı yalıtımı amaçlı alınan tedbirler enerji ihtiyacını ve dolayısıyla emisyon miktarını
azaltmaktadır. Bu enerji maliyetlerinin de belirgin bir şekilde düşmesine neden olmaktadır. Özellikle
yapılarımız tesisatlarında (ısı üretim ve dağıtımı) yüksek miktarda tasarruf potansiyeli bulunmaktadır.
Yalıtım malzemelerinde yalıtımı ifade eden en önemli fiziksel büyüklük malzemenin ısı iletkenliğidir.
Malzemenin ısı iletim kabiliyetinin göstergesi olan bu değer ne kadar küçükse, yalıtım malzemesinin
etkisi de o kadar yükselir. Bunu takiben, daha küçük iletim katsayılı malzeme kullanımında daha az
yalıtım kalınlıkları gereklidir.
Isıtma ve sıcak su tesisatlarının ısı yalıtım kalınlığı belirlenmesinde izlenen kriterler aşağıdaki şekilde
sıralanmıştır.
a) Enerji tüketiminin azaltılması: Hem ekonomik hem de ekolojik nedenlerden dolayı, tesisat
sorumlusunun önemli bir amacıda ısı kayıplarının azaltılmasıdır. Böylelikle azalacak enerji tüketimi,
atmosfere verilen ve hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden biri olan emisyonları da azaltacaktır.
b) Sıcaklık düşmelerinin engellenmesi: Isı üretim ve tüketim noktaları arasındaki tesisatta ısı kayıpları
ile meydana gelen soğumanın, diğer bir deyişle sıcaklık düşmesinin önlenmesidir. Kapalı devre ısıtma
sistemi tesisatlarımızda ısıtma suyunun soğuma şiddetinin azaltılması, ısıtma için daha az enerji
ihtiyacı gerektirecektir.
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2. YENİ ISITMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
Almanya’da 22 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe giren Isıtma Tesisleri Yönetmeliğinde boru ve
armatürlerde uygulanacak ısı yalıtımı kalınlıkları için (750C/550C düşük sıcaklık ısıtma sistemlerinde)
aşağıdaki değerler verilmektedir.
Sıra no
1
2
3
4

Boru ve armatürlerin anma çapı
20 mm.’ye kadar - dahil 20-35 mm.
40-100 mm.
100 mm.’den büyük

min. yalıtım kalınlıkları
20 mm.
30 mm.
anma çapı kalınlığı ile aynı
100 mm.

(*) Normlara uymayan anma çapına sahip tesisat borularında yalıtım kalınlıkları boru dış çaplarına eşit
alınmalıdır.
Önerilen ısı yalıtım kalınlıkları düşük sıcaklık ısıtma ve sıcak su sistemelerinde (75/55) 0,035 W/mK ısı
iletim katsayısına sahip yalıtım malzemeleri kalınlıklarıdır. Farklı sıcaktaki ısıtma sistemleri ve farklı ısı
iletim katsayılarındaki yalıtım malzemeleri için kalınlıklar ayını ısı kaybını sağlayacak şekilde yeniden
hesaplanmalıdır. Diğer ısı iletim gruplarındaki, ısı iletim katsayısı hesap değeri 0,040 ve 0,045 W/mK
olan ısı yalıtım malzemeleri uygulama kalınlıkları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. 1994 Isıtma Tesisatı Yönetmeliğine göre farklı çaplar için farklı ısı iletim gruplarındaki yalıtım
malzemelerine göre uygulanması gereken en küçük yalıtım kalınlıkları.
Dış Çap (mm)
DN

10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
> 100

En Küçük Yalıtım Kalınlıkları
(mm)
Isı İletkenlik Grupları (W/mK)

Cu

Fe

0,035

0,04

0,045

12
15
18
22
28
35
42
54
64
76,1
88,9
108

17,2

20
20
20
20
30
30
40
50
70
70
80
100
100

30
30
30
30
40
40
60
70
90
90
100
130
130

40
40
40
40
50
50
70
80
110
110
130
160
160

21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3

Tesisat boruları montajı ve yalıtım uygulamalarına tasarım aşamasında önem verilmeli, yapılacak
yalıtım ve ilerde artırılacak yalıtım kalınlıklar da düşürnülerek planlanmalıdır. Tesisat yalıtımı için belirili
bir hacim, yeterli boşlukta alan gereklidir. Bu yüzden tesisat boruları döşenirken, borular arasında ve
borular ile tavan ve duvar arasında; gerekli kalınlıkta ısı yalıtımı yapılacak mesafelerin bırakılması
gerekmektedir. Uygulamalarda bu mesafelere dikkat edilmemekte, yeterli mesafeler
bırakılmamaktadır. Bu da önerilen yalıtım kalınlıklarının uygulanamamasına neden olmaktadır.
Tasarım aşamasında dikkat edilecek nokta bırakılacak mesafelerin tesbit edilirken min. ısı yalıtım
kalınlığının tesisata kolaylıkla uygulanabilmesinin sağlanmasıdır.
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Aşağıdaki şekilde, tesisat yalıtımında kullanılacak ısı iletim katsayısı 0,035 ve 0,040 W/mK değerlerine
sahip farklı malzemelerin uygulamasında tavsiye edilen min. mesafeler verilmiştir.

Anma Çapları, DN (a)
Isı İletkenlik Mesafeler (mm)
Grubu
0,035 W/mK Tesisat (c)
Duvar ve Tavan (b)
0,040 W/mK

Tesisat (c)
Duvar ve Tavan (b)

10 - 32

40 - 50

65 - 100

80
50

120
70

220
120

100
60

160
90

280
150

Şekil 1. Tesisat yalıtım uygulamalarında tavsiye edilen min. mesafeler

3. PREFABRİK BORU ISI YALITIM MALZEMELERİ
Ülkemiz tesisat yalıtımında polietilen, kauçuk ve camyünü esaslı olmak üzere üç türlü prefabrik boru
ısı yalıtım malzemesi kullanılmaktadır. Bu malzemelere ait teknik özellikler aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Tablo 2. Prefabrik boru ısı yalıtım malzemeleri ve özellikleri
Malzeme Cinsi
Polietilen
Kauçuk
Mineral Yün

Isı iletim Katsayısı Kullanım Sıcaklığı Buhar Difüzyon Yangın Sınıfı
Direnç Faktörü
(W/mK)
(0C)
0,04 (400C)

- 45 / +105

16000

B1-B2, yanar

0

- 60 / +105

10000

B1, yanar

0

- 50 / +250

1

A, yanmaz

0,038 (20 C)
0,031 (20 C)
0

0,033 (40 C)

Tesisatların ısı yalıtımlarında kullanılan prefabrik boru yalıtım malzemelerinin ısı yalıtım etkinliğini
değerlendirmeye yönelik yapılan bir araştırma çalışmasında; sıcaklığı 160C olan bir ortamda bulunan
42 mm çapındaki ve yaklaşık 1000C’de akışkan taşıyan boru hattı, yalıtım kalınlıkları sırasıyla 20, 19
ve 20 mm olan mineral yün, kauçuk ve polietilen esaslı prefabrik boru ısı yalıtım malzemeleri ile
yalıtılmıştır.
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Termal Kamera kullanılarak yapılacak yüzey sıcaklık ölçümlerinde, kullanılan ısı yalıtım
malzemelerinin yüzey yayma oranlarını eşit kılmak ve yüzeylerin yansıtmasını en aza indirgemek için
malzeme yüzeyleri siyah mat boya ile boyanmıştır.
Aynı şartlar altında yapılan ölçümler sonrası, aşağıdaki termal resimler incelendiğinde;bu üç malzeme
ısı yalıtım performansı açısından kendi aralarında dış yüzey sıcaklıklarına göre yüksekten düşüğe
polietilen, kauçuk ve mineral yün esaslı prefabrik boru ısı yalıtım malzemeleri şeklinde
sıralanmaktadır. Şekillerin sağdaki termal resimleri, prefabrik boru ısı yalıtım malzemesi kesitlerinde
sıcaklık dağılımının ne şekilde olduğunu göstermektedir.

Şekil 2. Mineral yün esaslı ısı yalıtım malzemesine ait termal resimler

Şekil 3. Polietilen esaslı ısı yalıtım malzemesine ait termal resimler

Şekil 4. Kauçuk esaslı ısı yalıtım malzemesine ait termal resimler
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Özellikle dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da; kauçuk ve polietilen esaslı fleks ısı yalıtım
malzemelerinin esnek olmaları ve birleşim yerlerinde bant çekilerek tamamlanan uygulamalarında,
sıkıştırılmaların bu bölgelerde ısıtma döneminde ısı kayıplarına ve soğutma döneminde de ısı
kazançlarına neden olarak enerji tüketimini artırmasıdır.

Şekil 5. Flex ısı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmış tesisatta ısıtma döneminde tespit edilen ısı kayıp
bölgeleri
Binalarda yapılan Termal Kamera çalışmalarında; ısıtma ve sıcak su tesisatlarının yalıtılmaması
sonucu tesisatların kat ve duvar aralarından geçtiği ve yapı elemanları ile temasta olduğu kısımlarda
ısı köprülerine neden olduğu saptanmıştır.
Duvar ve kat arası geçişlerinde tesisatların yalıtılması, iletimle ısı kayıplarının ve dolayısıyla yakıt
tüketiminin artmasına neden olan ısı köprülerini engelleyecektir. Yalıtım malzemesi seçiminde
malzemenin özelliklerine iyi dikkat edilmesi, uygulamada ısı yalıtımının yanında ses, titreşim ve yangın
yalıtımını da birlikte getirecektir. Ses yalıtım özelliğine de sahip olan ısı yalıtım malzemelerinin
kullanılması, tesisatın taşıdığı ses ve titreşimlerin yapı elemanına iletilmeden yutulmasınıda
sağlayacaktır. Seçilecek yalıtım malzemesi yangın güvenliği yönünden de değerlendirilmeli, A sınıfı
yanmaz malzemelerin kullanılması tercih edilmelidir. Böylelikle hem malzeme korunacak, hem de
yangının yayılımı engellenecektir.

Şekil 6. Yalıtımsız tesisatın yapı elemanları ile temasından kaynaklanan ısı köprüleri
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CAMYÜNÜ

CAMYÜNÜ

Şekil 7. Duvar ve kat arası geçişlerinde tesisat yalıtımı (ısı, ses, yangın, titreşim yalıtımı)

4. GÜRÜLTÜ YALITIMI
İnsanların bulunduğu binalarda dışarıdan gelen gürültülerin bina içine girmemesi için önlemler
alınması ne kadar önemli isi, bina içinde oluşacak gürültülere karşı önlemler almak da en az o kadar
önemlidir. Yapı tesisatlarında çoğu hallerde küçümsenmeyecek ses kaynakları ile karşılaşılmaktadır.
DIN 4109 Bölüm 4.1 ve Bölüm 4.2’de “Tesisat ve İşletmesinde Gürültü Korunumu” başlığında
gürültüye karşı önlemler kuralları ile tanımlanmıştır. Ses oluşumuna ve malzemelerden yayılan sese
karşı alınan tedbirlerin yanında herşeyden önce tesisatta bizzat uygun yalıtım tedbirlerinin alınması
gereklidir. Çoğu halde soğuğa ve sıcağa karşı planlanan yalıtımla ses tekniği açısından yapılan
iyileştirme birbiri ile bağlantılıdır.
Gürültüler tesisat üzerindeki çapraz boru geçişleri, bitişik tesisatlar ve temas ettiği yapı bölümleri
vasıtasıyla yapıya iletilebilir. (ses köprüleri) Bina tesisatından kaynaklanan gürültüler, eğer planlanan
ses azaltımı amacıyla, teknik tedbirler alınmadığı takdirde komşu hacimlerde şiddetli seslere neden
olacaktır. Bu tip tesisata; sıhhi, pis su, havalandırma ve klima, ısıtma tesisatları örnek olarak verilebilir.
Su tesisatları armatür veya tesisatdan iletilen ses tavan ve duvarlar vasıtasıyla çok uzak bina
hacimlerinede iletilebilinir.

Gövde
sesi
Akışkan sesi

Hava sesi

Gövde
sesi

Akış
Kavitasyon
Katı maddeler
Boru cidarı

Dış ses kaynakları

Hava sesi
(açık iken)

İç ses kaynakları

Şekil 8. Tesisatta ses kaynakları ve iletim yolları

Ses yayılımı
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Hava sesinin yayılmaması için ya ağır malzeme kullanılmalı veya kaliteli ses yutucu malzeme
kaplanmalıdır. Ağır malzeme kullanımından gittikçe uzaklaşılan günümüzde hafif ses yutucu malzeme
kullanılması kaçınılmaz olmaktadır.
Kitle tesirli sesin iletilmesini önlemek için de katı malzemenin katı malzeme ile direkt temas etmemesi
için araya ses yutucu nitelikte fakat belirli basınca dayanımlı esnek bir malzeme (mineral yünlercamyünü, taşyünü) konulmalıdır. Mesela tesisatın döşemeyi veya duvarı delip geçtiği yerdeki boşluklar
montajdan sonra betonlanarak kapatılmakta, böylece gürültünün oluştuğu katı malzeme olan boru,
yine katı malzeme olan betonla temas ettirilmiş olmaktadır. Geçişlerde bu teması önlemek için
tesisatın döşeme veya duvar kalınlığı kadar olan kısmına dinamik sertliği düşük ses yutucu prefabrik
boru yalıtım malzemesi ile yalıtılabildiği gibi, yangın güvenliği de gözönünde tutulduğunda taşyünü ile
de yalıtım mümkündür. Böylece kitle sesi iletimi önlenmiş olacaktır. (Şekil-9) Pis su tesisatlarının aşırı
derecede yüklenmesi ile bölme duvar ve tavan boru geçişlerinden kaynaklanan seslerde bunlara
dahildir. Kanal içinden geçen pis su tesisatının neden olduğu ses yayılımı kanal içlerinden ses yutucu
iç kaplamalar vasıtasıyla emilmelidir. (Şekil-10)
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Şekil 9. Pis su borularının döşeme geçişlerinde ses ve titreşim yalıtımı
DN 100 çapında, 2 l/s debili bir atık su borusu (Boru kelepçesi lastikten)
Ölçümler tesisat duvarının arkasında yapılmıştır.

Şekil 10. Açıktan geçen yalıtımsız pis su boruları ile içten yalıtılmış kanal içinden geçen pis su
borularındaki gürültü seviyeleri
DN 100 çapında, 2 l/s debili bir atık su borusu (Boru kelepçesi lastikten)
Ölçümler tesisat duvarının arkasında yapılmıştır.
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Şekil 11. Çeşitli konstrüksiyonlar için frekanslara bağlı hesaplanmış yalıtım değerleri

5. YANGIN GÜVENLİĞİ
Günümüzün çağdaş yangın mücadelesi doğrudan yangın güvenlik önlemlerine bağlıdır. Yanıcılık
kullanılan malzemelerin niteliği ile de ilgilidir. Bu sebeple malzeme seçiminde bizlere önemli görevler
düşmektedir. Organik esaslı yangın dayanımları olmayan DIN 4102 ‘ye göre B sınıfı yanar ısı yalıtım
malzemelerinin kullanımı yangın oluşumu için bir risk oluşturduğu gibi, yangında çıkarabilecekleri
yoğun duman ile can güvenliği için tehlike de oluşturmaktadır. Ülkemizde, bu alandaki standart ve
yönetmelikler yetersizdir. Bu nedenle ısı yalıtım malzemesi de dahil tüm yapı malzemelerinin
seçiminde yanmaz olmasına dikkat etmek gerekir.
Tesisat yalıtımında yangın güvenliği açısından en önemli noktalardan biri de, hem tesisatın yangın
etkilerinden korunmasının hem de bir yangın esnasında mümkün olduğunca küçük bir hacme
hapsedildilen alev ve dumanın yayılmasının durdurulduğuna garanti verilmesinin sağlanmasıdır.
İstenen yangın dayanım sınıfları ise artırılan yalıtım kalınlıkları ile sağlanacaktır.

Şekil 12. Yanar ve yanmaz boruların yangına karşı taşyünü ile yalıtılması
Yapılan inşaatlarda bu yüzden yangına direnç gösteren, ara bölme vazifesi gören yapı
malzemelerinde, yangın duvarlarında açıklıklara asla müsaade edilemez. Yangın korunma tekniği
açısından en ideal yapı elemanı her türlü açıklıkları ya da tesisat geçişleri adedi az olandır.
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Tablo 3. Tesisatta alınan yangın taşıma önlemlerinin yangın dayanım sınıfları
Yangın Dayanım Sınıfı
R 30
R 60
R 90
R 120

Yangın Dayanım
Süresi
> 30
> 60
> 90
> 120

Boru geçişlerinde borular malzeme cinsine göre yanar borular ve yanmaz borular olmak üzere iki
grupta toplanabilir. Yalıtım uygulamaları ve alınacak önlemler ise; tesisat malzemesinin yanıcılık
özelliğine, tesisatın geçtiği yatay veya düşey yapı elemanının kalınlığına ve yapısına bağlı olarak da
farklılık göstermektedir. Seçilecek yalıtım malzemeleri yüksek sıcaklığı dayanıklı ve yangın sınıfı DIN
4102’ye göre yanmaz A sınıfı malzemelerden olmalıdır. Yanmaz A sınıfı yalıtım malzemeleri ise
mineral yünler grubu olup; 2500C’ye kadar sıcaklıkların yalıtımında kullanılabilen Camyünü ve
10000C’ye kadar sıcaklıkların yalıtımında kullanılabilen Taşyünü ‘dür.
Tablo 4. Yangın dayanım sınıflarına göre yalıtım kalınlıkları
Yangın Dayanım Sınıfı
F 30-A
F 60-A
F 90-A

B1 Sınıfı

Yangın Dayanım Süresi
> 30
> 60
> 90

Yalıtım Kalınlıkları, mm
> 60
> 90
> 120

B2 Sınıfı

Şekil 13. B1 ve B2 Sınıfı yanar boruların F90 dayanım sınıfı kataraları geçişlerindeki
taşyünü ile yangın yalıtım uygulamaları
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Betonarme tavan veya F90 yangın dayanımlı konstrüksiyon
Yangının etkilerinden korunacak tesisat
Taşyünü ısı yalıtım malzemesi
Yalıtım uygulamasında kullanılan bağlantı elemanları
Taşyünü ısı yalıtım malzemesi

Şekil 14. Tavana tespit edilmiş tesisatın yangından korunmasına yönelik yapılan yangın yalıtımı
Bir yapı elemanından geçen tesisatlarda alevin yayılmasına karşı alınan tedbirler; tesisat yalıtım ve
kaplamasının yangın direnç sınıfında belirtilen kurallara uygun olarak seçilmesi ile başlar. Boru
geçişlerinde alınan yangın yalıtım tedbirleri aynı yapı elemanlarında alınan tedbirlerle aynıdır. Bu
kaplama ya da yalıtım uygulamaları, uygulandığı yapı elemanlarında yangın direnci açısından bir
zayıflamaya neden olmaz. Bu yalıtım ve kaplamaları duvar geçişlerinde ısıl genleşme ya da boruların
mekanik hareketlerine karşı dayanımlı olmalıdır.
6. SONUÇLAR
Isıtma tesisatı ısı yalıtımları enerji tasarrufu ve emisyonların azaltılması yönlerinden önemliyken:
ülkemizde yalıtıma önem verilmemekle birlikte, uygulamalarda da maalesef yapılan yanlışlar yalıtımın
etkinliğini azaltmaktadır. Yalıtım uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktaları aşağıdaki şekilde
sıralıyabiliriz.
• Kullanım yerlerine uygun doğru kalınlıkta, doğru malzeme seçilmeli, seçilen malzemeler doğru
şekilde uygulanmalıdır.
• Hem ısıtma hem de soğutma dönemlerinde aynı hatların kullanıldığı (oteller gibi) tesisatlarda ısı
yalıtım kalınlığı; sadece yüzeyde yoğuşmayı (terleme) önleyecek min. kalınlık olarak
saptanmamalı, ısı kayıp ve kazançlarını min. seviyede tutacak, çağdaş enerji tasarrufu anlayışı ile
uyumlu kalınlıklar olarak belirlenmelidir.
• Maalesef ülkemizde tesisat yalıtımında halen eski alışkanlıkların sürdüğü gözlenmektedir. Çatı
yalıtımı için üretilen camyünü şiltelerin tesisatlarda ki alçı kışır uygulamalarında yaygın olarak
kullanılması; hem uygulama hem bakım-onarım çalışmalarını zorlaştırmakta, hem de uygulama
esnasında yalıtım malzemesinin sıkıştırılması suretiyle kalınlığı korunamamakta ve yapılan yalıtım
ile hedeflenen enerji tasarrufu sağlanamamaktadır.
• Tesisatlar döşenmeden önce tasarım aşamasında, yalıtım için tesisat aralarında yeterli mesafeler
bırakılmalıdır. Tesisatlarda boru yalıtımları yanında vana ve flanşların da yalıtımı unutulmamalıdır.
• Özellikle fleks (polietilen, kauçuk esaslı) yalıtım malzemeleri uygulamalarında, eklem yerleri
birleştirilirken malzemelerin sıkılarak yalıtım kalınlıklarının incelmesi önlenmelidir. Aksi halde
oluşacak ısı köprüleri ısı kayıplarını artıracaktır.
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Yalıtım uygulamalarında seçilecek ısı yalıtım malzemelerinin ses yalıtımı ve yangın güvenliği
açısından da istenilen şartları sağlamasına dikkat edilmeli, özellikle yangın güvenliği gözönünde
tutularak A sınıfı yanmaz malzemelerin kullanımı tercih edilmelidir. Yalıtım malzemeleri içinde hem ısı
hem ses hem de yangın yalıtımı sağlayan tek ürün mineral yünlerdir (camyünü, taşyünü). Dolayısıyla
hem enerji tasarrufu sağlanması, hem gürültüden korunulması, hem de yangın güvenliği sağlanması
açısından yalıtımın önemi daha da artmaktadır.
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BORULARDAKİ ISI KAYIPLARI VE YALITIM ÖRNEKLERİ
Alpin Kemal DAĞSÖZ
Hüseyin M. YÜKSEL

ÖZET
Isıtma tesislerinde büyüklüklerine göre gerek bir apartmandaki bodrumda olan borularda gerekse bir
merkezden yapılan ısıtmada klimalara yapılan dağıtım ve toplama borularında ısı yalıtımı
uygulamalarının yeterli yapılmadıkları, boru döşemelerinde bazı kurallara uyulmadığı görülmektedir.
Aşağıda konuyla ilgili bilgiler sunulmaktadır.

1. Borulardaki Isı Kayıpları
Borulardaki ısı kayıp ifadeleri ile kritik çap kavramına Isı Geçişi kitaplarında yer verilmektedir [1] [2].
Kısaca hatırlatma yapılırsa, Şekil 1.1.’de görülen borudaki ısı kaybı

Q=

2π (t1a − t 2 a ) L
r
1
1 r
1
1
+ ln 2 +
ln 3 +
α 1 r1 λ1 r1 λ 2 r2 α 2 r3

(1)

ifadesiyle belirlidir.

Şekil 1.1. Tek tabaka ısı yalıtımı yapılmış boru

2. Toprak İçinde Bulunan Borular
Pratikte çoğu kez borular toprak içinde gömülü olarak veya kanal boyunca geçirilir. Toprak içine
gömülü halde boru yalıtımı yapılmamış olabileceği gibi tercih edileni yalıtım yapılmış haldir. Şekil 2.1.
ve 2.2.’de her iki hal görülmektedir.
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Şekil 2.1. Toprak içine yerleştirilmiş yalıtımsız boru (3)

Şekil 2.2. Toprak içine yerleştirilmiş yalıtımlı boru (3)
Toprak içindeki boru halinde 1 m uzunluğundaki borudan olan ısı geçişi genel halde
KİB
KİT
t1a
tTy
tTy
B

:
:
:
:
:

Boru ile ilgili iletimle toplam ısı geçiş katsayısı
Toprak ile ilgili iletimle toplam ısı geçiş katsayısı
Borunun içindeki akışkan sıcaklığı
Toprak yüzeyi sıcaklığı
Toprağın ısı iletim katsayısı

olmak üzere

Q=

t1a − t Ty
1
1
+
K İB K İT

ifadesiyle belirlidir. Bu ifadede iletimle toplam ısı geçiş katsayısı,

(2)
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mK/W

(3)

mK/W

(4)

mK/W

(5)

ve ST/dd >2 için

4S
1
1
ln E
=
K İT 2πλT
dd
ifadeleriyle belirlidir. [3] [4]
Boru ve yalıtım ile ilgili terim ise

1
1
=
K İB 2π

n

1

∑λ
j=1

j

ln

dj
d j −1

ifadesi ile belirlidir. Borunun dışı a genişliğinde bir kare kesitli tabaka içinde ise eşdeğer çap olarak
de = 1,073 a

(6)

ifadesi kullanılır.

Örnek: (*)
Toprak içine gömülü olan boru için veriler aşağıdadır.
Borudan geçen akışkan sıcaklığı
Toprak yüzeyi sıcaklığı
Toprağın ısı iletim katsayısı
Borunun yerleştirilme derinliği
Borunun dış çapı
Boru yalıtımının dış çapı
Boru yalıtımı kılıfının dış çapı
Yalıtım malzemesinin ısı iletim katsayısı

t1a = 100°C
tTy = 3°C
λT = 1,75 W/mK
ST = 1 m
db = 219,1 mm
dy = 341 mm
dd = 355 mm
λ = 0,028 W/mK

1 m boru uzunluğu için kaybolan ısı miktarını bulunuz. (Basitleştirme yapılarak boru et kalınlığı ihmal
ediliyor.)

1
1
4 ⋅1
=
ln
= 0,22
K İT 2π 1,75 0,355

mK/W

0,341
1
1
=
ln
= 2,51
K İT 2π 0,028 0,2191

mK/W

Q=

(*)

t1a − t Ty
100 − 3
=
= 35,53
1
1
0,22 + 2,51
+
K İB K İT

W/m

Wärmetechnisches Handbuch – Montage G+H ISOVER kitabının 25. baskısından alınmıştır.
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3. Boruların Isı Yalıtım Kalınlıkları
Ülkemizde boruların ısı yalıtım kalınlıkları oldukça küçük tutulup işçilikler de iyi dikkat edilmemektedir.
Almanya’da 22 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe giren ısıtma tesisleri kurallarında (Heiz. Anl. VO) ısı
yalıtım kalınlıkları λ=0,035 W/mK için boru çaplarına göre tablo 3.1.’deki gibi verilmiştir.
Tablo 3.1. Boru anma çaplarına göre en az yalıtım kalınlıkları
DN
20
22
35
40
100
>100

Yalıtım kalınlığı s –mm20
30
30
anma çapı kalınlığı kadar
anma çapı kalınlığı kadar
100

Yalıtım malzemesinin ısı iletim katsayıları λ=0,035; 0,040; 0,045 W/mK olduğuna göre bakır ve çelik
borular için anma çapları dış çaplar ile en az yalıtım kalınlıkları ise tablo 3.2.’de verilmiştir.
Tablo 3.2. Çeşitli ısı yalıtım malzemeleri ile bakır ve çelik borular için en az yalıtım kalınlıkları (7)
DN
anma çapı
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100

Dd
dış çap φ
bakır
çelik
12
17,2
15
18
21,3
22
26,9
28
33,7
35
42,4
42
48,3
54
60,3
64
76,1
76,1
88,9
88,9
108
114,3

λ
λ
λ
0,035 W/mK 0,040 W/mK 0,045 W/mK
20
20
20
20
30
30
40
50
70
70
80
100

30
30
30
30
40
40
60
70
90
90
100
130

36
35
34
33
49
48
63
79
101
101
124
154

4. Yalıtımlı Boruların Aralarında, Tavan ve Duvara Olan Mesafeler
Ülkemizdeki uygulamalarda borular arasındaki mesafeler yanında boruların tavan ve yan duvarlara
olan mesafelerine dikkat edilmediği için işçiliğin güçleşmesi yanında ideal yalıtım kalınlıkları
uygulanamamaktadır.
Şekil 4.1’de ana mesafeler belirtilmiş ve Tablo 4.1.’de de olması gereken değerler verilmiştir. Yine
Şekil 4.2’de uygulama görülmektedir.

__________________________________

Şekil 4.1. Boruların asılmalarında gözönüne alınması gereken ana mesafeler
Tablo 4.1. Boruların asılmalarında ana mesafeler – Şekil 4.1.’e göre –

Boru arası mesafe
Tavan ve duvar mesafesi

Boru anma çapı DN (a)
<32
40-50
65-100
100
160
280
60
90
150

Şekil 4.2. Yanyana iki boruda yalıtım uygulamaları (8)
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Şekil 4.3. Çeşitli yalıtım uygulamaları
Şekil 4.4.’de ise yalıtım yapılmış bir boruda yalıtımın dışında hava boşluğu bırakılarak çelik veya
alüminyum levhalar ile kılıflanması – mantolanması – görülüyor.

__________________________________
Kılıf

boşluk ≥ 10 mm
G + H ISOVER cam yünü
genişlik ≥ 20 mm

Ø 17

G + H ISOVER cam yünü

5 delik/metre

687

_______

950 mm’den büyük
çevrede ilave dikiş

≥15
≥20

Kaynak: AGI Q 152

Şekil 4.4. Yalıtım yapılmış bir boruda yalıtımın dışında hava boşluğu bırakarak kılıflama (7)
Şekil 4.5.'de borular ile kolonlar ve tanklar arasında olması gereken en az mesafeler verilmiştir.

≥100

≥100

≥100

≥1000

≥100

≥1000

≥100

≥1000

Şekil 4.5. Borular ile kolonlar ve tanklar arasında olması gereken en az mesafeler (7)
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Şekil 4.6.’da çeşitli çaplardaki su borularında yapılan ısı yalıtımı kalınlıklarına göre çeşitli dış hava
sıcaklıklarında donma süreleri verilmiştir.

Şekil 4.6. Çeşitli çaplardaki su borularında ısı yalıtımı kalınlıklarına göre donma süreleri (7)

5. Ek Bilgiler
Tablo 5.1. Boru içindeki akışkanların hızları (7)
Doymuş buhar
Kızgın buhar küçük güç
Kızgın buhar orta güç
Kızgın buhar büyük güç
Eksoz buharı
Kompresör hava emme
Kompresör hava basma
Turbo kompresör emme+basma
Su boruları
Besleme suyu boruları
Besleme suyu basma boruları
Soğutma suyu emme boruları
Soğutma suyu basma boruları
Su türbinleri boruları
Su türbinleri boruları, geniş ve dik
Yağlama
Yağ
Yağ (1 bar 15°C)
Yağ emişleri

20 – 30 (40) m/s
≈ 35 m/s
40 – 50 m/s
50 – 65 m/s
15 –25 m/s
16 – 20 m/s
25 – 30 m/s
20 – 25 m/s
1,0 – 2,0 m/s
0,5 – 1,0 m/s
1,5 – 3,5 m/s
0,7 – 1,5 m/s
1,0 – 2,0 m/s
≈ 3 m/s
3 – 7 m/s
0,5 – 1,0 m/s
1,5 – 2,0 m/s
25 – 60 m/s
≈ 1 m/s
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Tablo 5.2. Akışkan cinsine göre boruların renkleri (7)
Akışkan
Su
Su buharı
Hava
Vakum
İklimlendirme/Havalandırma
Yanıcı gaz
Yanmayan gaz
Asit
Baz
Yanıcı akışkan
Yanmayan akışkan
Oksijen

Grup
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Renk
Yeşil
Kırmızı
Mavi
Gri
Gri
Sarı
Sarı
Turuncu
Menekşe
Kahve
Kahve
Mavi

Tablo 5.3. Yalıtım yapılan boruların ağırlıkları (7)
DN
Boru
anma
dış
çapı
çapı
15
21,3
25
33,7
50
60,3
65
76,1
80
88,9
100
114,3
200
219,1
300
323,9
500
508,0
700
711,0
düz yüzey

kg/m
kg/m
kg/m
kg/m
kg/m
kg/m
kg/m
kg/m
kg/m
kg/m
kg/m

30

40

Yalıtım kalınlığı (mm)
50
60
70
80

100

120

140

3
3
4
5
6
7
12
21
32
43
18

4
4
5
6
8
8
13
23
36
48
19

5
5
6
8
9
10
16
26
39
53
21

15
17
18
19
33
43
61
79
29

21
23
28
39
49
70
91
32

27
34
45
57
79
101
35

6
6
9
10
10
12
22
29
44
58
23

8
9
10
11
12
13
25
33
48
63
24

11
12
13
14
15
27
36
52
68
26

Tablo 5.4. Kalorifer tesisatı proje uygulamalarında harf ve renkler
Proje çizgi rengi
boru
Sıcak su
kalorifer
gidiş
dönüş
gidiş emniyet
dönüş emniyet
Kullanma suyu
sıcak su
sıcak su dolaşım
soğuk su

Uygulamada renk ve işaret
yazılan yer
işaret

açık -zencefilkırmızı
açık -kobalt- mavisi
kırmızı SV
mavi SR

yeşil

beyaz

kırmızı

H

yeşil
yeşil
yeşil

beyaz
beyaz
beyaz

mavi
siyah
siyah

lâl kırmızısı
menekşe
açık mavi

yeşil
yeşil
yeşil

beyaz
beyaz
beyaz

kırmızı
W
menekşe W
mavi
W

H
SV
SV
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Tablo 5.5. Boruların anma ve dış çapları ile et kalınlıkları
et
kalınlığı
Parmak
mm
mm
dikişsiz çelik DIN 2448
1/8
10,2
1,6
1/4
13,5
1,8
3/8
17,2
1,8
1/2
21,3
2,0
3/4
26,9
2,3
1
30,0
2,6
1 1/4
38,0
2,6
1 1/2
44,5
2,6
2
57,0
2,9
2 1/2
76,1
2,9
3
88,9
3,2
4
108,0
3,6
5
133,0
4,0
6
159,0
4,5
7
193,7
5,4
8
219,1
5,9
10
267,0
6,3
12
323,9
7,1
14
355,6
8,0
16
406,4
8,8
18
457,2
10,0
20
508,0
11,0
22
558,8
12,5
24
609,6
12,5
dikişli çelik DIN 2448
28
711,2
7,1
32
812,8
8,0
36
914,4
10,0
40
1016
10,0
48
1220
12,5

anma çapı
DN
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
1200

dış çap

anma çapı
DN
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
4
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125

dış çap

Parmak
mm
vidalı
1/8
10,2
1/4
13,5
3/8
17,2
1/2
21,3
3/4
26,9
1
33,7
1 1/4
42,4
1 1/2
48,3
2
60,3
2 1/2
76,1
3
88,9
4
114,3
5
139,7
6
165,1

et
kalınlığı
mm
2
2,35
2,35
2,65
2,65
2,65
3,25
3,25
3,65
3,65
4,05
4,5
4,85
4,85

dikişsiz bakır DIN 1786
6,0
1,0
8,0
1,0
10,0
1,0
12,0
1,0
18,0
1,0
22,0
1,0
28,0
1,5
35,0
1,5
42,0
1,5
54,0
2,0
76,1
2,0
88,9
2,0
108,0
2,5
133,0
2,5
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SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN AŞIRI
SOĞUTULMASININ İNCELENMESİ
Erkut BEŞER
Moghtada MOBEDİ

ÖZET
Bu makalede kondenser çıkışında sıvı halinde bulunan soğutucu akışkanın aşırı soğutulması ele
alınmıştır. Aşırı soğutmanın tanımı verildikten sonra, aşırı soğutmanın uygulama nedenleri üzerinde
durulmuştur. Aşırı soğutmanın soğutma kapasitesi üzerindeki artış etkisi araştırılmış ve üç soğutucu
akışkan R407C, R134a ve R22 için, sağlanan artış değişik kondenzasyon sıcaklıklarında ve aşırı
soğutma miktarlarında mukayese edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, ayni aşırı soğutma miktarlarında,
kapasite artışı soğutucu akışkanın tipi ve kondenzasyon sıcaklığına bağlı olduğunu göstermiştir.
Soğutma sanayinde aşırı soğutmanın klasik uygulamaları açıklanmış ve aşırı soğutmanın kullanılması
ile enerji tasarrufuna yönelik yapılan bazı çalışmalar incelenmiştir.

GİRİŞ
Bilindiği gibi sıkıştırmalı soğutma sistemleri dört ana elemandan, evaporatör, kondenser, kompresör
ve genleşme valfından oluşmaktadır (Şekil-1-). Sistemde iki ayrı basınç seviyesi alçak basınç
(evaporatörün çalıştığı basınç) ve yüksek basınç (kondenserin çalıştığı basınç) mevcuttur. Gaz
halinde bulunan akışkanın basıncı (1. nokta) kompresör vasıtası ile yüksek basınca çıkarılır (2. nokta).
Yüksek basınçta ve sıcaklıkta kızgın durumunda bulunan buhar kondenserden geçerken yoğuşarak
ısısı dışarıya atılmakta ve doymuş sıvı haline getirilmektedir (3. nokta). Daha sonra soğutucu
akışkanın basıncı genleşme valfı yardımı ile düşürülmektedir (4. nokta). Alçak basınç ve düşük
sıcaklıkta bulunan soğutucu akışkan evaporatörden geçerken çevresinden ısı alarak aşırı kızgın
durumuna geçmektedir (1. nokta).

Şekil 1. Basit Bir Soğutma Sisteminin Çalışma Prensibi
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Şekil 2. Soğutma Sisteminin Termodinamik Çevrimi
Sıkıştırmalı soğutma sistemlerinde çevrimin performans katsayısı evaporatörde buharlaşma işlemi
sırasında ortamdan çekilen enerjinin sıkıştırma işleminde harcanan enerjiye oranı olarak
tanımlanmaktadır:
COP= Qev / W
Soğutma sistemlerinde kompresörde az bir iş harcanması ile çevreden büyük miktarda ısı enerjisi
çekilmesi amaçlanmaktadır. Başka bir deyişle, yukarıda tanımlanan performans katsayısının büyük
olması istenmektedir. Soğutma sistemlerinde performansın yükseltilmesi ile ilgili çok sayıda çalışmalar
yapılmış ve halen bu tip çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmaların sonucunda değişik yöntemler
önerilmiş ve amaca uygun çeşitli sistem ve kontrol cihazları geliştirilmiştir. Önerilen yöntemler ve
geliştirilen cihazların irdelenmesi ayrı bir çalışma konusu olup, burada yalnızca soğutucu akışkanların
aşırı soğutulması yöntemi ile soğutma kapasitesinin arttırılması üzerine durulacaktır.

AŞIRI SOĞUTMA TANIMI
Kondenserden çıkan ve sıvı halinde bulunan soğutucu akışkanın sabit basınç altında daha da
soğutularak, daha düşük sıcaklıkta genleşme valfına girmesini sağlayan işleme aşırı soğutma denir.
Şekil 3’te görüldüğü gibi, kondenserde yoğuşma işlemi tamamlandıktan sonra, soğutucu akışkanın
sıcaklığı düşürülmekte ve 3’ noktasına getirilmektedir. 3-3’ noktalar arasındaki yapılan işlem, aşırı
soğutma olarak tanımlanmaktadır.

Şekil 3. Aşırı Soğutma Basınç-Entalpi Diyagramı Üzerinde Gösterimi
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Soğutma sistemlerinde soğutucu akışkanın aşırı soğutulması iki nedenden dolayı yapılmaktadır:
1- Aşırı soğutma, kompresördeki enerji tüketiminde hiçbir değişim olmaksızın soğutma kapasitesinde
artış sağlamaktadır. Böylece aşırı soğutmanın uygulanması ile performans katsayısı artmaktadır.
Şekil 3.‘te de gösterildiği gibi 3’ noktasında aşırı soğutulmuş olan soğutucu akışkan genleşme
valfına girmekte ve 4’ noktasında çıkmaktadır. Böylece kompresörde harcanan enerji
değişmeksizin, kondenser çıkışındaki aşırı soğutma direk soğutma kapasitesine yansımakta ve
soğutma kapasitesini arttırmaktadır.
2- Kısmen buhar içeren soğutucu akışkanın genleşme valfına girmesi, valftan geçen akışkanın
debisini azaltır. Araştırmalar, sıvı hattında az miktarda gazın bulunmasının bile genleşme valfının
kapasitesini oldukça etkileyeceğini göstermiştir [1]. Genleşme valfından geçen soğutucu akışkanın
debisinin azalması evaporatörün iyi beslenmemesine neden olur. Bu da evaporatörden çıkan
soğutucu akışkanın sıcaklığının istenilen sıcaklığın üstünde olması, kompresörün yüksek
sıcaklıkta çalışması, yarı hermetik ve hermetik kompresörlerde kompresörün iyi soğutulmaması ve
kompresöre yağ dönüşünün azalması gibi problemlere yol açacaktır. Aşırı soğutma meydana
gelebilecek bu tip problemlerin bir çözümü olarak önerilmektedir. Başka bir deyişle, her hangi bir
nedenden dolayı, kondenserde tümü sıvı haline getirilemeyen soğutucu akışkan, aşırı soğutma
için tasarlanan sistem veya devrelerden geçilerek sıvı haline getirilmekte ve sıvı olarak genleşme
valfına gönderilmektedir.

AŞIRI SOĞUTMANIN SOĞUTMA KAPASİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Soğutucu akışkanın aşırı soğutulmasında önem taşıyan bir konu, böyle bir yöntemin, soğutma
kapasitesi üzerindeki etkisidir. Aşırı soğutma işlemi boyunca (3-3’ işlemi) soğutucu akışkandan toplam
transfer edilen ısı aşağıdaki bağıntıdan hesaplanabilir:
Q= ∫ m.Cp(T).dT = m. ( h3 – h3’ )
Kondenser çıkışında uygulanan aşırı soğutma miktarı ile soğutma kapasitesindeki artış aynıdır.
Ancak, artış miktarı çeşitli soğutucu akışkanlar için farklı olabilir. Bu çalışmada, R22, R134a ve R407C
soğutucu akışkanları için, aşırı soğutmanın kapasite üzerindeki etkisi incelenmiş ve sonuçlar şekil 4.‘te
gösterilmiştir. (T3-T3’) sıcaklık farkının artması başka bir deyişle aşırı soğutmanın artması ile soğutma
kapasitesi doğrusal bir şekilde artmaktadır. Ancak, farklı soğutucu akışkanlar için artış oranı farklıdır.
Üç soğutucu akışkan için ayni aşırı soğutma miktarı uygulanıldığında, R407C soğutucu akışkanın
kapasite artışı R134a ve R22 soğutucu akışkanlardan daha fazla olduğu görülmüştür. Soğutucu
akışkanın debisi 1 Kg/sn olan bir soğutma çevriminde, R407C soğutucu akışkanın 25 °C aşırı
soğutulması sonucunda soğutma kapasitesinde 41.7 KW artış sağlanırken, R134a ve R22 soğutucu

80

R407C

R134a

60
KAPASİTE ARTIŞI (KW)

R22

40
20
0
0

20

40

60

AŞIRI SOĞUTMA (T3-T3')

Şekil4. R22, R134a ve R407C ile Çalışan, Tcon=55 °C ve Akışkan Debisi 1 Kg/sn olan Soğutma
Çevriminde Aşırı Soğutmanın Sağladığı Kapasite Artışı
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akışkanları için sırası ile bu sayı 37.8 KW ve 33.6 KW’a düşmektedir. Çeşitli soğutucu akışkanlardaki
farklı kapasite artışı, soğutucu akışkanların özgül ısısı ile açıklanabilir.
Aşırı soğutma işlemi sabit basınçta gerçekleştiğinden, her hangi bir küçük δT sıcaklık farkı için
transfer edilen ısı aşağıdaki bağıntıdan bulunabilir:
δQ=m .Cp(T) . δ T
Görüldüğü gibi sabit debi ve sıcaklık düşüşünde, soğutucu akışkandan transfer edilen ısı soğutucu
akışkanın özgül ısısı ile orantılıdır.
Ayni debi ve sıcaklık düşüşünde özgül ısı katsayısı fazla olan soğutucu akışkanın kapasite artışı daha
fazladır. Şekil-5- R22, R134a ve R407C akışkanlarına ait özgül ısı katsayıların sıcaklığa göre
değişimini göstermektedir. R407C soğutucu akışkanın özgül ısısı R134a akışkanından ortalama %8
daha fazla ve R134a soğutucu akışkanın özgül ısısı da R22 soğutucu akışkanından ortalama %12
fazladır. Bu nedenle R407C ile çalışan sistemlerde aşırı soğutmanın sağladığı kapasite artışı ayni
şartlarda çalışan R22 ve R134a sistemlerinden daha fazla olacaktır.

2

R407C

1,8
Cp (KJ/Kg.K)

R134a

1,6

R22

1,4
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1
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80
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Şekil 5. R22, R134a ve R407C soğutucu akışkanları için Özgül Isının Sıcaklığa Göre Değişimi
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Şekil 6. R22 ile Çalışan ve Akışkan Debisi 1 Kg/sn olan bir Soğutma Çevriminde Tcon=30 °C ve
Tcon =50 °C ve Tcon =70 °C Sıcaklıklarında Aşırı Soğutmanın Sağladığı Kapasite Artışı

__________________________________

699

_______

Ayrıca, her üç soğutucu akışkan için sıcaklığın artması ile özgül ısı katsayısının arttığı görülmüştür.
Örneğin R22 akışkan için 30 °C’da özgül ısısı 1.282 KJ/Kg.K iken, 55 °C bu değer %14 artış ile 1.528
KJ/Kg.K yükselmektedir. Bu da, yüksek kondenzasyon sıcaklığında çalışan sistemlerde aşırı
soğutmanın daha fazla kapasite artışı sağladığını göstermektedir. Örneğin soğutucu akışkanın debisi
1 Kg/sn ve kondenzasyon sıcaklığı 30 C olan bir çevrimde kondenserden çıkan akışkanın 1°C
soğutulması, yaklaşık olarak 1.282 KW kapasite artışı sağlarken, bu değer 55 °C kondenzasyon
sıcaklığında 1.528 KW yükselmektedir. Şekil 6.‘den de görüldüğü gibi, aşırı soğutmanın artması ile
çeşitli kondenzasyon sıcaklıklarındaki kapasite artış farklıdır. Kondenzasyon sıcaklığının artması ile
aşırı soğutma neticesinde sağlanan kapasite artışı büyümektedir.

AŞIRI SOĞUTMANIN ENERJİ TASARRUFU AÇISINDAN İNCELENMESİ
Aşırı soğutma, kompresör gücü değişmeksizin soğutma kapasitesini arttırdığından enerji tasarrufu
sağlamaktadır. Sağlanan enerji tasarrufu, ekonomik açıdan aşırı soğutmanın uygulanmasında önem
taşımaktadır.
Belli bir evaporasyon ve kondenzasyon sıcaklığında çalışan bir soğutma sisteminde, soğutma
kapasitesinin arttırılması, kompresör gücünün arttırılmasını gerektirir. Aşırı soğutmada kompresör
gücü değişmediğinden her kapasite artışı, enerji tasarrufu olarak değerlendirilmelidir. Örneğin,
Copeland firmasının yarı hermetik kompresörleri ile çalışan ve evaporasyon ve kondenzasyon
sıcaklıkları sırası ile 2 °C ve 50 °C olan bir çevrimde, 1 KW soğutma artışı sağlamak , kompresör
gücünde ortalama 0.37 KW
artışı gerektirir (Şekil 7). Bu nedenle, bu şartlarda aşırı soğutma
yöntemi ile kazanılan 1 KW’lik kapasite artışı, 0.37 KW enerji tasarrufu sağladığı şeklinde
yorumlanmalıdır.
Belirli bir soğutma kapasitesi ile çalışan bir çevrimde, yeterince aşırı soğutma yapıldığında ayni
soğutma kapasitesini daha küçük kompresör ve enerji tüketimi ile elde etmek mümkündür. Bu
durumda, enerji tasarrufu, kompresör enerji tüketiminin azalması ve kompresör modelin küçülmesi (
kompresör açısından ilk yatırımın azalması) şeklinde karşımıza çıkabilir. Tablo 1., 2 °C ve 50 °C
evaporasyon ve kondenzasyon sıcaklıklarında tasarlanmak istenilen soğutma gruplarında, istenilen
soğutma kapasiteleri için kompresör modelleri ve onlara ait motor gücü ve sistem performansını
göstermektedir.
Seçilen kompresörler Copeland firmasına ait, yarı hermetik kompresörlerdir.
Kapasitenin artması ile kompresör modeli değişmekte, daha büyük kompresör kullanılmakta ve buna
bağlı olarak kompresör enerji tüketimi artmaktadır. Tablo –2- de ise aşırı soğutmanın uygulanması ile
ayni soğutma kapasitesi için kullanılacak kompresör modeli, kompresör gücü ve sistem performansını
göstermektedir. Görüldüğü gibi, yeterince aşırı soğutmanın uygulanması sonucunda daha küçük bir
kompresör modeli ve enerji tüketimi ile ayni soğutma kapasitesini elde etmek mümkündür. Bunun gibi
durumlarda, aşırı soğutma, kompresör ilk yatırım ve kompresör enerji tüketimi açısından tasarruf
sağlamaktadır.

SOĞUTMA KAPASİTESİ (KW)
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Şekil 7. Tev=2 °C, Tcon=50 °C Şartlarında Copeland yarı hermetik Kompresörlerinin Motor Gücüne
Göre Elde Edilebilen Soğutma Kapasitesi [2]
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Tablo 1. Tev=2 °C, Tcon=50 °C Şartlarında İstenilen Soğutma Kapasiteleri için Kullanılacak
Copeland Yarı-hermetik Kompresörler ve Gereken Motor Güçleri [2]
İstenilen
Soğutma Kapasitesi
(KW)

Kompresör
Modeli

Motor Gücü
(KW)

COP

74
89
109

D6SH3500
D6SJ4000
D8SH5000

27.77
32.87
39

2.69
2.72
2.82

Tablo 2. Tev=2 °C, Tcon=50 °C Şartlarında İstenilen Soğutma Kapasiteleri için Aşırı Soğutmanın
Yapılması durumunda Kullanılacak Copeland Yarı-hermetik Kompresörler ve Gereken
Motor Güçleri [2]
İstenilen
Soğutma Kapasitesi
(KW)
74
89
109

Aşırı Soğutma (T3T3’)
(C)
22
22
25

Kompresör
Modeli

Motor Gücü
(KW)

COP

D6SH3000
D6SJ3500
D8SH4000

21.46
27.77
32.87

3.34
3.23
3.32

AŞIRI SOĞUTMANIN GENLEŞME VALFI KAPASİTESİ ÜZEİNDEKİ ETKİSİ
Soğutma sistemlerinin tasarımında genleşme valfının doğru seçilmesi diğer çevrim elemanlarında da
olduğu gibi önem taşımaktadır. Genleşme valfının küçük seçilmesi evaporatörün iyi beslenmemesine
yol açarken, büyük olması da sıvı haldeki soğutucu akışkanın kompresöre kaçmasına sebep
olmaktadır. Aşırı soğutmanın uygulanması, genleşme valfının kapasitesini etkiler. Aşırı soğutmanın
uygulanması sonucunda, genleşme valfına daha düşük sıcaklıkta soğutucu akışkanın girmesinden
dolayı genleşme valfın seçimi için düzeltici katsayılar verilmektedirler. Tablo 3. Sporlan firmasına ait
R22 soğutucu akışkanın genleşme valfının giriş sıcaklığına göre düzeltici katsayılarını göstermektedir
[3]. Görüldüğü gibi soğutucu akışkanın genleşme valfına giriş sıcaklığının düşürülmesi ile düzeltici
katsayı büyümekte, başka bir deyişle genleşme valfının kapasitesi artmaktadır. Aşırı soğutmanın
uygulandığı sistemlerde genleşme valfın seçiminde mutlaka firmalar tarafından verilen düzeltici
katsayılar göz önünde bulundurulmalıdır.
Tablo 3. Sporlan Firmasına ait Termosattik Genleşme Valflarıın Seçiminde Soğutucu Akışkanın
Genleşme Valfının Giriş Sıcaklığına Göre Uygulanması Gereken Düzeltici Katsayılar
Soğutucu Akışkanın Giriş
sıcaklığı (F)
Valf Kapasite Artışını
Sağlayan Düzeltici Katsayılar
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1.56

1.45

1.34

1.24

1.12

1

Şüphesiz, aşırı soğutmanın uygulanması ile evaporatör kapasitesi artmaktadır. Bu nedenle genleşme
valfında da olduğu gibi evaporatör seçiminde de aşırı soğutma neticesinde soğutucu akışkanın giriş
sıcaklığının azalması ve kapasite artışı dikkate alınmalıdır.
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AŞIRI SOĞUTMANIN UYGULANMA YÖNTEMLERİ
Daha önce de değinildiği gibi, soğutma gruplarında genleşme valfına giren akışkanın gaz halinde
girmesini önlemek ve enerji tasarrufu sağlamak açısından, aşırı soğutma uygulanmaktadır. Literatür
araştırması, aşırı soğutmanın uygulanma amacı itibari ile
iki grupta sınıflandırılabileceğini
göstermiştir.
1. KLASİK UYGULAMALAR
Klasik aşırı soğutma uygulamalarında amaç, genleşme valfına kısmı buhar girmesini önlemek ve az
miktarda da olsa enerji tasarrufu sağlamaktır. Bu tip uygulamalara soğutma sanayinde geniş ölçüde
rastlanmaktadır. Klasik uygulamalarda doymuş sıvı halinde kondenserden çıkan soğutucu akışkan,
basit ek devreler ile aşırı soğutulmaktadır. Hava ile soğutulan kondenserlerde aşırı soğutma
kondenserin alt kısmına eklenen devreler ile yapılmaktadır (şekil 8.). Su ile soğutulan kondenserlerde
ise, aşırı soğutma kondenser içine soğutucu akışkan çıkmadan önce konulan ek borular vasıtası ile
sağlanmaktadır.

Şekil 8. Hava ile Soğutulan Kondenserlerde Aşırı Soğutma için Tasarlanan Ek Devreler

Sanayide rastlanabilecek diğer bir klasik uygulama ise sıvı hattı ile emme hattı arasında konulan ısı
değiştirgeçleridir (Şekil 9.). Isı değiştirgeci yardımı ile kondenserden çıkan sıvının sıcaklığı emme
hattındaki düşük sıcaklıkta bulunan buhar vasıtası ile düşürülmektedir. Bu tip uygulamanın amacı
aşırı soğutmanın yanısıra emme hattında kompresöre girebilecek olası bir sıvı hareketini önlemektir.
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Şekil 9. Sıvı Hattı ile Emme Hattı arasında Konulan Isı Değiştirgeci
2. ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK UYGULAMALAR
Çağımızda kullanılan enerji kaynakların sınırlı olması, çeşitli sistem ve cihazlarda verimi arttırma
yolları üzerine çalışmaların artmasına neden olmuştur. Bu doğrultuda, soğutma sistemlerinde de
verimi arttırma yöntemleri araştırılmaktadır. Kondenserden çıkan soğutucu akışkanın aşırı soğutulması
çevrimin verimini arttırma yöntemlerinden biri olup, bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Çeşitli
nedenlerden dolayı, enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar sanayide beklenen ilgiyi görmemiş, ancak
ileride çıkabilecek muhtemel bir enerji krizinde bu tip uygulamaların daha fazla önem kazanacağı
şüphesizdir.
Bu bölümde enerji tasarrufu amacı ile yapılan aşırı soğutma uygulamaları üzerine literatür araştırması
yapılmıştır. Literatür araştırması enerji tasarrufuna yönelik aşırı soğutmanın çeşitli yöntemlerle
uygulanabileceğini göstermiştir. Burada yöntemlerin tümünü
incelemek mümkün olmadığından,
literatürde yer alan gerçekçi ve etkin yöntemler seçilmiş ve bunların üzerine durulmuştur. Bu
yöntemlerin uygulanması da kendine göre avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Ancak, bu yöntemlerin
detayına girmek, bu makalenin fiziksel boyutunu aşmaktadır. Bu nedenle aşağıda kısaca aşırı
soğutma yöntemleri ve bu yöntemi öneren firmaların yorumu üzerinde durulacaktır.
Mekanik Aşırı Soğutma
Şekil 10 .birbirine birleştirilmiş, iki soğutma sistemini göstermektedir. Bunlardan biri ana sistem olup,
diğeri ise aşırı soğutma görevini yapan soğutma sistemidir. İki soğutma sistemi bir ısı değiştirgeci
vasıtası ile birbirine bağlanmıştır. Bu ısı değiştirgeci ana sistem için aşırı soğutma görevini yaparken,
ikinci soğutma sistemi için evaporatör görevini görmektedir. Ana sistemin kondenseri çıkışında bir
aşırı soğutma söz konusu olduğundan, sistemin soğutma kapasitesi artmaktadır. İki sisteme ait
termodinamik çevrimi Şekil 11.’de P-h diyagramı üzerinde gösterilmiştir.
Aşırı soğutulmuş olan böyle bir soğutma sisteminin verimi ayni kapasiteyi veren bir normal soğutma
sisteminden daha fazladır. Bunun nedeni ise, aşırı soğutma görevini yapan sistemde evaporasyon
sıcaklığının normal bir sistemden daha yüksek olmasıdır. Böylece bu tip bir sistem bir bütün olarak
düşünüldüğünde normal bir sistemden daha yüksek bir verime sahiptir. Özellikle evaporasyon sıcaklığı
düşük olan sistemlerde böyle sistemin uygulanması ile %20 ila %30 arasında enerji tasarrufu
sağlanabileceği iddia edilmektedir. Enerji tasarrufunun yanında verimin yüksek olmasından dolayı
böyle bir sistemin kullanılmasının ilk yatırım ve bakım giderleri açısından da tasarruf sağlayacağı
iddia edilmiştir [4].
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Şekil 10. Mekanik Aşırı Soğutmanın Şematik Gösterimi

Şekil 11. Mekanik aşırı soğutmanın P-h diyagramı üzerine Gösterimi

Soğutma Kulesi ile Aşırı Soğutma
Daha önce de değinildiği gibi, klasik aşırı soğutmayı sağlayan kondenserdeki ek devreler soğutucu
akışkanın sıcaklığını belirli bir sıcaklığa kadar düşürebilir. Enerji tasarrufuna yönelik uygulamalarda
ise, daha da soğutulmuş akışkan istenildiğinde ek sistemlerin kullanılması gerekmektedir. Literatür
araştırması, soğutucu akışkandan ortama daha fazla ısı transferi sağlayan ek sistemler üzerinde
çalışmaların yapıldığını göstermiştir. Yapılan çalışmalardan birini Şekil 12.’de gösterilmiştir. Kondenser
çıkışında sıvı halinde bulunan soğutucu akışkan, soğutma kulesinin suyu ile daha da soğutulmakta,
böylece aşırı soğutma yapılmaktadır. Yapılan aşırı soğutma ise sistemin soğutma kapasitesini
arttırmaktadır. Soğutucu akışkandan suya transfer olan ısı, soğutma kulesinin yardımı ile ortama
atılmaktadır. Soğutucu akışkan ile soğutma kulesinin suyu arasında ısı transferi bir ısı değiştirgeci
vasıtası ile sağlanmaktadır. Bu sistem Amerika’da orta ve yüksek sıcaklık ortamlarında çalışan
soğutma gruplarına uygulanmış ve iyi sonuçların elde edildiği iddia edilmiştir. Böyle sistemlerin
kullanılması durumunda fan, motor, serpantin ve kompresördeki ilk yatırım tasarrufları ile beraber
elektrik tüketiminde de bir enerji tasarrufu sağlanmaktadır [5].
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Şekil 12. Hava Soğutmalı Kondenserli bir Sistemde Küçük Bir Soğutma Kulesi ile
Aşırı Soğutmanın Sağlanması

Buz Depolama Teknolojisi ile Aşırı Soğutma
Bu tip aşırı soğutma uygulamalarında, soğutma sistemi ile beraber buz depolama tankı
kullanılmaktadır. İstenilen soğutma kapasitesi, cihazın sağladığı soğutma kapasitesinin üzerinde ise,
kondenser çıkışındaki soğutucu akışkan buz depolama tankından geçilerek sıcaklığı düşürülmekte,
başka bir deyişle aşırı soğutma işlemi yapılmaktadır.
Örneğin soğutma kapasitesi sıfır olan gece periyodunda soğutucu akışkan, iç üniteye girmeden buz
depolama tankından geçerek, buzun oluşmasını sağlamaktadır. Daha sonra, istenilen soğutma
kapasitesi cihazın verdiği kapasitenin üzerine çıktığında, kondenser çıkışındaki soğutucu akışkan buz
depolama tankından geçirtilerek sıcaklığı düşürülmekte başka bir deyişle aşırı soğutma yapılmaktadır.
Böylece sistemde ek bir kapasite ile istenilen kapasiteye ulaşılmaktadır. Şekil 13 ve 14, böyle bir
sistemde cihazın bağlantı şekilleri, şarj ve deşarj durumundaki çalışma prensibini göstermektedir [7].
Buz depolama ile aşırı soğutmanın yapılması Daikin firması tarafından VRV sistemleri ile beraber
kullanılmıştır. Firma tarafından yapılan çalışmalar böyle yöntem ile aşırı soğutmanın uygulanması
%30 kapasite atışı sağlayabileceğini göstermiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Soğutma sanayinde aşırı soğutma yaygın olarak kullanılmaktadır. Çoğu uygulamaların amacı
genleşme valfına olası bir gaz girişini önlemektir. Bu nedenle hava veya su ile soğutulan
kondenserlerde, soğutucu akışkan kondenseri terk etmeden önce ek devrelerden geçmekte ve
sıcaklığı kondenzasyon sıcaklığı altına düşmektedir.
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Şekil 13. Şarj Sırasındaki Buz Oluşumu

Şekil 14. Deşarj Sırasındaki Aşırı Soğutmanın Yapılması
Aşırı soğutmanın kapasite artışı üzerindeki etkisi akışkan maddesine göre değişmektedir. Özgül ısı
katsayısı fazla olan soğutucu akışkanlarda, kapasite artışı fazladır. Yapılan çalışmada R407C
soğutucu akışkan ihtiva eden sistemlerde aşırı soğutman dolayı kapasite artışı R134a ve R22
akışkanlardan daha fazla olduğu görülmüştür. Aşırı soğutmada kapasite artışı kondenzasyon
sıcaklığına da bağlıdır. Yüksek kondenzasyon sıcaklığına sahip olan çevrimlerde aşırı soğutmanın
uygulanması daha fazla kapasite artışı sağlar.
Literatür araştırması, son zamanlarda enerji tasarrufuna yönelik aşırı soğutmanın uygulanması
üzerinde çalışmaların yoğunlaştığını göstermiştir. Yapılan çalışmalar içinde, üç çalışma burada kısaca
anlatılmıştır. Bu çalışmaları yapan araştırmacıların ortak düşünceleri, böyle bir yöntemin uygun
şartlarda kullanıldığında hem kompresör ilk yatırım ve hem kompresör enerji girişi açısından tasarruf
sağlanabileceği yönündedir. Örneğin, kondenzasyon sıcaklığı 50C ve 1kg/sn debi ile çalışan bir
çevrimde kompresör enerji girişi değişmeden 20 C aşırı soğutmanın yapılması, yaklaşık 37 KW bir
kapasite artışı sağlar.
Literatürde önerilen yöntemlerin ekonomik olması çeşitli faktörlere bağlıdır. Böyle sistemlerin
ekonomik açısından uygunluğu, çevre koşulları, kondenzasyon ve evaporasyon sıcaklıkları ,çevrimin
çalışma süresi, soğutma sisteminin ilk yatırım maliyeti , kompresör enerji tüketim maliyeti gibi
faktörlere bağlıdır.
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ÇEŞİTLİ AMAÇLI SALONLARIN YANGIN GÜVENLİĞİ
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ÖZET
Bildiride değişik amaçlı salonlarda tasarım aşamasında yangını önlemek için yapılması istenen
unsurlar açıklanmaktadır. Salon, sahne ve çeşitli yardımcı alanlarıyla birlikte çalışan salonlu yapılarda
önemli olan unsurlardan biri, seyircilerin, sanatçıların ve görevlilerin yangın durumunda yapıyı güvenlik
içerisinde boşaltmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede seyircilerin salonu boşaltma sürelerine göre
koltukların düzenlenmesi, kaçış yollarının düzenlenmesi, salonlarda ki kaplama malzemelerinin
yangına dayanıklılığı, sahne ile salon arasında yangın perdesinin tasarlanması vb. incelenmektedir.
Bildiride seyirci sayısına, kullanılan malzemelerin yangına dayanıklılık sınıfına göre salonların katlarda
tasarlanma sınırları, kaçış yolunun uzunluğuna ve yapıda ki insan yoğunluğuna göre kaçış süresinin
bulunması ve yangından korunmak için salonlarda istenen diğer işlemler yer almaktadır.

1. GİRİŞ
Geçmişten günümüze kadar salonları bulunan yapılarda, diğer kamu yapılarından daha fazla yangın
çıktığı görülmektedir. Salon ve sahne aydınlatmasının tarihi gelişimini incelerken elektrik lambaları ve
çağdaş aydınlatma kaynaklarının kullanımından önce salon ve sahnenin kalkıp inen özel avize
üzerinde bulunan yüzlerce mumla aydınlatıldığını söylemek gerekir. XIX. yüzyılda mumların yerine
içinde fitil bulunan yağ doldurulmuş kandiller almaya başlamıştır. Bu arada doğal gaz bulunan
bölgelerde gaz lambaları tercih edilmiştir. Gösterilen ışık kaynakları, XVIII. - XIX. yüzyıllarda çok
sayıda tiyatro yapısında yangına yol açmışlardır. Bunlarla birlikte bazı tiyatro yapılarının hemen
yanında gaz lambaları için yapılan gaz depolarında patlamalarda bir çok yangına neden olmuştur.
Günümüzde salonlarda çıkan yangınların nedeni, genelde sahne yüzeyinde, alt bölümünde ve
kulesinde bulunan değişik ve karmaşık yapıdaki teknik makine ve tesisatın işleyişini sağlayan elektrik
donanımlarında oluşan çeşitli arızalardır. Bu nedenlere salon ve sahne genel aydınlatma kaynakları,
çok sayıda ışıklığı değişik , doğrultusu ayarlanabilen projektörler, değişmez ve dinamik izdüşümü olan
projeksiyon tesisatları ve ultraviole ışınımlar veren cihazların bozulması ile çıkan yangınlarda
eklenmektedir. Bunlarla birlikte elektroakustik ses güçlendirici sistemlerin arızalanması sonucu elektrik
hatlarında kısa devreler oluşabilir. Seyirci, sanatçı ve görevlilerin sigara içilmesi yasaklanan alanlarda
sigara içmeleri de yangınlara neden olan bir diğer unsurdur.
Tüm bu tehlikelere karşı, kullanılan aydınlatma kaynaklarının ve ses güçlendirici cihazların güvenliğini
sağlamak, salonları olan yapılarda taşıyıcı sistemi yangına dayanıklı malzeme ve konstrüksiyonlarla
oluşturmak, salonların iç kaplamalarında akustik açıdan tercih edilen kolay yanıcı malzemelerin
yangından korunmasını sağlamak gerekmektedir. Aynı zamanda kaçış ve çıkış yollarının düzgün
tasarımını ve yangında oluşan dumanın kontrolünün sağlanmasına dikkat edilmelidir. Sahnede çıkan
yangının salona ve tam tersine salonda çıkan yangının sahneye ulaşmasını engellemek için özel bir
yangın perdesinin kullanılmasına önem verilmelidir.
Araştırdığımız uluslararası standardlarda ve tasarladığımız çok sayıda salonları olan yapılarda, yangın
paniğinde yapının anında güvenli bir şekilde boşaltılmasında ve yangının anında kontrol altına
alınmasında aşağıdaki kurallara önem verilmiştir:
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Seyirci koltuklarının düzenli bir şekilde yerleştirilmesi,
Salon kapı genişliklerinin seyirci sayısına göre seçilmesi,
Kaçış yolları, koridor, merdiven ve çıkış alanlarının mimari planlaştırma ve konstrüktiv açıdan
olumlu dizaynı,
Taşıyıcıların ve kaplama malzemelerinin yangına karşı dayanıklı olması,
Yangında çıkan dumanın kontrolü.

Sunduğumuz bildiride, Türkiye' de ilk kez değişik amaçlı salonların tasarım aşamasında yukardakilere
dayalı yangın güvencesini belirleyen çözüm yolları verilmektedir.
2. SALONLARIN YANGIN GÜVENLİĞİ
2.1. Seyirci Yerlerinin Düzenlenmesi
Bir çok ülkede mevcut olan değişik amaçlar için yapılmış salonlar ve bizim tasarladığımız salonlarla
birlikte 90' a yakın kapalı salon projelerinde yürüttüğümüz araştırmalar sonucu Şekil 1.'de görüldüğü

Şekil 1. Mevcut salonların uzunluklarına göre dağılım grafiği
gibi %90' a yakın incelenen salonlar 18 - 42 m uzunluklar arasında yer alırken, bunların içerisinde en
yaygın kullanılan salon uzunlukları 26 - 36 m arasındadır. İncelenen salonlar uzunlukları açısından,
koltuk sayısına ve uzunluğuna bağlı olarak seyircilerin yalnızca parter, parter ve bir balkon ve birde
parter ve iki değişik katta bulunan balkonda yerleştirildiği değerlendirilmiştir. Şekil 2' de görüldüğü gibi
seyirci yerlerinin değişik alanlarda bulunmasına rağmen salon uzunlukları yukarda belirtilen sınırlar
içerisinde yer almıştır.

Şekil 2. Seyirci yerlerinin sayısı ile salon uzunluğu arasındaki bağlantı grafiği
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Bu incelemenin amacı, salonun geometrik boyutlarına, koltukların değişik katlarda yer almasına bağlı
olarak salonun kaçış kapılarına kadar seyircilerin kısa zamanda engellere takılmadan ulaşmalarını
sağlamaktır. Seyircilerin kaçış kapılarına kısa sürede ulaşmaları;
•
•
•

Sahnenin seyirciler tarafından engelsiz görülebilmesinin sağlanması için öngörülen döşeme
eğimine,
Salonun boyutlarına bağlı olarak grup şeklinde koltuk yerlerinin düzenlenmesine,
Salonun boyuna ve genişliğine göre geçitlerin ve çıkış kapılarının genişliğinin uygun olarak
seçilmesine bağlıdır.

Sahnenin normal görülebilmesi için salonun döşemesi eğimli, basamaklı, içbükey veya yatay yüzey
şeklinde tasarlanabilir. Basamak olmadan tek bir eğimde seyirci yerlerinin yerleştirilmesi, yangın
paniğinde seyircilerin salonu kısa süre içerisinde engelsiz olarak boşaltmalarını sağlamaktadır. Yangın
güvenliği olumlu olan bu yöntem koltukların sıra sayısı 10 - 12'yi geçmeyen salonlar için geçerlidir.
Sıra sayısının daha fazla olması, sıralar arasında kot farkının olmasını gerektirmektedir ki bu da
eğimin daha sert tutulmasıyla sağlanabilmektedir. Salonda sert eğimli boyuna geçitler, yangın
paniğinde seyircilerin istenen zaman içerisinde salonu boşaltmalarını olumsuz etkilediğinden, tek
eğimli salon döşemelerinin sınırlı uzunluktaki salonlarda uygulanması önerilmektedir. Genelde mevcut
salonların uzunluklarının 26 - 36 m arasında sınırlandığı göz önüne alınırsa, seyirci sıralarının 3 - 4
gruba bölünerek basamaklı profil üzerine yerleştirilmesini tercih etmekteyiz. Birinci grupta sıraların
sayısı 5 - 7, ikici grupta 7 -10, üçüncü grupta ise 10 14 vb. olabilmektedir. Basamak şeklindeki döşeme
profilini kurarken,

Şekil 3. Basamak şekilli döşeme profilinin kurulma koşulları

sahne üzerinde seçilen gözetim noktası "S" ile grubun son sıralarındaki koltuklara kadar olan mesafe
"m" ile değil sıraların sayısı ile ifade edilebilir(Şekil 3). "S" noktası sahne alanından ve bordüründen
1.5. m mesafede yer almaktadır. Grup içerisinde eğim yüzeyinin yüksekliği,
H = r × (m - n)

(1)

denkleme göre bulunur; r: grup içerisinde yer alan basamakların yüksekliği(cm), m,n: uygun olarak
grup içerisinde son ve ön sıralardaki koltukların sıra sayısıdır(n=1). Parter katının sahneye yakın
birinci grubunda r = 10 12 cm, bir sonraki grupta r = 15 - 18 cm, balkon alanında ise r = 25 - 35 cm
değerlerini almalıdır.
Görme ile ilişkili olarak bu şekilde bir profille düzenlenen koltuklar, yangın çıktığında seyircilerin belirli
bir zaman içerisinde salonu boşaltabilmelerini kolaylaştırmaktadır. Gruplar şeklinde seyircilerin
yerleştirilmesi gruplar arasında orta ve gruplara dik yan geçitler tasarlanmalıdır. Şekil 4.' de salonun
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Şekil 4. Salonun parter ve balkonunda koltukların düzenlenme şeması
parter ve balkonunda bulunan koltukların genel olarak planda ve ayrıca değişik bölgeler üzerinde
düzenlenme şekilleri verilmektedir. Burada geçitlerin minimal genişlikleri de gösterilmiştir. Koltuk
sırtları arasında kalan mesafe koltuk tipine uygun olarak bırakılmalıdır. Salon koltukları yumuşak, yarı
yumuşak ve sert olmak üzere salonun amacına bağlı olarak üç gruba ayrılır. Yumuşak ve yarı
yumuşak koltuk sırtları arasında ki mesafe 100 - 110 cm olmalı, sert koltuklarlarda ise bu mesafe 90
cm' e indirilebilmektedir. Koltuk sıraları arasında ki geçitler en az 45 cm bırakılmalıdır. Balkonlarda ön
sıradan korkuluğa kadar olan mesafe en az 90 cm olmalıdır. İki taraflı çıkış olduğunda bir sıradaki
sürekli koltuk sayısı en fazla 40, tek taraflı çıkış olduğunda ise bu sayı 18 olabilir. Genişliği az olan
salonlarda iki yan geçit tasarlanabilir.
Salonlarda ki giriş kapılarının genişliği ve nerede yer alması gerektiği, seyircilerin kısa sürede salonu
boşaltmaları için en önemli unsurdur. Kapılar gruplar arasında yer alan orta ve yan geçitlerin birbiri ile
kesişme yerlerinde tasarlanmalı ve buraya yönelen insan akışını karşılamak için yakınında bulunan
koltuklar kaldırılmalıdır. Kapılar dışarı açılmalı ve genişlikleri 100 kişiye 100 cm genişlik bırakılması
ilkesiyle belirlenmelidir. Salonun parter ve balkon bölümlerinin her birine ayrıca en az iki kapının
tasarlanması gerekmektedir. Salon kapılarının her birinin genişliği balkon kapıları dahil 120 - 240 cm,
loca giriş kapıları ise 100 cm' den az olmamalıdır.
2.2. Salonu Bulunan Yapıların Boşaltma Süresinin Değerlendirilmesi
Salonu bulunan yapılarda yangın paniğinde seyircilerin, sanatçıların ve görevlilerin yapıyı tamamen
terk etmesi zaman ve mekan açısından üç aşamada gerçekleşmektedir. Birinci aşama seyirci
koltuklarından salon kapılarına veya sanatçı ve görevlilerin en kuytu mekanlardan kaçış yollarına
kadar almaları gereken mesafeyi, ikinci aşama kaçış yolları ile yapının çıkış kapılarına kadar olan
mesafeyi, üçüncü aşama ise yapının hemen çıkışından sokak ve meydanlara insanların dağılımını
kapsamaktadır. Birinci aşamada insanlar alev ve dumanla karşı karşıya olduklarından ve insan hayatı
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için tehlike oluşturduğundan büyük önem taşımakta ve çok kısa süre içerisinde tamamlanması
istenilmektedir. İkinci ve üçüncü aşamalar daha az tehlike taşıdıklarından daha uzun bir sürede
tamamlanabilirler.
Yapıyı terk etmenin ikinci aşamasında; fuaye, vestiyer ve diğer mekan alanlarının mimari
kompozisyonuna bağlı olarak insanların rahat bir şekilde dışarı çıkmalarını sağlamak
amaçlanmaktadır. Tablo 1' de seyircilere hizmet eden bölümün, dolaşım mekanlarının bu isteklere
bağlı olarak kişi başına olması istenen alanlar yer almaktadır.
Tablo 1. Seyircilere hizmet eden mekanların alanları
Mekanların Adları

Kişi başına istenen mekan alanları(m2)

Seyirci salonu

0.6 - 0.8

Gişeler

0.05

Hol veya fuaye

0.5

Vestiyer

0.1

Kafeterya veya büfe

0.2

Sigara içme odası

0.1

Salonlarda insan akışı koltuk sıralarının aralarından başlayarak bir akış ve sonradan yan ve orta
geçitlerdeki akışlarla birleşerek bir kaç akış oluşturur. Fuaye ve hollerde seyirci akışları kompleks
akışlara geçmektedir. Salon içerisinde kişi akış sıklığı(KAS) seyircilerin salonu boşaltma aşamasında
önemli rol oynamaktadır. KAS seyirciler tarafından doldurulan geçit alanının toplam geçit alanına oranı
şeklinde bulunabilir(m2/m2). KAS geçitlerin seyircilerle dolma düzeyini açıklamaktadır. Bu düzey her bir
seyircinin yatay yüzey üzerinde bulunan izdüşümünün alanına eşit olup, seyircinin şişmanlık
durumuna ve yaşına bağlı olarak değişmektedir. Seyircinin izdüşümünü ortalama bir elips olarak kabul
ettiğimizde bu izdüşümün alanı;
a⋅c
(2)
ƒ=π
4
formülü ile bulunabilir; a: seyircinin genişliği(m), c: eni(m)' dir. Değişik biçimli seyircilerin izdüşümünün
alanı 0.04 - 0.126 m2 arasında değiştiği formülle bulunmuştur. Böylece KAS = 0.5 m2/m2 olduğunda
geçit ya da kaçış yolunun örneğin % 50' sinin, KAS = 1 m2/m2 olduğunda ise yolun % 100' ünün
seyirciler tarafından doldurulduğunu söylemek mümkündür. Yangın paniğinde elbette ki KAS' ın
değerleri artmaktadır.
Diğer yandan KAS azaldıkça kişilerin hareket hızı(KHH) artmış olacaktır. KHH bir adımda alınan yolun
uzunluğu ve belli bir zaman içerisinde atılan adım sayısına bağlı olarak;
V = n . lu

(3)

formülü ile bulunabilir; n: bir dakikada atılan adım sayısı, lu: bir adımın uzunluğunu(cm) belirtmektedir.
Serbest ve yatay bir alanda n = 100 ve lu = 75 cm olduğu kabul edilirse KHH 75 m/dak olmaktadır.
Tabii ki KAS artması adım uzunluğunun ve KHH azalmasına yol açacaktır. KAS' ın en kritik artış
noktasına ulaşması durumunda KHH = 15 - 17 m/dak değerine inmiş olacaktır. KHH bu değeri salon
çıkışından en uzakta veya istenen yerinde bulunan seyirci koltuklarından seyirci akışının kritik
sıkışması durumunda kapıya kadar yürümesi için gereken zamanı bulmak için imkan verir. Şekil 1' de
görüldüğü gibi, salonlarda en yaygın uzunluğun 35 m' yi aşmadığı göz önüne alınırsa ve optimal koltuk
düzenlenmesinde salon çıkışından en uzakta bulunan seyirci koltuğundan salon çıkışına kadar olan
mesafe 25 m olursa, bu mesafeyi katetmek için seyirciye 25:15=1.7 dak zaman gerekmektedir. Bu
yüzden en büyük salonlarda optimal koltuk düzenlenmesinde, yangın paniğinde salon çıkışından en
uzakta yer alan seyircinin sıkışık durumda salonu terk etmesi için gereken zaman 2 dakikayı
aşmamalıdır. Bazı Avrupa ülkelerinde ve Rusya' da salonda yangın çıktığında, hacmine uygun olarak
seyirciler tarafından salonun boşaltılma zamanının mevcut standard değerleri Tablo 2' de verilmiştir.
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Tablo 2. Yangın çıktığında salonun hacmine uygun boşaltılma zamanı
Boşaltılma zamanı (Dakika)
Salonun tipi
Sahne
kulesi
olduğunda Sahne kulesi
olmadığında

Salon hacmi(bin m3)

Tüm yapının boşaltılma

≤5

10

20

2.5 3.5

3.7 4.0

--- 4.5

zamanı
6 6

Bu ise bizim ilettiğimiz yöntemle tasarlanmış salon projesine ve koltukların düzenlenmesine dayalı
olarak istenen koltuktan en yakın yerde bulunan kapıya kadar olan mesafeye ve KAS' ın en yüksek
kritik artışında KHH' nin aldığı değere göre seyircilerin salonu boşaltma zamanı bulunabilmektedir.
Seyirci, sanatçı ve görevlilerin yapının en kuytu mekanlarından kaçış yolları ile çıkış kapılarına kadar
yapıyı terk etmeleri için ikinci aşama fuaye, koridor ve merdivenlerde gerçekleşmektedir. Merdivenlere
ya da yapının çıkışına yönelen ve yanmayan malzemelerle kaplanan koridorlar kaçış yolları olarak
değerlendirilmektedir. Kaçış yollarında merdiven eğimi en fazla 1.2, rampaların eğimi ise en fazla 1.6
olmalıdır. Bir kaç tane rampadan oluşan kaçış yollarında her bir rampanın uzunluğu 5 m' yi aşmamalı,
kaçış sırasında insanların kaymalarını ve düşmelerini önleyebilecek türden malzemelerle
kaplanmalıdır. Salon ve balkon çıkış kapılarına yakın koridor ve fuayede döşeme üzerinde halı
kullanılmasına izin verilmemektedir.
Koridor genişliği en az iki insanın yan yana akışına imkan verebilmesi göz önüne alınırsa ve akışın
normal genişliği 60 cm kabul edilirse, kapıların açılmadığı koridorların genişliği en az 120 cm
seçilmelidir. Koridora tek yönden mekanların açılması durumunda bu genişliğe, koridora açılan
kapıların genişliğinin yarısı eklenmelidir. İki yönden de mekanların açılması söz konusu ise koridor
genişliğine yapılacak olan ekleme iki katına çıkmış olacaktır. Örneğin; iki taraftan koridora açılan
kapıların genişliği 100 cm olduğunda koridorun tam genişliği 220 cm olmalıdır. Tüm odalar bir kapı ile,
25 kişiden fazla insanın kullanabileceği makyaj ve hazırlık odaları ise en az iki kapı ile koridora ve
kaçış yollarına bağlanmalıdır. Odalardan yapının çıkış kapısına ulaşma mesafesi 50 m' yi
aşmamalıdır. Yağmurlama sistemlerinin kullanılması durumunda bu mesafe iki katına çıkarılabilir.
Salonu bulunan yapılarda merdivenler kaçış yolları ile doğrudan bağlantılı olmalı ve normal insan
akışına izin vermelidir. Aynı zamanda yanmayan ve dumanlanmayan malzemelerle oluşturulmalıdır.
Basamak genişliği, rıht yüksekliği ve merdiven eğimi çok önemlidir. Yapının üst katlarında bulunan
balkonla, giriş kotu veya fuaye arasında bağlantı kuran merdivenlerin genişliği, balkonda bulunan
seyirci sayısına bağlı olarak 120 - 240 cm arasında olması gerekmektedir. Balkondaki seyirci sayısı
500' ü aşıyorsa, balkon kodunda bulunan koridorlarda çıkış yoluna yapının genel merdiveni dahil(ikisi
yangın merdiveni) üç merdivenin düzenlenmesi gerekmektedir. Sanatçıların ve yardımcı bölümlerin
bulunduğu mekanlar bir kaç katta tasarlandığı zaman, katlar en az iki merdivenle bağlantılı olmalıdır.
Yapıda bulunan asansörlerin yangın çıkması durumunda yardımcı yedek araçlar olarak kullanılması
sağlanmalıdır. Ara sahanlık genişliği merdiven kolu genişliğinden az olmamalıdır. Asansör
bulunduğunda sahanlık genişliği en az asansör kapısının genişliğinin yarısı kadar fazla tutularak
1.6 m' den az olmamalıdır. Bina içinde veya dışında tasarlanan tüm yangın merdivenleri
dumanlanmamalı ve taşıyıcı elemanlarının yangına dayanıklılığı 120 dakika olmalıdır.
Sahne alanından kulede bulunan galeri katlara ulaşımı sağlayan ve çatıya kadar çıkan metal bir
yangın merdiveni mutlaka yapılmalıdır. Bu merdivenin yapılmaması durumunda sahne çatısına
dışardan yangın merdiveni düzenlenmelidir. Yapı dışında yapılacak olan yanmayan ve
dumanlanmayan yangın merdivenleri arasındaki mesafe 150 m' yi aşmamalıdır.
Salon asma tavanının arkasında bulunan havalandırma, aydınlatma, akustik ve sahne projektörlerine
hizmet veren koridorlara ulaşım balkon, koridor ya da uygun fuayelerden olmalıdır. Böyle bir ulaşımın
sağlanması imkansız olduğunda, bu mekana geçit sahne galerilerinden genişliği 70 cm olan çelik
merdivenlerle sağlanmalıdır. Projeksiyon odasıyla bağlantılı olan makinist odasında bulunan film
bantlarının yanmasıyla çıkan yangın ve ortaya çıkacak olan zehirli gazların yayılması durumunda
odanın hızla boşaltılması için doğrudan dışarıyla bağlantısının olması istenmektedir. Bu bağlantı çok
yakında bulunan ve kaçış yolu ile bağlantısı bulunan merdivenle de olabilir.
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Bodrum katında yerleştiren teknik servis bölümü alanı 300 m2 ' den fazla olmadıkça ve burada sürekli
çalışanların sayısı 5 kişiyi aşmadıkça bir çıkış merdiveni ile giriş katına ulaşımın sağlanması yeterlidir.
Alan büyüdükçe ve çalışan personel sayısı 15' i geçtiğinde dışarı ile dik bir merdivenle bağlantısı olan
çıkış bacası ilave edilmelidir.
Seyirci, sanatçı ve görevlilerin salonun ve yapının en kuytu mekanlarından kaçış yollarıyla çıkış
kapılarına kadar terk etmelerinin birinci ve ikinci aşamalarında KAS' ın değerine ve çıkışa kadar olan
uzaklığa (l ’e) bağlı olarak insanların yapıyı boşaltma süreleri Şekil 5 ' de verilen grafik yardımıyla
T(Dakika)

l (m)

12
11

120

10

110
100

9
8

90

7

80

6

70

5

60

4

50

3

40

2

30

1

20

0

2

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2

KAS(m /m )

Şekil 5. İnsanların yapıyı boşaltma sürelerini bulmak için kullanılan grafik
bulunabilir. Örneğin KAS = 0.6, l = 60 m olduğunda boşaltma süresi 3.5 dakika olmaktadır. Bu grafik
aracılığıyla diğer kamu yapılarında verilmiş değerlere göre yapının boşaltma süresi de bulunabilir.
Tüm yapının terk edilmesinde üçüncü aşaması, çıkış kapılarından yapı önünde bulunan sokak ve
meydanlara insanların dağılımını sağlamaktır. Bu aşamada yapıdan çıkış kapılarının insan akışını
kesmeden geçirebilme başarısı önem taşımaktadır. Kapılardan bir dakikada geçebilen insan sayısı;
Q=δ.q

(4)

ifadesiyle bulunabilir; δ: kapının genişliği(m), q: kapıdan normalde insan geçebilme kapasitesi
(insan/m.dak). Bu gösterge 1 m olan kapıdan 1 dakika içerisinde geçebilen insan sayısını
belirtmektedir. İnsan akışı, kendi genişliğinden daha dar bir kapıdan geçerken, bir kaç kişiden oluşan
dışbükey formunu alarak kapının tıkanmasına yol açmaktadır(Şekil 6). Kapı genişliği küçük olunca

a) Genişliği az olan kapılarda

b) Geniş açılımlı kapılarda

Şekil 6. Değişik kapı genişliklerinde oluşan tıkanmalar
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2

Kapıdan insan geçebilme kapasitesi (kişi/m )

dışbükey küçük yarıçaplı olmakta ve arkadan gelen insan akışının baskısına şiddetle tepki
göstermektedir. Arkadan gelen insan akışının baskısı ile hareket durmakta, başka bir deyişle tıkanma
olmaktadır. Tıkanma olayı kapı genişliği 75 cm olduğunda görülmektedir(Şekil 6-a). Genişlik 90 cm
olduğunda arkadan gelen insan akışı, dışbükey oluşumun arasını yararak pulsasyonlu akışa yol açar.
Genişlik 120 cm olduğunda ise içbükey yarıçapı büyüyerek arkadan gelen insan akışı ile kolay
kaçabilme imkanı yaratmaktadır(Şekil. 6.b.). Kapı genişliğinden sonraki artış akış hareketinin
hızlandığını göstermektedir. Yapıyı terk etmenin üçüncü aşamasında akış kapılarının genişliğine bağlı
insanları geçirebilme kapasitesi Şekil 7' de verilen grafik aracılığıyla bulunabilir.

80

70

60

50

40
60

90

100

140 150

170 180

200

Kapı genişliği(cm)

Şekil 7. Kapıların genişliğine bağlı olarak insanları geçirebilme kapasitesi

İki merdivenle hole çıkış yapıldığında merdivenlerden birinin doğrudan dışarıya kaçış yolu olması
gerekmektedir. Çıkış kapısı yapıda en az iki tane olmalıdır. Salonlu yapıdan ya da direk dışarıyla
bağlantılı olan salondan çıkış kapıları birbirine yakın olmamalı, aralarındaki mesafe

l

≥ 1.5 √p

(5)

ifadesiyle bulunabilir; p: yapının ya da salonun çevre genişliğidir(m).
Yapıyı terk etmenin üçüncü aşamasında yapıdan hızla çıkış yapan insanların şehir ulaşım araçlarının
tehlike oluşturmadığı bir alana, geniş bir kaldırıma ya da meydana çıkmaları sağlanmak zorundadır.
Bu kuralın şehir imar planlarında yer alması gerekmektedir.
2.3. Salonlarda kullanılan malzeme ve konstrüsiyonların yangın güvenliği
Salonda taşıyıcı ve yüzeyleri kaplayan malzeme ve konstrüksiyonlar, yangında seyircilerin tahliyesi ve
söndürme süresi içinde korunabilmeleri için gerekli zaman boyunca sabit kalmaları sağlanacak şekilde
tasarlanmalıdırlar. Bu göz önüne alınarak salonu bulunan yapılarda genelde yangına karşı yüksek
dayanımı olan, hiç yanmaz (A1) ve zor yanan (A2) sınıfı malzemeler ve taşıyıcı konstrüksiyonlar
kullanılmalıdır. Salonda seyirci yerlerinin sayısına, kullanılan malzemelerin yangına dayanıklılık
sınıfına bağlı olarak katlarda yerleştirilme sınırları Tablo 3' de verilmektedir. Genelde salon yapısında
kullanılan malzemeler yanmaya dayanıklı olmalarına rağmen salon kaplamasında dayanıklılığı düşük
olan malzemeler uygulanmaktadır.
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Tablo 3. Yapı malzemelerinin yangına dayanıklılık sınıfına bağlı olarak salonların katta yerleşme sınırı
Yapı
Malzemelerinin
Yangına Seyirci Yerlerinin Sayısı
Dayanıklılık Sınıfı
Yüksek Dayanıklı (A1 Sınıfı)
300' e kadar
300 – 600
Orta Dayanıklı(A2 Sınıfı)
600' den fazla
300' e kadar
300 - 600

En Yüksek Kat Sınırı
16
5
3
3
2

Salonda istenen doğal ve yapay akustiğin sağlanması için seçilen bazı yanmaya dayanıklı olmayan
malzemeler ahşap, kontrplak, sunta, çeşitli sıvalar vb. den oluşmaktadır. Bu malzemeler salonun
duvar ve döşeme kaplamasında, sahne döşemesinde, orkestra çukurunda, asma tavanda ve
kapılarda yer almaktadır. Aynı zamanda salonların geniş açıklıklarında bazı durumlarda taşıyıcı çelik
makas veya uzay kafes konstrüksiyonlar kullanılmaktadır. Adı geçen kaplama malzemeleri yanmaya
dayanıklılık sınıfına göre yanan, çelik elemanlar ise zor yanar sınıfına dahildir. Bu malzemelerin
kullanılmadan önce yanma dayanıklılığını yapay yollarla artırmak için özel işlemlerin yapılması
gerekmektedir. Örneğin ahşap ve suntadan yapılan kaplama elemanlarında yanmayı geciktirmek için
dayanıklılık kazandırabilecek en yaygın yol, özel kimyasal maddelerle doyurulmaları veya ateşe
dayanıklı boyalarla boyanmalarıdır.
Ahşap ve benzeri malzemeler kimyasal maddelerle ve genelde antipirinle doyuruldukları zaman, bu
madde ile selülozun karşılıklı etkisi sonucu ilk önce alevli yanma aşamasında ayrılan ısı miktarı
azalmaktadır. Ahşap ve benzeri malzemelerden yapılmış detaylar 90o sıcaklıktaki kimyasal sıvı
içerisinde 21 saat bekletildikten sonra ısıtılmış sıvı soğutulur ve detaylar 20 - 25 oC sıcaklıkta bir süre
daha bekletilir. Ardından kurutma odasına alınır. Kimyasal maddeler etki açısından neme dayanıklı ve
normal olmak üzere ikiye ayrılır. Salonda kullanılan ahşap ve benzeri malzemelerin yanmaya ve neme
karşı dayanıklılığı sağlanmak zorundadır. Bu tür malzemelerin yüzeylerinin kimyasal maddelerle veya
ateşe dayanıklı boyalarla boyanması profilaktik karakter taşıyarak sadece yanmanın süresini
ayarlamaya yöneliktir. Kaplama sıvaların dayanıklılığını artırmak için kireç, alçı, anhidrit, perlit,
vermikülit gibi taş ve minerallerden elde edilen malzemeler veya asbest ve diğer mineral lifli çimento
katkılarını içeren harçlar kullanılabilir.
Salonlarda geniş açıklıklarda kimi durumlarda tavanın taşıyıcısı olarak kullanılan çelik ve uzay
konstrüksiyonların yangına karşı uygun bir şekilde yalıtılmaları gerekmektedir. Böyle bir yalıtımı
olmayan çelik konstrüksiyonlar yangın çıktıktan bir süre sonra dayanıklılığını kaybetmekte ve sonraki
aşamalarda da yük taşıma görevini kaybederek üzerindeki döşeme konstrüksiyonunun ve asma
tavanın dağılmasına ve düşmesine yol açmaktadır. Koruyucu önlem alınmayan çelik
konstrüksiyonların yangın durumundaki dayanıklılığı 0.25 saati geçmemektedir. Salonlarda genelde
ahşap asma tavanın kullanılması yangın aşamasında çelik konstrüksiyonu daha da olumsuz
etkilemektedir. Çelik konstrüksiyonların yalıtımı çevreyi sarma, kutuya alma ve kütlesel şekilde
yapılabilmektedir. En yaygın yöntem çelik taşıyıcıları yangına dayanıklı malzemelerle kaplama ve sıva
ile çerçeveye almaktır. Kaplama malzemesi olarak beton, betonarme, asbest ya da mineral lifli
çimento plaklar, püskürtme yoluyla yüzeylere uygulanan ve kimyasal maddeler içeren boyalar ve
benzerleri kullanılır.
Salonlarda taşıyıcı sistem tamamen çelik kiriş ve kolonlardan yapıldığında kolonların yalıtımı da,
yukarda açıklanan yöntemlerden biri ile yapılmalıdır. Taş ve yanmayan tuğla ile kolon kutuya alınırken
kolonun deforme olması durumunda kaplamayı etkileyebileceği göz önüne alınırsa, kaplama
malzemesinin 2 cm mesafede yapılması, aralarının ise betonla sıvanması gerekmektedir. Betonla
kolon çevresi sarıldığında, önce metal ağ kolona tutturulur ve basınç yoluyla beton, ağa uygulanarak
yalıtım oluşturulur. Gösterilen yollarla ve genelde taşla kütlesel yalıtım yapıldığında çelik kolonların
yangın karşısındaki dayanma süresi 90 - 120 dakikaya kadar ulaşabilmektedir.
2.4. Yangından Korunmak İçin Salonlarda İstenen Diğer İşlemler
Seyirci sayısı 800' ü aşan salonlarda sahne açıklığında, portalde, salonla sahne arasında yangını ve
zehirleyici gazların yayılmasını engelleyen, kalkıp inen demir perde yapılmalıdır. Sabit bir çerçeve
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üzerine tespit edilmiş saclardan yapılmış yangın perdesi portali yan yüzeylerden 40 cm, yukardan 20
cm içeriye doğru kapatmalıdır. Perde yangına dayanıklı olmakla birlikte sahnede çıkan yangın
sırasında oluşabilecek olan yüksek basınca karşıda dayanıklı olmak zorundadır. Bu açıdan perdenin
200 oC' de 40 kg/m2 yatay basınca dayanıklı olması istenmektedir. Yangın çıktığında perde portalın
yukarı yatay bölümünde yer alan yağmurlama borularından akıtılan basınçlı suyla soğutulmalıdır.
Perdenin indirilmesi ve kaldırılması itfaiye odasından, makine dairesinden veya sahneden idare
edilmeli ve ışık, ses sinyalleri ile bağlantılı olmalıdır. Çağdaş salonlarda perde yangın sırasında perde
otomatik olarak indirilmektedir.
Sahnede yangın olasılığının fazla olması nedeniyle, alınan özel önlemlerle beraber tüm yapının çeşitli
bölümlerinde, mekanların fonksiyon ve özelliklerine uygun olarak alarm verici, yangın yayılmasını
önleyici, yangın söndürücü yağmurlama sistemi ve yön gösterici önlemler alan bilgisayarlı otomatik
sistemler kullanılmalıdır. Otomatik sisteme salon kapıları üzerindeki çıkışı belirten lambalar, sanatçılar,
müzisyenler ve yardımcı teknik personelin bulunduğu sahne ve çevresindeki odaların çıkış yollarında
yer alan çıkışa doğru işaretlerde bağlanmalıdır. Salonda yan duvarlarda süpürgelik boyunca, orta
geçitlerde basamak rıhtlarında seyircilerin gözüne vurmayacak şekilde ışık kaynaklarıyla geçitler
aydınlatılmış olmalıdır. Kaçış yolları ve bunların girişlerine ulaşmak için kullanılacak koridorlar,
merdivenler gerektiğinde devreye girecek olan kesintisiz bir güç kaynağı ile aydınlatılmalıdır. İtfaiye
ekiplerinin odası, sahne kotunda bulunmalı, çıkışa ve merdiven evine yakın planlanmalıdır.
Teknik bölümler ve tesisatların yer aldığı mekanlar, diğer mekanlardan yangına dayanıklı duvarlarla
ayrılmalı, kapı ve pencereler yangına dirençli malzemelerden yapılmalıdır. Genelde yangına dayanıklı
duvarlar temele ya da yangına dayanıklı kirişler üzerine oturtulmalıdır. Çıkabilecek olan yangın
elektrik, ısıtma, havalandırma, su ve yapıda yer alan benzeri tesisatların güvenliğini azaltmamalıdır.
Makinelerin, hareketli sahne teknik ve tesisatlarının, aydınlatma ve akustik için kullanılan yüksek ve
alçak gerilimli elektrik kablolarının yangına dayanıklılığını sağlayan sistemler yapılmalıdır. Yangın
söndüren musluk ve hortumların yer aldığı dolaplar ve bunların dış kapıları, yangına dayanıklı
malzemelerden yapılmalıdır. Muslukların yerleşimi yapının herhangi bir noktasında çıkan yangına,
aynı anda en az iki hortumla su sıkabilmeye olanak verecek şekilde olmalıdır. Sahne alanında 3 - 4
yangın musluğu bulunmalıdır. Salon dahil tüm yapıda 20 m' yi aşmayacak mesafede musluklar yer
almalıdır. Islak mekanların dışında tüm mekanlarda otomatik yağmurlama sistemleri bulunmalıdır.
Yangında oluşan dumanın kontrolü, kaçış ve çıkış yollarının düzgün tasarımı sağlanmalıdır. Sahne
kulesi üzerinde bulunan, toplam alanı sahne alanının % 5' i kadar olması istenen duman ve
havalandırma bacaları dumanı salona yayılmadan dışarı atmalıdır. Duman bacalarının genel merdiven
evinde en az 1m2 çıkış ağızlı olması gerekmektedir. Duman bacaları doğal çekişle çalıştırılamazsa,
yangından etkilenmeyen bir mekanik sistemle yangın durumunda zorlamalı çekiş uygulanmalıdır.
Dumana engel olarak kullanılan duvarlar ve kapılar yangına dayanıklı malzemelerden yapılmalıdır.

3. SONUÇ
Salonları bulunan yapılarda, diğer kamu binalarından daha fazla yangın çıktığı tesbit edildiği için
tasarım aşamasında gereken önlemlerin alınması
büyük önem taşımaktadır. Çıkan yangın
tehlikelerine neden olan kaynaklar belirlenerek güvenliklerini sağlamakla beraber salonlarda akustik
açıdan yüzeylerin kaplanması için tercih edilen kolay yanıcı malzemelerin yangından korunma yolları
bildiride verilmiştir.
Araştırılan 90' a yakın salonda en yaygın olan uzunluklar bulunmuş ve seyircilerin kaçış kapılarına
kısa zamanda ulaşmaları için seyirci sıralarının bu uzunluklara göre gruplar şeklinde düzenlenmesinin
gereği ileri sürülmüştür. Grupların eğim yüzeyleri aynı zamanda sahnenin iyi şekilde algılanmasına
destek olmuştur.
Yangın paniğinde seyircilerin, sanatçıların ve görevlilerin yapıyı tamamen boşaltmalarının üç aşamada
gerçekleştiği belirtilmiş ve her bir aşamanın içeriğine girilerek kaçışı kolaylaştırma yolları verilmiştir.
Salon alanında kişi akışı sıklığı(KAS) ve kişilerin hareket hızı(KHH) gibi salonun boşaltılmasında
zaman açısından önem taşıyan kavramlar irdelenerek incelenmiştir. Salonun tasarlanmış projesine ve
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koltukların düzenlenmesine uygun olarak istenen koltuktan en yakında bulunan kapıya kadar olan
mesafeye ve KAS' ın en yüksek kritik artışında ve KHH' nin değerine göre seyircinin salonu boşaltma
zamanının bulunma yolları ortaya konmuştur. Aynı zamanda KAS' ın değerine ve çıkışa kadar olan
kaçış uzunluğuna bağlı olarak kişilerin tüm yapıyı boşaltma zamanını bulmak için kullanılan grafik
bildiride sunulmuştur.
Büyük salonlarda sahne açıklığında salonla sahne arasında yangını ve zehirleyici gazların yayılmasını
engelleyen kalkıp inen demir perdenin tasarımı açıklanmıştır. Yapının tasarım aşamasında yangından
korunması için salonlarda aranan önlemler ayrıca vurgulanmıştır.

KAYNAKLAR
[1] ABDÜLRAHİMOV, R., RIZAYEV, N., "Kamu Binalarının Mimari Konstrüksiyonları", Kitap, Bakü,
1984(Azeri dilinde).
[2] ABDÜLRAHİMOV, R., "Yapı Fiziği", Kitap, Bakü, 1983(Azeri dilinde).
[3] ABDÜLRAHİMOV, R., "Kamu, Endüstri ve Tarım Binaları", Kitap, Bakü, 1989(Azeri dilinde).
[4] ABDÜLRAHİMOV, R., "Salonlarda Doğal Akustiğin Sağlanması", İTÜ, Mimarlık Fakültesi Baskı
Atölyesi, Kitap, İstanbul, 1993.
[5] ABDÜLRAHİMOV, R., "Salonların Akustiği ve Tasarımı", Kitap, Trabzon, 1998.
[6] ANONİM, "Yangından Korunma Yönetmelikleri", Türkiye Yangından Korunma ve İtfaiye Eğitim
Vakfı, Ankara, 1994.
[7] ANONİM, "Türk Standardı, TS 10546, Yangından Korunma - Yapılarda Duman Engelleri", Ankara,
1992.
[8] ESMER, Ö., BARAN, S., ÖZEL, L., "Yangından Korunma Bina Tasarımı Üzerinde Etkileri", I.
Yangın Ulusal Kongreleri, Ulusal Kurultayı Bildirileri, ODTÜ, Ankara, 1981.
[9] KARS, F., "Mimari Tasarım Aşamasında Alınabilecek Yangın Güvenlik Önlemleri", Yangın
Güvenlik Önlemleri Semineri, Bursa, 1998.
[10] KURRA, S., ABDÜLRAHİMOV, R., TAMER, N., "Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Mimari Projelerinin
Akustik Yönden Değerlendirilmesi" İTÜ, Akustik Ünitesi, İstanbul, 1995.
[11] TAĞIZADE, T., HÜSEYNOVA, R., "Yangından Savunma İle İlgili Mühendisi Problemlerin
Araştırılması", Ders Notu, Bakü,1984(Azeri dilinde).

ÖZGEÇMİŞ
Ramiz ABDÜLRAHİMOV
1940 yılı Bakü doğumludur. 1964 yılında Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü' nü yüksek
mimar olarak bitirmiştir. 1971 yılında Moskova Yapı Fiziği Araştırma Enstitüsü' nde doktor, 1976
doçent, 1985 yılında profesör unvanını almıştır. 1981 - 1993 yıllarında Azerbaycan İnşaat
Mühendisleri Üniversitesi' nin Mimarlık Fakültesi' nin dekanı olmuştur. 1993 İTÜ, 1996' dan bu yana da
KTÜ davetli öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. 1986 yılında Azerbaycan Devlet Sanatçısı
unvanını almıştır. Çalışmaları oda akustiği, gürültü denetimi, yalıtım, tasarımcı ve uygulamacı mimarlık
üzerinedir.
Figen KARS
19 Nisan 1968' de Terme' de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Terme'de tamamladı. 1989 yılında
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü' nden mezun oldu. 1994 yılında "Türkiye Briketlerinin
Isıl Davranışları" konulu teziyle Yüksek Mimar unvanını aldı ve aynı yıl doktora eğitimine başladı.
Halen aynı üniversitede doktora çalışmasını yürütmekte ve araştırma görevlisi olarak görev
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

99’ TESKON PROGRAM BİLDİRİLERİ / YAN -46

Yapılarda Yangın Riskini Sınırlamaya Yönelik Önlemler
ve Duman Kontrolünün Sağlanması

FİGEN KARS

Karadeniz Teknik Üni.

__________________________________

723

_______

YAPILARDA YANGIN RİSKİNİ SINIRLAMAYA YÖNELİK
ÖNLEMLER VE DUMAN KONTROLÜNÜN SAĞLANMASI
Figen KARS

ÖZET
Yangın, ne zaman, nerede ve ne şekilde gerçekleşeceği belli olmayan bir tehlike olarak sürekli
karşımıza çıkmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte çağa uyum sağlayan yapı çeşitleri ve kullanıcı
sayısında gözlenen artış, yangın riskinin boyutlarının da genişlemesine neden olmuştur. Bunun
sonucu olarak yapılarda yangın riskinin gerçekleşme olasılıkları arttığı gibi, daha çok insanın can ve
mal güvenliğini de tehdit etmeye başlamıştır.
Yangın riskini tamamen ortadan kaldırmak imkansızda olsa, ortaya çıkabilecek yangının kontrol altına
alınmasıyla doğabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek olasıdır. Bu çalışmada yapılarda ki
yangın riskinin gerçekleşmesine ve gerçekleşse bile boyutlarının sınırlandırılmasına karşı tasarım
aşamasında alınabilecek yangın güvenlik önlemleri ile, yangın ortamında oluşabilecek dumanın
kontrol altına alınma yöntemleri ve bunlara bağlı temel hesaplamaların ortaya konması amaçlanmıştır.

GİRİŞ
Yapılarda yangın riskinin gerçekleşmesi durumunda boyutlarının sınırlandırılmasına yönelik önlemler,
tasarım aşamasında başlamakta ve yapıdaki pencere büyüklüklerinden, mekanların birbirine göre
konumlandırılmasına, kullanılan malzemelerin seçimine kadar pek çok tasarım değişkenini
etkilemektedir. Literatürde "Pasif yangın güvenlik önlemleri" olarak adlandırılan bu önlemler, yapının
işlevine, yüksekliğine, alanına, konumuna, kullanıcı sayısına ve kullanıcıların fiziksel özelliklerine göre
yapılarda uygulanmaktadır.

1. YAPILARDA YANGIN RİSKİNİ SINIRLAMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER
Yapılarda oluşabilecek herhangi bir yangın olayının boyutlarını sınırlayarak kontrol altına almak ve
olası tehlikeyi mümkün olabilecek en az zararla atlatabilmek amacıyla, tasarım aşamasından itibaren
alınabilecek önlemler dizisidir.
1.1. Yapılarda Yangın Yükünün Tayini
Yangın yükü, bir yapı bölümünün içerisinde bulunan tüm yanıcı malzemelerin ve elemanların kütleleri
ile ısıl değerlerinin çarpımlarının toplamı sonucunda bulunan değerin, plandaki alana bölünmesiyle
elde edilen büyüklüktür[1]. Yani yapıda kullanılan ve içerisinde bulunabilecek olan tüm malzemelerin,
bir yangın durumunda yanma şiddetine ve yayılma hızına yapacağı etkiye bağlı olarak yapıların
gruplaştırılmasına yardımcı olan, önemli bir faktördür. Yapının inşa tarzı ve kullanılan malzemelere
göre yangın yükü yapıdan yapıya değişiklik göstermektedir. Detaya girildiğinde her yapının yangın
yükü kendine özgüdür. Yangın yükü fazla olan yapıda, yangın riskinin gerçekleşme olasılığı ve
yayılma hızı fazladır. Yapılarda oluşabilecek yangın yükü dört sınıfta değerlendirilebilir[2]:
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1. Düşük yangın yükü(Konutlar, otoparklar),
2. Orta yangın yükü(Apartmanlar,eğitim yapıları, oteller, yurtlar, cezaevleri, idari yapılar, hastaneler,
büro yapıları, lokantalar),
3. Yüksek yangın yükü(Alış-veriş merkezleri, kapalı çarşılar, pasajlar, büyük mağazalar, çok amaçlı
salonlar, spor salonları, küçük fabrikalar, atölyeler, depolar),
4. Çok yüksek yangın yükü(Endüstri yapıları, kimyevi madde depoları).
1.2. Yapının Arazi Üzerindeki Konumu(Site Planning)
Kentsel yerleşimlerde, yaygın yangın olaylarının ortaya çıkmasında çok yoğun bir yerleşme ile
yapılarda yanıcı malzeme kullanılması ve yapılar arasında yeterli ayrım mesafesinin olmaması etkili
olmaktadır.
Tehlike durumunda itfaiye araçlarının yapılara ulaşamaması önemli bir sorundur. Kentlerin eski
bölgeleri ve gece kondu kesimleri ile yeni imar planlarında bırakılan trafiğe kapalı alanlar bu açıdan
risk taşımaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği'ne göre yapılara
araçlarla ulaşım yollarının taşıması gereken özellikler şu şekilde belirlenmiştir[1):
1.
2.
3.
4.
5.

Olağan genişlik en az 4 m, çıkmaz sokaklarda 8 m,
Dönüşlerde iç yarıçap en az 11 m, dış yarıçap en az 15 m,
Eğim en çok % 6,
Serbest yükseklik en az 4 m,
Yük taşıma kapasitesi en az 15 ton olmalıdır.

Yapıların yüksekliği ile önlerinde olması gereken yol genişliği arasında, itfaiye araçlarının yangına
kolaylıkla müdahale edebilmeleri ve kurtarma çalışmaları açısından bir bağıntı sözkonusudur[3]:
Yapı yüksekliği / Yol genişliği ≤ tan 80o

(1)

Yapıda bulunan konsol, geri çekme, yapı önündeki eğim, ağaç, elektrik direği gibi engellerde
itfaiyelerin yapıya yaklaşımı açısından gözönüne alınmalıdır.

Uzunluk(L)
(Genellikle 30m)

H(Bina yüksekliği,m)

q

Kaldırım
W(Yol genişliği,m)

Aracın sabit durmasını sağlayan bacak

Şekil 1. İtfaiye aracının yapıya yaklaşımı[3]
Yapının konumundan doğan riskler gözönüne alındığında, dikkat edilmesi gereken bir diğer konuda
yapıların birbirleri ile olan ilişkileridir. Yangın durumunda yapılar arasındaki etkileşimi en aza
indirebilmek için şu önlemler alınabilir[3]:
1.
2.
3.
4.
5.

Yapılar arasındaki ayrım mesafesini artırmak,
Cephelere yangına dayanıklı malzeme kullanmak ve cepheye sprinkler sistem yerleştirmek,
Yapıların arasına engeller yerleştirmek,
Bitişik nizam yapıların arasına yangın duvarı oluşturmak,
Cephede olabilecek boşlukları yapıların arasındaki ayrım mesafesine göre oluşturmak.
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Ayrım mesafesine bağlı olarak cephelerde izin verilebilir boşluk yüzdeleri aşağıdaki gibi
belirlenmiştir[3]:
Tablo 1. Yapılarda izin verilebilir boşluk oranları
YAPILAR ARASINDA Kİ AYRIM MESAFESİ(m)

İZİNVERİLEBİLİR BOŞLUK YÜZDESİ(%)

0-1
1-6
6-9
9 - 10

0
20
30
40

≥10

≥40

1.3. Yapı Malzemelerinin Yangına Dayanımları
Yapılarda ki yangın olaylarında yakıt görevini o yapıda kullanılan malzemeler oluşturmaktadır. Yapıda
kullanılan malzemelerin bilinçli seçilmesi ile, oluşabilecek bir yangın olayıda kontrol altına alınmış
olacaktır. Yapı malzemeleri genel olarak iki gruba ayrılmaktadır[4]:
1. A sınıfı yapı malzemeleri: Yanmayan inorganik malzemeler,
2. B sınıfı yapı malzemeleri: Yanabilen organik malzemeler.
Bunlarda kendi içerisinde sınıflara ayrılmaktadır[4]:
A sınıfı malzemeler:

1. A1 sınıfı malzemeler: Hiç yanmaz
2. A2 sınıfı malzemeler: Zor yanıcı

B sınıfı malzemeler:

1. B1 sınıfı malzemeler: Zor yanıcı
2. B2 sınıfı malzemeler: Normal yanıcı
3. B3 sınıfı malzemeler: Kolay yanıcı

Bu malzemelerin ayrıntılı listesini TS 1263 (Yapı Elemanlarının Yanmaya Dayanıklılık Sınıfları ve
Yanmaya Dayanıklılık Deney Metodları) de bulabilmek mümkündür. Yine bu standarda göre
malzemeler deney sırasında yanmaya dayanıklılık sürelerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır[4]:
Tablo 2. TS 1263' e göre yanmaya dayanıklılık sınıfları
YANMAYA DAYANIKLILIK SINIFLARI
F30
F60
F90
F120
F180

EN AZ YANMAYA DAYANIKLILIK SÜRELERİ
(Dakika)
30
60
90
120
180

1.4. Taşıyıcı Sistemin Yangından Korunumu
Yapıların taşıyıcı sistemlerinde en az F30 - B2 sınıfı olmayan yapı elemanı kullanılmamalıdır. Yapı
yüksekliği 60 m' ye kadar olan yapılarda yapı taşıyıcı sisteminin en az 60 dakika, daha yüksek olan
yapılarda ise en az 120 dakika yangına dayanımlı olması gerekmektedir. Özellikle yüksek yapıların ve
hastane, huzurevi, kreş gibi özel durumdaki insanlara hizmet veren yapıların taşıyıcı sisteminde ahşap
kullanılmasına izin verilmemektedir. Taşıyıcı sistemde kullanılan çelik malzemelerin ise uygun bir
şekilde yalıtılması zorunludur. Bu yalıtım üç şekilde olabilmektedir[1]:
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Kütlesel

Şekil 2. Çeliğin yalıtım şekilleri
Büyük yapılarda taşıyıcı sistemi etkileyen yangın yükünü azaltmak amacıyla, yangın başladığı
mekanda tutarak yayılmasını ve büyümesini engellemek için bölümleme(kompartımantasyon) yöntemi
uygulanır. Huzurevi, hastane, kreş, anaokulu ve ilköğretim okullarında 1250 m2 'yi, diğer yapılarda ise
2500 m2 ' yi aşan yapılarda, bölmeler oluşturulur[5]. Bölmeleri oluştururken yangın riski çıkma olasılığı
yüksek mekanları diğer mekanlardan ayırma ilkesi gözönünde bulundurulmalı ve bölme aralıkları buna
göre ayarlanmalıdır. Bölmeler ikiye ayrılır:
1. Düşey bölmeler ve yangın duvarları: En çok 40 m ara ile konulması gereken düşey bölmeler
mümkün olduğunca boşluksuz olmalı ve yangına 90 dakika dayanmalıdır. Boşluklardan kaçınmak
mümkün değilse, üzerinde bulunacak kapı ve pencereler az 45 dakika yangına dayanmalı ve kenarları
duman ve zehirli gazları geçirmeyecek şekilde yalıtılmalıdır. Aynı zamanda bu kapılar kendiliğinden
kapanabilmelidir. Bölmelerin içerisinden geçecek tesisat borularının çevresinin de çok iyi şekilde
duman geçirmezliği sağlanmalıdır. Kagir, en az bir tuğla kalınlığında, iki yüzü sıvalı dolu tuğlaya
eşdeğer yalıtımda yapılmaları zorunludur. Özellikle bitişik nizam yapılar arasında yapılması gereken
yangın duvarları, tüm bunların yanısıra kendi kendini taşıyabilme özelliğine de sahip olmalıdır. Aynı
zamanda çatının en yüksek eğimine paralel ve 50 cm daha yukarda sonlanmalıdır[1].
2. Yatay bölmeler, döşemeler: Yüksekliği 60 m' ye kadar olan yapılarda 60 dakika, daha yüksek
yapılarda ise 120 dakika yangına dayanmalıdır. Her iki durumda da bodrum tavanları 90 dakika
yangına dayanıklı olmak zorundadır. Perde duvarlar ve giydirme cepheler ile döşemeler arasından
duman, alev ve zehirli gazların yayılmasını engellemek amacıyla bu boşluklar mineral yünlerle
kapatılmalıdır[1].
Sabitleme elemanı

Uygun elektrik servisi
Hafif beton plak
Damarlı çelik deste

Mineral yün

Yalıtımın üzerine sprey
Elektrik borusu

Boru

1.Hücre damarlı döşeme

2. Boru sızdırmazlığı
Uygun elektrik güç servisi
Betonarme plak

İçinden elektrik telleri geçen
metal boru
Yangında ısı yalıtımı sağlayan sprey, sıva ya da mineral yalıtım

3. Katman altından spreyleme
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Asbest yalıtım ile sarılmış
boru yalıtımı

4. Isı kaynakları
Şekil 3. Döşemelerden geçen borularda duman, alev ve gaz yalıtımı detayları[3]

2. YAPILARDA DUMAN KONTROLÜNÜN SAĞLANMASI
Yangın riskinin gerçekleşmesi durumunda, yapıda bulunan maddelerin miktarına, türüne ve yapının
havalandırma koşullarına bağlı olarak bir duman tabakası oluşur ve bir dakika içerisinde ortamda
oluşan duman tabakası önemli boyutlara ulaşır. Dakikalar ilerledikçe duman tabakası yapının yarısını
kaplar ve yangın yönündeki hava akışına karışır. Bu noktaya gelindiğinde ise kaçış koşulları ve
yangını söndürme çalışmaları oldukça güçleşir. Oluşan bu duman tabakası, görüş alanını
kısıtlamasının yanısıra zehirlenmelere de neden olabilmektedir. Gerçekte yangınlarda ortaya çıkan
can kayıplarının %75 ' i dumandan zehirlenmeler ve boğulmalar sonucunda olmaktadır. Bu gözönüne
alındığında yapılarda duman kontrolünün sağlanması, öncelikle can kayıplarının önüne geçilmesi için
zorunludur. Yangın durumunda duman kontrolünün sağlanmasıyla yangının büyümesi ve yayılması da
kontrol altına alınmış olacaktır. Aynı zamanda da yangın ortamındaki duman ve sıcaklığı azaltarak
söndürme ekiplerinin yangına daha fazla yaklaşabilmelerine imkan tanıdığı için yangına müdahaleyi
de kolaylaştıracaktır.
Bir yangın ortamında dumanın hacmi, yapıda bulunan yanabilir maddelerin miktarına, türüne ve
yapının havalandırma koşullarına bağlıdır. Dumanın yapı içerisinde yayılması baca gibi çekişe, rüzgar
durumuna, yapının formuna, iç duvarlar ve döşemeler gibi engellerin dağılımına ve türüne, ayrıca
pencere ve kapılardan havalandırma olanaklarına bağlıdır. Yapıda bulunan klima gibi mekanik
havalandırma sistemleride dumanın yayılmasını etkiler[6]. Bu sistemlerin dağıtım kanalları, önlem
alınmaması durumunda dumanın ve zehirli gazların diğer katlara, özellikle de sirkülasyon alanlarına
çok kısa bir süre içerisinde yayılmasına neden olabilirler.
Kapalı bir mekanda yangın büyüdükçe hava ve dumanın yarattığı basınç artar ve genellikle bunun
sonucu olarak camlar kırılır. Böylece artan oksijen miktarı yangının daha çok büyümesine yol
açacaktır. Bu açıdan da oluşabilecek dumanın kontrollü bir şekilde yönlendirilerek en kısa yoldan,
otomatik ya da elle kumandalı duman atım kapakları ile bina dışına atılması zorunludur[6].
Yapılarda duman kontrolünün sağlanmasına yönelik alınacak olan önlemler, birçok açıdan büyük
önem taşımaktadır. Bu doğrultuda yapılarda duman kontrolü sağlamanın amaçları aşağıdaki gibi
sıralanabilir[6]:
•
•
•
•

Duman ve zehirli gazların boşaltılarak, insan hayatının korunması ve yangının yayılmasını
önlemek,
Yangın ortamındaki duman ve sıcaklığı azaltarak söndürme ekiplerinin yangına daha fazla
yaklaşabilmelerini sağlamak, müdahaleyi kolaylaştırmak,
Havalandırma bacaları sayesinde yangının yatay ilerlemesini yavaşlatmak,
Yanıcı ve alev alıcı bir yoğunluğa ulaşmadan gazların dışarı çıkarılmasını sağlamak.
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Yapılarda duman kontrolünün sağlanması iki yolla olur:
Duman engelleri(perdeleri),
Havalandırma.
2.1. Duman Engelleri(Perdeleri)
TS 10545' de duman engeli, ''Herhangi bir yapıda yanma sonucu ortaya çıkan dumanın, yapı
içerisinde başka bir bölüme geçmesini engellemek üzere yapılmış engeldir.'' şeklinde tanımlanmıştır.
Yine burada duman engellerin de bulunması gereken özellikler şu şekilde belirlenmiştir[7]:
1. Duvardan duvara, tabandan tabana ya da bir engelden diğerine olmak üzere sürekli olmalıdır.
2. Duman engeli olarak kullanılacak duvar, taban ve tavanlarda ki çatlaklar yangına en az 30 dakika
dayanıklı malzeme ile kapatılmalıdır.
3. Duman engeli olarak kullanılacak kapılar yangına en az 20 dakika dayanıklı malzemelerden
yapılmalıdır.
4. Duman engeli olarak kullanılacak kapılar üzerindeki camlar, telli cam olmalı ve cam kenarlarının
duman sızdırmazlığı sağlanmalıdır.
5. Kapılar kendi kendine ya da tehlike anında otomatik olarak kapanmalıdır.
6. Duman engellerinin dış duvarlarla, diğer duman engelleriyle ya da yangın duvarlarıyla karşılaştığı
yerlerde ki açıklıklar, duman geçirmeyen malzemelerle kapatılmış olmalıdır.
Özellikle galeri tipi ya da duman bacası gibi çözümlerin uygulanamadığı uzun koridorlarda, yangın
kesici kapılar dışında belli aralıklarla tavandan sarkan duman kesici elemanların kullanılması
gereklidir. Tavandan belli bir yüksekliğe kadar sarkacak bu tip elemanların arası duman deposu gibi
çalışacağından belli bir süre dumanın orada birikmesi sağlanacak ve tüm koridora dağılması
engellenecektir[8].
Kapalı çatı havalandırması
Açık çatı havalandırması

Açılan çatıı
havalandırma elemanları
Duman ve sıcak gazlar

Tavan seviyesi
Duman perdesi
(Tavandan aşağıya uzanan dikey engel)
Yangın
İki perde arası(m)

Şekil 4. Duman perdeleri ve duman boşaltım delikleri[3]
Geniş alana yayılan tek katlı yapılarda yaprak metaller, asbest çimento ya da alçı sıvalı perdeler
(tavan düzeyinden aşağıya uzanan), duman ve sıcak gazların yayılmasını engellemek amacıyla
kullanılabilirler. Egan' a göre, yangın çıkması durumunda, yapıda oluşabileceği düşünülen ısı düzeyine
göre perdelerin arasındaki olması gereken uzaklık ve perdeler içerisindeki alanlar Tablo 3' de, yapı
tiplerine göre, yangın riskinin gerçekleşmesi durumunda yapılarda oluşabileceği varsayılan yangın
düzeyleri de Tablo 4' de verilmiştir[3].
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Tablo 3. Duman perdeleri arasında olması gereken uzaklık ve aralarında kalan alan
Oluşabilecek ısı düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek

İki perde arasındaki uzaklık (m)
76
76
30

Perdeler arasında oluşan alan(m2)
4645
4645
929

Tablo 4. Egan' a göre, üretim yapılarında oluşacağı varsayılan yangın düzeyleri
Düşük sıcaklık olacağı varsayılan
Orta sıcaklık olacağı varsayılan
yapılar
yapılar
Fırınlar
Otomobil fabrikaları
Dökümhaneler
Deri eşya fabrikaları
Bira fabrikaları
Matbaa ya da yayın atölyeleri
Tutuşabilir yağ, hidrolik sıvı ya da
Metal işleme atölyeleri
başka
tutuşabilir
materyaller
kullanan işletmeler
Yiyecek paketleme işletmeleri
Süt ürünleri üreten işletmeler
Kurutma işlemleri ya da daha
küçük işlemler yapan işletmeler

Yüksek sıcaklık olacağı
varsayılan yapılar
Kimyasal işletmeler
Genel depolar
Matbaa bölümleri
Lastik ürünler
işletmeler

üreten

2.2. Havalandırma(Fire venting)
Dumandan arındırma için, duman çekiş bacaları ve bölmeleri ile alev yönlendirme bacalarından
yararlanılır. Havalandırma bacaları da duman çekiş bacaları kapsamında ele alınır. Duman bacaları ya
da havalandırma bacalarının görevi, dumanı bir yapı ya da hacim içerisinde yayılmadan dışarı
atmaktır. Galerili ya da kapalı çarşı tasarımların da özellikle kullanılan ''Atrium'' gibi yapılarda en üst
noktaya duman alarm sisteminden etkilenerek açılabilen duman boşaltım bacaları yapılmalıdır[5].
Bir yapı içerisinde yer alan her yangın bölmesinde, özellikle de yangın kaçış yolları ve yangın
merdivenlerinde, duman bacaları yapılması gerekir. Duman bacaları merdiven kovalarında en az 1 m2
çıkış ağızlı olacaktır. Duman bacaları doğal çekişle çalıştırılmalı; bu mümkün değilse, yangından
etkilenmeyen bir güç kaynağı kullanılarak zorlamalı çekiş uygulanmalıdır. Yangın merdivenlerinin
yapının dışıyla ilişkili düzenlenmesi şeklinde de havalandırma sağlanabilir[5].
Yer altında olan ya da penceresi bulunmayan yapılar özellikle havalandırma açısından yangın anında
sorun yaratırlar. Havalandırmalar genellikle yangın şiddetini artırmasına rağmen, yangınla mücadele
için daha uygun bir zemin sağlar. Oksijenin az olması eksik yanmaya, dolayısıyla bol duman ve
karbonmonoksit çıkmasına neden olur. Havalandırarak soğutma olanağı olmadığından ısı yüksek
düzeylere ulaşır. Bu nedenle bu yapılarda mekanik ya da hava bacaları ile havalandırma yoluna
gidilmelidir.
İdeal olan, her olası yangın alanının üzerine bir hava çıkışı olması ise de, uygulamada bu mümkün
olamamaktadır. Deneyler sonucu önerilen hava çıkışı uzaklıkları ve hava çıkışlarının efektif alanının,
yangın alanına oranı Tablo 5.' de verilmiştir. Etkili bir hava çıkışının herhangi bir yöndeki boyu 1.20 m'
den az olmamalıdır[3].
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Tablo 5. Egan' a göre mekanlarda gerekli hava çıkışları için aranan koşullar
Mekanın ısı yayma düzeyi

Hava çıkışları arasında en az Hava çıkışının alanı/mekanın
olması gereken uzaklık(m)
alanı
45
0.0066
(1/150)
35
0.01
(1/100)
20-30
0.033 - 0.02
(1/30 - 1/50)

Düşük
Orta
Yüksek

Bir mekanda havalandırma duvarlardan sağlanabileceği gibi, bunun mümkün olmadığı durumlarda
havalandırma bacalarından ve yapı tek katlı ise çatıdan da sağlanabilir. Bu gibi havalandırma
boşlukları daima açık olabileceği gibi, yangın olayında elle kolaylıkla açılabilen mekanik düzenlerle de
çalıştırılabilirler. Bu tür mekanizmaların sürekli bakımla işler durumda tutulmaları zorunludur. Çatıdan
havalandırmaya ve yangın havalıkları olarak nitelendirebileceğimiz boşlukların kapatılmasına örnekler
Şekil 5 ve Şekil 6' de verilmiştir.

A

Çatı havalandırması

B

Çatı havalandırması

d
h
Duman perdesi

B-B kesiti

A

A-A kesiti

B
Üçgen çatı

Şekil 5. Üçgen çatıda çatı havalandırması[3]

Çatı havalandırması

Çatı havalandırması

A

B
d
h

Duman perdesi

B-B kesiti

A-A kesiti

A

B

Kelebek çatı

Şekil 6. Kelebek çatıda çatı havalandırması[3]

__________________________________

731

_______

Isı yalıtımı
Sabitleme elemanı
Asma tavan

Metal örtü

Havalandırmayı el ile açma
mekanizması
Açık durumdaki yekpare panel
(ya da temperlenmiş cam)
Eriyebilen tel
İçerden açmak için tel
(Eriyebilen teli bozmadan)

Duvardan havalandırma boşluğu için

Çatıdan havalandırma boşluğu için

Şekil 7. Havalandırma boşluklarını kapatma örnekleri[3]
Çatı havalandırmaları su geçirmez olmalıdır ve kar ve rüzgar yüklerine karşı dirençli tasarlanmalıdır.
Bodrum katları ve özelliklede atıklar, yakıt ve benzeri yanıcı malzemelerin saklandığı bodrum katları
özel tehlikeler yaratırlar. Bu nedenle buralarda yeterli havalandırmanın sağlanması önerilir[9].

1
4
2

3

1 = Dumanın tavan seviyesinden
kaçması için duman boşaltma bacası
2 = Havanın döşeme seviyesinden içeri
girişini sağlayan hava giriş bacası
3 = Havalandırmanın sağlanamadığı
durumda havalandırmalı mekandan
sağlanan hava girişi
4 = Açık havaya açılan çıkış

Şekil 8. Bodrum katlarda havalandırmanın sağlanması[9]
Mekanlarda iyi bir havalandırmanın sağlanması için, havalandırmanın boyutlarına karar verirken, o
mekanın saatte ne kadar hava akımına ihtiyacı olduğunu bilmek zorunludur. Bir mekan için olması
gereken hava akımı miktarı şu formül ile bulunur[3]:
Q = N × V / 60

(2)

Q = Gerekli hava akımı miktarı(m3h),
N = Saatteki hava değişim miktarı(m3/h),
V = Odanın hacmi(m3).
Örnek: Yangına dayanımlı konstrüksiyana sahip bir binanın alanı 465 m2, yüksekliği 3m' dir. Duman
kontrolünün sağlanabilmesi için saatte boşaltılması gereken hava miktarı 46 m3h olduğuna göre, bu
mekan için saatte olması gereken hava değişim miktarı nedir?
Q = N × V / 60
V = 465 × 3 = 1395 m3
Q = 1395 × 46 / 60 = 1069.5 m3 h
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Çeşitli ülkelerde yapılarda yeterli havalandırmanın sağlanması için gerekli havalandırma miktarları
belirlenmiştir.
Tablo 6. İngiliz standartlarına göre çeşitli mekanların hava değişim miktarları
YAPI ÇEŞİTLERİ

HAVA DEĞİŞİM MİKTARI

TOPLANTI SALONLARI.....................................
KANTİNLER........................................................
FABRİKALAR VE ATELYELER...........................
HASTANELER
Ameliyat odaları.........................................
Hasta odaları..............................................
EVLER
Banyo, WC.................................................
Holler, geçitler............................................
Mutfaklar....................................................
Oturma ve yatak odaları
Kişi başına 8.5 m3 ise.............................
Kişi başına 11.5 m3 ise...........................
Kişi başına 14 m3 ise..............................
Kiler ve depo..............................................
EĞLENCE YERLERİ...........................................
LOKANTALAR.....................................................
OKULLAR
Derslikler, laboratuarlar ve çalışma alanları
Kişi başına 2.8 m3 ise............................
Kişi başına 5.6 m3 ise.............................
Kişi başına 4.5 m3 ise.............................
Kişi başına 4.5 m3 ise............................
Kişi başına 4.5 m3 ise............................
Koridor ve WC............................................
BÜROLAR

3

28 m / h kişi
28 m3/ h kişi
22.6 m3/ h kişi
10 m3/ h
3 m3 / h
2 m3 / h
1 m3 / h
56 m3/ h kişi
20.5 m3/ h kişi
18.5 m3/ h kişi
12 m3/ h kişi
2 m3/ h kişi
28 m3/ h kişi
28 m3/ h kişi
42 m3/ h kişi
28 m3/ h kişi
20.5 m3/ h kişi
18.5 m3/ h kişi
12 m3/ h kişi
2 m3 / h
3 m3 / h

Çok sayıda insanı sürekli ya da geçici olarak barındıran binalar ile müzeler gibi çok değerli eşyayı
içerisinde bulunduran yapılarda ve yeraltı ulaşım araçları istasyonlarında alevi yönlendirmek ve
dumanın tahliyesini sağlamak amaçlı havalandırma bacaları özellikle yapılmak zorundadır[5].
Sahnenin tavanı
Duman ve sıcak gazlar
(Oditoryumun oturma alanlarına
doğru hızla yayılırlar.)
Ön sahne

Şekil 9. Havalandırmasız sahnelerde duman ve sıcak gazların dağılımı[3]
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Çatı havalandırması
Sahnenin tavanı
Duman ve sıcak gazlar
h

Sahneyi oturma kısmında ayıran alın duvarı
Tutuşmaz malzemeden ara perde
h'

Şekil 10. Havalandırmalı sahne yuvası[3]
Sahneli yapılarda, sahne yuvasını(sofita) kapatan duvarların tümü yangına dayanımlı olmalıdır
yangın çıkması durumunda sahne ile oturma kısmının arasındaki ilişki kesilmelidir. Bunun için
sahnenin başlangıç yerinden düzenlenen ve yangın sırasında yavaşça kapanan yangına dayanıklı
perde mutlaka düşünülmelidir. Sahne yuvasının havalandırması için gerekli alan ise şu formül
bulunur[3]:
Av = 1.6 × A0 h' / h

ve
ön
bir
ile
(3)

Av = Sahne yuvasının havalandırması için gerekli açıklık alanı(m2),
A0 = Sahneyi ayıran perdenin açık olduğu durumda ön sahneye giriş için kalan açık alan(m2),(Ön
sahneye insan geçebilecek kadar yükseklikte)
Sahne yuvasını ön sahneden ayıran perdenin alanı(m2),
h' = Sahneyi ayıran perdenin açık olduğu zaman sahne kotuna olan uzaklığı (m),
h = Sahne perdesinin açık olduğu zaman en alt kotundan, sahne tavanının kotuna olan uzaklık(m),
(Bkz Şekil 10).
Örnek: Eni 15 m, boyu 46 m ve yüksekliği 24 m olan bir oditoryumun ön sahnesinin genişliği 30m,
ayırıcı perdeye kadar olan yüksekliği 7m' dir. Aradaki perde normalde sahne döşemesinden 2 m
yukarda durmaktadır. Bu bilgilere göre bu sahne yuvasının havalandırılması için gerekli alanı bulunuz.
A0 = 2 × 30 = 60 m2
h = 24 + ( 7 - 2 )= 29 m
Av = 1.6 × 60 × 2 / 29 = 24.96 m2 bu sahnenin havalandırmasının yeterli olması için gerekli
hava boşluğunun alanı. Buda sahne döşeme alanının yaklaşık %3.5' ine denk gelir.
Gerekli havalandır ma alanı (%) =

% Av =

Gerekli havalandır ma alanı
× 100
Sahnenin alanı

24.96
× 100 = %3.5
690

SONUÇ
Yangın olaylarının yol açtığı can ve mal kayıplarını önleyebilmek için, öncelikle tehlikeye neden
olabilecek etkenleri ortadan kaldırmak, yapıların yangına dayanım gücünü artırmak ve kolay müdahale
olanağı sağlamak gerekmektedir. Bu nedenle yapıların tasarım aşamasında, estetiğe, işleve, konfora
ve ekonomiye dayalı kaygıların arasında, yapılarda ki yangına karşı can güvenliğinin sağlanması da
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olmak zorundadır. Bu bilinçle yapılacak olan yapıların, kişisel can ve mal güvenliğinin korunmasının
yanısıra milli servetimizin korunmasına da büyük katkısı olacağı açıktır. Yangın güvenliği sözkonusu
olduğunda bir çok meslek grubuna ve yapı kullanıcılarına sorumluluk düşmektedir. Ülkemizde yangın
güvenliğinin sağlanmasına yönelik yasal zorunluluklar yeterli olmadığı için ilgili meslek gruplarının ve
halkın bu konuda aydınlatılması ve gerekli bilincin yerleştirilmesi zorunludur.
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MİMARİ TASARIMDA YANGIN GÜVENLİĞİ
Abdurahman KILIÇ
Kazım BECEREN

ÖZET
Mimari tasarım, bina için seçilecek aktif sistemleri doğrudan etkilediğinden binanın pasif sistemlerinin
iyi tasarlanması ile mekanik sistemlere olan ihtiyaç çok azalır. Binanın maliyeti düşer ve yangın
güvenliği daha iyi sağlanmış olur. Pasif güvenlik önlemleri yeterli ise yangının genişlemesi yavaş olur,
insanların tahliyesi kolaylaşır ve yangının verdiği zarar az olur.
İmar planları yapılırken fonksiyon bölgelerinin ayrılması, su kaynaklarının düşünülmesi, yerleşim planı
üzerinde itfaiyenin yaklaşma yollarının ve giriş noktalarının belirlenmesi ile binanın söndürme
sistemlerinin projelendirilmesi kolay olur. Bina tasarlanırken kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin,
tesisat şaftlarının, su depolarının, tesisat odalarının ve asansör kovalarının yerleri uygun
düzenlenmelidir. Dumandan arındırma, yangının yayılımının yavaşlatılması için kompartmanlar
oluşturulmalı, topluma açık yapılarda ve yüksek yapılarda özel önlemler alınmalıdır.
Bu çalışmada, mimari tasarımda gözönünde bulundurulması gerekli önemli noktalar belirtilmiş,
özellikle topluma açık yapılarda olması gereken pasif yangın önleme sistemleri ve bunların aktif
sistemlere olan etkisi irdelenmiştir. Farklı tasarımlara göre yangın söndürme ve duman tahliye
sistemlerinin seçimi ve standartlarda istenilen hususlar değerlendirilmiştir.

1. GİRİŞ
Yangınlarda, ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunluğu, binanın yangın güvenliğine uygun olarak
dizayn edilmemesi nedeniyle olmaktadır. Çoğunlukla kaçış yolları yeterli olmadığından bina duman
içinde kalmakta ve istenmeyen sonuçlar oluşmaktadır. Özellikle topluma açık binalarda yangın
güvenliği konusunda daha binaların projelendirme aşamasında önlemlerin düşünülmesi ve mimarlar
tarafından öncelikle ele alınması gerekir.
Genel olarak, yangın güvenlik önlemleri pasif ve aktif olmak üzere iki grupta incelenebilir. Pasif
sistemler olarak, binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, tesisat şaftları, pompa dairesi, su deposu,
yangın bölmeleri, yangın kesicileri ve duman tahliye bacaları sayılabilir. Aktif sistemler ise, yangın
dolapları, sprinkler sistemi, gazlı söndürme sistemi, duman tahliye sistemi, merdiven
basınçlandırması, algılama ve uyarı sistemleri gibi sistemlerdir. Pasif sistemler tamamiyle mimari
tasarıma etki eden hususlardır. Özellikle kaçış yolları ve yangın merdivenleri yapının tasarımını
tamamen değiştirebilmektedir.
Binanın pasif sistemlerinin iyi tasarlanması ile mekanik sistemlere olan ihtiyaç çok azalacak, hem
binanın maliyeti düşecek hem de yangın güvenliği daha iyi sağlanmış olacaktır. Fakat, bunu her
zaman sağlamak mümkün değildir. Mimar genellikle binanın kullanım alanını artırmak ister. Mal
sahibinin isteklerine yanıt aranırken yangın güvenliği ihmal edilmektedir.
Bir yapının fonksiyonel olması kadar güvenli olması da gerekir. Özellikle topluma açık yapılarda
güvenlik, birinci planda gelmelidir. Kaçış yolları için ayrılan alanlar insanların panik ve yangınlarda
kurtuluş alanlarıdır. Kaçış koridorları ve yangın merdivenleri amaca hizmet edecek özellikte olmalıdır.
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Tasarım sırasında en kötü şartlarda kullanılabilecekleri göz önüne alınmalıdır. Kötü hava şartlarında
çocukların, yaşlıların, binayı tanımayanların nasıl çıkacakları mutlaka düşünülmelidir.
Binaların yangından korunma sistemleri her ne kadar günümüzde şehircilik, mimarlık, mühendislik
bilim dallarında ki kişilerin ortak çalışmalarını gerektiriyorsa da, bunları uygulamak, ciddiye almak
mimarın sorumluluğunda olmalıdır.
Bina tasarlanırken kaçış yolları, yangın merdivenleri, asansör kuyularının yerleri uygun düzenlenmeli,
dumandan arındırma, yangının yayılımının yavaşlatılması için kompartmanlar oluşturulmalı, topluma
açık ve yüksek yapılarda özel önlemler alınmalıdır.

2. BİNA YERLEŞİMİ VE BÖLMELER
Kentleşme ve yoğun yerleşmenin ortaya çıkması ile yangın ve yangının çok geniş alanlara yayılması
önemli bir şehircilik problemi olmuş ve bazı temel ilkelerin doğmasına yol açmıştır. Bunun paralelinde
de yangın için önlemler önce şehir planlamasında düşünülmeye başlanmıştır. İmar planları yapılırken
binaların kullanım amaçlarına göre değişik sınırlamalar getirilmiş öncelikle konut, ticaret merkezi,
sanayi gibi fonksiyon bölgeleri arasında yangın havuzları yapımına olanak verecek yerler ayrılması
istenmiştir.
İmar planları yapılırken fonksiyon bölgelerinin ayrılması durumunda binanın yangın güvenliğine uygun
projelendirilmesi kolaylaşır. İmar planlarında, konut, ticaret, sanayi gibi fonksiyon bölgeleri arasında,
yangın havuzları ve su ikmal noktalarının yapımına olanak verecek biçimde, yeşil kuşakların
ayrılmasına ve bu yeşil kuşakların, yangın güvenliği açısından fonksiyon bölgelerini birbirinden
ayırmasına özen gösterilmelidir.
Yeni planlanan alanda, bitişik nizamda teşekkül edecek imar adalarının uzunluğu 75 metreden fazla
olmamalıdır. Plan yapımı ve revizyonlarında, planlama alanı ve nüfus dikkate alınarak, 0.05 m2/kişi
üzerinden itfaiye yerleri ayrılmalıdır.
Bina derinliği, binanın itfaiye araçlarının ulaşabildiği cephesinden itibaren 35 m’yi aşmamalı ve birden
fazla ulaşılabilen cephe varsa bu kural her biri için ayrı ayrı uygulanmalıdır. İtfaiye araçlarının her
binaya ulaşabilmesi için ulaşım yollarının tümünde itfaiye araçlarının engellenmeden geçmesine
yetecek genişlikte yol olmalıdır. İç ulaşım yollarında, olağan genişlik en az 4 m, çıkmaz sokak
durumunda en az 8 m, dönemeçte iç yarıçap en az 11 m ve dış yarıçap en az 15 m, eğim en çok % 6,
serbest yükseklik en az 4 m, taşıma yükü en az 15 ton olmalıdır. Topluma açık yapılarda iç ulaşım
yollarında genişlik en az 5 m çıkmaz sokak durumunda en az 10 m, serbest yükseklik en az 4.5 m
olmalıdır. Yüksek yapılarda (27 m den yüksek) ana yoldan binaya ulaşım yollarında genişlik en az 10
m, alt geçitlerde serbest yükseklik en az 4.5 m olması uygundur.
Sinema, oyun salonu, konferans salonu, kulüp, sergi alanı ve benzeri yerler tamamen zemin
seviyesinin altında oluşturulmamalıdır. Bu gibi yerlerin en düşük noktasının dış zeminin en fazla 3 m
altında olması ve bunların üç kaçış yoluna sahip olması ve kaçış yolları eğiminin eksen boyunca
ölçülmek şartıyla %10 u geçmemesi şarttır.
Binalar, yangın genişlemesini önlemek için düşey ve yatay yangın bölmeleri ile donatılmalıdır. Yalnız
can kaybının düşünülmesi durumunda, tek veya iki katlı müstakil konutlarda, tek katlı büro binalarında,
tek katlı ve çevresi açık fabrika ve depolarda yangın bölmeleri yapılmayabilir.
Olağan binalarda 2500 m2 yi, huzur evleri, hastaneler, kreşler, ana ve ilkokullarda 1250 m2 yi
aşmayacak yangın bölmeleri teşkil edilmelidir. Müzeler ve benzeri fonksiyonlu binalarda bu alanlar
özel şartnamelerine göre daraltılabilir.
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2.1. Düşey iç Bölmeler ve Yangın Duvarları
Düşey iç bölmeler ve bitişik nizam yapıların yangın duvarları, yangına en az 90 dakika dayanıklı olarak
projelendirilmeli, bölme aralıkları 40 metreyi aşmamalıdır. Bölmeler deliksiz ve boşluksuz olmalıdır.
Bölmelerde kapı ve sabit ışık penceresi gibi boşluklardan kaçınmak mümkün değilse, bunlar da en az
bölme yangın mukavemetinin yarı süresi kadar yangına dayanıklı ve kesici özellik taşımalıdır.
Su, elektrik, ısıtma, havalandırma ve benzeri tesisatın yangın bölmesinden geçmesi durumunda,
bölmede yangın mukavemetini azaltmayacak ve denenmiş uygun detaylar kullanılmalıdır. İç yangın
bölmeleri ile bitişik nizam binalar arasındaki yangın duvarları, kagir ve en az bir tuğla kalınlığında, iki
yüzü sıvalı dolu tuğla duvara eşdeğer yalıtımda yapılmalıdır.
Topluma açık binalar ile yüksek yapılarda yangın anında otomatik kapanan veya geceleri kapatılan
sürme bölmeler veya koridor damperleri kullanılabilir.
2.2. Yatay Bölmeler, Döşemeler
En çok 2 katlı konutlar dışında, bütün döşemeler yangına en az 60 dakika dayanımlı ve yangın kesici
nitelikte, her durumda bodrum tavanı yangına en az 90 dakika dayanımlı olmalıdır.
Yangına en az 120 dakika mukavemet gösteren ve alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan her
döşeme bir yatay yangın bölmesi olarak kullanılabilir. Ayrık nizamda müstakil konutlar dışında yanıcı
malzemeden asma tavanlar kullanılmamalıdır.
2.3. Cepheler
Cepheler, düşey dış yangın bölmeleri niteliğindedir. Cephe dış kaplamasının, özel durumların dışında,
yanmaz malzemeden olması esastır. Kapı, pencere ve benzeri cephe boşlukları arasında, aynı bir iç
hacme ait değillerse en az 100 cm yatay dolu yüzey bulunmalıdır. Bu dolu yüzeylerin, bir düşey yangın
bölmesi veya duvarı olması durumunda, bina dışına en az 40 cm taşan düşey yanmaz nervürlerle
pekiştirilmesi tercih edilmelidir Konut olarak kullanılan yapılar bu uygulamanın dışında bırakılabilir.
Yangına en az 30 dakika dayanıklı özel pencereler kullanılmadığı takdirde, cephede en az 50 cm
çıkıntılı yatay alev itici nervürler düzenlenmelidir.
2.4. Çatılar
Çatıların oturdukları döşemeler yatay yangın bölmesi niteliğinde olmalıdır. Bitişik nizam yapılarda,
çatılarda çatı örtüsü olarak yanıcı malzeme kullanılmamalıdır. Düşey yangın bölmeleri ve yangın
duvarları çatı düzlemini en az 60 cm aşacak şekilde yapılmalıdır.

3. KAÇIŞ YOLLARI VE YANGIN MERDİVENLERİ
Yangın olaylarında en önemli konu insanların tahliyesidir. Bir binada yangın çıktığında, binada
bulunan insanların çıkışlarının sağlanması yapılacak ilk işlemdir ve alınacak bütün yangın güvenlik
önlemleri kaçışları kolaylaştırmak için ele alınır. Gerek yangın anında kişilerin emniyetli bir kaçışının
sağlanması ve gerekse olay yerine gelen itfaiyecilerin yangına müdahalesi için uygun kaçış yolları ve
yangın merdiveni yapıların vazgeçilmez unsurlarıdır.
Binadan kaçış yollarının planlanmasında yeterli sayıda çıkış temin edilmeli, yangına ve dumana karşı
korunmuş olmalı, merdiven ve asansör alanları yangının bir diğer kata geçmesine engel olacak şekilde
planlanmalıdır. Binadan kaçış yollarının planlanması içerideki insan sayısına bağlı olduğu kadar
binanın genel planlamasına ve yüksekliğine de bağlı olduğu düşünülmelidir. Yangın emniyeti
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açısından sadece merdivenler ve yangın merdivenleri değil, tüm çıkış yollarının yangına dayanıklı ve
korunmuş bir şekilde inşa edilmesi gerekmektedir.
Yangın merdivenleri ve kaçış yolları ilgili olarak çok sayıda uygulanması zorunlu olan veya tavsiye
niteliğindeki kaynak bulunmaktadır. Bunlar içinde en geniş olarak faydalanılması gereken kaynaklar;
a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği;
b) Kamu Binalarının Yangından Korunmasına İlişkin Yönetmelik,
c) Guide to Fire Precautions in Existing Places of Entertainment and Like Premises, (Home
Office/Scottish Home and Health Department),
d) British Standard Fire Precautions in the Design and Construction of Buildings,
e) The BOCA National Building Code/USA 1993,
f) National Fire Protection Assocation, NFPA 101
olarak sıralanabilir. Ayrıca özel yapılar için çok sayıda kural ve standart bulunmaktadır. Kuşkusuz,
Türkiye’de, ilk iki yönetmelikte uyulması zorunlu olan hükümler bulunmaktadır.
3.1. Kaçış Yolları ve Yangın Merdivenleri
Gerçek bir kaçış yolu, “bir bina veya konstrüksiyonun herhangi bir noktasından yer seviyesindeki
caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş kaçış yolunun tamamı” olarak tarif edilir.
a) Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar,
b) her kattaki koridar ve benzeri geçitler,
c) zemin kata ulaşan merdivenler,
d) zemin katta merdiven ağızlarından bu kattaki bina çıkışına giden yollar,
e) alt kenarları döşemeden en çok 120 cm yukarıdaki pencereler
f) bina dışındaki güvenlik bölgesine açık, dış zeminden en çok 3 m yükseklikteki pencereler,
zorunlu hallerde kaçış yolu kabul edilebilirler. Yangın merdivenleri, bir binadaki insanların tahliyesinde
kullanılmak üzere, özel olarak tasarlanan merdivenlerdir. Yangın merdivenleri, yangınla ilgili
tahliyelerde kullanılan kaçış yolları bütününün bir parçasıdır ve diğer kaçış yolları öğelerinden
bağımsız tasarlanamazlar. Sayıları yeterli ise yapının olağan merdivenlerinden yangında
kullanılabilecek özelliklere sahip olanları da yangın merdiveni olarak kabul edilebilir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliğine göre;
a) Bütün işyeri, ticaret merkezleri ve topluma açık yapılarda kat sınırlamasına bakılmaksızın
birden fazla kat varsa,
b) bütün 10 veya daha yüksek katlı binalarda,
c) giriş katından itibaren bir genel merdivenden, 20 den fazla dairenin faydalandığı konut
binalarında
d) katlar alanı toplamı 600 m2 den daha fazla olan veya zemin ile beraber dört normal katı aşan
büro binalarında,
yangın merdiveni zorunludur. Asma katlar, kat olarak sayılmamakta, bodrum katlar kat olarak
alınmaktadır.
Topluma açık binalarda her oda veya müstakil hacim bir koridora en az bir kapı ile bağlanmalıdır.
Dışarıya bağlantısı olmayan yalnız birinden diğerine geçilen odalar yapılmamalıdır. Salon tipi büyük bir
hacma, hacmın insan kapasitesi ile orantılı sayıda, ikiden az olmamak üzere kaçış yolu tahsis
edilmelidir. Bunların girişlerinin konumu, salonun hiç bir noktasından 45 dereceden daha dar bir açı ile
görünmeyecek şekilde olmalıdır. Kaçış yolları, başka binaların içinden geçerek korunmuş alana
ulaşmamalı ve kaçış yolları genişliği 180 cm den az olmamalıdır (Şekil 1).
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Şekil 1. Çıkışlar İçin 450 Kuralı

Binanın merdivenlerine, her hangi bir kattaki muhtemel bir yangın durumunda merdivenin yangından
ve dumandan etkilenmemesi için bir güvenlik hacmından geçildikten sonra ulaşılması
sağlanlanmalıdır. Şekil 2 de iki farklı tasarımda yangın güvenlik hacmı ve acil durum asansörünün
konumu görülmektedir.

Şekil 2. Yangın Güvenlik Hacmı ve Acil Durum Asansörü
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3.2. Yangın Merdiveni Sayısı
İstanbul Yangından Korunma Yönetmeliğine göre, bir hacımdan korunmuş bir yangın kaçış yoluna
uzaklık en çok 30 m olmalıdır. Şayet hacımlarda otomatik sprinkler sistemi varsa bu mesafe ençok 45
m olabilmektedir. Uluslararası standartlara göre kullanım amacına ve binanın risk sınıfına göre, tek bir
yönden kaçış olması durumunda bir mahalden çıkış en fazla 6-12 m ve yangın merdivenine ulaşmak
için toplam mesafe 12-18 m, birden fazla çıkış olması durumunda bu değerler 12-24 m ve 25-45 m
olmaktadır. Şekil 3 de farklı tasarımlar için çıkışa olan mesafeler görülmektedir.
Topluma açık yapılar, toplantı yerleri, spor ve sergi salonları, sinema, konser salonları, okullar ve
öğetim kurumları, kışlalar, yurtlar, oteller, düğün salonları, lokaller, klüpler, hastaneler, huzur evleri,
kreşler, tehlikeli madde depoları, fabrikalar, 200 m2 den büyük imalathaneler ve benzeri yapılarda her
kat en az iki çıkış ve en az bir yangın merdivenine bağlantılı olmalıdır.

Şekil 3a. Çıkışa olan mesafeler
Yangın hangi noktada çıkarsa çıksın, o kattaki bütün insanların çıkışlarının sağlanması için kaçış
yolları ve yangın merdivenleri birbirlerinin alternatifi olacak şekilde konumlandırılmalı, yan yana
yapılmamalı, yangın merdiveni kovası ile normal merdiven aynı katta olmalı ve genel merdivenlerden
geçirilerek yangın merdivenine ulaşılmamalıdır.
Çıkış sayısı yapının kullanım amacına, büyüklüğüne (veya insan sayısına) göre değişir. İnsan yükü,
gerekli kaçış ve panik hesaplarında kullanılmak üzere ofis binaları için her 10 m2 lik alana en az 1 kişi
alınmaktadır. Süpermarketlerde 2 m2 de, lokantalarda 1 m2 de, barlarda 0.3 m2 de, toplantı
salonlarında 1 m2 de, kütüphanelerde ve benzeri yerlerde 7 m2 de, otoparklarda 30 m2 de 1 kişinin
bulunduğu kabul edilir. Birim boşaltma akısı 40 kişi/dakika ve boşaltma süresi: 3 dakika alındığında
1000 m2 alana sahip bir alışveriş merkezinde en az 3 çıkış aynı alandaki bir konferans salonunda 4
çıkış ve barlarda 8 ayrı çıkış olması gerekmektedir.
Bir kattaki insan sayısı 50 kişiye kadar olan yerler için en az 1 çıkış, 500 kişiye kadar en az 2 çıkış ve
1000 kişiye kadar en az 3 çıkış olmak zorundadır. Yüksek binalarda ve topluma açık yerlerde her daire
ya da bağımsız bölüm için biri korunmamış da olsa en az iki farklı yangın kaçış yolu düzenlenmelidir.
Yüksek yapılarda, her kat, birbirinin alternatifi olan en az iki çıkış ve en az bir yangın merdivenine
bağlantılı olmalı ve bir kattaki insan sayısı 500'ü aşarsa en az 3 yangın merdiveni yapılmalıdır.
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Şekil 3b. Çıkışa olan mesafeler
Merdiven kovalarının yeri, binadaki insanların güvenlikle bina dışına kaçışlarını kolaylaştıracak şekilde
olmalı ve yangın merdiveni başladığı kottan çıkış kotuna kadar süreklilik göstermelidir.
Yangın merdivenlerine bir SAS'tan geçerek girilmesi (Yangın Güvenlik Hacmi) tercih edilmelidir. Bu
sistem topluma açık binaların iç konumlu yangın merdivenleri için zorunludur.
3.3. Açık Yangın Merdivenleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliğine göre; yangın merdivenleri bina
içinde veya dışında konumlandırılabilir. Fakat, yüksek yapılarda yangın merdivenleri bina içinde
tertiplenmelidir. Bina dışındaki yangın merdivenleri yüksek binalar için uygun değildir. Kat sayısı 7 yi
veya yüksekliği 20 metreyi geçen binalarda yangın merdiveni bina içinde yapılmalı ve korunmuş
olmalıdır. Yangın merdiveni bina dış yüzünde yapılırsa, standartlara göre sağ ve soldaki kapı ve
boşluklardan Şekil 4 de görüldüğü gibi yeterli mesafede olmak koşuluyla yapılabilir. Bunların dönel
merdivenler olmasından kaçınılmalıdır. Dönel yapıldığı takdirde inişi engellemeyecek şekilde her kapı
mutlaka bir sahanlığa açılmalıdır.

Şekil 4. Bina Dışı Yangın Merdiveni
Açık yangın merdivenleri tercihen bölgenin hakim rüzgar yönünde olmalı ve bütün dışa açık yangın
merdivenleri kar ve buzlanmadan korunmalıdır.
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3.4. Yangın Merdiveni Genişliği
Yangın merdiveni genişliği; konutlarda 80 cm, topluma açık yapılarda 120 cm, sınırlı sayıda görevliye
hizmet veren merdivenlerde 65 cm den az olmamalıdır. Yüksek katlı ofis binalarında 90 cm
genişliğinde olmalıdır. Kaçış yolları genişliği ise 180 cm den az olamaz. Huzurevi, hastahaneler ve
benzerlerinde, hasta koğuş kapıları 120 cm, hasta oda kapıları 100 cm den dar olamaz. Yangın
merdiveni genişliği insan sayısına bağılı olarak aşağıdaki tablodan da seçilebilir.
İnsan Sayısı
1-50
51-110
111-170
171-220
221-240

Çıkış Genişliği(cm)
80
90
100
110
120

İnsan Sayısı
241-260
261-280
281-300
301-320
321-340

Çıkış Genişliği(cm)
130
140
150
160
170

İnsan sayısı 200 kişiyi aşan salonlardan kaçış yollarına açılan kapılar geniş ağzı kaçış yönüne
açılacak şekilde huni biçiminde düzenlenmesi tavsiye edilmektedir.
Merdiven boşluğu yüksekliği, basamak üzerinden tavana serbest olarak en az 200 cm olmalıdır.
Sahanlıklar arası kot farkı en çok 3.70 m olmalıdır.
Basamak genişlikleri ortalama 28 cm'den az ve basamak yüksekliği 18 cm'den çok olmamalı.
Dönüşlerde, dar kenarlarda basamak genişliği 20 cm nin altına inmemelidir.
3.5. Yangın Merdiveni Özellikleri
Tamamen bina içindeki yangın merdivenlerinin kovalarında, daima açık kalacak havalandırma bacaları
tesis edilmeli, duman kaçağından korunma sağlanmalıdır.
Yüksek yapılarda mekanik havalandırma yapılmalı, bağımsız ve yangından korunmuş bir güç kaynağı
kullanılmalıdır. Havalandırma ile ilgili olarak, bina dışıyla ilişkili tam kagir yangın merdivenleri tercih
edilmelidir.
Yangın merdiveni duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılmamalıdır. Bodrum kat
yangın merdiveni ile diğer katlar yangın merdivenlerinde farklı kovalar kullanılmalıdır. Yangın
merdivenlerinin her iki kenarına küpeşte veya korkuluk yapılmalıdır.
3.6. Yangın Merdiveni Kapıları
Yangın merdivenlerine, yangına en az 90 dakika dayanıklı ve alev kesici, kaçış yönünde açılan ve
kendi kendine kapanan kapılar aracılığıyla ulaşılması gerekir. Kapılarda kilitleme sistemi bulunmamalı
ve kaçış yönünde anahtarsız olarak push-bar ile açılmalıdır. Yangın merdiveninden, özellikle
itfaiyeciler için içeriye girme imkanı olmalıdır. Açma kolu ile veya bir anahtarla giriş sağlanabilir.
Kapılar, kendi kendine kapanan mekanizmaya sahip olmalıdır.
3.7. Kaçış Yollarının Aydınlatılması
Aydınlatma devamlı olmalıdır. Bütün kaçış unsurları köşeler, koridor kesişmeleri, merdivenler,
merdiven sahanlıkları, çıkış kapıları gibi yerler görünecek şekilde en az 10 Lüx mertebesinde
aydınlatılmalıdır. Hiç bir yer, lambalardan birinin sönmesi halinde karanlıkta kalmamalıdır. Elektrik
ikmalı güvenilir şarjlı kaynaklardan sağlanmalıdır.
Tüm kaçış yollarında, cadde seviyesindeki çıkışlar üzerinde bulunan iki veya daha fazla katlı
binalarda, cadde seviyesindeki çıkışların üstünde ve altındaki katların toplam 100 kişi ve üzerinde
olması halinde Jeneratör aydınlatması düşünülmelidir. Jeneratör aydınlatması durumunda, jeneratör

__________________________________

745

_______

en çok 10 saniye sonra devreye girmeli, performans en az 1.5 saatlik bir süre içinde, tüm kaçış
yollarında 10 Lüx`den aşağı olmamalıdır. Bu sürenin sonunda 6 Lüx`e kadar düşebilir.
Battarya tipi aydınlatmada sadece güvenilir tip, "yeniden doldurulabilir" bataryalar kullanılmalı ve
bunlar daima dolu bulundurulmalıdır.

4. SONUÇ
Binadan kaçış yollarının planlanmasında yeterli sayıda çıkış temin edilmeli, yangına ve dumana karşı
korunmuş olmalı, merdiven ve asansör alanları yangının bir diğer kata geçmesine engel olacak şekilde
planlanmalıdır. Binadan kaçış yollarının planlanması içerideki insan sayısına bağlı olduğu kadar
binanın genel planlamasına ve yüksekliğine de bağlı düşünülmelidir. Yangın emniyeti açısından
sadece merdivenler ve yangın merdivenleri değil, tüm çıkış yollarının yangına dayanıklı ve korunmuş
bir şekilde inşa edilmesi gerekmektedir.
Yangının büyümesini ve yayılmasını sınırlandırmak için bina içinde yatay ve düşey bölmeler meydana
getirmek gerekir. Mimari tasarımda yangın önlemleri alırken herşeyden önce yapının kullanım amacı
gözönüne alınmalıdır.
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ÖZET
Bu çalışmada atriuma sahip yapılarda duman tahliyesi sistemleri incelenmiştir. Gerek insanların
güvenli şekilde tahliyelerinin sağlanması gerekse yangın sonucu meydana gelen duman ve sıcak
gazların kısa sürede atrium boşluğunu doldurarak görünürlük mesafesini kısaltması, yangına
müdahaleye imkan vermemesi ve bir bölümde çıkan yangının ve dumanın atriuma çevreleyen ve
atriuma açık olan diğer bölümlere geçişi nedeniyle atriumlarda duman tahliyesi çok önemlidir. Bu
amaçla, atriuma sahip binalar içerisinde meydana gelebilecek yangınların büyüklüğü irdelenmiş ve
dumanın atriuma komşu hacımlarda ve atrium boşluğu içerisinde nasıl kontrol edilebileceği ve duman
tahliye yöntemleri incelenmiştir.

1. GİRİŞ
Atrium; üstü kapalı, etrafı kullanım alanları ile çevrelenmiş geniş ve dikey hacımdan oluşan iki veya
daha fazala katlı yüksek boşluklar olarak tanımlanır. Atrium Avrupa’da ilk olarak 1820 ve 1870 yılları
arasında sık kullanılmaya başlamıştır. Bu yıllarda endüstriyel alandaki gelişmeler, dökme demir
konstrüksiyonlar ve cam esaslı yapı elemanlarının prefabrik yapımına imkan tanımıştır. Amerika
Birleşik Devletlerinde atrium 1900 lu yıllarda kullanılmaya başlanmış ve 1970 li yıllardan sonra tüm
dünyada atriumlu yapılar çoğalmaya başlamıştır.
Atriumlar insanların dolaştığı, buluştuğu, konuştuğu, beklediği ve dinlendiği topluma açık alanlardır. Bir
başka deyişle binanın sosyal merkezi denilebilir. Yukarda belirtilen faktörler nedeniyle atriumlar
giderek artan sayıda uygulama alanı bulmuş olup bu da atrium yapılarının kendine özgü poblemlerini
ortaya çıkarmıştır. Fakat, bu problemlere rağmen çözümler aynı hızda gelişmemiştir. Atriumlarda
kullanılan sistemler açısından değerlendirme yapıldığında halen üzerinde anlaşılan ortak bir çözümün
olmadığı görülmektedir.
Atriumlarda hava kalitesi, enerji kullanımı yanında oldukça önemli olan bir konuda duman kontrolüdür.
Atriumu çevreleyen kullanım alanlarında yangın yükünün büyük ve insan sayısının fazla olması
sebebiyle yangın riski de oldukça büyüktür. Atriumlar dumanın yayılabileceği geniş mekanlar
olduğundan, meydana gelebilecek yangınlar sonucu duman hızla yayılarak kısa sürede bu bölümü
doldurur. Atriuma sahip yapılarda insanların tahliyesi için kullanılacak olan kaçış yolları ve yangın
merdivenlerine geçişler atriuma açık olan bölümlerden gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, atriumlarda
duman kontrolünün önemi ortaya çıkmaktadır. Yangın sonucu meydana gelen duman ve sıcak
gazların kısa sürede atrium boşluğunu doldurarak görünürlük mesafesini kısaltması, yangına
müdahaleye imkan vermemesi ve atriumu çevreleyen komşu hacımlara geçişi ile güvenli bir tahliyeye
imkan vermemesi gibi nedenlerden dolayı atriumlarda duman tahliyesi gerekmektedir.
Bu çalışmada atriuma sahip yapılarda duman tahliyesi sistemleri incelenmiştir. Bu amaçla yapı
içerisinde ki duman karakteristiğine göre tasarım yöntemleri ortaya konulmuş ve mevcut tasarım
kriterleri verilmiştir. İlk olarak atriuma sahip binalar içerisinde meydana gelebilecek yangınların
büyüklüğü irdelenmiş ve bu yapılarda çıkan yangın sonucu oluşan dumanın atriuma komşu
hacımlarda nasıl kontrol edilebileceği çalışılmıştır. Daha sonra ise atrium boşluğuna yayılan ve/veya
atrium tabanında çıkan yangın sonucu açığa çıkan dumanın tahliye yöntemleri incelenmiştir.
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Yetmişli yıllarda mimarların atriuma ilgisinin artmasıyla atriumlu yapılar çoğalmaya başlamış ve
bununla beraber mekanik ve elektrik grupları da tamalayıcı olarak atriumlar ile ilgilenmeye başlamıştır.
Atriumda mimari açıdan çözüm basit olmasına karşın özellikle mekanik tesisat kısmı daha karmaşık
ve maliyeti daha yüksek olmaktadır. Atriumlarda mekanik sistemleri iki grup halinde değerlendirmek
mümkündür. Birinci grup ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, diğeri ise duman kontrol
sistemleridir.
Atriumlarda duman kontrol sistemlerinin tasrımının temelini oluşturan çatı egzostu ile ilgili çalışma
Thomas [1] tarafından gerçekleştirilmiştir. Thomas bu çalışmasında çatı havalandırmasında sıcak gaz
akışı ile ilgilenmiştir. Plum içerisine hava kaıtılımının detaylı olarak ilk incelemesi Zukowski [2]
tarafından gerçekleştirilmiştir. Tam ölçekli atrium yangın deneyleri konusunda Tanaka ve Yamana
[3,4], Cooper [5], çalışmalar yapmıştır. Duman kontrolü konusunun yarı ampirik ifadeler ile incelenmesi
Thomas [6], Butcher ve Pournell [7], Morgan ve Hansell [8,9,10], Hinkley [11], ve Milke [12,13],
tarafından gerçekleştirilmiştir. Deneyler ve düzeltmelerden elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi ile
duman hareketinin sayısal modellemeleri Tanaka ve Nakama [14], Chow [15,16], Marita [17], ve
Waters [18] tarafından yapılmış olup, bu çalışmalar BCA ve NFPA kodları ile Klote ve Milke [19]
tarafından yayınlanan duman kontrol sistemleri çalışmasına kaynak olmuştur. Bilgisayar destekli
duman kontrol sistemleri tasarımının temeli Mitler [20] tarafından atılmıştır. Bu konuda atrium ile ilgili
diğer çalışmalar ise Chow [21] ve Milke [22] tarafından gerçekleştirilmiştir.

2. ATRİUMLARDA YANGIN BÜYÜKLÜĞÜ
Bir yangın tarafından üretilen duman miktarının ve açığa çıkan ısı miktarının hesaplanması birim alan
veya yangın mahallinin tamamının alan ve çevresel olarak büyüklüğünün ve ısı akısının bilinmesini
gerektirir. Bunun yanısıra yangınları zamana bağlı olarak büyüme (düzensiz yangın) ve açığa çıkan ısı
miktarının sabit olduğu (düzenli yangın) durum olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.
a) Düzenli Yangınlar
Açığa çıkan ısı miktarının sabit olduğu bir yangın düzenli yangın olarak adlandırılır. Bu gibi
yangınlarda belirli bir değere kadar yangının hızlı bir şekilde büyüdüğü düşünülür. Geri kalan büyüme
ise yangın kontrol eden faktörler veya diğer yanıcı maddelere olan mesafeye bağlı olarak değişir.
Atriumlarda, alış veriş merkezlerinde ve diğer geniş mahallerdeki yangınlar genellikle oksijen kontrollü
değildirler. Büyük mahallerde havanın bol olması sebebiyle, yangın boyutu sınırlandırılamaz. Bununla
birlikte, bu gibi yangınların boyutu yanıcı maddelerin mevcudiyeti ile sınırlıdır. Büyük mahallerdeki
yangınlar genellikle çok sayıda yanıcı madde içermektedir. Bu yangınlarda açığa çıkan ısı miktarı
yaklaşık olarak her bir yanıcı maddenin açığa çıkardıkları ısı miktarlarının toplamıdır. Atriumlar için
yangın büyüklüğü hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Bunlardan birisi, en az yangın büyüklüğü
4.6 MW olmak üzere atrium alanı için 500 kW/m2 değeri kullanılır. NFPA 92B de ise minimum yangın
büyüklüğü 1.1 MW olarak önerilir. Bu öneriler, atriumlu binalarda sprinkler sistemi olup olmamasına
göre farklı değerler almaktadır.
P

P

b) Düzensiz Yangınlar
Açığa çıkan ısı miktarının zamana bağlı olarak değişim gösterdiği yangınlardır. Düzensiz yangınlar için
açığa çıkan ısı miktarının zamanın karesinin fonksiyonu olduğu düşünülür.

⎛ t
Q& = 1.055⎜
⎜t
⎝ g

⎞
⎟
⎟
⎠

2

(1)

Yukardaki eşitlikte; Q yangın sonucu açığa çıkan ısı miktarı (kW), t efektif tutşmadan itibaren geçen
süre (s), tg, yangın büyüme zamanı (s) dir. Diğer bir deyişle efektif tutuşma zamanı, yangının 1.055 kW
değerini geçtiği ana kadar olan zaman aralığıdır.
B

B
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3. ATRİUMLARDA DUMAN KONTROLÜ
Üstü kapalı, etrafı kullanım alanları ile çevrili geniş ve dikey hacımdan oluşan iki veya daha fazla katlı
yüksek boşluklar olarak tanımlanan atriumları çevreleyen açık veya korunmuş alanlara komşu alanlar
adı verilmektedir. Atrium binalarının genelde büyük miktarda yanıcı madde içermesi ve komşu alanlara
açık olması yangının yayılım riskini büyük ölçüde arttırmaktadır. Bu gibi binalarda duman kontrolü,
insan sayısının fazla olması, onların korunması ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesi bakımından
oldukça önemlidir. Atrium binaları, atriuma komşu alanlar ile birlikte değerlendirilir ve atriumun özelliği
olarak bu komşu alanların atriuma bağlantısı cam ile bölünmüş veya tamamen açık olmaktadır. Diğer
alışılagelmiş binalar ile karşılaştırıldığında, atriumlu binalarda duman ve sıcak gazların, hatta alevlerin
bölümlere geçişleri çok daha çabuk olduğundan, yangın esnasında insan yaşam güvenliği açısından
ilave problemler getirmektedir. Halbuki alışılagelmiş yüksek binalarda yangın yayılımı, binanın
dışından ve yangın mahallinin üstündeki mahallin etkilemesi ile gerçekleşir.
Atriumlarda meydana gelen yangınlardan elde edilen deneyimler, alevlerin atrium içinde ilerlemesi,
sıcak ve zehirli gazlar ile karşılaştırıldığında önemsiz kalmaktadır. Yangın sonucu oluşan sıcak ve
zehirli gazlar atriumu doldurarak, binaya yayılmakta ve kaçış yollarını etkilemektedir. Bu da, atrium
binalarında uygun duman kontrol sistemlerinin neden gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.
Atriumlarda duman kontrolü için ideal çözüm; komşu alanlarda meydana gelebilecek muhtemel bir
yangın durumunda, dumanın atriuma girişini engellemektir. Bunu gerçekleştirebilmenin en kolay yolu,
atrium ile komşu hacımlar arasındaki sınırın hem geçirimsiz hem de yangına dayanıklı yapılmasıdır.
Fakat, bu durum atrium kullanımını çok sınırlanmaktadır. Bu yöntem zaman zaman kullanılmasına
rağmen, mimari sınırlamalar nedeniyle istenmemektedir.
Atrium ile komşu hacımlar arasındaki bağlantının tamamen açık olması durumunda, komşu hacım
içinde duman egzostu yapılmalıdır ki duman üst kısımda atriuma açık olan diğer komşu hacımlara
girmesin. Fakat bu da çoğu zaman çok zor, pratik olmayan ve hatta küçük komşu hacımlar için
maliyeti oldukça yüksek bir çözümdür. Genelde büyük komşu hacımlar için uygulama örnekleri vardır.
Bir başka yöntem ise, komşu hacımlardan duman girişini engellemek için basınçlandırma yapmaktır.
Komşu hacım ve atrium arasındaki açıklığın büyük olması durumunda bu yöntem sonuç
vermemektedir. Çünkü, dumanın atrium içerisine girişini önleyebilmek için sıcak gazların sıcaklığına
bağlı olarak 0.5 m/s ile 4.0 m/s arasında hava hızına gerek duyulur. Ayrıca bu havanın tamamı, yangın
olan mahalden tamamen çekilmelidir ki hava akışının devamı sağlanabilsin. Bir çok tipik atrium için bu
durumda gerekli olan hava miktarı, duman egzost sistemi boyutunu aşmaktadır. Bu yüzden, bu
yöntem yalnızca küçük sızıntı alanlarına sahip atriumlar için geçerli olmaktadır.
Komşu hacım içindeki bir yangın durumunda, duman kısa sürede binanın diğer bölümlerine
yayılabileceğinden, bu bölümlerden güvenli tahliyeyi gerçekleştirecek önlemler alınmalıdır. Benzer
eğilim atrium boşluğu içerisinde çıkabilecek yangın içinde geçerlidir. Her iki durumda da hem atrium
içinden hemde komşu hacımlardan tahliyeyi gerçekleştirebilmek için kaçış yollarını koruyacak bir
duman kontrol sistemi mevcut olmalıdır. Duman kontrol sisteminin buradaki amacı yaşam güvenliğini
sağlamaktır. Bunun yanında, yangına müdahale edecek itfaiye elemanları duman ile dolu bina
içerisinde hem zorluk yaşarlar hem de tehlikede olurlar. Dolayısıyla duman kontrol sistemi aynı
zamanda itfaiyecilere de yardımcı olacaktır. Bu yüzden duman kontrol sistemi insanların tahliyesi için
gerek duyulan süreden daha uzun bir süre fonksiyonunu devam ettirmelidir.
3.1

Atriuma Komşu Hacımlarda Dumanın Kontrol Edilmesi

Dumanın kaçış yolarına doğru hareketinin ihtimal dahilinde olduğu durumlarda, güvenli bir tahliye için
kaçış yollarını dumandan arındırılmış hale getirmek gerekir. Bu amaçla artiuma komşu olan ve yangın
çıkan mahal içerisinde yangının kontrol edilmesi tercih edilir. Bu da mahal içerisinde özel duman
egzost sistemi kullanılarak veya mevcut iklimlendirme sistemi santrallerinden yararlanılarak yapılır.
Eğer mahal atriuma açık ise mahallin atrium boşluğuna açık bölümünde tavandan aşağıya doğru
sarkan bir kiriş ile engel teşkil edilir. Böylelikle mahal içerisinde bir duman biriktirme hacmı
oluşturularak duman mahal içerisinde tutulmaya çalışılır veya kiriş yapılamadığı durumda aynı etkiyi
sağlamak için uç kısımdan yüksek kapasiteli egzost yapılır.
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Duman tabakası kalınlığı her iki durumda da, şekil 1 ve şekil 2 de gösterilen Dl yüksekliğinin altına
düşmeyecek seviyede tutulmalı, yani bu durumu sağlayacak kapasitede duman egzostu yapılmalıdır.
Mahal içindeki temiz hava tabakasının yüksekliğini sağlayabilmek için dumanın kütle akış miktarını
hesaplamak gerekir. Son yıllarda bu konuda Zukowski [2], Hansell [25] ve Quintiere [26] tarafından
yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan aşağıdaki eşitlik ile yangın üzerinde yükselen plum içerisine
sürüklene hava miktarını ve böylelikle yangın esnasında oluşan duman miktarını hesaplamak mümkün
olmaktadır.
B

B

md = ce PH 3 2

(2)

ce oditoryum, stadyum, büyük açık ofisler, atrium katları gibi tavanı yüksek olan büyük mahaller için
0.188, tavan yüksekliği düşük olan açık ofis alanları gibi büyük mahaller için 0.210 olan bir katsayıdır.
Küçük dükkanlar, ofisler ve otel odaları gibi küçük mahallerde ce=0.337 olarak alınmaktadır. P,
yangının çevresel büyüklüğü (m), H ise mahallin tabanından duman tabakasının alt yüzeyine olan
mesafedir (m).
B

B

Şekil 1. Duman biriktirme hacmı oluşturularak yapılan duman egzostu

Şekil 2. Duman biriktirme hacmı olmaksızın yapılan duman egzostu
Eşitlik (2) ile yapılan hesaplamaların sonuçları ce‘ nin 0.337 ve 0.188 değerleri için sprinkler sistemi
mevcut olan (P=14 m) ve sprinkler sistemi olmayan (P=24 m) mahaller için grafik olarak şekil 3 (a) ve
şekil 3 (b) de gösterilmiştir.
B

B
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Şekil 3 (b) de gösterilen taralı alan sıcak gaz tabakası sıcaklığın 600 C nin üzerine çıkma ihtimalinin
olduğu bölümü yani, parlama olayının görülebileceğini belirtmektedir. Duman kontrol sisteminin
güvenli bir şekilde çalışabilmesi için üretilen duman miktarı taralı alanın üzerinde olmalıdır.

(a) Sprinkler sistemi var

(b) Sprinkler sistemi yok

Şekil 3. Üretilen sıcak duman miktarı
a) Atrium Boşluğuna Duman Akışı
Düşey bir açıklıktan akan dumanın kütle akış miktarı aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanabilir.

mw =

c e PWh 3 2
⎡ 2 3 1 ⎛ ce P ⎞ 2 3 ⎤
⎟ ⎥
⎢W + ⎜
c d ⎝ 2 ⎠ ⎥⎦
⎢⎣

(3)

32

(a) kiriş

(b) düşük tavan
Şekil 4. Açıklıktan akış
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Yukardaki ifadede, W açıklık genişliği (m), h açıklık yüksekliği (m), cd açıklık için efektif akış
katsayısıdır. Mahal içerisinde herhangi bir kirişin olmadığı düz tavanlar için efektif akış katsayısı 1.0
değerini almaktadır. Eğer dumanın atrium boşluğuna akışının gerisinde bir kiriş veya düşük tavan söz
konusu ise (şekil 4) bu durum dışarıya olan duman akış miktarını etkiler. Bu etki efektif akış katsaysını
aşağıda verilen eşitlik ile düzeltmek suretiyle dikkate alınır.
B

⎡ D + Dd ⎤
c d = 0.65⎢ w
⎥
⎣ Dw ⎦

B

13

(4)

Burada Dw açıklığın üst seviyesi altında kalan duman tabakasının yüksekliği, Dd ise kiriş yüksekliği
veya açıklığın gerisindeki duman tabakasının yüksekliğidir. Dd nin 1.0 değerinden büyük olduğu çoğu
açıklık için pratikte Dd = 1.0 olarak alınmaktadır. Duman biriktirme hacmı olmayan mahallerde Dd
balkon kenarı girişindeki yükseklik olarak düşünülür (Şekil 5).
B

B

B

B

B

B

B

B

Şekil 5. Düz açıklık
Dw ise aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.

1
Dw =
cd

⎡ mw ⎤
⎢ 2W ⎥
⎣
⎦

23

(5)

Şekil 6 ve Şekil 7 de değişik açıklık yükseklikleri ve genişlikleri için kütle akış miktarları grafik olarak
gösterilmiştir. Tavan ve balkon yüksekliğinin 4 m olduğu kabul edilmiştir. Grafiklerde taralı olan alanlar
mw ve Qw kullanılarak hesaplanan duman tabakası sıcaklığının 6000C nin üzerinde olduğu yani
parlama başlangıcı olan bölgeyi göstermektedir.
B

B

B

B

P

P

Şekil 6. Açık ofisler için açıklıktan akan kütle akış miktarı
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mw
(kg/s)

Parlama
riski
Parlama

W (m)

W (m)

Sprinkler yok

Sprinkler var

Şekil 7. Küçük ofisler için açıklıktan akan kütle akış miktarı
Küçük ofisler ile geniş büyük açık ofisler arasındaki ayırım plum içerisine giren hava miktarının
farklılığından ileri gelmektedir. Daha dar olan mahallerde havanın plum içerisine akışı daha zor
olmaktadır.
b) Balkon Bölümünden Duman Egzostu Yapılması
Mahallere yeterli miktarda taze hava girişi sağlanamadığı, duman tahliye sisteminin kurulmasında
mühendislik açısında zor olduğu ve/veya maliyetin yüksek olması durumlarında duman mahal
içerisinde tutulamaz ve atrium boşluğuna doğru akmaya başlar. Bu gibi durumlarda eğer mahal
önlerinde, mahallere hizmet veren ve yürüme alanları olarak kullanılan balkonlar mevcut ise duman
tahliyesi balkonlardan yapılabilir.

Balkon duman
biriktirme hacmından
egzost

Atrium

Balkon kenar
perdesi

Şekil 8. Balkon altı duman biriktirme hacmı
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Bunun için öncelikle algılama sisteminden aldığı uyarı ile balkon kenarlarından aşağıya inen perdeler
ile duman biriktirme hacımları oluşturulur ve balkon bölümüne biriken duman balkona ait egzost
sistemi ile tahliye edilir. Alış veriş merkezleri için balkon bölümlerinde oluştulan duman biriktirme
alanlarının 1300 m2 yi aşmamasına dikkat edilmelidir. Balkonlardan emilen duman genellikle kanallar
ile bina dışına taşınır. Fakat bazı durumlarda bu bölümlerden emilen dumanı atrium tavanındaki
duman biriktirme hacmına taşımak da mümkündür.
P

P

c) Duman Tabakası Sıcaklığı
Duman tabakası sıcaklığının çevre sıcaklığının üzerinde olan sıcaklık yükselmesi, yangın sonucu
açığa çıkan ısı miktarı Qw (kW), duman kütlesel debisi, m (kg/s) ve gazların özgül ısısı c (kJ/kg-K)
olmak üzere aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.
B

θ=

B

Qw
mc

(6)

Tablo 1 ve Tablo 2 sırasıyla atriuma komşu mahallerde çıkan 1 MW ve 6 MW büyüklüğündeki
yangınlar için duman tabakası sıcaklıklarındaki artışları göstermektedir.
Tablo 1. Q=1 MW için sıcaklık artışı ve hacımsal debi değerleri
Kütle akış miktarı
Çevre sıcaklığı
(kg/s)
üzerindeki gaz
sıcaklığı (C)
4
250
6
167
8
125
10
100
12
83
15
67
20
50
25
42
30
33
35
28
40
25
50
20
60
17
Tablo 2. Q=6 MW için sıcaklık artışı ve hacımsal debi değerleri
Kütle akış miktarı
Çevre sıcaklığı
(kg/s)
üzerindeki gaz
sıcaklığı (C)
10
600
12
500
15
400
20
333
25
240
30
200
35
171
40
150
50
120
60
100
75
80
90
67
110
54
130
46
150
40
200
30
300
20
400
15

Hacımsal debi
(m3/s)
P

P

6.0
8.0
9.5
11.0
12.5
15.0
19.5
22.5
27.5
32.0
36.0
44.5
53.0
Hacımsal debi
(m3/s)
P

P

25.5
27.0
29.5
32.0
38.0
41.5
46.5
50.5
59.0
67.5
80.0
92.5
107.0
123.5
140.0
181.0
263.0
345.0
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Sprinkler sisteminin mevcut olmadığı durumda, özellikle balkonların tavan altlarında biriken yüksek
sıcaklıktaki dumanın neden olduğu ısı ışınımı balkon bölümünden tahliye gerçekleştiren insanlar
üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Balkonların ana kaçış koridorları olarak kullanılması
durumunda tahliye mümkün olamamaktadır. Güvenli bir tahliye için bu bölümlerdeki duman tabakası
sıcaklığı en fazla 200 C olmalıdır. Bu sıcaklığın üzerine çıkılması durumunda mutlaka alternatif kaçış
yolları düzenlenmeli, balkonlardan daha kısa mesafeli çıkış imkanları yaratılmalı veya sıcak gazları
soğutmak için sprinkler sistemi tesis edilmelidir.
d) Mahal İçerisine Hava Girişi
Duman tahliye sistemlerinin verimli çalışabilmesi için yeterli miktarda hava girişi olmalıdır. Eğer
mahallin ön kısmı tamamen sızdırmaz ise, mahal için ihtiyaç duyulan miktarda havayı otomatik olarak
sağlamak için düzenlemeler yapılmalıdır. Balkonlar, atriuma açık olduğu için bu bölümlere hava girişi
çok daha kolay olmaktadır.
Eğer, iç kısıma hava girişinin olduğu alan çok küçük ise tahliye için kullanılacak olan kapılardan hava
akış hızı tahliyeyi engelleyecek yüksek hızlarda olabilir. Yapılan araştırmalara göre genellikle hava
hızlarının 5 m/s nin üzerine çıkmaması tavsiye edilmektedir.
e) Mahal İçerisinde Duman Tahliyesi Gereken Nokta Sayısı
Duman biriktirme hacımlarından yapılması gereken egzost nokta sayısı duman kontrol sisteminin etkin
çalışabilmesi açısından oldukça önemlidir. Çünkü, egzost yapılan her bir noktadan çekilebilecek sıcak
dumanın sınırlı bir miktarı vardır. Bu miktarın üzerinde yapılacak olan emiş miktarını arttırma girişimi,
sadece duman tabakası altında mevcut olan havanın menfeze sürüklenmesini sağlar, yani duman
yerine taze hava emilmiş olur. Deneysel çalışmalara dayanan; duman biriktirme hacımlarından çekilen
kütlesel duman debilerinin değişik değerleri için farklı duman biriktirme hacımları göz önüne alınarak
bu bölümlerden ihtiyaç duyulan en az sayıdaki duman egzost sayıları Tablo 3 de verilmiştir [27].
Tablo 3. Etkin duman kontrolü için gerek duyulan egzost nokta sayıları [27]
(a) 1 MW
Egzost edilen
toplam kütle miktarı
(kg/s)

9
12
15
18
20
25
30
40

Egzost yapılan nokta altındaki duman tabakası kalınlığı (m)

0.5

0.75

1.0

1.25

1.5

1.75

2.0

21-28
29-40
39-54
50-68
57-79
77-107
99-137
149-205

8-11
11-15
14-20
18-25
21-29
28-39
36-50
54-75

4-5
6-8
7-10
9-13
10-14
14-19
18-25
27-37

3-3
3-5
4-6
5-7
6-8
8-11
10-14
15-21

2-2
2-3
3-4
4-5
4-6
5-7
7-9
10-14

1-2
2-2
2-3
3-3
3-4
4-5
5-6
7-9

1-1
1-2
2-2
2-3
2-3
3-4
4-5
5-7

(b) 6 MW
Egzost edilen
toplam kütle miktarı
(kg/s)

Egzost yapılan nokta altındaki duman tabakası kalınlığı (m)

0.5

0.75

1.0

1.25

1.5

1.75

2.0

12
26-35
10-13
5-7
3-4
2-3
2-2
1-2
15
31-43
12-16
6-8
4-5
2-3
2-2
1-2
18
37-51
14-19
7-9
4-6
3-4
2-3
2-2
20
41-56
15-21
8-10
5-6
3-4
2-3
2-2
25
51-70
19-26
9-13
6-8
4-5
3-4
2-3
30
62-85
23-31
11-15
7-9
4-6
3-4
2-3
40
85-118
31-43
15-21
9-12
6-8
4-6
3-4
Not: Tablolardaki ilk değerler duvardan uzak olan egzost noktaları ikinci değerler ise duvara yakın olan
egzost noktaları için verilmiştir.
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Duman Egzost Miktarı

Mekanik duman tahliye sistemleri, duman biriktirme hacımları içerisine giren dumanı çekmek için
kullanılan fanlar ve bunlara bağlı kanallardan meydana gelir. Bu fanlar ve kanallar, tahmin edilen
dizayn sıcaklık değerlerine dayanıklı olmalıdır. Bir yangın esnasında fanların elektrik beslemelerinin
sağlanabilmesi için, kontrol ve enerji kablolamasınında korunmuş olması istenmektedir.
Daha önce tablo 1 ve tablo 2 de verilen duman kütlesel debileri için sıcaklıklar gözönüne alınarak
aşağıdaki eşitlik ile hacımsal debiler hesaplanarak uygun fan seçimi yapılabilir.

Vl =

mT
ρ oTo

(7)

Bu denklemde Vl duman biriktirme hacmından çekilmesi gereken dumanın hacımsal debisi (m3/s), m
duman kütlesel debisi (kg/s), T çevre sıcaklığı üzerindeki duman tabakası mutlak sıcaklığı (K) ve ρo
çevre havası yoğunluğudur.
B

B

P

P

B

3.2

B

Atrium Boşluğunda Dumanın Kontrol Edilmesi

Çeşitli nedenlerden dolayı atriuma komşu olan mahaller içerisinde çıkan yangınlar sonucu açığa çıkan
duman, bu mahallerden veya balkon bölümlerinden tahliye edilemediği zaman atrium içerisinden
duman tahliye edilmesi veya iç kısıma taze hava verilmesi düşünülür. Duman kontrolünün bu şekilde
uygulamasının amacı duman tabakası kalınlığını yapı içerisinde belirli bir seviyede tutmaktır.
Genellikle bu durumda en kötü hal, yangının atriumun en düşük seviyesindeki komşu mahalde
çıkması durumudur. Çünkü, bu durumda plum içerisine büyük miktarda hava girişi olarak duman
tabakası kalınlığı kısa sürede artar.
Yükselen plum içerisine giren hava miktarı ve dolayısıyla atrium boşluğu tavanı altında toplanan
duman tabakasına giren gazların toplam miktarı;(1) atrium içerisine gazların aktığı noktadaki kütlesel
debi veya sıcaklığa, (2) gazların ısı akısına, (3) atriuma giren plum uzunluğuna, (4) plumun
yükselebileceği mesafeye bağlı olarak değişim gösterir.
a) Kanal Oluşturan Perdeler
Atrium boşluğu çıkıntısı olmayan düz bir yüzeye sahip olduğu zaman, plum uzunluğu olarak, dumanın
içerisinden aktığı açıklığın genişliği olarak alınmaktadır. Bunun yanında duman, balkon gibi yatay bir
çıkıntı altına aktığı zaman, önce balkon kenarlarından öne ve arkaya doğru daha sonra kenarlara
doğru yayılmaya başlar. Dumanın kenarlara doğru akışı bir engel ile karşılaşıncaya kadar veya durgun

Şekil 9. Dumanın balkon altında yayılması
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Şekil 10. Kanal oluşturan perdeler kullanılması durumunda duman yayılması
hale gelebilecek seviyede enerjiyi kaybedene kadar devam eder ve çok geniş bir plum olarak atrium
boşluğu içerisinde yükselir. Dumanın büyük miktarda akışı sırasında içerisine giren hava miktarınında
fazla olması sebebiyle atrium çatısı altında oluşan duman tabakası kalınlığı kısa sürede artmaya
başlar. Plum içerisine aşırı miktarda hava girişi, balkon altlarında yan kısımlara doğru gerçekleşen
duman hareketlerinin sınırlandırılması ile azaltılabilir. Bu olayı gerçekleştirmek için kullanılan perdeler
kanal oluşturan perdeler olarak adlandırılır ve mahallerin çıkış kenarlarından balkon kenarına kadar
uzatılır. Bu tip bir duman kontrol sistemi daha ziyade çok katlı alış veriş merkezlerinde
kullanılmaktadır. Bir çift perde için gerek duyulan en az derinlik tablo 4 (a) ve tablo 4 (b) de verilmiştir.
Perdeler sabit olabilir veya algılama sisteminden aldığı uyarı ile aşağıya inebilir. Yapılan çalışmalar,
yangın çıkan mahallin arkasındaki balkon çıkıntısının 1.5 m den az olması durumunda kanal oluşturan
perdelere gerek duyulmadığını göstermiştir. Yine araştırmalar sonucu genişliği 2 m den daha az olan
balkonlarda, yüksekliklerin fazla olması durumunda dumanın vorteks hareketi ile bir üst kattaki
balkona duman dolma olasılığını ortaya çıkarmaktadır.
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Tablo 4. Kanal oluşturan perdelerin derinlikleri
(a) Boşluk kenarında kiriş olmaması
Biriktirme hacmına
giren kütle miktarı
(kg/s)

10
15
20
25
30
40
50
70
90
110
130
150

Biriktirme hacmı genişliği (WB)
veya kanal perdeleri genişliği L (m)
B

4
1.1
1.4
1.7
2.0
2.3
2.8
3.4
4.5
5.6
6.7
7.8
9.0

6
0.8
1.1
1.3
1.5
1.7
2.2
2.6
3.4
4.3
5.1
6.0
6.8

B

8
0.7
0.9
1.1
1.2
1.4
1.8
2.1
2.8
3.5
4.2
4.9
5.6

10
0.6
0.8
0.9
1.1
1.2
1.5
1.8
2.4
3.1
3.6
4.2
4.9

12
0.5
0.7
0.8
1.0
1.1
1.4
1.6
2.2
2.7
3.3
3.8
4.3

15
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.2
1.4
1.9
2.3
2.8
3.2
3.7

12
0.9
1.1
1.4
1.6
1.8
2.3
2.7
3.6
4.5
5.4
6.3
7.2

15
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
2.0
2.4
3.1
3.9
4.7
5.4
6.2

(b) Boşluk kenarında kiriş olması
Biriktirme hacmına
giren kütle miktarı
(kg/s)

10
15
20
25
30
40
50
70
90
110
130
150

Biriktirme hacmı genişliği (WB)
veya kanal perdeleri genişliği L (m)
B

4
1.8
2.3
2.8
3.3
3.8
4.7
5.7
7.5
9.4
11.2
13.1
15.0

6
1.4
1.8
2.2
2.5
2.9
3.6
4.3
5.8
7.2
8.6
10.0
11.5

8
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
3.0
3.6
4.8
6.0
7.1
8.2
9.5

B

10
1.0
1.3
1.5
1.8
2.1
2.6
3.1
4.1
5.1
6.1
7.1
8.2

b) Atrium Boşluğu İçerisinde Yükselen Pluma Hava Girişi
Yukarda belirtilen açıklık kenarı çevresinden veya balkon çevresinden atrium boşluğuna akan plum
içerisine hava girişinin hesabı Morgan ve Hansell [8] tarafından çalışılmıştır. Bu çalışmada ilk olarak
arzu edilen duman tabakası yüksekliği (hb) seçilir, açıklık genişliği verilir, kanal oluşturan perdeler
arasındaki mesafe ve buna bağlı olarak perde derinliği girilir ve yangın büyüklüğüne bağlı olarak
atrium boşluğu tavanında oluşturulan tabaka içerisine giren dumanın kütlesel debisi hesaplanır.
Yangında açığa çıkan enerji miktarının 1 MW ve 6 MW olduğu durumlarda aşağı sarkan kiriş
derinliğinin 0 m ve 1.0 m olması durumları için açıklık genişliğinin veya kanal oluşturan perdeler
arasındaki genişliğin 5 m, 10 m, 20 m ve 40 m olması durumlarında kütle akış miktarlarına ait grafikler
şekil 12-19 arasında hem küçük ofisler hemde büyük ofisler için verilmiştir.
c) Atrium Boşluğunda Yangın
Bu durum tek katlı bir binadaki yangın davranışı olarak göz önüne alınabilecek basit bir yangın
durumudur. Burada yangın sonucu açığa çıkan gazlar hiç bir engel olmaksızın doğrudan atrium çatısı
altındaki duman tabakası içerisine katılır. Yangının büyüklüğü ise atrium bölümündeki yangın yüküne
dayanan alan ve çevre ile belirlenir. Örneğin 4 sandalye kümeleşmesinden oluşan oluşan 6 m çevreli
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bir alanda ısı akısı yaklaşık 2 MW alınır. Çevredeki ofislerde sprinkler sistemi olması durumunda ve
sprinkler sisteminin yangın olan alan üzerine hizmet vermesi durumunda yangın ısı akısı yaklaşık 115
kW/m2 alınır. Çevredeki mahallerde sprinkler sistemi bulunmaması durumunda 185 kW/m2 olur. 12 m
yangın çevreli bir araç için toplam ısı akısı 2.5 MW dır. Eğer tahmin edilen yakıt yükü için ısı akısı
bilinmiyorsa, yangın alanı başına 0.5 MW/m2 ısı akısı almak çoğu zaman uygun olmaktadır. Duman
tabakası içerisine giren kütle akış miktarı ise şekil 20 den bulunabilir.
P

P

P

P

P

P

d) Doğal Havalandırma Gereken Alan
Doğal havalandırma sistemi, duman tahliyesi için gerekli hava kuvvetini sağlamak için dumanın
kaldırma kuvvetini kullanır. Tahliye edilen miktar büyük ölçüde duman tabakası derinliğine ve
sıcaklığına bağlıdır. Doğal havalandırma sisteminin avantajı oldukça basit, güvenilir olması ve çok
geniş aralıktaki yangın koşullarının üstesinden gelebilmesidir. Herhangi bir nedenle, yangın tasarlanan
boyutunun üzerine çıkması durumunda duman tabakası kalınlığının ve sıcaklığının artması kaçınılmaz
olur, buda daha fazla miktarda duman tahliyesi sağlar. Yani, doğal havalandırma sistemi kendi kendini
dengeleyen bir mekanizmadır.

m
(kg/s)

m

(kg/s)

Yükseklik ( m )

Şekil 12. Sprinkler sistemli büyük ofis
Q=1 MW, Dd=0.0 m
B

B

Yükseklik ( m )

Şekil 13. Sprinkler sistemli büyük ofis
Q=1 MW, Dd=1.0 m
B

B
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m
(kg/s)

m
(kg/s)

Yükseklik ( m )

Yükseklik ( m )

Şekil 14. Sprinkler sistemsiz büyük ofis
Q=6 MW, Dd=0.0 m
B

B

Şekil 15. Sprinkler sistemsiz büyük ofis
Q=6 MW, Dd=1.0 m
B

B

m
(kg/s)
m
(kg/s)

Yükseklik (m)

Yükseklik ( m )

__________________________________
Şekil 16. Sprinkler sistemli küçük ofis
Q=1 MW, Dd=0.0 m
B

B
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Şekil 17. Sprinkler sistemli küçük ofis
Q=1 MW, Dd=1.0 m
B

B

m
(kg/s)

m
(kg/s)

Yükseklik ( m )

Şekil 18. Sprinkler sistemsiz küçük ofis

Yükseklik ( m )

Şekil 17. Sprinkler sistemsiz küçük ofis

m
(kg/s)

Yükseklik ( m )

Q=6 MW, Dd=0.0 m
B

B

Q=6 MW, Dd=1.0 m
B

B
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m
(kg/s)

Dumanın yerden yüksekliği (m)

Şekil 20. Atrium tabanındaki yangında üretilen duman miktarı
Çekilen kütlesel duman debisi, havalandırma alanı, hava giriş alanı ve duman tabakası arasındaki
ilişki aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.
2
⎡
⎤
⎛ Av cv ⎞
2
⎟⎟ T1T0 ⎥
⎢ T1 + ⎜⎜
m ⎢
⎥
⎝ Ai ci ⎠
Av cv = l ⎢
⎥
ρo
2 gDBθ 1T0
⎢
⎥
⎢
⎥
⎣
⎦

12

(8)

Av açıklık alanı, Ai bütün hava girişleri toplam alanı, cv boşaltma katsayısı, ci giriş katsayısı (0.6), ml
çekilen duman miktarı, ρo çevre hava yoğunluğu, g yerçekimi ivmesi, DB açıklık altındaki duman
derinliği, θl duman tabakası sıcaklığının çevre havası üzerindeki sıcaklık yükselmesi, T1 duman
tabakası mutlak sıcaklığı, To çevre havası mutlak sıcaklığı dır.
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Giriş havası açıklık alanlarında herhangi bir sınırlama olmaksızın duman tahliyesi için gerek duyulan
açıklık alanları Tablo 5 de verilmektedir. Eğer atriuma taze hava girişi alanı tablo 5 de verilen egzost
ventilasyon alanının iki katı ise hem duman tahliye açıklık alanı hem de taze hava giriş alanı yaklaşık
% 10 oranında arttırılmalıdır. Eğer taze hava giriş alanı egzost tahliye alanına eşit ise her iki alan da
yaklaşık % 35 arttırılmalıdır. Şayet taze hava giriş alanı egzost alanının yarısı kadar ise her iki alan
yaklaşık %125 arttırılmalıdır.
Duman tahliyesi için doğal havalandırma kullanıldığı zaman açıklığın bulunduğu konumun dış rüzgar
koşullarından ters olarak etkilenmemesine dikkat edilmelidir. Pozitif rüzgar basıncı, duman tabakası
tarafından oluşturulan basınçtan çok daha büyük olabilir. Bu durum söz konusu olduğu zaman açıklık
duman tahliye çıkışı yerine hava girişine hizmet verir. Bununla birlikte negatif rüzgar basıncı ise emme
kuvveti yaratarak doğal havalandırma ile duman tahliyesine yardımcı olur.
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Tablo 5. Duman biriktirme hacmı için gerek duyulan en küçük ventilasyon alanı
(a) 1MW
Egzost edilen
toplam kütle miktarı
(kg/s)

4
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
60

Açıklık altındaki duman tabakası kalınlığı (m)

1.5

2

3

4

5

7

10

2.1
3.2
4.5
5.9
7.4
9.9
14.5
19.6
25.3
31.4
37.9
52.2
67.9

1.8
2.8
3.9
5.1
6.4
8.5
12.5
17.0
21.9
27.2
32.9
45.2
58.8

1.5
2.3
3.2
4.1
5.2
7.0
10.2
13.9
17.9
22.2
26.8
36.9
48.0

1.3
2.0
2.7
3.6
4.5
6.0
8.9
12.0
15.5
19.2
23.2
32.0
41.5

1.1
1.7
2.4
3.2
4.0
5.4
7.9
10.8
13.9
17.2
20.8
28.6
37.2

1.0
1.5
2.1
2.7
3.4
4.6
6.7
9.1
11.7
14.5
17.6
24.2
31.4

0.8
1.2
1.7
2.3
2.9
3.8
5.6
7.6
9.8
12.2
14.7
20.2
26.3

(b) 6MW
Egzost edilen
toplam kütle miktarı
(kg/s)

10
12
15
20
25
30
35
40
50
60
75
90
110
130
150
200
300
400

Açıklık altındaki duman tabakası kalınlığı (m)

1.5

2

3

4

5

7

10

5.5
6.4
7.8
10.2
12.9
15.6
18.6
21.6
28.2
35.2
46.7
59.2
77.2
96.8
117.8
175.9
313.1
474.2

4.7
5.5
6.7
8.9
11.1
13.5
16.1
18.7
24.4
30.5
40.4
51.2
66.9
83.8
102.0
152.3
271.1
410.7

3.9
4.5
5.5
7.2
9.2
11.1
13.1
15.3
19.9
24.9
33.0
41.8
54.6
68.5
83.3
124.4
221.4
335.3

3.3
3.9
4.8
6.3
7.9
9.6
11.4
13.2
17.2
21.6
28.6
36.2
47.3
59.3
72.1
107.7
191.7
290.4

3.0
3.5
4.3
5.6
7.0
8.6
10.2
11.8
15.4
19.3
25.6
32.4
42.3
53.0
64.5
96.3
171.5
259.7

2.5
2.9
3.6
4.7
6.0
7.2
8.6
10.0
13.0
16.3
21.6
27.4
35.8
44.8
54.5
81.4
144.9
219.5

2.1
2.5
3.0
4.0
5.0
6.1
7.2
8.4
10.9
13.6
18.1
22.9
29.9
37.5
45.6
68.1
121.2
183.7

Akış sırasında kütle akış miktarının en fazla 150-200 kg/s ve/veya duman tabakası sıcaklığının en az
çevre hava sıcaklığının 15-20 C üzerinde olması sağlanmalıdır. Plum içerisine giren hava miktarının
fazla olması veya duman tabakası sıcaklığının düşük olması durumlarında katmerleşme meydana
gelerek dumanın etrafa yayılmasına neden olur. Hatta yangın mahalli açıklığının üzerindeki
yüksekliğin 8-12 m yi aşması durumunda doğal duman tahliyesini uygulamak çoğu zaman yarar
sağlamamaktadır.
Üç veya dört katlı atriumlardan daha yüksek olan yapılarda doğal veya mekanik duman egzost
sistemlerinin kullanılması dumandan arındırılmış hacımlar yaratılması konusunda pek farklılık
göstermemektedir. Bu bakımdan yeni atrium dizaynlarında, katlar arasında yangın bölmeleri
kullanmaksızın tamamen açık olabilecek en fazla kat sayısı üç ile sınırlandırılmaktadır.
e) Atrium Duman Tabakası Sıcaklığı
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Duman kontrol sistemlerinin dizaynında çoğu zaman yapıdan olan ısı kayıpları dikkate alınmaz.
Duman biriktirme hacımlarına giren bütün ısının tabaka içerisinde kaldığı kabul edilir. Son zamanlarda
yapılan deneysel çalışmalar göstermiştir ki orta ve yüksek ısıl dirençli küçük duman biriktirme
hacımları veya büyük kütle akışlı duman için bu iyi bir kabuldür. Fakat, atrium için bu kabul geçerli
değildir. Atriumlar genellikle büyük yüzey alanlarına sahiptir ve çoğu zaman bu alanlar yarı yarıya
camdır. Bu durum iyi bir ısı kaybına neden olur. Duman tabakasından yapıya bir ısı geçişi olacak ve
bu da duman tabakası sıcaklığında önemli bir azalmaya neden olacaktır. Şekil 21 atrium içindeki ısıl
dengeyi göstermektedir. Bu model en kötü halde duman tabakasından olan enerji kaybının
hesaplanmasında kullanılır. Bu modelin sonuçları grafik olarak şekil 22 ve şekil 23 de gösterilmiştir.

Egzost gazları
ile taşınan ısı

Çatıdan ısı kaybı

Dış duvarlardan
ısı kaybı
Duvarlardan komşu
hacımlara ısı kaybı
Işınım

Şekil 21. Atriumda ısıl denge

θl
(C)

Dış hava sıcaklığı = 0 C

2

Duman tabakası toplam yüzey alanı (m x 1000)
Şekil 22. Q=1 MW için atrium duman tabakası sıcaklığı
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θl
(C)

Dış hava sıcaklığı= 0 C

2

Duman tabakası toplam yüzey alanı (m x 1000)

Şekil 23. Q=6 MW için atrium duman tabakası sıcaklığı
Dış etkilerin farklı değerleri ile çeşitli atrium geometrilerinin düşünülmesine rağmen kütle akış
miktarının her bir değerini bütün koşullar için yaklaşık tek bir eğri ile göstermek mümkün olmaktadır.

4. SONUÇ
Atriumlu yapıların çoğalmasıyla, mimarlar ile birlikte mekanik ve elektrik gruplarıda tamalayıcı olarak
bu yapılar için uygun çözümler üretebilmek amacıyla çalışmalar yapmışlardır. Mekanik sistemler
içerisinde çözüm bulunması gereken önemli konularadn birisi de yapı içerisindeki duman kontrol
sistemleridir. Atriumalr ve atriumu çevreleyen mahaller dumanın yayılacağı geniş mekanlar
olduğundan, muhtemel bir yangın durumunda açığa çıkan duman ve sıcak gazlar kısa sürede bu
mahhalleri dolduracaktır. Bu durum güvenli bir tahliyeye imkan vermeyeceği gibi yangına müdahale
açısından da zorluk yaratacaktır. Bu bakımdan kısa süre içerisinde dumanın yapı içerisinden tahliyesi
gerekmektedir.
Bu çalışmada atriumlarda duman kontrolü konusu incelenmiş olup, incelemeler sonucunda en uygun
duman kontrolünün, atrium boşluğuna komş olan mahallerden dumanın tahliye edilmesi ile
gerçekleştirilebileceği sonucuna varılmıştır. Komşu mahallerden duman tahliye yöntemlerinden
bahsedilmiştir. Fakat bazı durumlarda, özellikle atrium yapısının özelliklerine bağlı olarak komşu
mahallerden duman tahliyesinin yapılamadığı durumlarda, atrium boşluğu içerisine giren veya atrium
tabanında çıkabilecek bir yangın sonucu açığa çıkan dumanın atrium boşluğu içerisinde nasıl kontrol
edilebileceği çalışılmıştır.
Atriumlu binalar uzun yıllardan beri kullanılan yapılar olmasına rağmen, duman kontrolü konusunda
yapılan çalışmalar üzerinde anlaşılabilen ortak bir duman kontrol sisteminin mümkün olmadığını
göstermektedir. Atriumlarda duman kontrolünü, atriumların şekline, kullanılan malzemeye,
büyüklüğüne, yüksekliğine bağlı olarak çalışma içerisinde bahsedilen temel ifadeler ve yöntemlerden
bir veya birkaçı kullanmak suretiyle, o atriuma özel bir sistemle gerçekleştirmek uygun olacaktır.
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TEMİZ MEKÂNLAR DÜZENLENMESİ TEKNİĞİ
Nuri ARUN

ÖZET
1960’lı yıllardan buyana uzay araştırmaları programında ve öteyandan nükleer teknolojinin
gelişmesinde ve bu bağlamda önemi son derece artmış bulunan komponentlerde tam bir güvenirliğin
sağlanması zorunlu görülmüştür. İnsan ve teknolojik proseslerden hasıl olan partikül yoğunluklarının
özellikle modern elektronik, optik, ince mekanik, CD, videoband, fotofilm ve ilaç üretim endüstrisinde
havanın olağanüstü temiz olması gerekmektedir. Eczacılıkta steril preparatların hazırlanmasında ve
cerrahide mikroorganizmaların yok edilmesi büyük önem taşır. Bu amaçlarla temiz mekânların
düzenlenmesi tekniği geliştirilmiştir.

1. Giriş
1.1. Temiz Mekanların Düzenlenmesi Tekniği
İnsan ve teknolojik proseslerden hasıl olan partikül yoğunluklarının, özellikle modern elektronik, optik,
saatçilik, ince mekanik ve ilaç üretim endüstirisinde havanın olağan üstü temiz olması zorunlu
görülmektedir.Burada 0.1……1μm iriliğindeki toz partikülleri büyük zararlar verebilir.Keza örneğin steril
preparatların hazırlanmasında ve cerrahide mikroorganizmaların yok edilmesi büyük önem taşır.Bu
amaçlarla temiz mekânların düzenlenmesi tekniği geliştirilmişitir.
1.2. Toz Oluşumu
1. Dışarıdan alınan her m³ havanın, çapları >0.5 μm olan partikül içerdiği bilinmektedir.
2. Çalışma durumuna göre insanlardan yayılan >0.3 μm iriliğndeki partiküllerin sayısı (Bkz.Tablo:1)
1 ….. 10 mily./dak; mikroskopik tozların sayısı ≈ 4000…15000/ h*) dolayındadır.
3. İşlem süreçlerinde yayılan partiküller , sayıca yaklaşık yukarıdaki değer sınırları içinde bulunur.
Tablo 1. Temiz mekân giysili bir insandan bir dakikada yayılan partikül sayısı**)
(Austin-Timmermann bildirisine göre)
1 Dakikada yayılan
partikül sayısı
100000
500000
1000000
2000000
5000000
7500000
15-30000000

Devinim türü
Hareketsiz ayakta veya oturma hali
Hafif baş, el ve kol hareketli oturma hali
Orta derecede vücut,kol,ayak hareketli oturma hali
Vücut tam hareketli iken ayağa kalkış hali
~ 3.5 km/h yavaş yürüyüş hali
~ 6 km/h hızlı yürüyüş hali
Serbest antrenman ve oyunlar

Yüksek sayıda hava değişimi sayesinde bol türbulanslı bir havalandırma ile mekândaki partikül
konsantrasyonu düşürülebilir.Ancak uygulanan havalandırmada hava içinde oluşan türbulans nedeni
ile toz partikülleri mekânın her tarafına dağılır ve temiz ürünlerle temas etmesi önlenemez olur.
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Mekân içinde zayıf türbulanslı bir akım (doğru bir anlatım olmamakla birlikte LF*) sistemi adı verilen
laminer akım) sistemi uygulamak suretile geniş anlamda bir iyileştirme yapılabilmektedir.Bundan
başka havaya üstün bir temizlik kalitesi sağlayan HEPA**) filtreleri uygulanmaktadır.Bu sayede hava
birbirine parelel yörüngeler üzerinden düzenli bir hızla hareket ederek mekâna yerleşmiş bulunan
tozları ve bu arada korunacak olan ürünlerin üzerindeki tozları da yakalayıp götürür.Hava hızı
0.35…0.5 m/s dolayındadır.Partikül konsantrasyonu yönünden mekânın temizlik kalitesi derecesine
göre hava değişim sayısının 5….600/h olacağı ve bu bağlamda çok yüksek enerji harcamalarının
meydana geleceği bildirilmektedir. 1990 lı Orta Avrupa istatistik verilerine göre temiz mekânın
metrekare başına düşen enerji harcaması yılda 625…1250$ ve olağanüstü durumlarda 3125$
mertebelerine ulaştığı gözlenmiştir.Temiz mekân içinde hava akım birimleri Şekil-1a ve 1b’de
görülmektedir :

1= filtre tavanı
2= ızgara
3= ön filtre
Şekil 1.a. dikey akım

1= filtre duvarı
2= ön filtre
Şekil 1.b. yatay akım;

1.2. Dikey Hava Sevki
Dikey hava sevki,yukarıdan aşağı gerçekleşir.Havanın çıkışı,filtre tavanından aşağı yönde gelişirken
emiş işlemi de alttaki önfiltre üzerinden gerçekleşir.Toz bu esnada tutulduktan sonra aşağıya çıkış
yapar.Minimum hava hızı ν = 0.35 m/s düzeyindedir.
1.4. Yatay Hava Sevki
Duvarlardan biri, tümü ile bünyesinde birden fazla ünitelerin yerleştirilmiş olduğu filtre duvarını
oluşturur.Bu sistem gayet ucuz ve bakımı kolaydır. Minimum hava hızı ν = 0.45 m/s.
Havanın sevki, şematik olarak şekil-2’de görülmektedir.Böyle bir tesisat esas itibarile dolaşım havası
ile çalışır.Mekân havasının yenilenmesine yönelik olarak proses atık havasının ve oluşan sıcaklığın
atılması amacı ile yaklaşık %2….10 (soğukken %5…6)gibi az bir oranda dış hava eklemesi yapılır.Bu
ekleme, normal bir klima tesisatındaki gibi işlemden geçirilir.Dolaşım aygıtından yüksek bir hızla çıkan
havaya rağmen mekân havasının durumu oldukça konfor çerçevesi içinde kalmaktadır.Bunun asıl
nedeni sıcaklığın kararlı bir düzeyde ve hava akımının da düşük bir türbulansla devam
etmesidir.(burada insanların giysisi ve baş örtüsü de rol oynamaktadır)Temiz iş tezgahlarında
(Bkz.Şekil-3) hava, banko altında bulunan bir önfiltre üzerinden bir vantilatör yardımı ile emilirek güçlü
bir ince filtreden geçirildikten sonra iş bankosu üzerine üfürülür.

* ) VDI 2083,föy :1.
**)Sonyenideğerler:ICCCSSymposium,Milano/1986
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2= HEPA filtresi
3= giren hava
4= klima tesisatı
5= dış hava
Şekil 2. Bir temiz
geçirilmesi ve sevki:
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1= güçlü ince filtre
2= aydınlatma
3= iş bankosu
4= önfiltre
5= vantilatör
havasının

işlemden

Şekil 3. Temiz iş tez gâhı

Büyükçe ve içinde çalışılabilen temiz kabinlerde durum aynıdır.Her iki sistem mevcut bir atelyenin
herhangi bir yerinde kolaylıkla kurulabilir.
Havadaki partikül konsantrasyonu yönünden temiz mekânlar Tablo-2’de görüleceği üzere
sınıflandırılır.
Tablo 2. Temiz mekânlar için kabul edilen temizlik kalitesi sıralaması (Federal Standard Nr.209D,6.88
USA-VDI 2083 Bl.1)
Temizlik
kategorisi
Fed.Stand.
209
1
10
100
1000
10000
100000

0.1μm
35
350
-

1 feet küp içinde maks.partikül sayısı
0.2μm
0.3μm
0.5μm
7.5
75
750
-

3
30
300
-

5.0μm

1
10
100
1000
10000
100000

7
70
700

Temizlik
kategorisi
VDI
1
2
3
4
5
6

Çoğunlukla 6 temizlik kalite kategorisini (1,10,100,1000,10000,100000) içeren Amerikan normu
kullanılmaktadır.Her feetküp havanın içinde bulunabilecek 0.5μm iriliğindeki maksimum partikül sayısı
Tablo-2’de verilmiştir.Buna göre çevirme hesabı için :
100 partikül/1 feetküp=3500 Partikül/m³ geçerlidir.
1.5. Gerekli Hava Değişimi
İnsan, sonderece yüksek oranda partikül yayıcısıdır.Yayılma olayı, o insanın devinim durumu ile
bağıntılıdır.Temiz mekânlarda temizlik kalite derecesine ilk önce hava değişim sayısı etkendir.Kapalı
mekânlarda yayılan partikül yoğunluğu, orada faal olan insan sayısına ve devinim durumuna
bağıntılıdır(Bkz.Tablo-2). Öteyandan üretim sürecinde ortaya çıkan partiküller buna eklenir.
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Bir temiz mekân havasında serbest dolaşan partikül sayısı (Bkz.Tablo-1) bilinirse gerekli hava
değişimi belli koşullar altında öngörülen temizlik kategorisine göre hesaplanabilir.
1.5.1 Örnek
100 m³ Hacmindeki bir mekânın, orada çalışan orta devinimli 4 kişinin yaydığı partiküllerden
arındırılması için bir hava temizleme ünitesi kurulacaktır.Aşağıdaki verilerin yardımı ile bu mekânda
egemen olabilecek partikül konsantrasyonunun hesaplanması ve bu bağlamda erişilebilecek temizlik
kategorisinin US 209D,6.88 ilkesine göre Tablo-2 yardımı ile karşılıştırılması istenmektedir.
Veriler:
1.Mevcut temiz mekânın hacmi:M=100m³
2.Partikül iriliği : > 0.5 μm
3.Hava temizleme ünitesinin debisi : L=1000 m³/h
Temizlenen mekân havasının partikül konsantrasyonu aşağıdaki denklem ile hesaplanarak tahkik
edilir :
K=

n × P × 60 × 28.4
Z ×M×L

Burada:
K = Mekân havasının içerdiği partikül konsantrasyonu (P/cft)*)
P = Bir dakikada yayılan partikül sayısı(Bkz.Tablo-1)
n = Mekân içinde bulunan orta devinimli insan sayısı
Z = Mekân havasının 1 saat içerisinde kaydettiği değişim sayısı =L/M
L = Hava temizleme ünitesinin debisi (m³/h)
M = Temiz mekânın hacmi(m³)
P=1000000

n=4
L=1000m³/h
M=100m³
Z=

1000
= 10
100

K=

4 × 1000000 × 60 × 28.4
= 6816 P cft
10 × 100 × 1000

Bulunan bu değer US 209 D,6.88 standardındaki temizlik kategorisine göre 10000’den daha iyidir.Bir
temiz mekânda US temizlik kategorisine göre hava değişim sayısı= Lw, hız= ν (m/s), ve enstale güç
değerleri N=kW/m² aşağıda verilmiştir.Aynı değerleri yaklaşık olarak şekil-4 te görülen diyagramdan
da almak mümkündür.
US-Klasse
US-Klasse
US-Klasse
US-Klasse
US-Klasse

10
100
1000
10000
100000

*)cft =feetküp; 1 feet =0.304m

Lw=500…600 h⎯¹
Lw=400…600 h⎯¹
Lw=200…300 h⎯¹
Lw=60…..120 h⎯¹
Lw=15……25 h⎯¹

ν =02…0.5 m/s
ν =02…0.5 m/s
ν =01…0.2 m/s
turbulent
turbulent

N=1,2 kW/m²
N=1,0 kW/m²
N=0,7 kW/m²
N=0,4 kW/m²
N=0,2 kW/m²
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Güç gereksinimi yaklaşık : soğutma için=1/3;hava iletimi için=2/3
Az önemli temizlik sıralamasının kabulü halinde (Amerikan US kalite kategorisi 10000’den itibaren)
debi ve bu bağlamda enerjiden tasarruf amacı ile filtre yüzey ve menfezlerinin türbulanslı akım
sağlayan bir dama tablası tertibinde tavana monte edilmesi önerilir.
Laminer akım ile türbulanslı akım sınırı partikül yayılmasına tabi olmak üzere yaklaşık US-kategorisi
1000=VDI kategorisi 4 dolayındadır( Bkz.Şekil-4).

Şekil 4. Çeşitli temizlik kategorisinde temiz mekânlarda hava değişim sayısı, hava iletimi ve soğutma
için enstale güç diyagramı
Temiz mekânlarda tavanın sadece bir bölümüne hava menfezleri yerleştirilir.Burada direkt hava
akımına konumlu tercihen HEPA*) filtreli difüzörler uygulanır (Bkz.Şekil-5 ve 6).

1.hava girişi
2.vantilatör
3.HEPA filtresi
4.difüzör
5.hava çıkış menfezi
6.hava egzost

Şekil 5. 1000 US kategorisinde türbulens akımlı bir temiz mekân şeması.Burada Şekil-6 da görülen
düfüzör uygulanmıştır

¹ ) High Efficency Particulate Air
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Şekil 6. HEPA filtreli difüzör
2.Temiz Mekânların Tasarımı
Büyük önem taşıyan üretimde şimdiyedek geniş hacimli temiz mekânlar tercih edilmiştir.Mekânın
tümünde hava hızı eşit düzeyde kalır.Hava iletimi (Bkz.Şekil-7) merkezi klima yönteminde olduğu gibi
gerçekleştirilir.Bu yöntemle donatılan bir tasisatta yatırım ve işletme giderlerinin çok yüksek olacağı
bildirilmiştir..

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

önfiltre
susturucu
vantilatör
hava soğutucu
susturucu
temiz mekân
egzost
üretim alanı titreşim
izolasyonu

Şekil 7. Bina ile entegre olmuş geniş hacimli bir temiz mekân
Mekânlarda farklı temizlik kategorileri ve farklı hava hızları dikkate alınmak suretile maliyet giderleri
azaltılabilir(Bkz.Şekil-8).Mekânın sınır bölgelerindeki akımların birbirine karşı etkilerine dikkat etmek
gereklidir.Bu akımlarda kararlılık sağlamak için A gibi bir ara bölme veya duvar uygulaması
yapılır.şekil-9 da görüldüğü gibi gerekli görülen temizlik kategorisine türbulanslı akım ile laminer akımı
veya bir temiz iş tezgâhını kombine etmek mümkündür.
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Şekil 9.

Başka bir ekonomik yöntem de temizlenen havayı bir kaç kez kullanmaktır.Çok üstün temiz bölümde
oluşan atık hava Şekil-10’da görüleceği üzere daha alt kategoriden temizlik içeren bölüme sevk
edilir.Ancak bu durumda ısı ekonomisinin gözardı edilmemesi gerekir.Taze hava, doğrudan temiz
mekân modülüne veya önce temizliği alt kategoride olan mekâna sevk edilebilir.

1. giriş havası (öntemizlikli)
2. giriş havası (temiz)

Şekil 10. Farklı temizlik kategorisinde, havası birçokkez kullanılan temiz mekânların prensip şeması
Maliyet yönünden dikkate alındığında geniş boyutlu temiz mekânların tercih edilmesinden mümkün
olduğunca kaçınılmalıdır.Otomasyon sayesinde üretimin özel bir mahfaza içine alınarak küçük fakat
üstün kategoride temiz bir mekânda gerçekleştirilmesi eğilimi egemendir.
Şekil-10’da görülen sisteme göre mekân içine hava dolaşım vantilatörü yerleştirilmiştir.Klima
santrallerinden gelen havanın soğutma kapasitesine göre boyutlandırlması gerekir.Üstün kalitede
temiz mekânın gerçekleştirilmesini sağlayacak olan geniş hacimli dolaşım havasının debisi ancak toz
partiküllerini süzecek olan filtre ve susturucunun akış dirençlerini karşılayacak kapasitede olmalıdır.
Bu bağlamda desantralize bir düzenleme, santralize bir sistem ile karşılaştırıldığında arkaya dönük
kanatlı vantilatörler (statik randumanı yüksek) tercih edildiği taktirde elektrik enerji tüketiminin 1/3
daha ekonomik olacağı bildirilmektedir.Desantralize düzenlemelerde aynen temiz iş tezgâhlarında
olduğu gibi tünel veya tavan tipi modüller (Bkz.Şekil-11) seri halinde çok ucuza maledilebilmektedir.
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a) Tünel sistemi
b) Tavan sistemi
c) Vantilatör/filtre/susturucu ünitelerinin kesit şeması
Şekil 11. Hava dolaşım vantilatörüne entegre modül tarzında, desantralize temiz mekânlar :
2.1.Temiz Mekânlar İçin Uygulanan Teknik Aksesuarlar
Temiz mekânlar için gerekli teknik aksesuarların başında savakları,hava duşlu kabinleri ve temiz
mekân elbise dolaplarını saymak mümkündür.Bu gereçler, malzeme ve görevli personel henüz içeriye
alınmazdan önce temiz ve mekâna kirlilik taşınmasını engelleyici nitelikte olmalıdır.Gerek montaj
işlemi ve gerek bakımlar dikkat ve özenle gerçekleştirilmelidir.
2.2.Kaçak Olayının Önlenmesi
Hassas toz filtresi ile çerçeve arasındaki sızdırmazlık Neopren’den üretilen profil kesitli conta ile
gerçekleştirilmektedir.Temas yüzeylerinde yay baskılı germe elemanları ile güvenceli bir sızdırmazlık
sağlanabilmektedir.
2.3.Kaçak Muayenesi
Hassas toz filtrelerinin montajından sonra filtrelerin tavandaki temas yüzeyine sıkıca intibak edip
etmediği muayene edilmelidir.
Kaçak muayenesini gerçekleştirebilmek için Aerosol Fotometre’si veya en son geliştirilen Lazer
yöntemli modern muayene aygıtları kullanılmaktadır.Bu aygıtlarlar sayesinde 0.5µm-0.01µm çapındaki
partiküllerin sayısını dijital olarak saptamak mümkündür.
3.Hassas Filtreler
Yüksek nitelikli süzme kapasitesinde olan hassas filtre elemanları çapları 0.5µm’nin altında toz ve uçar
haldeki partiküllerin filtre edilmesi için sonderece elverişlidir.Özellikle radyoaktif uçar partiküller ile
bakterilerin,virüslerin,aerosol v.b.g. havada askıda kalan partiküllerin filtre edilmesini sağlar.
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Hassas filtreler çoğunlukla çok kademeli filtre sistemlerinde sonuncu kademe olarak endüstri amaçlı
yüksek hassasiyet içeren üretimde,laboratuarlarda, ameliyathanelerde nükleer kuvvet santrallerinde
izotop laboratuarlarında,reaktör odalarında, uzay araç ve cihazlarının yapımında uygulanır.
İri ve ince tozların tutulması için bir ön filtre kesinlikle gereklidir.
Mikrofazlı cam elyaf, selüloz ve kağıt gibi maddelerin karışımından oluşan filtre malzemesi, birer
çerçeve içine zigzak biçimde yerleştirilmek suretile yapılmalıdır.Filtrenin yetkin toplam yüzeyi akım
yüzeyinin yaklaşık 20…..50 katına eşit tutulmaktadır.1.5 m/s Akım hızı filtre ortamında yaklaşık 2.5
Cm/s düzeyinde gerçekleşir.Bu tip filtre elemanları ( Bkz.Şekil 12,13ve 14) rejenerasyona müsait
değildir.

Şekil 12. Nükleer teknik tesislerinde Kanal
içine monte edilebilen bir yüzer partikül filtresi
(DELBAG)

Şekil 13. Kanal içine monte edilebilen bir
yüzer partikül filtresi (Luwa)

Şekil 14..yüzer partikül filtresi(DELBAG)
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Bu tip filtre ortamları,pratik olarak %100 gravimetrik bir ayrışmayı gerçekleştirebilmektedir.Ancak
montajda tam bir sızdırmazlığın sağlanmış olması gerekir.Bundan başka hassas filtreler havalandırılan
mekânlarda çoğukez son kademede hava tahliye menfezleri ile kombine edilerek (örneğin
ameliyathanelerde, pediyatri kliniklerinin emzirme istasyonlarında v.b.g) uygulanmaktadır.
Hassas filtrelerde başlangıç basınç farkı yaklaşık 150…200 Pa ve sonraları belirgin olarak 1000 Pa
düzeyine yükselir.Özellikle temiz mekân filtrelerinde oluşan basınç farkı geniş hacimli debi ve
kesintisiz işletme nedeni ile vantilatörün enerji tüketimi yönünden bir referans değildir.S,T ve U*)
kategorilerinde başlangıç basıncı 90…150 Pa düzeyinde geliştirlmiş olan modern filtre tasarımlarının
sonderece ilgi çekici olduğu bildirilmektedir1).
Temiz mekânlar için gerekliliği kabul edilen modern filtre tasarımına göre gerçekleştirilen üç filtre
kategorisi şunlardır:
Filtre kategorisi
Ayrıştırma derecesi*)
**)
U(ULPA)
>%99,99995
T(ULPA)
>%99,9995
S(HEPA) **)
>%99,995
*)
DIN 24184 ilkesine göre
**)
ULPA = Ultra High Efficency Particulate Air
HEPA = High Efficency Particulate Air
Son yeni geliştirilmiş olan elektrostatik yüzen partikül filtrelerinde başlangıç basınç farkı daha düşük
olup S…U filtre kategorisinde 55…90Pa’dır.Burada filtre ortamından birinin önüne konan bir iyonizatör
devresi, partikülleri yüklenerek biriktirir.Buna ek olarak mekanik ayrışım etkisi ile polarize olan filtre
elyafında elektrostatik bir ayrışım etkisi daha oluşur.(Bkz.Şekil-15)

1.topraklanmış plak
2.tepelikli kıvılcım teli
3.hava akımı
4.topraklanmış ara parçası
5.filtre ortamı
6.yüksek gerilim modülü

Şekil 15. elektrostatik bir yüzen partikül filtresinin işlev şeması

¹)Lippold,F.Reinraumtechnik 2/88.S30/6
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İLAÇ SANAYİİNDE TEMİZODA DİZAYNI VE
TEMİZODA SINIFI İLE MİKROORGANİZMA SAYISI
ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Ömer DEMİREL

ÖZET
Bu çalışmada ilaç sanayiindeki temiz alanların tasarım , imalat ve işletmeye alınması ile temizoda
sınıflarıyla mikroorganizma sayıları arasındaki ilişki çeşitleri kaynaklarından aktarılacaktır.
İlaç sanayii için temizoda tasarımında ortaya çıkan problemler, büyük oranda, imalatçı isteklerinin iyi
incelenmemesinden kaynaklanmaktadır.
Aranan özellikler iyi anlaşılmadığı takdirde, uygun temizodalar yapmak mümkün olmayacaktır. Bu
nedenle temizodalarda ne üretileceğinin ve bunun oda yerleşim planlarını ve iç hava kalitesini nasıl
etkileyeceğinin göz önüne alınması gerekmektedir. Üretilen ilaçlar; enjeksiyonla verilenler, haricen
uygulananlar ve ağızdan alınanlar olarak öncelikle 3 gruba ayrılır. Genel olarak enjekte edilenler
diğerlerine oranla çok daha yüksek iç hava kalitesi şartları gerektirirler. Bunun istisnası göz damlaları
olup, göz enfeksiyonlara karşı deriden daha açıktır.
Enjekte edilenler temizoda yerleşim planı ve iç mahal gereksinimleri kapsamında, sıvı hazırlama,
freeze-drying ve toz doldurma prosesleri, haricen uygulananlar ve ağızdan alınanlar incelenecektir.
Tesisin tasarımında göz önüne alınacak faktörler, Federal Standart 209 ve değişik ulusal GMP gibi
standartların kullanılması, tasarım yöntemi, temizoda suitleri yerleşim planları incelenecektir. İç hava
kalitesinde olması gereken parametrelerden İç hava temizlik şartlarının sağlanabilmesi için personel,
proses cihazları ve yüzeylerden gelen kirlenme, kusurlu HEPA filtre sistemlerinden gelen kirlenme ve
bunların giderilmesi yöntemlerini, kullanılan hava besleme difüzör ve menfezleri, havalandırma
kriterleri, odaların basınçlandırılması ve odalar arası hava akışı kontrolü, açık-kapı ve kapalı-kapı
çözümleri, hava akış miktarları hesap yöntemleri, sıcaklık farklılıklarının odalar arası hava akış
miktarlarına etkisi araştırılacaktır.
Sıcaklık ve nem, aydınlatma, gürültü seviyeleri ile estetik düşüncelerden sonra, konstrüksiyon, servis
ve cihazlar işletmeye alma, çalışma kalitesini ölçme için gereken testler ve validasyon irdelenecektir.
Son olarak parçacık sayısı ile mikroorganizma konsantrasyonu arasındaki ilişkilerle birlikte
mikroorganizmalar için sınıflandırma, masa vs. gibi çalışma yüzeylerinin üzerinde olması gereken
parçacık ve mikrobiyolojik sayılarla, yüzey kirlenme sınıfları aktarılarak bildiri sonuçlandırılacaktır.

1.İLAÇ PROSES TİPLERİ
İlaç üretim alanlarında üretilen çok değişik tipte ürünler mevcuttur. Bunlar öncelikle üç bölüme
ayrılabilirler.
• Enjekte edilenler - bu ürünler kişilere enjeksiyon yoluyla verilenlerdir.
• Haricen uygulananlar - bunlar insan gövdesinin dışına uygulanırlar.
• Ağızdan alınanlar - bunlar yutularak alınanlardır.

__________________________________

786

_______

Genel olarak, Enjekte edilenlerin üretimi diğerlerinden çok daha yüksek kalitede çevre şartları
gerektirir. Çünkü kanda, mide ve deridekinden daha az bakteriyel kirlenme vardır. Bu genel kurala göz
damlaları bir istisna oluştururlar. Çünkü göz, enfeksiyonlara karşı deriden daha açıktır.
1.1.

ENJEKSİYONLA VERİLENLER

Temizoda yerleşim planı ve çevre şartlarının genel durumunda, Enjekte edilebilir steril ürünler üç
sınıfa ayrılabilir:
• Akışkan ürünler
• Dondurularak-kurutulmuş ürünler
• Toz ürünler
1.1.1. Sıvı Hazırlama
Enjekte edilebilenlerin suda (yada emülsiyon olarak) hazırlanması iki ana alanda yapılır: aseptik üretim
ve üç noktada sterilize edilen ürünlerin üretimi. Eğer ürün ısı karşısında dengeli ise normal olarak uç
noktada sterilize edilir. Dolayısıyla bu ürünlerin hastaya küçük bir bakteriyolojik riskleri vardır. Buna
rağmen bunlar dengesizlik vs. çeşitli nedenlerle uç noktada sterilize edilemiyorsa bu takdirde, ürün
aseptik olarak üretilir. Bunun anlamı şudur; sıvı, mikroorganizmalardan filtre edilir ve
mikroorganizmalardan olabildiğince arınmış bir temizoda ortamında steril bir kaba doldurulur.
Dolayısıyla aseptik üretim ilaç üretiminde en çok dikkat edilmesi gereken ve yapılması en zor
prosestir. Ürünün açıldığı kritik alan Class-100 şartları gerektirir. Bu da genellikle konvansiyonel olarak
havalandırılan bir oda içinde tek yönlü bir akış sisteminin (unidirectional flow) sağlanması ile başarılır.
1.1.2. Freeze-Drying (Donmalı-Kurutma)
Bir ilaç solüsyon durumunda dengesiz ise donmalı-kurutma işlemi uygulanabilir. Ürün bakterilerden
filtre edilmiş bir solüsyon içinde oluşturulur ve steril kapların (küçük şişeler ve ampuller) içerisine
doldurulur. Bu kaplar daha sonra donmalı-kurutmaya alınır ve suyundan arındırılır. Donmalıkurutmadan çıkarıldıktan sonra kapaklanır veya kapatılır. Bunlar uç noktada (son işlemde) sterilize
edilmemişlerdir fakat kuru tozun içinde mikrobik büyüme meydana gelmeyecektir. Dolayısıyla donmalıkurutma işlemi uygulanmış ürünler risk kategorisinde aseptik olarak üretilmiş ve uç noktada sterilize
edilmiş ürünlerin arasında gelir. Buna rağmen bu ürünler bir çok otoriteye göre aseptik olarak
sınıflandırılırlar. Bu nedenle sıvı ürünlerin üretimi için gerekli olan aseptik doldurma odaları ile aynı
standarttaki şartlarda üretimleri yapılmalıdır.
1.1.3. Toz Doldurma
Bu işlemde ürün, doldurma odasına toz olarak ulaştırılır, makine ile kaplara doldurulur ve kaplar
kapatılır. Antibiyotikler çok sık olarak bu şekilde doldurulur. Uç sterilizasyonu yapılmaz. Toz, bakteri
büyümesini desteklemez ve hele toz bir antibiyotik ise bu şans iyice yok olur. Buna rağmen otoriteler
bunları aseptik ürünler olarak göz önüne alırlar. Toz doldurma ürünlerinin iki özel problemi vardır.
Tozun akışını garanti altına almak için havanın nemi düşük tutulmalıdır. İkinci olarak da toz doldurma
parçacık bulutlarına sebebiyet verebilir. Bu durumda, ürün çok güçlü ve etkiliyse, kişilerde kirlenme
problemi yaratabilir. Bu nedenlerle doldurma makinasının egzoz sistemi, kirlenme kabinleri ve özel
hava hareketi kontrol şemaları özel bir şekilde göz önüne alınmalıdır. Bu tür biyolojik olarak aktif
tozların üretimi için bir çok otorite ya bu binaların ayrılmasını ya da en azından diğer üretim
alanlarından efektif bir şekilde ayrılmış belirli yerlerde üretimi göz önünde bulundururlar.
1.2.

HARİCEN UYGULANANLAR

Bu ürünlerin çoğunluğu kremler, yağlar vs. şeklinde deriye uygulanırlar. Göz damlaları da bu
kategoride incelenir.
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Bu ürünler deriye uygulandıklarından sterilite gereksinimleri enjekte edilenlere göre daha azdır. Buna
rağmen göz solüsyonları, bazı kremler ve yağlar da steril olmak zorundadır.
Steril olmayan ürün en iyi çevre şartlarını gerektirmez. Class 100.000 odalar genellikle kabul edilebilir
seviyedir. Ancak göz ve diğer steril ürünlerin hazırlanması; aseptik ve uç sterilizasyonu
yöntemlerinden birisi ile üretilen ürünlerdekine benzer bir çevre şartı gerektirir.
İmplantlar özel kirlenme kontrol problemlerine sahiptir. Bunlar gövde içerisine yerleştirildiklerinden
steril olarak, ancak yüksek biyolojik aktivitelerinden dolayı da kirlenme kabinlerinde (steril kabinlerde)
üretilmelidirler. (Bunlar örneğin Class II veya Class III çalışma istasyonları olabilir)
1.3.

AĞIZDAN ALINANLAR

Bu ürünler sıvı taşıyan şişeleri, tabletleri ve kapsülleri kapsar. Ağızdan alınanlar normal olarak sterilize
edilmemişlerdir. Ancak sıvı ilaçlar ve kremlerde kabın içerisinde herhangi bir bakteriyel kirlenmeyi
önlemek amacıyla genellikle koruyucular ilave edilir. Bu ürünlerin üretimi sırasındaki problem, özellikle
toz kapsayan tabletler ve kapsüllerde, ürünler arasındaki ya da ürünlerle insanlar arasındaki çapraz
kirlenmedir.

2.

TESİSİN TASARIMLANMASI

2.1.

Tasarımda göz önüne Alınacak Faktörler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2.

Temizoda suitinin, dışındaki çevreden ayrılması
Üretim işlemlerinden kaynaklanan kirliliğin atılması veya seyreltilmesi
Alanda çalışan personelden kaynaklanan kirliliğin atılması ya da seyreltilmesi
Üründen kaynaklanan kirlenme riskleri
Üründen ürüne kirlilik transferinin kontrolü
Personelin korunması
Yerleşim ve konfigürasyon yardımı ile malzeme akışının proses basamaklarına göre kontrol ve
yönetimi
Odaların düzenlenmesi ve bağlantılarının optimizasyonu ile personel hareketinin kontrol ve
yönetimi
Malzeme ve personel giriş çıkışlarının kontrolü ile işlemin toplam güvenliğinin sağlanması
Personel için optimum konfor şartlarının sağlanması
Ürünler için özel çevre şartları. Örneğin toz doldurma için düşük nem seviyesi
Proses tesisi ve cihazların güvenli ve kolay kullanımının sağlanmasının teminini ve iyi bir bakımı
sağlayabilmek için birbirine uyumlu hale getirilmesi
Oda şartlarının etkin bir şekilde gözlenmesi
Standartların Ve Kılavuzların Kullanımı

İlaç sanayindeki temizodaların tasarım ve işletmesine uygulanabilecek bir tek belli standart ya da
kılavuz yoktur. Federal Standard 209 ve değişik ülkelere ait GMP’ler vardır. Bu nedenler tasarımcı,
kullanıcı ile birlikte tasarım, validasyon ve prosesleri birlikte tanımlamalıdırlar.
2.3.

Tasarım Yöntemi

Basitleştirilmiş bir adım-adım yöntemi aşağıdaki gibi özetlenebilir.
• Üretim aşamaları analiz edilir.
• Proses akış diyagramları hazırlanır
• Odaların işlevleri tanımlanır.
• Çevre kalite şartları tanımlanır.
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Üretim, proses ve alan ihtiyaçları belirlenir
Oda diyagramları çizilir
Yerleşme ihtiyaçları belirlenir.
Yerleşim planları ve şemaları geliştirilir.
Tasarımlar ve spesifikasyonlar hazırlanır.
Detaylı tasarım ve konstrüksiyon prosesleri hazırlanır.
Temizoda Suitleri Yerleşim Planları

İlaç sanayiinde kullanılan oda suitlerini oluşturan tüm odaların belli fonksiyonları vardır. Bunlar Şekil 1
ve Şekil 2 de gösterilmiştir.
Şekil 1, uç sterilizasyonu yöntemiyle imalatı yapılabilen bir enjekte edilen ürünün, imalat şartlarını
karşılamak üzere konfigüre edilmiş tipik bir temizoda suitini göstermektedir. Üretim personeli temizoda
suitlerine “temiz değişme odası”ndan girmektedir. Bu odada fabrika elbiseleri çıkarılır, eller yıkanır ve
uygun temizoda giysileri giyilir. Hammadde ve kaplar gibi bileşenler ilgili giriş hava kilitlerinden girer.
Bu hava kilitlerinde dışarıdan temizodalara girebilecek kirlilik azaltılır. Solüsyonlar “Solüsyon
hazırlama” odasında, doğrudan ya da dolaylı olarak borular ve hareketli kaplar vasıtasıyla “temiz
doldurma” odasındaki doldurma işlemine transfer amacıyla hazırlanır. Ön kaplar “parça hazırlama”
odasında hazırlanıp yıkandıktan sonra manuel olarak ya da bir konveyör sistemi yardımıyla doldurma
aşamasına transfer edilir. Kaplar “temiz doldurma” odasındaki tek yönlü akışlı temiz zonlarda
doldurulur ve ağızları kapatılır. Doldurulup ağızları kapatıldıktan sonra ürün kapları temizoda suitini uç
sterilizasyon otoklavlarından terk eder. İş süresinin tamamlanmasını müteakip, personel, değiştirme
odalarında temizoda giysilerini çıkararak suiti terk eder.

Şekil 1. Uç sterilize yöntemiyle imal edilebilen enjekte edilenler için tipik oda suiti
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Şekil 2 Aseptik doldurma için tipik oda suiti
Şekil 2 aseptik doldurma tekniği kullanan bir ürünün üretimi için konfigüre edilmiş tipik bir temizoda
suitini gösterir. Proses ihtiyaçlarındaki farklılıklar aşağıdaki sapmalara yol açar: Komple suit bir temiz
suit ile bir aseptik suite ayrılır. Bu ikisinin arasındaki engeller fırın, otoklav ve transfer geçitleridir.
Burada aseptik suit için değişme odası kontrolü çok daha katıdır.

3.

İÇ HAVA KALİTESİ ŞARTLARI

1. İç mahal temizliği
2. Sıcaklık ve nem kontrolü
3. Aydınlatma seviyeleri
4. Gürültü seviyeleri
5. Estetik görünüm
şeklinde incelenecektir.
3.1

İç Hava Temizlik Şartları

İç mahallin temizliğinin doğru kalitesi genellikle en zor sağlanabilen gereksinimdir. Bu da aşağıda
verilenlerle belirlenir:
• Oda içinde ortaya çıkan kirliliğin miktarı
• Odaya verilen besleme havasının miktar ve yöntemi, yani konvansiyonel türbülans akımlı veya
tek-yönlü akımlı ya da bu ikisinin birleşimi
• Odanın bitiş alanlarından kirlilik girişim miktarı
Bu gereksinimler aşağıda göz önüne alınmıştır.
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3.1.1. Kirlilik Üretimi Ve Serbest Bırakılması
Kirlenme:
• Personelden
• Proses ekipmanlarından
• Yüzeylerden gelebilir.
İlaç sanayindeki bir temizodadaki en önemli kirletici, bakterilerdir ve bunların tamamı veya tamamına
yakın kısmı odadaki insanlardan kaynaklanır. Bundan dolayı çalışacak insan sayısının bilinmesi ve
bunlardan kaynaklanan kirliliğin giderilmesi veya seyredilmesi için gerekli hava miktarının tespit
edilmesi gerekir. İnsanların kıyafetlerinin etkinliği, insanlardan yayılan kirlilik ve dolayısıyla hava
miktarı üzerinde direkt olarak etkilidir. Elbise tipi aynı zamanda soğutma yükünü etkileyecektir. Çünkü
daha etkili kıyafet, parçacık yayılmasını ve elbise kumaşından hava değişimini en az yapandır. Bu da
personeli daha sıcak tutar ve bu durumda muhtemelen daha düşük oda sıcaklıklarına ihtiyaç duyulur.
Proses ekipmanları parçacık kirlenmesinin en önemli kaynaklarından biridir. Parçacıkların
kaynağından alınarak önlenmesi birinci amaç olmalıdır. Bu daha düşük maliyetli bir tasarımı
sağlayacaktır. Temizoda yüzeyleri, temizlik ve dayanım eksikliğinden dolayı yüzeyden parçacık
yayılmasına sebebiyet veren kirlilik kaynağı olabilir.
3.1.2. Kusurlu HEPA Filtre Sistemlerinden Gelen Kirlilik
Hem tek yönlü hava akışını sağlayan cihazlarda hem de odaya besleme havası veren menfezlerde
benzer HEPA filtre hücreleri kullanılır. Bu filtrelerin verimleri mikro-elektronik sanayinde kullanılanlar
kadar yüksek olmayabilir. Bunun üç sebebi vardır. Birincisi, bakteriler normal olarak havada serbest
organizmalar olarak bulunmazlar. Ancak deri parçacıkları gibi malzemelerin üzerinde asılı olarak
bulunurlar ve havadaki ortalama büyüklükleri 10-15µm’dir. İkinci olarak küçük cansız parçacıkların
düşük birikme oranlarından dolayı hastalara problem yaratabilecek sayıda havadan kaplara girme
şansı çok düşüktür. Son olarak çok küçük parçacıklar hastalarda zarara sebebiyet verir şeklinde
bilinmemektedirler. 0.5µm büyüklüğündeki parçacıkları % 99.97 verimle filtre eden HEPA filtreler
yeterlidir. HEPA filtreler imalatından sonra fabrikada belgelenen bir testten geçmelidirler. Buna rağmen
iyi bir filtre elemanının son etkinliği onu taşırken ve monte ederkenki dikkate ve montaj malzemelerinin
kalitesine bağlıdır. Filtreler için etkin yuvalar sağlanmalıdır. Filtre yuvasına monte edildiğinde tüm
sistem soğuk-üretilmiş DOP testi veya kabul edilen başka bir yapay aerosol testleri gibi testlerden
geçirilmelidir. Ünlü bir imalatçı tarafından üretilmiş, sertifikalarıyla kanıtlanmış yüksek verimli bir filtre
ve yuvası tatmin edici bir sonucu sağlayabilecek en güvenli yoldur.
Kirli havanın zayıf konstrüksiyona sahip bir filtre yuvasından dolayı by-pass etmesi çok karşılaşılan bir
durumdur. DIN 1946’daki basınç-sızdırmazlık testinin uygulanması, terminal filtre yuvaları için değerli
bir şarttır. Sıvı contalı HEPA filtreler konstrüksiyonel hatalara karşı daha toleranslı olup, sızdırmazlığı
sağlamak için yüksek basma kuvvetlerine ihtiyaç yoktur.
Doğru terminal filtresi montajında bir diğer önemli husus filtre yuvasının temizoda tavanı ile bağladığı
yerdir. Bu detayın iyi bir çalışma ile çözülmesi tavan boşluğundaki kirli havanın odaya indüksiyonu ile,
filtre yuvası ile tavan yüzey malzemesi arasındaki kısımda kalması muhtemel bina inşa
malzemelerinden serbest kalacak parçacıkları da önleyecektir.
3.1.3 Uzaklaştırma Veya Seyreltme Yoluyla Kirlenmenin Giderilmesi
Temizodalarla istenmeyen kirlenmeyi gidermek için yapılan havalandırmanın kabul edilebilir
seçenekleri ya tek-yönlü akım sistemleri, ya türbülanslı hava akışı ya da her ikisinin karışımıdır.
Her iki sistemin karışımı olan çözüm aşağıdakiler göz önüne alındığında ön plana çıkar.
•
•

Daha az hava gerektiğinden ekonomikliği
Tamamen tek-yönlü akım kullanıldığı zaman gerekli olan çok büyük hava debilerini zorlaştıran,
karmaşık oda suitleri. Bu özellikle cam ve sıvıların döşemeye düşmesinden dolayı perfore
döşeminin kullanılmadığı durumlarda daha zordur.
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Göreli oda basınç kontrol gereksinimleri. Tek-yönlü akımlı odaların her biri, normal olarak, ayrı
klima tesisinden beslenir. Bu da odalar arası basınç dengesini zorlaştırır.
Ayırma. Kullanıcılar sık sık kritik imalat işlemlerinin odanın diğer kısımlarından ayrılmasını isterler.
Bu da lokalize tek-yönlü akış sistemleri ile kolaylıkla yapılır.

Temizoda havasına bırakılan kirlenme miktarının bilindiği konvansiyonel akımlı sistemde besleme
hava debisini tespit etmek ve havadaki istenen kirlenme standardını elde etmek mümkündür. Buna
rağmen insanlardan ve özellikle makinalardan yayılan kirlilik oranı bilgilerini elde etmek zordur.
Bundan dolayı tecrübeye dayalı GMP standart veya kılavuzlarındaki hava miktarlarını kullanmak
normaldir.
Menfez ve difüzör gibi hava besleme cihazlarının tipi de konvansiyonel akımlı olarak havalandırılan bir
odadaki hava hareketini dolayısıyla temizliğini de etkiler. Havaya verdikleri harekete göre bu cihazlar
ikiye ayrılır:
•
•

Perfore plaka tipi, havaya aşağı doğru bir jet hareketi veren tipler
İyi bir oda hava indüksiyonu veren çeşitli tiplerde kanatçıklı veya swirl difüzörler

Şekil 3. Kanatlı difüzörün endükte ettiği hava hareketi
Bu iki tip hava besleme cihazının meydana getirdiği hava hareketleri Şekil 3 ve 4’te görülmektedir.

Şekil 4. Perfore tavanın endükte ettiği hava hareketi
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Perfore tipi cihaz, altındaki havada bir jet akışı oluşturur. Bu hava jetinin kenarlarında kirlenme oluşur,
fakat genel olarak difüzörün altındaki hava kalitesi iyidir. Kanatlı tip cihaz oda havası ile besleme
havasını karıştırır, dolayısıyla odanın her tarafındaki hava kalitesi makul seviyede homojendir. Perfore
tip cihazları kritik operasyonların bulunduğu yerlere koymak en iyi seçim olarak görünmektedir. Buna
rağmen, cihazın altındaki alandan uzaktaki şartlar daha kötüdür ve kritik operasyonlar da
tasarımlandıkları konumdan uzakta konumlandırılabilirler. Bu nedenle en iyi hava karışımını
dolayısıyla odada homojen kirlenme seviyesini sağlayan hava besleme cihazlarının gelişmiş lokal
hava şartları için tek-yönlü hava akışını veren tiplerle birlikte kullanılması uygun görünmektedir.
Hava besleme debisinin hesabı için aşağıdaki bilgilere ihtiyaç vardır:
•
•
•

•

İç kirliliğin artabilmesi için uygun temizoda standartlarını karşılayacak minimum hava değişim
oranları
İç ısı kazancı
Suiti basınçlandırmak için gereken hava debisi. Tecrübeler göstermektedir ki enjekte edilen tipte
ecza üreten modern bir tesis, mahalle saatte 25-35 hava değişimi ile atılabilecek bir ısıtma yükü
verecek proses ekipmanları kapsamaktadır. Bu da temizoda standartları için gereken minimum
seviyelerin oldukça üzerinde olup, basınçlandırma içinse çok fazla büyüktür.
Odalar, imalat işlemleri ve çevre şartları etkin olarak gözlemlenebilecek şekilde tasarımlanmalıdır.
Bu şartlar odanın kabulü sırasında tanımlanmalı ve imalat sırasında da düzenli olarak devam
ettirilmelidir.

3.1.4

Odaların Basınçlandırılması Ve Odalararası Hava Akışı Kontrolü:

Havada taşınabilen kirlenmenin temizodaya girişi iyi tasarımın bunu sınırlamasına rağmen, sık sık
karşılaşılan bir problemdir. Bu kötü detaylandırılmış yapı aracılığı ile dış hava kirliliğinin temizodaya
endüklendiğinde oluşabilir. Bu nedenle yapıdaki boşluklar en az seviyede tutulmalı ve bu problemi
önlemek üzere oda basınçlandırılmalıdır. Odaların basınçlandırılması aşağıda tartışılmıştır.
Hava kirliliğinin girişi; personel, ekipman ve malzemenin kötü bir şekilde tasarımlanmış hava kilitleri ve
değişme odalarından geçişleri sırasında da oluşabilir; bu yüzey ve hava kirlenmesi olabilir.
Farmasotik temizoda suitleri, her birinde değişik imalat proses aşamalarının olduğu birçok
temizodadan oluşurlar. Üretilen malzeme ve ambalaj malzemesi değişik odalardan geçerken düzenli
bir şekilde artan çevre şartı standardı gerekir. Doldurma ve kabın kapatılması ve sızdırmaz hale
getirilmesi işlemlerinin yapıldığı odalarda en yüksek kalite şartları gerekir. Ağzı sızdırmaz hale
getirilmiş ürün, etiketleme ve kontrol için giderken daha az katı çevre şartlarına ihtiyaç duyulur. Bu
değişik standartlar, farklı besleme hava debileri ve kritik alanların üzerinde tek-yönlü akış üniteleri
kullanılmak suretiyle sağlanır.
Bu farklı şartların her bir temizodada sabit tutulabilmesini temin etmek için, Temizoda standartları ve
GPMP (Good Pharmaceutical Manufacture Practice) kuralları odaların farklı basınçlarda tutulmasını
gerektirir. Bu daha düşük derecedeki bir odadan daha yüksek dereceli bir alana istenmeyen bir hava
akışını önlemek ve dolayısıyla kirlilik transferi ihtimalini azaltmak için yapılır.
Temizoda standartlarında temizodalar arasında 15 Pa basınç farkı olması gerektiği konusunda bir
görüş birliği vardır. Bu seviye halihazırda ulaşılabilir bir seviyedir, gözlenmesi kolaydır ve kirlilik
transferini önleyecek görünmektedir.
Aşırı derecede basınç farkları kapı aralarından “ıslık” sesine neden olabilir ve menteşeli kapıların
manuel olarak açılıp kapanmasında küçük zorluklar olabilir.
Oda basınç sınırlarını kesen proses ekipmanları probleme neden olabilirler. Bu ekipmanlar odalar
arasındaki proses tünellerinden geçebilirler. Tüneller değişik basınçtaki odaların sınırlarını kestiğinden
tünelden hava akışını bir tür maskeleme ile kısıtlamak gereklidir. Eğer bu yapılmazsa bu durumda en
yüksek basınçlı alana beslenecek olan hava debisi aşırı derecede artacaktır.
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İyi bir şekilde maskelenmiş tünel olsa bile, besleme havasına uygun bir miktar fazlalık da ilave
edilmelidir.
Bir suit içindeki temizodaların birbirlerine göre basınçlandırılmaları için iki yöntem vardır. Bunlar açıkkapı ve kapalı-kapı çözümleridir. “Açık-kapı” yaklaşımı, hava kilitlerinin uygun olmadığı veya pratik
olmadığı (örneğin hastane ameliyathane odaları) yerler için geliştirilmiştir. “Kapalı-kapı” çözümünün bir
temizoda suitine uygulanmasının örneği Şekil 5’te görülmektedir.
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hava
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Dönüs

++ --
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++ --havasi
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Düsük
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+
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Şekil 5. “Kapalı-kapı” yaklaşımı kullanılarak bir temizoda suitinde hava besleme ve dönüşleri.
Her odaya beslenen hava debisi ya kirlenmenin seyreltilebileceği standartları karşılayacak ya da
soğutma yüklerini karşılayacak olan miktardır. Odadan yapılacak egzozlar doğru basınç farkını
verecek şekilde ayarlanır. Odadan dönüşler manuel olarak ayarlanabilir veya oda basıncı ile çalışan
otomatik damperlerle ayarlanması mümkündür. Bu tip bir kapalı-kapı çözümünün avantajı; kolaylığı ve
çok az problemle çalışma olasılığıdır.
Odalar hava sızdırmaz bir şekilde yapılmalı ve böylece oda yapısından dışarı hava akışı en aza
indirilmelidir. Buna rağmen kapı aralıklarından yüksek basınç tarafından alçak basınç tarafına hava
akışını önlemek olanaksızdır. Küçük boşluklardan ve açıklıklardan olan hava kaçağının miktarı
aşağıdaki formülün uygulanması ile hesaplanabilir.
Q=A*α *( ΔP) 1/2
Q= hava debisi (m3/s)
A= kaçak alanı (m2)
ΔP=Basınç farkı (Pa)
α=katsayı (0.85)
Kapılardan olan kaçak, kapının etrafındaki toleranslar verildiğinde iyi bir tahminle hesaplanabilir, ancak
toplam kaçak inşaat detaylarının kalitesine bağlıdır ve oda işletmeye alınıncaya kadar bilinmesi
olanaklı değildir. Bundan dolayı klima sisteminin kapasitesi beklenenden fazla kaçak olması durumunu
da kompanse edebilecek şekilde belirlenmelidir.
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Kapalı-kapı çözümünün dezavantajı, kapılar açıldığında ters hava akımlarının önlenememesidir. Bir
kişi kapıyı açıp kapattığında hava akışı meydana gelecektir. Fakat kapı açık kalırsa, kapı ile
birbirinden ayrılan alanlar arasında, besleme difüzörlerinden atılan havanın yarattığı türbülansın neden
olduğu bir hava hareketi oluşur. Bu da iki alan arasındaki sıcaklık farkları ile oldukça artar. Örneğin çift
kanatlı bir kapı her iki yönde ve sıcaklık farkı olmadığında 0.19 m3/s’lik bir hava hareketine izin
verirken, 2 0C’lik bir sıcaklık farkında hava akışı 0.24 m3/s’ye çıkar. Bunu önlemek için açık kapı
aralığından yeteri kadar hava daha az temiz alana doğru geçmeli ve ters hava hareketini önlemelidir.
Tek kanatlı bir kapıdan (0.90mx2.05m) ve çift kanatlı bir kapıdan (1.4mx2.05m) ciddi ters akışı
önleyecek hava debileri Şekil 6’da verilmiştir. Bu değerler 0 0C ile 5 0C arasındaki sıcaklık farkları
içindir. Uygun hava debileri, hesaplanmış sıcaklık farklarından seçilmiştir. Değişik kapı aralıkları için
gerekli debi, bu değerlerin oranlanmasıyla elde edilebilir.

Şekil 6. Kapı aralığını izole etmek için gereken hava debisi
Şekil 7(a)-(c) de görülen diyagramlar Şekil-1’de verilen yerleşim planına uygulanmış “açık-kapı”
çözümüdür. Şekil 7(a)’da tüm kapılar kapalı durumda suit içerisinde beklenen hava akışı gösterilirken,
Şekil 7 (b) ve (c)’de temiz doldurma odasındaki kapıların açık olması durumundaki hava akışı
gösterilmiştir. Hava akışları doğru yönde, yani temiz alanlardan daha az temiz alanlara doğru
olmalıdır.
Tüm suitte hava akışlarının daima doğru yönde olması için gereken hava debisi doldurma odasında
0.69 m3/s solüsyon hazırlama odasında 0.63 m3/s civarındadır. Bu hava debileri hava akış kontrolü
için gerekli debi olup, suitin çalışması sırasında meydana gelen hava kayıplarını telafi etmek için
gerekli hava ile havadaki kirliliği seyreltme için gerekli hava debisini içermez. Bundan dolayı bu
debiler, şekilde görülen suitin tasarımında hava hareketi kontrolü için gereken minimum hava
miktarlarıdır.
Bu hava debileri temiz doldurma odası ile bitişik odalar arasında 2 0C, diğer odalar arasında ise 1 0C
maksimum sıcaklık farkı kabul edilerek hesaplanmıştır. Kapılar kapandığında devamlı hava akışı
sağlayacak olan menfezler basınç dengeleyicileridir. Bunlar istenen oda basıncına set edilirler ve
üzerlerinden geçecek en büyük hava debisine göre boyutlandırılırlar. Kapılar açıldığında oda
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basınçlarından emin olmak ve dolayısıyla kapılardan olacak hava kaçaklarını kesin olarak
hesaplayabilmek zor olduğundan bu tasarım için hesaplanan değerlerin kesin olması da olası değildir.
Buna rağmen değerler tüm pratik amaçlar için yeterince kesindir. Bu belirsizliğin bir örneği, doldurma
odası ile değişme odası arasındaki kapı açıldığında, değişme odası ile ekipman ve bileşen hazırlama
odası arasındaki hava akışıdır. Çünkü, değişme odasındaki basınç kesin olarak bilinmeyecektir. Hava
akışında ekipman ve bileşen odasına doğru küçük bir ters akış ihtimali vardır. Eğer bu meydana
gelirse, pratik olarak önemi çok az olacaktır.
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Şekil 7a. Suit içindeki hava akışları- kapılar kapalı
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Şekil 7b. Suitten hava akışı – doldurma odası ile ekipman ve bileşen hazırlama odası arasındaki
kapı açık
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0,15

+0,69
0,05
0,43

0,59

0,1

0

0,97
0,45

0,1
0,1

Şekil 7c. Suitten hava akışı – doldurma odası ile değişme odası arasındaki kapı açık
Açık kapı çözümünün dezavantajı, çok fazla sayıda oda ve kapının bulunduğu suitlerde ters hava akışı
olma ihtimalini yok ederek bir sistemi tasarımlamanın zorluğudur. Buna rağmen hava akış
diyagramları basit tutulursa uygulanabilir bir çözümdür. Karmaşık sistemler için örneğin DIN 1946/4
sayılı Alman standardından faydalanılabilir.
3.2.

Sıcaklık ve Nem Kontrolü

Hedef seviyeler 20 0C sıcaklık, %40± %5 nemdir. Buna rağmen toz gibi neme hassas malzemeler için
daha düşük nem seviyeleri gerekebilir; %25 ± %5 uygun olabilir ancak her bir ürünün de özel
ihtiyaçları olabilir. Kuru termometre sıcaklıklarında da ekonomi ya da daha iyi konfor şartları için
sapmalar gerekebilir. Coğrafi yerleşime ve üretimin doğasına bağlı olarak hedef kuru termometre
sıcaklıkları18 0C ∼ 22 0C aralığında olabilir.
3.3.

Aydınlatma Seviyeleri

Farmasötik steril ürün suitlerinin çoğu yapay aydınlatma ile aydınlatılır. Gözün gerektirdiği görevlerin
doğası genellikle 500-750 lux arasında bir seviye gerektirir. Bazı görevler daha yüksek seviyelere
ihtiyaç duyar, fakat bunlar genellikle lokal aydınlatma ile sağlanır. Bu yüksek aydınlatma seviyelerinde
renk ayırma ve gözlerin kamaşması önemli problemlerdir. Temizoda aydınlatmalarının sızdırmaz ve
düzgün yapısı göz kamaştırma problemi kontrolünü zorlaştırır. Işık kaynakları pratik olarak gün ışığına
yakın olabilecek şekilde seçilmelidir.
3.4.

Gürültü Seviyeleri

İlaç sanayiindeki temizodalardaki imalat proseslerinin çoğu yüksek gürültü üretirler. Yüksek hava
debileri de buna ilave gürültü gelir. Bazı standartlarda tek-yönlü hava akış cihazlarının yanında
yaklaşık 65 dBA gürültü seviyesi belirtilmiştir. Bu çok yüksektir ve içinde insanlar bulunduğu bir
temizodada 60 dBA’ dan daha yüksek olmayan bir gürültü seviyesi daha uygundur. Açıktır ki, bazı
görevler daha düşük gürültü seviyelerine ihtiyaç duyabilir. Tasarımcı bu özel ihtiyaçları
değerlendirmelidir.
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Estetik Düşünceler

Temizoda suitlerinin görünümleri çoğu zaman unutulur. Beyaz yüzeyler üzerinde yüksek seviyede
aydınlatmadan dolayı “kar körlüğü” görülür. Bunu önlemek ve daha hoş bir ortam yaratmak üzere
temizodalarda renk kullanılmalıdır. Değişik temizoda sınıflarının sınırlarının belirlenmesi için de renk
kullanılabilir.
4.

KONSTRÜKSİYON, SERVİS VE CİHAZLAR

Temizodalar geleneksel bina inşaat teknikleri ya da özel olarak geliştirilmiş prefabrike sistemler
kullanılarak inşa edilebilir. Hangi sistem kullanılırsa kullanılsın, sistem efektif ve yeterli olmalıdır.
Temizoda suitinin inşaat kalitesi, odadan veya odaya, önlenmesi gereken bir hava kaçağı üzerinde
doğrudan etkilidir. Kirliliğin birikebileceği çıkıntı ve çatlaklarla, parçacık yayabilecek yüzey
malzemelerinden de kaçınmak gereklidir. Kapı ve pencerelerde kirliliğin toplanmayacağı ve birleşim
yerleri ile yüzeylerinin tatmin edici olduğu konstrüksiyonlar seçilmelidir. Klima sistemi, servisleri ve
proses ekipmanları; bina ile uyum sağlamalıdır. HEPA filtre yuvalarının tavana uyum sağlamasının
önemine daha önce değinilmişti. Detaylarda benzer seviyede bir uyum oda dönüş ve egzoz menfezleri
için de gereklidir. Hava kanalları hava sızdırmaz ve temizlenebilir olmalıdır.
Genellikle gözden kaçırılan bir özellik de üretim cihazlarının nasıl tamir edilebileceği veya
değiştirileceğidir. Farmasötik temizodalar ve proses ekipmanları, imalat aktivitelerinde değişiklikler
olduğunda, yenileştirilmelidirler. Bu değişikliklerin çoğu kaçınılmaz olarak ilave elektrik ve mekanik
servislerin uygun ve hızlı bir şekilde sağlanmasına ihtiyaç duyarlar. Suitin yerleşim ve yapısında
değişikliklere bile ihtiyaç duyulabilir. Duvarlardaki dikey servis kanalları ve temizoda üzerindeki servis
geçitleri servislerin ve değişikliklerin kolayca yapılabilmesine imkan sağlar. Fiziksel yerleşim ve
değişikliklerin kolayca yapılabilmesine imkan sağlar. Fiziksel yerleşim değişiklikleri her zaman daha
zordur. Ancak prefabrik duvarların kullanılması buna yardımcı olabilir.

5.

İŞLETMEYE ALMA, ÇALIŞMA PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ VE VALİDASYON

İlaç sanayiindeki bir temizodanın tasarımlanması ve inşa edilmesi karmaşık bir iştir. İş bittikten sonra
ortaya çıkan temizoda suitlerinin istenilen şekilde çalıştığını görmek gereklidir. Bu iş tasarımcı
,montajcı ve kullanıcı ile birlikte yapılmalıdır. Kolaylık olması açısından bu son kabul işlemi; işletmeye
alma, çalışma performansının ölçülmesi ve validasyon olarak bölünürse en iyi sonuç alınır.
5.1.

İşletmeye Alma

İşletmeye alma işleminde montajcı mutlaka bulunmalıdır. Çevre kontrol sistemlerinin tamamlandığı,
tüm cihazların monte edildiği, doğru olarak çalıştığı ve teknik tasarım spesifikasyonlarının sağlandığı
görülmelidir. Bunlar aşağıdakilere benzer maddelerdir.
•
•
•
•
•
5.2.

Fanlar ve pompalar
Kontroller ve kontrol cihazları
Hava debi miktarları
Oda basınç dengeleri
Isıl performans
Çalışma Performansının Ölçülmesi

Klima sistemindeki cihazların doğru olarak çalıştığı tek tek görüldükten sonra, temizodalarda doğru
şartların elde edildiğini görmek gereklidir.
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Bunun için gerekli testler boş odada yapılır ancak üretim cihazlarının da yerleştirilmesine ihtiyaç
olabilir.
Muhtemel yapılabilecek testler aşağıda verilmiştir:
•

Oda sıcaklık ve nem testleri. Oda yapay olarak yüklenerek doğru şartların sağlanabildiği tespit
edilir.
• Tüm parametrik ölçümleri yapan cihazların kalibrasyonu. Örneğin;
• Akış ölçüm cihazları
• Basınç ölçüm cihazları ve presostatlar
• Sıcaklık duyar elemanları
• HEPA filtrelerin yerlerine oturma testleri
• Parçacık sayımları. Odadaki parçacık sayısının tasarım spesifikasyonlarından daha fazla
olmadığının tespiti için odada insanlar yok iken ve cihazlar çalışmazken bu test yapılır. Taahhüde
bağlı olarak üretim cihazları çalışırken yapılabilir.
• Fark basınç testleri. Odalararası basınç farklılıkları kontrol edilir.
• Hava hareketi kontrol testleri. Suitteki her odanın kapısı açılarak duman verilir ve ters hava akışı
olmadığı tespit edilir.
Daha az olmakla birlikte kullanılan testler:
• Oda hava akışı diyagram testleri. Duman verilerek hava hareketi izlenir. Hava hızları da ölçülebilir.
• Parçacık yoklama hızları. Bunlar önemli bir alanda “temizleme hızını” tespit için yapılır. Duman
parçacıkları incelenecek alana verilir ve yoklama hızları bir parçacık sayısıyla belirlenir. Bu
yoklama hızından o alan için olması gereken etkin hava değişim oranı tespit edilebilir.
5.3.

Validasyon

Son olarak, sistemin tam olarak tasarım şartlarında çalıştığı belirlendikten sonra, oda içindeki
koşulların ecza üretmek için uygun olduğunun yani validasyonunun yapılması gereklidir. Bu testlerin
çoğu çalışma performansının ölçülmesi testlerin aynıdır, ancak ek olarak, bu testler ilaçlar üretilirken
yapılır.
GMP kılavuzlarına göre kalite güvencesine yerine getirebilmek için, ilaç bilinen fakat kabul edilebilir bir
seviyedeki kirlilik ile üretilirken, odada oluşan çevre şartlarının validasyonu gereklidir. Bu koşullar
üretim sırasındaki şartlar olarak kullanılabilir. Bu sayede üretimde bir başarısızlık olduğunda veya
çevre şartlarında bir düşüş görüldüğünde, problem daha kolay bir şekilde giderilebilir. Deneme
imalatları yaptırılarak kirlenmeler test edilebilir. Aseptik doldurma alanlarında kaplar bakteriyolojik
sularla doldurularak ürünün bakteriyel kirlenmesi simüle edilebilir.
6.

MİKROORGANİZMALAR İÇİN SINIFLANDIRMA

Temizoda standartlarının çoğu esas olarak cansız parçacıkları göz önüne almaktadır. Fed.209D de
bunlardan biridir. Farmasötik standartlarda ise mikroorganizmalar tanımlanır. Havada asılı olarak
dolaşan yaşayan parçacıkları tespit etme yöntemleri 1940’larda geliştirilmişken, toz parçacıklarının
otomatik olarak sayılması 1960’larda geliştirilmiştir. Buna rağmen mikrop sayma yöntemleri optik
parçacık sayıcılarıyla karşılaştırıldıklarında zaman kaybettiricidirler. Mikrop sayma yöntemleri, ayrıca
yetenekli teknisyenler gerektirirken, optik parçacık sayıcılar göreli olarak daha az yetenek gerektiren
ellerce çalıştırılabilirler.
Ölü ve canlı parçacıklar arasında bir ilişki var ise, parçacık sayma yöntemlerinin kullanılarak canlı
kirleticileri belirlemek uygun olurdu. Tespit edilmiştir ki bunların aralarında belli bir ilişki vardır fakat bu
ilişkiyi bir çok faktör etkilemektedir ve belli bir oda için belirlenen bir dizi koşul altında kesin
olabilmektedir. Bu değerler tesis ve ekipmanlar normal olarak çalıştığı sürece kullanılabilmektedir.
Buna rağmen, bu değerler başka bir temizoda veya fabrikaya, yeni şartlar göz önüne alınmaksızın
transfer edilmemelidir.
Ancak göz ardı edilmemelidir ki bir çok standart mikroorganizma sayıları ile toz parçacıkları arasındaki
ilişkiyi hemen hemen aynı şekilde vermektedir.
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FDA, 1987’de yayınladığı “Guidelines on Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing” adlı
kılavuzda aseptik ürünlerin imalatı için hem bakteriyel hem de parçacık seviyelerini önermektedir. Bu
kılavuzda steril kapların kirlenmeye açık olduğu kritik bir alanda “Class 100” sınıfı ; 3.5/ m3 bakteri
sayısı ile birlikte önerilirken; kapların sterilizasyon öncesi hazırlandığı kontrollü alanlarda “Class
100.000” temizoda sınıfı ; 88/ m3 bakteri sayısı ile birlikte önerilmektedir.
7.

YÜZEY TEMİZLİĞİ İÇİN STANDARTLAR

Bir masa, tezgah v.s.’nin çalışma yüzeyi temizodanın en önemli parçasıdır. Eski bir NASA standardı,
NHB 5340.2 (Tablo 1) havadaki ve yüzeylerdeki mikrobiyolojik sayımlarla parçacık sayıların
ilişkilendirir.
Tablo 1. NASA Standart NHB 5340.2
Standart
Class 100.000
Class 10.000
Class 100

Biyolojik parçacıklar
Beher ft3 için
2,5
0,5
0,1

Biyolojik parçacıklar
Beher ft2.hafta için
30.000
6.500
1.200

Havadaki ve odanın yüzeylerindeki parçacık sayılarını bakteriyel sayımlarla ilişkilendirecek
uluslararası bir sınıflandırma çalışması 1978 yılında ICCCS sempozyumuna önerilmiştir. Bu öneri
Tablo 2’de görülmektedir. Bu öneri daha sonra geri çekilmiş ve benzer önerilerden önce daha fazla
veri toplanması konusunda da anlaşılmıştır.
Tablo 2. 1978 ICCCS sempozyumuna sunulan öneri, Washington DC, USA
Sınıf
IV
III
II
I

Parçacık/m3
≥0.5 μm
350
3500
350.000
3.500.000

Havadaki bakteri/m3

Yüzeydeki bakteri/m2

1
3
17
90

5.000
12.000
60.000
310.000

SONUÇ
Bir temizoda suitini inşa etmenin en önemli amacı, GPMP (good pharmaceutical manufacturing
practice) toplam felsefesi içinde ürün kalitesinin garanti altına alınmasıdır. Sonunda ortaya çıkan tesis
ürünün kirlenmesini önlemeli ve etkin gözlem cihazları yardımıyla izleme yapabilmelidir.
Tesis ve tesisin işletilmesi insanlardan, hammaddelerden, ara ürünlerden, bitmiş ürünlerden kirlenmeyi
etkin olarak kontrol ederken servisleri, proses cihazlarını ve ekipmanlarını da içermelidir.

KAYNAKLAR
[1] WHYTE,W. “Cleanroom Design”, Wiley Publishers, 1992
[2] DIN 1946/4 “Heating, Ventilation and Air Conditioning HVAC Systems in Hospitals” December
1989
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1959 yılında Ankara’da doğmuştur.1981 yılında ODTÜ makina bölümünden mezun olduktan sonra
1981-1985 arasında TSE makina laboratuvarında makina mühendisi olarak görev yapmıştır. Askerlik
görevini Gn. Kur. Bşk. İnşaat Proje ve Tetkik ve Kontrol şubesinde makina mühendisi olarak
tamamladıktan sonra 1986’da ALARKO şirketler topluluğuna katılmıştır. Burada soğuk depo
sistemleri, otomatik kontrol, VAV sistemleri, hijyenik klima sistemleri ve HVAC konularında değişik
kademelerde görev almıştır. Halen ALARKO-CARRIER San. Ve Tic. A..Ş ‘nin merkezi klima
sistemlerinden sorumlu pazarlama şube müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk
babasıdır.
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TEKSTİLDE KURUTMA YÖNTEM VE MAKİNALARI
R. Tuğrul OĞULATA
Füsun DOBA KADEM
Erdem KOÇ

ÖZET
Tekstil ürünleri üretim sürecinde çeşitli terbiye işlemlerine tabi tutulmakta ve bu işlemler sırasında
bünyelerine aldıkları nem, kurutma yoluyla uzaklaştırılmaktadır. Tekstil ürünlerinin kurutulması ürün
üzerindeki nemin alınma şekline göre; mekanik yöntemlerle yapılan ön kurutma ve mamül üzerinde
bulunan higroskobik (doğal) nemin kaybedilmeden, ısı transferi ile gerçekleşen esas kurutma şeklinde
iki gruba ayrılmaktadır. Ancak mamülün ısı enerjisi ile kurutulması (esas kurutma) hem ürünün
kurutma işlemi sırasında yapısına zarar verebilmekte hem de ekonomik değerinin azalmasına neden
olabilmektedir. Bununla birlikte, tekstil ürünlerinin kurutulmasında esas kurutma zorunlu olup, ürüne
zarar vermeden kurutma aşamaları etkin bir şekilde uygulanmak durumundadır. Bu çalışmada,
ülkemiz sanayisinde önemli bir yere sahip olması nedeniyle tekstil endüstrisinde, esas kurutma
işleminin nasıl gerçekleştiği ve genel olarak kullanılan kurutma yöntem ve makinaları üzerinde
durulması uygun görülmüştür. Özellikle tekstilde yaygın kullanılan kurutma makinalarından gergili
kurutma makinaları, taşıma bandlı kurutucular ve yüksek frekanslı kurutucuların tanıtılmasının, konuya
ilgili duyanlar açısından faydalı olacağı düşünülmüştür.

GİRİŞ
Tekstil mamülleri üretim sürecinde bir takım yaş işlemlere tabi tutulmakta ve bu nedenle değişik
aşamalarda kurutulmaları gerekebilmektedir. Tekstil endüstrisinde ürünlerin kurutulması, malzemeden
nemin alınış şekline göre ön kurutma ve esas kurutma olarak sınıflandırılmaktadır. Ön kurutma işlemi;
mekanik yöntemlerle kurutma olup, ilk yatırım ve işletme giderleri bakımından ekonomik olmakta
ancak ürün üzerindeki nemin tamamı bu yöntemlerle giderilememektedir. Bu nedenle esas kurutma
olarak bilinen ısı enerjisiyle kurutmada, maliyeti düşürmek için yaş tekstil ürünleri önce ön kurutmaya
tabi tutulmakta, daha sonra esas kurutmaya gönderilmektedir. Ön kurutma ile tekstil malzemesi
üzerindeki damlayan suyun tamamı, yüzey suyu ile kapilar suyun ancak belirli miktarı sıkma,
santrifüjlama ve emme-püskürtme gibi yöntemlerden biriyle uzaklaştırılabilmektedir. Isı enerjisiyle
kurutmada ise nemli tekstil ürünü üzerinde bulunması gereken doğal nemin (higroskobik nem)
kaybedilmeden istenilen oranda kurutmanın yapılması sağlanabilmektedir.
Bu çalışmada tekstil ürünlerinin kurutulmalarında esas kurutmanın önemi ile ürünün yapı ve kalitesine
zarar vermeden yapılan ısı enerjisiyle kurutma ve bu amaçla yaygın kullanılan kurutma makinalarının
tanıtımı üzerinde durulmuştur.

TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE KURUTMA
Kurutma Prensibi
Nemli tekstil mamüllerinin ısı enerjisiyle kurutulmalarında kurutma işlemi süresince ısı transferi ile
beraber, mamülden ortam havasına kütle transferi gerçekleşmektedir. Ancak işlem gören materyalin
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yapısına ve nem oranına bağlı olarak kütle transferi, ısı transferinden bağımsız olarak değişim
göstermektedir. Şekil 1’de herhangi bir tekstil malzemesinin kurutma işlemi süresince kurutma hızıkurutma zamanı değişimi şematik olarak gösterilmiştir. Burada AB bölgesi ısınmaya hazırlık kısmı
olmakta ve mamül üzerindeki fazla sıvı nedeniyle kurutma hızı artış göstermektedir. Bu aşamada
kurutma havası sıcaklığı, nemi ve hızı kurutma hızını etkileyen parametreler olmaktadır. BC bölgesi
ise sabit hızda kurutma devresi olup, kurutmanın dengede olduğu, kurutma hızının ise kurutma
havasının özelliklerinin değişimine bağlı olduğu kısımdır. BC bölgesinde kütle transfer olayı ısı
transferi ile dengelenmiş bulunmaktadır. Ancak malzemedeki nem miktarı azalmaya başladıkça, kılcal
boşluklardaki sürtünme direncinin artması, iç dokunun yüzeye sıvı transferini güçleştirmekte ve
böylece yüzeyin sürekli nemli kalması zorlaşmaktadır.

Şekil 1. Tekstil Ürünlerinde Kurutma Aşamaları
Sabit hızda kurutma devresinin sona erdiği C noktası, kritik nokta olarak ifade edilmekte ve bu
noktadan sonra kütle transferinde sürekli bir azalma gözlenmektedir. CD bölgesi azalan kurutma
devresi olmakta ve burada tekstil mamülü içerisinde bulunan şişme suyu ve higroskobik nemin
mamülün yüzeyine transferi gerçekleşmektedir. Oldukça yavaş bir kurutma hızının elde edildiği azalan
kurutma devresinde, mamül yüzeyinde kurulukların oluşması ve yüzey sıcaklığının yüksek değerlere
çıkması ile kritik nem değerinin aşılması sonucu higroskobik nem kaybı, üründe yapı ve kalite
bozuklukları görülebilmektedir. Özellikle higroskobik nem kaybının geri kazanımının güç olduğu tekstil
ürünlerinde, kritik nem değerinin aşılmadığı BC bölgesinde (sabit hızda kurutma devresi) kurutma
işleminin yapılması gerekli olmaktadır [1].
Uygulanan Kurutma Yöntemleri
Tekstilde herhangi bir yaş işlem sonucu nem içeren bir ürünün kurutulması, üründen nemin alınış
şekline göre ön kurutma ve esas kurutma biçiminde yapılabilmektedir. Genel olarak mekanik
yöntemlerle ön kurutması yapılmış tekstil ürünleri, higroskobik nemi korunarak istenilen nem değerine
kadar esas kurutma ile kurutulmaktadırlar. Esas kurutma, ısı transferi oluş biçimine göre taşınımla
(konveksiyon), iletimle (kondüksiyon), ışınımla (radyasyon) ve yüksek frekansla kurutma olmak üzere
başlıca dört farklı biçimde gerçekleştirilmektedir.
Taşınımla Kurutma: Taşınımla kurutmanın prensibi ısıtılmış ve nem içeriği az olan havanın,
kurutulacak nemli tekstil mamülü ile çeşitli şekilde irtibatlandırılarak kurutulmasıdır. Nemli tekstil
mamülünden havaya kütle transferinin gerçekleştiği taşınımla kurutma, özellikle hassas yüzeyli
kumaşların kurutulmasında yaygın olarak kullanılmaktadır [2].
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İletimle Kurutma: Ürünün, buhar veya kızgın yağ ile ısıtılmış silindir veya levhalarla teması
sağlanarak ürün bünyesindeki suyun buharlaşması ile kurutma gerçekleşmektedir. İletimle kurutmanın
en büyük dezavantajı, yüksek sıcaklıklarla çalışıldığında mamülün higroskobik neminin
uzaklaştırılması riskinin bulunmasıdır.
Işınımla Kurutma:
Yüksek sıcaklıkta bulunan yüzeyden nemli tekstil malzemesine ısının
elektromanyetik dalgalar şeklinde transferi ile gerçekleşen ışınımla kurutma yönteminde, iki tarafında
ışınlayıcıların olduğu dikey bir kanal içerisinden ürünün geçirilerek kurutulması sağlanmaktadır.
Kurutulacak materyalin cinsine göre mamül sıcaklığı 500 ºC’ye kadar çıkabildiğinden, ürüne herhangi
bir zarar vermemek için bu sistemlerle ürünün tamamen kurutulduğu esas kurutma yerine, yaş ürünün
ön kurutulması yapılarak mamül üzerinde kalan su miktarının %25-35’e kadar düşürüldüğü kurutmalar
daha çok tercih edilmektedir [3,4].
Yüksek Frekansla Kurutma:Bu kurutma yönteminde kurutulacak tekstil malzemesine dışarıdan ısı
transferi yapılmamaktadır. Yaş tekstil malzemesinin yüksek frekanslı alternatif akıma bağlı iki
kondansatör levhası arasından geçirilmesi ile kurutma işlemi yapılmaktadır. Bu durumda yüksek
frekanslı alternatif akımdan ötürü kondansatör levhalarının yükü sürekli olarak değiştiğinden, mamül
içindeki su moleküllerinin de yeri sürekli değişmektedir. Bunun sonucunda su moleküllerinin
sürtünmeleri nedeniyle meydana gelen ısı, ürün üzerindeki suyun buharlaşmasını sağlamaktadır.
Dielektrik kurutma (10-100 MHz) ve mikrodalga kurutma (1000-3000 MHz) olmak üzere iki şekilde
kullanılmaktadır [3,5]. Bu tip kurutucular, homojen ve hızlı bir kurutma sağlamaları ve aşırı kurutma
riskinin bulunmaması nedeniyle tekstil endüstrisinde gittikçe yaygın olarak kullanılmaktadır.

KURUTMA MAKİNALARI
Tekstilde herhangi bir işlem sonucu nem kazanmış ürünler, üretim aşamalarında kurutma işlemlerine
ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak ürün tipine göre üründe bulunması gereken nihai nemin farklılık
göstermesi ve genel olarak sıcaklıkla meydana gelebilen yapısal bozuklukların oluşmaması için
kurutmanın kontrollü bir şekilde sürdürülmesi ve istenen değerler sağlandığında durdurulması
gerekmektedir. Uygulamada bu amaçla esas kurutma başlığı altında incelenen, ısı transfer oluş
biçimlerine göre sınıflandırılan yöntemlere göre çalışan kurutma makinaları kullanılmaktadır. Mekanik
olarak çalışan ön kurutma yöntemlerine göre daha karmaşık yapı ile ilk yatırım ve işletme giderlerine
sahip olan esas kurutma makinaları özel uygulamalara göre çok değişik tiplerde üretilebilmektedir.
Bununla birlikte burada tekstil işletmelerinde en yaygın kullanılan ve endüstriyel bakımdan önem
arzeden kurutma makinaları üzerinde durulması yeterli görülmüştür.
Taşıma Bantlı Kurutucular
Taşıma bantlı kurutucular, taşınımla kurutma prensibine göre çalışan, germeli kurutmanın yapılmadığı,
hassas yüzeyli kumaşların özellikle örme mamüllerin kurutulmasında kullanılan kurutma makinalarıdır.
Şekil 2'de bu tip bir kurutucu verilmiştir. Şekil 2’de verilen kurutucuda kumaş, kurutucu içerisinde
sonsuz bir taşıma bandı ile taşınmakta olup, serbest halde açma silindiri ile kurutucuya
beslenmektedir. Şekilden de görüldüğü gibi kumaşın kurutulması 3 ayrı kabinde buharlama ile
yumuşatılarak gerçekleştirilmekte ve böylece mamüle istenilen tutum verilebilmektedir. Taşıma bantlı
kurutucuda kumaş, taşıma bandı üzerinden nakledilirken alt ve üst yüzeylerinden düzelerle basınçlı
ısıtılmış hava püskürtülmekte ve oluşan hava akımı arasında kumaş periyodik kavisler oluşturmaktadır
[6]. Kumaşın çıkışı beslendiği taraftan olmaktadır.
Gerilimsiz kurutucular, hassas yüzeyli kumaşların özellikle örme kumaşlar, krinkıl efektli kumaşlar,
krep kumaşların kurutulmasında ideal kurutucu olarak tercih edilmektedirler. Örme mamüllerin
kurutulması, mamüldeki çekmenin minimuma indirilmesi açısından 100-200 ºC sıcaklıklarda
yapılmaktadır.
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6.Eksoz
7-8-9.Kurutma kabini
10.Kumaş geri dönüş kabini

Şekil 2. Taşıma Bantlı Kurutucu
Radyo Frekanslı Kurutucular (Yüksek Frekanslı Kurutma Makinaları)
Radyofrekanslı kurutma makinaları, hacimli tekstil mamüllerinin üniform bir biçimde kısa sürede ve
istenilen nem oranına uygun olarak kurutulabildiği, açık elyaf, tops, çile, bobin ve hazır giyim
ürünlerinin kurutulmasında yaygın olarak kullanılan kurutma makinalarıdır. Kurutmanın ekonomik
olabilmesi için ürünün üzerindeki serbest su, ön kurutma ile uzaklaştırılarak radyofrekanslı (RF)
kurutucuda esas kurutma işlemine tabi tutulmaktadır.
Radyo frekanslı kurutucularda pamuk, yün, viskon, kaşmir ve gevşek elyafların kurutulması
sağlanabilmektedir. Tablo 1’de 60ºC ısıtma sıcaklığı esas alınarak, seçilmiş tekstil ürünlerinin kurutma
süreleri verilmiştir.
Tablo 1. RF Kurutucuda Bazı Tekstil Ürünlerinin Kurutma Süreleri [7].
Tekstil Ürünü
Akrilik ve polyester
Yün Karışımları
Yün
Pamuk
Viskoz rayon

Kurutma Süresi (dak.)
10-20
15-25
20-30
30-45
35-40

Tablodan da görüldüğü gibi tekstil ürünleri kısa sürede üniform bir biçimde kuruyabilmektedir. Klasik
kurutma makinalarında bu süre oldukça uzun olup, uzun kurutma süresi hem kurutma verimliliğini
azaltmakta hem de mamül kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Temel olarak bir RF kurutucu jeneratör, kurutma odası, soğutma fanı ve kontrol panelinden
oluşmaktadır. Şekil 3'te bobin kurutmada kullanılan ısı kontrollü bir radyofrekanslı kurutucu verilmiştir.
Şekilden görüldüğü gibi kurutulacak ürün, bir taşıyıcı üzerine yerleştirilerek kurutma odasına
konulmakta ve nemli ürün içinden uygun hava akımı geçirilerek RF alanına maruz bırakılmaktadır. RF
enerjisi ürün içinden nemin buharlaşmasını sağlamakta ve kısa sürede buharlaşan su emilerek
üründen tamamen uzaklaştırılmaktadır [7].
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Şekil 3. Radyofrekanslı Kurutma Makinası
RF sistemlerinde kurutulacak ürünler Şekil 3'te verildiği gibi kurutma kabini içerisindeki elektrotlara
temas edilerek ısıtılabildiği gibi bir taşıma bandı üzerinde taşınarak elektrotlara değmeden de
ısıtılabilmektedir. Şekil 4'te taşıma bantlı radyofrekans kurutucu verilmiştir.

Şekil 4. Taşıma Bandlı Radyofrekanslı Kurutucu
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Bu tip sistemlerde taşıma bandı, hızı değiştirilebilen sonsuz bir banttan oluşmakta ve bantla elektrot
arasındaki hava boşluğu minimumda tutulmaktadır. Taşıma bandlı RF kurutucularda, tekstil materyali
taşıma bandı üzerinden kurutucu içerisindeki elektrik alanına sevk edilmekte ve buradaki kutupsallığın
değişimi su moleküllerininde aynı frekansla titreşimine neden olmaktadır. Su moleküllerinin
sürtünmeleri nedeniyle meydana gelen ısı, ürün bünyesindeki suyu buharlaştırmakta ve soğutma fanı
yardımıyla ürün üzerinden buharın uzaklaştırılması neticesinde tekstil materyali kurutulmaktadır [8].
RF kurutma makinalarının haşıllanmış çözgü ipliklerinin kurutulması, yapağı balyalarının kışın
katılaşması nedeniyle açılmama probleminin giderilmesi, yaş ipekböceği kozalarının kurutulması ve
endüstriyel keçelerin kurutulması gibi özel kullanım alanları da bulunmaktadır [9].
Ramöz (Gergili Kurutma Makinaları)
Ramözler, kumaşların makine içerisinde enine bir şekilde iğne yada paletler tarafından kenarlarından
tutturulduğu, bir çift yürüyen zincirle kumaşın hareketinin sağlandığı ve bu esnada kumaşa sıcak
havanın gönderildiği kurutma makinalarıdır. Ramözlerin ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin yüksek
olmasına rağmen, tekstil ürünlerinin boyutsal formunun kontrol edilebilmesi ve kurutma, kondenzasyon
ve termofiksaj işlemlerinde de kullanılabilmesi nedeniyle en çok tercih edilen kurutma makinalarıdır.
Ramözlerde kumaşa istenilen en ve boy ayarı verilebilmekte, kumaştaki kırışıklıklar giderilebilmekte
ve kumaş kenarındaki tutucular dışında hiçbir yere değmeden kumaş geçişi sağlanabilmektedir [3].
Şekil 5'te bu tip bir makinanın detayı verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi, kumaş enine açık bir şekilde
makinaya sevkedilmekte ve makine içerisinde kenarlarından tutturulmuş bir biçimde taşınmaktadır.
Kumaşın alt ve üst yüzeylerine düzeler vasıtasıyla püskürtülen basınçlı sıcak hava ile nemli kumaşta
bulunan su, buhar haline geçmekte ve su buharı içeren hava, özel bir emme tertibatı ile kumaştan
uzaklaştırılmakta ve böylece kumaş kurutulmuş olarak makinayı terk etmektedir. Ramözün çıkışında
kurutulmuş tekstil mamülünün kurutma sonrası aşırı kurumasını önlemek için soğumasını sağlayan
soğutma düzeneği ve sarma donanımları da bulunmaktadır [10].

1.Kontrol panosu 2.Yağlama sistemi 3.Raylı yan kapılar 4.Aksiyal fan 5.Star-jet düze sistemi
5.1.Çalışma pozisyonundaki düzeler 5.2..Domente edilebilen alın kapakları 5.3.Temizleme ve bakım
için yukarıya kaldırılabilen üst düzeler 6.Econ-air hava yönlendirme sistemi 6.1.Isı izolasyonu 6.2.Kapı
izolasyonu 6.3.Kompartmanlar için hava geçişi ayarlanabilir kapaklar 6.4.Kumaş giriş aralığı yan
kapakları 6.5.Baca fanı 7.Brülör 8.Elyaf toplama elekleri 9.En ayarlama iğneleri
Şekil 5. Ramöz (Gergili Kurutma Makinası)
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Ramözlerde 1.5-3 metre boyunda, mamül türüne bağlı olarak sayıları belirlenebilen bölmeler
bulunmaktadır. İlk bölümde kumaş çok hızlı ısıtılmakta, orta bölümde sıcaklık sabit tutulmakta ve son
bölümde ise daha düşük sıcaklıkta çalışılmaktadır. Bölümler içerisinde kumaş, sadece kenarlarından
tutularak hiçbir yere değmeden hava yastığı ile taşınmakta ve düzelerden kumaş yüzeyine basınçlı
sıcak hava püskürtülmektedir. Kurutma sırasında basınçlı hava etkisiyle kumaştan ayrılan elyaf
uçuntuları ve tozlar, özel elekli emici tertibatla ortamdan uzaklaştırılmaktadır [11].
Yün ve yünlü mamüllerin kurutulmasında liflerin zarara uğramaması için düşük sıcaklıklarda yavaş
hava akımı ile kurutma yapılması gerektiğinden, kurutucu içerisinde konstrüksiyonuna göre kumaşın
bir veya birkaç kez yön değiştirdiği ve giriş kısmından çıktığı çok katlı ramözler geliştirilmiştir. Örme
mamüller içinse taşıma bandlı ramözler kullanılmakta, bu şekilde mamüle istenilen tuşe (tutum)
kazandırılabilmektedir. Örme mamüllerde mamül tutumunun hassas olması nedeniyle dikey zincir
konstrüksiyonunda ramözler kullanılmakta olup, kurutma ve fikse işlemlerinde 140 m/dak çalışma
hızıyla en iyi tutum verilebilmektedir [12].
Ramözler genel olarak bitim işlemi sonrası fiksaj işleminde, sentetik kumaşların termofiksajında,
boyama-baskı sonrası kumaşların kurutulmasında ve fiksajında ve diğer terbiye işlemleri sonrası
kurutmada yaygın olarak kullanılmaktadır.

SONUÇ
Tekstil ürünleri, üretim sürecinde çeşitli terbiye işlemlerine tabi tutulmakta ve bu işlemler sırasında
bünyelerine alınan nem kurutma yoluyla uzaklaştırılmaktadır. Genel olarak tekstil ürünlerinin
kurutulması, mekanik yöntemlerle ön kurutma yapılması ve ardından mamül üzerinde bulunması
gereken higroskobik nemi kaybetmeden ısı transferiyle gerçekleşen esas kurutma şeklindedir. Ürünün
kurutulması ve yapısına zarar verilmemesi açısından tekstil endüstrisinde en yaygın kullanılan
kurutma makinaları; taşıma bantlı kurutucular, yüksek frekanslı kurutucular ve ramözlerdir. Ramözler
gergili kurutma makinaları olup, kurutma, kondenzasyon ve termofiksaj işlemlerinde kullanılmakta,
istenilen en ve boy ayarı ile kumaşta çekmezlik sağlanabilmektedir. Taşıma bantlı kurutucular ise
gergisiz kurutma makinaları olup, kumaşa istenilen en ve boy ayarı verilememekte, ancak hassas
yüzeyli kumaşların kurutulmasında tercih edilmektedir. Yüksek frekanslı kurutucular da bobin, çile,
açık elyaf, iplik ve hazır giyim ürünlerinin (çorap vb.) kurutulmasında tercih edilen, kısa sürede
homojen olarak düşük sıcaklıkta kurutma sağlayan kurutuculardır.
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SANAYİ TESİSLERİNDE LPG KULLANIMI
VE YAKMA SİSTEMLERİ
Duran ÖNDER

ÖZET
Çevre dostu,kolay ve emniyetli kullanımı,uygun maliyeti ile gün geçtikçe enerji üretiminde önem
kazanan gaz yakıtlar artık hava,su,elektrik gibi günlük yaşantımıza girmişlerdir.Gaz yakıtların önemi
doğal gazın ülkemize gelmesi ile anlaşılmış ve paralelinde LPG uygulamaları da hızla bir artış
göstermiştir.
Doğal gaz getirdiği diğer imkan ve yenilikler dışında tesisat sektöründe proje,malzeme,uygulama ve
kontrol konularında yeni bir çığır açmıştır.
Tüp uygulaması ile konutlara girip zamanla işyerlerinde,sanayi mutfaklarında uygulama alanları bulan
LPG bugün dökme gaz olarak sanayi tesislerinde büyük oranda kullanılmaktadır.

GİRİŞ
Günlük konuşmada tüpgaz olarak bilinen LPG 1960’lı yıllarda pişirme ve sıcak su üretim amaçlı
kullanıma girmiştir.6 ve 12 kg dolum ağırlıklı tüplerle konutlara giren LPG lokanta,hastahane,okul ve
sanayi mutfaklarında 45 kg lık tüplerle hizmete sunulmaktadır.
Birkaç yıl öncesine kadar sadece proses gereği sanayi kuruluşlarına giren LPG, doğal gazın sanayide
maliyet ve kullanım kolaylığı nedeniyle olumlu neticeler vermesi üzerine sanayide gaz kullanımını
arttırmıştır.Doğal gaz arzının kısıtlı olduğu veya yakın bir gelecekte doğal gazın ulaşamayacağı
bölgelerde alternatif yakıt olarak LPG kullanılmaktadır.Doğal gaz arzının azaldığı günümüzde LPG
dönüşümleri çok hızlı bir gelişme göstermektedir.

LPG KULLANIMI
Yanıcı gazlar propan,butan,izobutan ve karışımlarından oluşan LPG ( sıvılaştırılmış petrol gazı )
atmosferik basınç ve ortam sıcaklığında gaz halindedir.Basınç altında sıvılaştırılarak nakledilen ve
depolanan LPG kullanım için düşük basınç ve ortam sıcaklığında gaz fazında kullanıma sunulur.
Konutlarda sıcak su,pişirme ve ısıtma,bina ,sera ve tavuk kümeslerinin ısıtılmasında kullanılan LPG
sanayide ısıtma,ısıl işlem,kurutma,kaynak,kesme,buhar ve elektrik üretiminde verimli ve kolay
kullanılabilen bir enerji kaynağıdır.
LPG alternatif yakıt olarak doğal gaz yedeklemesinde ve LPG-doğal gaz fiyat dengelemesinde büyük
bir yer almaktadır.
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LPG TEKNİK TANITIMI
% 30 Propan ve %70 butan karışımı olarak kullanıma sunulan LPG genel bileşenleri ile aşağıdaki
teknik değerlere sahiptir.
Kimyasal formül

Propan
C3H8

Butan
C4H10

LPG-Mix
%30-%70

Yoğunluk

(Su - 1)
(Hava -1)

0,508
1,522

0,584
2,006

0,561
1,86

Yanma için gerekli hava

(Nm3/kg)
(Nm3/Nm3)

12,15
23,82

12,02
30,97

12,06
28,82

Alt ısıldeğer

(kcal/kg)
(kcal/Nm3)

11.100
21.200

10.900
28.000

11.100
26.000

Tutuşma sıcaklığı

(ºC )

493-549

482-538

500

Resim 1. LPG İçin Basınç Sıcaklık Grafiği
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SANAYİ TESİSLERİNDE LPG
Doğal gazın sanayide kullanımı ile getirdiği avantajlar ortaya çıkıncaya kadar LPG sadece proses
gereği olan sanayi işletmelerinde ve avantajlarını bilen işletmelerde kullanılmaktaydı.Bugün artık LPG
katı ve sıvı yakıtlara alternatif,taşınması,depolanması kullanımı kolay,kül ve cüruf gibi katı atıkları
olmayan,emisyon değerleri açısından çevre dostu bir yakıttır.

LPG KULANIMININ AVANTAJLARI
LPG yakmanın avantajlarını alt alta sıralarsak diğer katı ve sıvı yakıtlara karşın tercih nedenleri ortaya
çıkar.
•

Depolanması
ve
tüketicilere
iletilmesi
(pompa,konveyor,insan gücü v.b.)ihtiyaç yoktur.

•

Yakması kolaydır,otomatik ateşleme,iyonizasyon veya fotosel ile yakma ve alev kontrol emniyetli
olarak sağlanır.

•

İletim boruları,yakıcılar,armatürler,yanma odası ve bacalarda kirlenme ve birikmeler olmadığından
sağlıklı bir yanma sağlanır ve uzun vadeli bakımları kolaydır.

•

Gaz ve hava karışımı kolay olduğundan yanma yakıcı kafası önünde gerçekleşir ve ısı
oluşur.Hava fazlalığı gerekmediğinden fazla havanın ısıtılıp bacadan atılmasından dolayı enerji
kaybı yoktur.

•

Yanma gazlarında O2,S2O gibi atık gazlar olmadığından açık alevli ısıl işlem tesislerinde malzeme
üzerinde oksitlenme,tufal oluşumu gibi sorun olmaz.Az hava ile yakma (λ < 1) halinde CO ,H2
oluşturulup inert ortamlı yakma temin edilerek malzeme üzerinde indirgeyici etki sağlanabilir (oksit
tabakasının alınması,karbon redüksiyonu gibi).

kolaydır,kullanımında

ilave

bir

enerjiye

KULLANIM ALANLARI
Katı ve sıvı yakıtlardan çıkan yanma gazlarının direkt ortama verilmeyip ısı eşanjörleri ile ısıtılan
proseslerde gaz alevi direkt ortama verilerek ısı eşanjörü gerekmez ve ona bağımlı enerji kayıpları
kazanılır.
Metal sanayiinde ısıl işlem tesisleri,özel prosesler,tekstil ve gıda sanayiinde kurutma işlemleri,gıda
sanayiinde pişirme işlemleri gaz alevinin direkt kullanıldığı ve %40 oranında enerji tasarrufu sağlandığı
bazı işletmelerdir.
•

Sıcaklık hemen yakıcı önünde ( 30-40 cm ) oluştuğu için fırında bütün alan kullanılır.Sıvı yakıtta en
az 50-150 cm alev oluşum boyu vardır.

•

Gaz stöchiometrik yakılabildiği için yanmış gaz alevinde O2 olmadığından ısıtılan malzeme
üzerinde tufal oluşmaz.

•

Bacaya konulan reküperatörle yakma havası ısıtılarak enerji geri kazanılır.

•

Malzemede ağırlık kaybı,yüzey bozukluğu,dövme ve hadde kalıplarının aşınması ve
bozulmasına,pres ve merdane tahriklerinin daha yüksek güçte çalışmalarına neden olan tufal
oluşmadığından bütün bu sorunlar ortadan kalkar.
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LPG TESİSATI VE BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONLARI
Stoklama tankı gaz fazı ve buharlaştırma istasyonundan yüksek basınçla çıkan gazın önce tüketim
noktasına ulaştırılması için 1. KADEME BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONUNDA 0.2-1.5 bar basınca
düşürülmesi ve tüketici önünde 2.KADEME BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONUNDA kulanım basıncına
düşürülmesi( 10-100 mbar )gerekmektedir.
Basınç kademeleri 3 gruba ayrılır ;
1. Yüksek basınç
2. Orta basınç
3. Düşük basınç

4 bar üzerindeki basınçlar
1-4 bar arası basınçlar
1 bar altındaki basınçlar

1. ve 2.kademe basınç istasyonları yapı ve içindeki cihazlar açısından biribirlerine benzerler,sadece
kullanılan cihaz ve armatürlerin basınç sınıfları farklıdır.Kullanılan cihaz ve armatürler özellikle gaz için
üretilmiş ve ilgili DIN-DVGW,EN ve TSE standartlarına uygun olmalıdırlar.
İstasyonların teşkili,iletim hattı ve cihazların bağlantısı için kullanılan borular basınç sınıflarına göre
TSE veya diğer standardlara uygun kaynak dikişli veya dikişsiz borular olabilir.Boru bağlantıları
kaynaklı veya dişli bağlantılı olabilir.Bağlantı elemanı olarak kullanılan flanş,dirsek,manşon ve benzeri
fittings malzemesi de TSE veya diğer standartlara uygun gazda kullanılır olmaları gerekir.
Dişli bağlantılar DN 50 çap ve 4 bar basınca kadar olan sistemlerde kullanılabilir. Bu boyut ve
basınçlarda da kaynak dikişli bağlantı yapılabilir.Kaynak dikişli bağlantılarda röntgen kontrolu
gereklidir.
Gaz borularının diğer tesisat borularından ayrılması için sarı renkte boyanmaları ve elektrik
hatları,araç trafiği,sıcak ve alevli ortamlardan uzak döşenmeleri gerekir.Yatay borularda gaz gidiş
yönünde yükselen bir meyil verilmeli ve dikey borular altından tahliye imkanı sağlanmalıdır.Boruların
sehim hesabı yapılarak belli aralıklarla lastik izoleli kelepçelerle bağlanmalıdır.Gaz boru ve tesisatı
topraklanmalıdır.
Toprak altına döşenen gaz boruları korozyona karşı izole edilmeli ve katodik koruma yapılmalıdır.

BOYUTLANDIRMA
Basınç düşürme istasyonu boyutlandırılması yapılırken gaz giriş basıncı ( bar ),gaz çıkış basıncı
(mbar) ve gaz debisi ( Nm3/h ) etken faktörlerdir.Verilen değerlere göre cihaz ve armatürlerin seçimi
üretici firma seçim abaklarından yapılır.Cihazlardaki gaz hızı genelde 20m/s olarak sabitlenmiştir.
Basınç regülatörlerinin sağlıklı ayar yapabilmeleri için gazın sisteme giriş basıncı ile çıkış basıncı
arasında en az 100 mbar basınç farkı olması gerekir.Maximum gaz debisinden yüksek değerde
seçilen regülatör minimum debide titreşimli çalışabilir.Yüksek kapasiteli birçok brülörün olduğu
sistemlerde yüksek kapasiteli bir regülatör yerine her brülöre düşük kapasiteli birer regülatör
koymalıdır.
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Resim 2. Regülatör Seçim Abağı
Bir basınç düşürme istasyonunda muhakkak bulunması gereken cihaz ve armatürleri aşağıdaki
şekilde sıralayabiliriz :
3

7

4

8

10

1

2

5

9

6

Resim 3. Basınç Düşürme İstasyonu ( Gaz Hattı )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Küresel gaz vanası,sisteme gaz girişini kapatır.
Gaz filtresi, 50 mikron’dan büyük taneleri tutar,her kullanıcı önüne konulmalıdır.
Manometre, 100mmØ, gaz giriş basıncını gösterir.
Manometre musluğu,butona basıldığında basınç okunur,bırakıldığında gaz
basınç 0 gösterir.
Emniyet kapama ventili, aşırı basınçta gaz girişini kapatır.Gaz giriş basıncının 100 mbar
olduğu ve regülatör sonrası cihazların giriş basıncına dayanıklı olmadığı hallerde
mecburidir.
Basınç regülatörü,gaz giriş basıncını kullanım basıncına ayarlar.
Manometre, 100 mm Ø
Manometre musluğu, butona basıldığında basınç okunur,bırakıldığında gaz
basınç 0 gösterir.
Küresel gaz vanası,emniyet firar ventili arızasında gaz kapatma için kullanılır.
Emniyet firar ventili,aşırı basınçta gaz firar ettirir ve regülatör sonrası basıncı düzenler.

geçmez,
üzerinde
konması

geçmez,
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Gaz boru hatlarının boyutlandırılmasında boru içindeki gaz hızı ve basınç kaybı önemli kriterlerdir.Bu
değerler hesap edilebileceği gibi aşağıdaki tablolardan da alınabilir.Sanayi tesislerinde boru içindeki
gaz hızı 20 - 30 m/s olarak alınabilir.Doğal gaz için Botaş max. 25 m/s kabul etmektedir. Kullanılan
flanş,dirsek,rakor,nipel gibi fittings malzemesi basınç kayıpları da boruya eşdeğer olarak hesaba
katılır.

Resim 4. Boru Hatlarında Gaz Basınç Kaybı

Resim 5. Borularda Gaz Akış Hızı

(∆p = basınç kaybı, V = gaz debisi)

(V = gaz debisi, v = gaz hızı)

LPG YAKMA SİSTEMLERİ
Hava içinde % 5 ila 15 arasında karışım halinde olan LPG yanıcı ve parlayıcıdır.Bu değer altında ve
üstünde olan homojen gaz-hava karışımı yanmaz.LPG-hava karışımının stöchiometrik (λ = 1) yanması
1 Nm3 gazın 25-30 Nm3 hava ile karışması halinde gerçekleşir.
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Yanmanın gerçekleştiği ortam ve yanmadan beklenen neticelere göre bu karışım oranı değiştirilebilir.
Proses gereği oksidif bir ortam gerekiyorsa hava miktarı yükseltilir,redüktif bir ortam için hava miktarı
azaltılır.Genel uygulamada hava miktarı % 5 yüksek tutularak kötü yanma neticesi ortama çiğ gaz
verilmesi ve dolayısiyle enerji kayıpları önlenir.
Optimal bir yanma bacagazı çıkışına konulan oksijen sensörü ile devamlı gaz-hava karışım ayarı
yapılarak sağlanır.
Yakma havasının yakıcıya verilmesi şekline göre brülörler üç sınıfa ayrılır :
1. Atmosferik brülörler donatıldıkları enjektörle primer yakma havasını gaz hızıyla emerek ve
sekunder havayı ortamdan alarak yanarlar.
2. Domestik amaçlı monoblok brülörler hava fanı,yakma kafası , ayar ve kontrol elemanları ayni
gövde üzerinde toplanmış ısıtma amaçlı olan brülörlerdir.
3. Sanayi brülörlerinin yakma kafası,ateşleme ve alev kontrol ekipmanı , gaz ve hava girişi aynı blok
üzerinde olup hava fanı ile ayar ve kontrol elemanları ayrıdır.Çok sayıda ve sık aralıklarla birçok
sanayi brülörü ayni sisteme bağlanabilir ve birlikte ayar ve kontrol edilebilirler.

GAZ YAKMA SİSTEMİ KOMPONENTLERİ
Bir gaz yakma sisteminde olması gereken komponentleri sıralamak için 15 brülörlü ve 3 ısıtma
bölgesinden oluşan bir gaz yakma sistemini aşağıdaki şemaya uygun numaralama ile inceleyelim :

Resim 6. 15 Brülörlü Sanayi Fırını LPG-Hava Donanımı
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Daha önce bahsedilen 2. Kademe Basınç Düşürme İstasyonunda ( Poz 1 - 11 ) kullanım basıncına
ayarlanan gaz devreye konulan emniyet ( Poz 12 ) ve çalışma ( Poz 13 ) manyetik ventilleri ile
çalışmaya hazır halde bekletilir.
1050 kW üstündeki kapasitelerde iki ventil arasına gaz kaçırmazlık kontrol cıhazı ( Poz 14 ) konulması
tavsiye edilir.Basınç düşürme istasyonunda olabilecek bir arıza nedeniyle gaz basıncının düşmesi
veya yükselmesi halinde alçak ve yüksek basınç prezostatları (Poz 9 ) kumandası ile emniyet
manyetik ventili ( Poz 12 ) gaz geçişini kapatır.
Normal şartlarda gerekli basınca ayarlanmış gaz kullanım basıncında emniyet ventili önünde bekler.
Sisteme start verildiğinde emniyet ( Poz.12 ) ve çalışma ( Poz.13 ) manyetik ventilleri gaza yol
verir.Her üç bölge ( Poz.15,16 ) ve her brülör girişi ( Poz 17 ) birer küresel vana ile müstakil olarak
kontrol edilir.Brülör kapasiteleri 350 kW üzerinde olduğu için brülör girişlerinde iki manyetik ventil (
Poz.18,19 ) konulmuştur.İkinci çalışma manyetik ventili içindeki eşit basınç regülatörü hava
devresinden aldığı impuls ile anlık gaz basıncını hava basıncına eşitler.Hava ayar klapesi ( Poz. 23 )
ile gaz ayar vanası ( Poz. 20 ) arasındaki orifis oranı 28 : 1 olarak ayarlandığında aynı basınçla geçen
hava/gaz miktarı stöchiometrik yanma için birbirine eşdeğerdir.Isı ihtiyacına göre servomotorlu hava
klapesi ( Poz.26 )ile ayarlanan hava miktarına eşdeğer gaz verilerek kumanda cinsine bağımlı
küçükalev-büyükalev veya oransal ısı kontrol yapılabilir.
Bek tipi sanayi brülörleri ( Poz. 22 ) kafadan karışımlı oldukları için alev geri tepme tehlikesi yoktur.
Sistemdeki her brülör bağlı olduğu gaz yakma otomatı (Poz. 24 ) ile otomatik olarak devreye girer ve
devamlı kontrol edilir,arıza halinde gaz girişi kapatılarak devre dışı olur.
Brülör üzerindeki ateşleme elektroduna bağlanan ateşleme trafosu ( Poz. 25 ) ile ilk ateşleme
yaptırılır.İyonizasyon elektrodu veya fotosel alevin iyonizasyonu ile oluşan mikroamper mertebesindeki
bir akımla gaz yakma otomatına ( Beyin ) ( Poz. 24 ) alevin oluştuğunu bildirir.Alevin kötü yanması
veya sönmesi halinde iyonizasyon sinyali kesileceği için beyin gaz girişini kapatır ve arıza sinyali verir.
İyi bir gaz alevi 3-15 mikroamper arasında iyonizasyon akımı oluşturur.
Her 3 bölgede ayrı ayrı yapılan ısı kontrol o bölgeye ait termokupl ile algılanır. Panodaki ısı kontrol
cihazı o bölgeye ait hava devresindeki servomotorlu hava klapesine ( Poz. 26 ) kumanda ederek hava
miktarını ayarlar ve sıcaklık set değerini sabit tutar.Oransal ısı kontrol ile +1-2 ºC sıcaklık sabit
tutulabilirken küçükalev-büyükalev ısı kontrolda sıcaklık farkı + 5- 10 º C olabilir.
Gaz alevi temizdir ve malzeme üzerinde birikim yapmaz. Görünen alev boyu kısa olmakla birlikte
yakma kafası ve bektaşı şekillerine göre yanmış sıcak gazların ulaşma boyu ( impuls ) 5-6 m
mesafeye olabilir..

SONUÇ
Sanayide LPG kullanımının her geçen gün benimsenmesine rağmen uygulamada birçok noksanlıklar
yaşanmaktadır.
Doğal gaz için geçerli ve ciddiyetle uygulanan kuralların LPG sistemlerinde de bilinçli ve konuya vakıf
kuruluş ve elemanlarca uygulanması ,yetkili kurumlarca kontrol edilmesi sanayide ekonomik ,
tehlikesiz ,insan sağlığı ve çevre dostu bu enerjinin yaygın kullanımına neden olacaktır.

KAYNAKLAR
[1] KROMSCHRÖDER,G.,Teknik Yayın ve Cihaz Broşürleri
[2] ÖNDER , Duran, Muhtelif Makale ve Proje Uygulamaları
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LPG Depolama Tanklarının Gaz Verme Kapasitelerinin
İncelenmesi
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__________________________________

825

_______

LPG DEPOLAMA TANKLARININ
GAZ VERME KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ
Fehmi AKGÜN

1. ÖZET
Sunulan çalışmada, LPG depolama tanklarının gaz verme kapasitelerinin belirlenmesi amacına
yönelik zamana bağlı ve sürekli rejim durumları için çözümleme yapmaya imkan veren bir model
geliştirilmiştir. Modelde, kütle ve enerjinnin korunumu ilkeleri dikkate alınarak, seçilen küçük zaman
aralıklarında düzgün akışlı dengeli açık sistem yaklaşımı uygulanmıştır. Modelde dış ortam sıcaklığı,
tankın doluluk oranı ve büyüklüğü değişken olarak dikkate alınmış ve bu parametrelerin tankın gaz
verme kapasitesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Böylece, bilinen parametrelere bağlı en kötü halde
sağlanabilecek gaz debisi veya bunun tersi olarak istenen debiyi sağlayacak parametrelerin ne olması
gerektiği araştırılmıştır.

2. GİRİŞ
Günümüzde doğal gazın mevcut olmadığı yerlerde LPG’ın (sıvılaştırılmış petrol gazı) kullanımı giderek
yaygınlaşmaktadır. LPG tank içerisinde belli bir basınç altında doymuş sıvı-buhar karışımı halinde
bulunmaktadır. Buhar fazındaki LPG, enerji ihtiyacına göre değişen debide ve belli bir basınç altında
kullanım yerine sevk edilmektedir. LPG’nin buharlaşması için gerekli enerji ya doğal olarak dış
ortamdan sağlanmakta veya bir ısıtıcıdan (gaz tüketim miktarı yüksek ise) elde edilmektedir [1]. Tank
içersindeki LPG’yi buharlaştırmak için değişik tipte ısıtıcılar (sıcak su, sıcak hava, atık gaz, buhar veya
elektrik tüketen sistemler gibi) kullanılmaktadır. Ancak, ısıtıcı kullanmak gerek ilk yatırım ve gerekse
işletme açısından ek bir maliyet oluşturmaktadır. Bir LPG tankının seçiminde, maliyet, dolum peryodu,
anlık gaz tüketim miktarı ve dolum tesisine olan uzaklık gibi parametreler göz önünde
bulundurulmalıdır. Ancak, ısıtıcı kullanımına gerek duymayacak tank boyutunun seçimi işletme
maliyeti açısından birinci derecede önem arzetmektedir. Çünkü, Tablo 1’de görüleceği üzere, 150 kPa
basınç altındaki bir ton doymuş sıvı propanı bir elektrikli ısıtıcı yardımı ile buharlaştırmanın parasal
bedeli 8.2 USD’na eşittir. Propan fiyatının bu maliyete oranı ise %3.3 civarındadır.
Buharlaşma için gerekli enerjinin dış ortamdan elde edilmesi tamamen tank ve dış ortam arasındaki ısı
transferi ile ilişkilidir. Dolayısı ile bir tankın gaz verme kapasitesi tank içerisindeki akışkan sıcaklığına,
dış ortam sıcaklığına, ısı geçiş yüzey alanına ve bu iki ortam arasındaki ısı geçişi parametrelerine
bağlıdır.
Bir tankın gaz vermesi esnasında, tank içerisindeki karışımın kütlesi ve sahip olduğu enerjisi zamana
bağlı olarak azalmaktadır. Diğer yandan gaz ihtiyacı sürekli olmak yerine, çoğu kere kesintili
olmaktadır (günlük ihtiyacın sekiz saat olması gibi). Bu nedenle, birim zamanda olan değişimler yerine
belirli bir zaman aralığı içerisindeki değişimler çok daha önemlidir.
Geliştirilen bilgisayar programı ile propan ve bütan veya bunların değişik oranlardaki karışımlarını
içeren tankların doğal buharlaşma şartlarındaki gaz verme kapasiteleri zamana bağlı ve sürekli rejim
halleri için incelenebilmektedir. Kapasiteyi birçok değişik parametre etkilemektedir. Ancak tank boyutu
(hacim ve yüzey alanı olarak), tankın doluluk oranı, dış ortam sıcaklığı, karışım oranı gibi parametreler
daha etkindir. Uygulama açısından da daha önemli olan söz konusu bu parametreler, çözümlemelerde
değişken olarak ele alınarak incelenmiştir.
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Tablo 1. Elektrikli ısıtıcının işletme maliyeti değerleri

*

Propanın ısıl değeri, MJ/ton
Parasal değeri, USD/ton
Buharlaşma için gerek duyulan enerji (0 °C’de), MJ/ton
Elektrik enerjisi fiyatı, USD/MJ
Isıtıcıda harcanan elektrik enerjisinin toplam fiyatı*, USD/ton
Isıtıcıda buharlaştırma maliyetinin propan bedeline oranı, %
:Isıtıcı için %90 ısıl verim kabulü yapılmıştır.

46465
250
379.5
0.02
8.2
3.3

3. TEORİK MODELLEME
Burada sunulan tüm bağıntılar, propan-bütan karışımları örneğinde olduğu gibi iki akışkanın sıvı/buhar
fazı halinde bulunduğu karışım durumları için verilmiştir. Ancak, eşitliklerin tek akışkan hali için de
geçerli olacağı açıktır.
3.1. Karışımın Faz Dengesi
Farklı buharlaşma basınçları olan sıvıların bir kap içerisindeki karışımının sıvı bileşimi ile buhar
bileşimi biribirinden farklı olup, kaptan buhar çekildikçe sözkonusu bileşim oranları sürekli
değişmektedir. Bu nedenle, sıvı ve buhardan oluşan bütan ve propan karışımında herbir bileşenin sıvı
ve buhar fazında ne oranda bulunduğunun tespit edilmesi gereklidir. Bu oranlara göre karışımın
termodinamik özelikleri belirlenmektedir.
Tek bileşenli bir akışkanda buharlaşma ve yoğuşma sıcaklığı aynı olup, bu sıcaklık doyma sıcaklığı
olarak adlandırılır. Çok bileşenli bir karışımda ise buharın yoğuşmaya başladığı sıcaklığa çiğlenme
sıcaklığı (dew point temperature), sıvının buharlaşmaya başladığı sıcaklığa ise buharlaşma sıcaklığı
(bubble point temperature) denmektedir. Böylece yoğuşma, ilk önce daha az uçuculuk özelliğine sahip
olan akışkanda başlamaktadır. Buharlaşma ise, yoğuşmanın aksine, öncelikle buharlaşma özelliği
yüksek olan akışkanda başlar. Bu davranış faz denge diyagramları (phase equilibrium diagram) ile
ifade edilmekte olup, iki bileşenli bir karışımın faz dengesi diagramı (T-X diyagramı) Şekil 1'de şematik
olarak verilmiştir [2]. Ayrıca, bileşenlerin sıvı ve buhar fazındaki molekülsel derişiklikleri ile ilgili
bağıntılar (1) ve (2) nolu eşitliklerde verilmiştir.

XA =

YA =

'
NA

N

'

N "A
N"

XB =

YB =

N 'B
N

'

N "B
N"

N 'A + N 'B = N '

(1)

N "A + N "B = N "

(2)

Molekülsel derişiklik bağıntıları dikkate alınarak, aşağıdaki ifadeler yazılabilir.

XA + X B = 1

(3)

YA + YB = 1

(4)

X A PAS = YA P

(5)

X B PBS = YB P

(6)
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P=Sbt.

Çiğlenme Eğrisi

TSA
N

Kaynama eğrisi

TSB

0

YA

XA

XA

1

Şekil 1. Tank içerisindeki karışımın faz dengesi.
3.2. Karışımın İle İlgili Termo-Fiziksel Bağıntılar
Sıvı fazda bileşenlerin kütlesel oranları biliniyor iken hacimsel oranları aşağıdaki eşitlikler ile bulunur.

w hp =

v sp w mp
v sb + ( v sp − v sb ) w mp

(7)
(8)

w hb = 1- w hp
Karışımın sıvı yoğunluğu ve özgül hacmi ise,

ρ smixp =

ρ smixb =

w hp

(9)

v sp
w hb
olmak üzere
v sb

ρ smix = ρ smixp + ρ smixb

ve

1
v smix = s
ρ mix

(10)
(11)
(12)

şeklindedir.
Buna göre sıvı fazdaki kütle miktarları:

m smixp = ρ smixp * V * φ

(13)

m smixb = ρ smixb * V * φ

(14)

Sıvı fazdaki 'i' bileşeninin molekülsel oranı (Xmixi),
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ρs
C mixi = mixi olmak üzere
Mi

X mixi =

C mixi
şeklindedir.
∑ C mixi

_______

(15)

(16)

Sıvı ve buhar fazı toplam basınçları, sanki dengeli hal ve ideal gaz kabulleri altında birbirine eşittir.
Buna göre sıvı fazda kısmi basınçlar;
s
Pmixi
= X i Psi

s
Pmix
=

2

∑

i =1

(17)

s
Pmixi

(18)

Buhar fazında bileşenlerin mol oranları;

Ymixi =

s
Pmixi
s
Pmix

X mixi

(19)

şeklindedir.
3.3. Kütle ve Enerji Dengesi
Genel ifadeyle tank içerisindeki akışkan kütlesinin zamana bağlı değişimi aşağıda verilmiştir.

dm
& ç − ∑m
&g =0
+ ∑m
dt

(20)

& g = 0 olduğuna göre, ortalama gaz debisi:
m
&ç =
m

m1 − m 2
Δt

(21)

olur.
Buna göre Δt zaman aralığı için enerji dengesi:

& Δt = m 2 h 2 − m1 h1 − V( P2 − P1 ) + m
& ç Δt h ç
Q

(22)

Dış ortam ile tank içerisindeki akışkan arasındaki ısı geçişi ifadesi:

& = A K (To − Td )
Q

(23)

şeklindedir.

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Gaz tüketiminin olmadığı belli bir zaman diliminde tank içerisindeki akışkan ile dış ortam arasında bir
ısıl dengenin oluşacağı açıktır. Isıl dengenin oluştuğu andaki tankın iç basıncı, dış ortam sıcaklığına
karşılık gelen doyma basıncına eşittir. Tanktan gaz alınmaya başlandığı andan itibaren denge
bozulacak ve tank basıncı ile sıcaklığı zamana bağlı olarak azalacaktır. Bu azalma farklı basınç ve
sıcaklık şartlarında yeni bir ısıl dengenin oluşması ile sona erecek ve bu noktada sürekli rejim hali
meydana gelecektir. Sürekli rejim halinde tanktan alınan gaz debisi, denge şartları altında sabittir.

__________________________________

829

_______

Ancak, şartların dengeye geldiği zaman dilimi, gazın kullanılma süresinden daha uzun olabilir. Bu
durumda sürekli rejim halinden söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla, gaz ihtiyacının kesintili olması
durumunda zamana bağlı çözümlemeler önem kazanmaktadır.
Tank içerisinde gaz fazında bulunan karışım belli bir basınç altında kullanım yerine sevk edilmektedir.
Tesisattaki basınç düşümlerini de dikkate aldığımızda, tank basıncının 150 kPa’lın altına düşmemesi
gerekmektedir. Yapılan çözümlemelerde, tank basıncı olarak söz konusu bu basınç değeri esas
alınmıştır.
Şekil 2’de dış ortam sıcaklığının 0 °C ve tank doluluk oranının %20 olduğu 500 lt’lik bir tankta, farklı
gaz debileri için elde edilen tank basıncının zamana bağlı değişimleri verilmiştir. Sekiz saatlik tüketim
süresi baz alındığında, bu tanktan en fazla 2 kg/h debide gaz alınabilmektedir. Daha yüksek debideki
gaz, tank basıncının aşırı düşmesine neden olmaktadır.
Ülkemizde ticari olarak satışı yapılan LPG, %30 propan ve %70 bütan’dan oluşmaktadır [3]. Yapılan
çözümlemelerde ilk şartlar için sözü edilen bu oranlar sabit ve aynen alınmıştır. Ancak bu oranlar,
propanın bütana göre buharlaşmaya daha fazla yatkın olmasından dolayı gaz kullanımı süresince
zamana bağlı olarak değişmektedir. Şekil 3’de, karışımdaki propan oranının yukarıda sözü edilen
şartlardaki zamana bağlı değişimleri verilmiştir. Burada, ilk anda tank içerisinde %30-70 propan-bütan
karışımının olduğu kabul edilmiştir. Tanktan 16 kg gaz alınması halinde (2 kg/h’lik debi ve 8 saatlik
tüketim süresi ile) tank içerisindeki propan oranı, %30’dan yaklaşık olarak %22’ye düşmektedir.
Tank içerisindeki sıvı hacminin toplam tank hacmine oranı olarak tanımlanan tankın doluluk oranı,
doğal buharlaşmayı ve dolayısıyla gaz debisini etkileyen önemli parametrelerden biridir. Sıvı fazın ısı
taşınım katsayısı gaz fazınkine göre yaklaşık 15 kat daha fazladır. Bu durum sıvı ile temastaki tank
yüzeyinden daha fazla ısı akısının olacağı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bir tankın doluluk oranı
yüksek ise dış ortamdan tanka olan toplam ısı geçişi daha yüksek olacağından; tankın gaz verme
kapasitesi artmaktadır. Şekil 2 ve 3’de %20 doluluk oranı için verilen sonuçlar Şekil 4 ve 5’de %80
doluluk oranı için tekrarlanmıştır. Buradan görüleceği üzere, söz konusu tank aynı şartlarda %80 dolu
iken 3.5 kg/h, %20 dolu iken 2 kg/h gaz verebilmektedir.
Dış ortamdan tanka olan ısı transferi tank yüzey alanına doğrudan bağımlıdır. Doluluk oranı %20 olan
5000 lt’lik bir tankta dış ortam sıcaklığı 0 °C iken, Şekil 6’da tank basıncının Şekil 7’de ise karışımdaki
propan oranının farklı gaz debileri için elde edilen zamana bağlı değişimleri verilmiştir. Bu
çözümlemeler, tank doluluk oranının %80 olma durumu için tekrarlanmış ve elde edilen sonuçlar Şekil
8 ve Şekil 9’da verilmiştir. Buna göre 5000 lt’lik bir tank, sekiz saatlik bir süre için %20 dolu iken 15
kg/h, %80 dolu iken yaklaşık 30 kg/h debide gaz verebilmektedir.
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Şekil 2. Tank basıncının zamana bağlı değişimi
(Tank hacmi: 500 lt, Tank doluluk yüzdesi: %20,
Ortam sıcaklığı: 0°C)
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Şekil 3. Karışımdaki propan oranının zamana bağlı
değişimi (Tank hacmi: 500 lt, Tank doluluk yüzdesi:
%20, Ortam sıcaklığı: 0°C)
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Şekil 4. Tank basıncının zamana bağlı değişimi
(Tank hacmi: 500 lt, Tank doluluk yüzdesi: %80,
Ortam sıcaklığı: 0°C)
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Şekil 7. Karışımdaki propan oranının zamana bağlı
değişimi (Tank hacmi: 5000 lt, Tank doluluk
yüzdesi: %20, Ortam sıcaklığı: 0°C)
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Şekil 5. Karışımdaki Propan oranının zamana bağlı
değişimi (Tank hacmi: 500 lt, Doluluk yüzdesi: %80,
Ortam sıcaklığı: 0°C)
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Şekil 8. Tank basıncının zamana bağlı değişimi
(Tank hacmi: 5000 lt, Tank doluluk yüzdesi: %80,
Ortam sıcaklığı: 0°C)
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Şekil 6. Tank basıncının zamana bağlı değişimi
(Tank hacmi: 5000 lt, Tank doluluk yüzdesi: %20,
Ortam sıcaklığı: 0°C)
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Şekil 9. Karışımdaki propan oranının zamana bağlı
değişimi (Tank hacmi: 5000 lt, Tank doluluk
yüzdesi: %80, Ortam sıcaklığı: 0°C)
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Şekil 10. Değişik boyutlardaki tanklar için gaz
debisinin ortam sıcaklığına göre değişimi (%30-70
Propan-Bütan karışımı, Doluluk oranı: %20, Basınç:
150 kPa)
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Şekil 11. Değişik boyutlardaki tanklar için gaz
debisinin ortam sıcaklığına göre değişimi (%30-70
Propan-Bütan karışımı, Doluluk oranı: %80, Basınç:
150 kPa)

Şekil 10 ve Şekil 11’de farklı boyutta tanklar için sürekli rejim şartlarında elde edilen gaz debisinin dış
ortam sıcaklığına göre değişimleri verilmiştir. Sürekli rejim halinde gaz debisi minimum değerdedir.
İhtiyaca uygun tank seçiminin sürekli rejim şartlarına göre yapılması, söz konusu nedenden dolayı
pratik açıdan kabul edilebilir bir yaklaşımdır.

5. SONUÇ
LPG tanklarının seçiminde çok sayıda değişken etkin rol oynamaktadır. Ancak, ekonomik açıdan
birinci derecede önem verilmesi gereken husus, ihyiyaca uygun ve ısıtıcı kullanımına gerek
bırakmayacak bir depolama tankının seçilmesidir.
Sunulan çalışmada, tankların gaz verme kapasitelerini belirlemeye yönelik zamana bağlı ve sürekli
rejim şartları için çözümleme yapmaya imkan veren teorik bir model geliştirilmiştir. Çözümlemeler
sonucunda doluluk oranı, dış ortam sıcaklığı ve tank boyutunun doğal buharlaşma şartlarındaki
kapasite üzerinde etkili parametreler olduğu belirlenmiştir.

6. SEMBOLLER
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:Buhar fazındaki B bileşenin mol sayısı
:Karışımın toplam basıncı
:A bileşenin kısmi basıncı
:B bileşenin kısmi basıncı
:Isı akısı
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:Tank içerisindeki akışkan sıcaklığı (belli bir basınçta doyma sıcaklığına eşittir)
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:Tank hacmi
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KATI ATIKLARIN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KULLANILMASI
VE GAZLAŞTIRICILAR
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Murat DOĞRU
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ÖZET
Bu çalışmada; kurutulmuş her türlü organik atıkları (odun parçaları, hayvansal atıklar, kurutulmuş
kanalizasyon çamuru, zirai atıklar, hastahane ve şehir atıkları gibi) temiz ve yanabilir gazlara
dönüştürerek elektrik ve ısı enerjisi üretim sistemlerinde kullanılmasını sağlayan gazlaştırıcılar
tanıtılmış ve komple bir sistemin tasarım özellikleri verilmeye çalışılmıştır. Sistemin çalışma prensibi şu
şekildedir: Bünyesinde karbon ihtiva eden kurutulmuş katı atıklar gazlaştırıcı içerisine yerleştirilir ve
dışarıdan yapılan bir ateşleme ile belirli bir süreye (5-10 dakika) kadar reaktör hava deliklerinden
ateşlenir. Kontrollü olarak verilen hava ile karışan katı atık, yüksek sıcaklıkta gazını açığa çıkartır. Bu
gazlar gazlaştırıcı tipine bağlı olarak oluşan 1200oC’lık sıcaklık bölgesinden geçerken katran ve
yağlarından temizlenir. Gazlaştırıcıdan çıkan gaz, kullanılan katı atık yakacağın cinsine bağlı olarak
yaklaşık 4-7 MJ/Nm3 ‘lük bir enerji değerine sahip olup, bir gaz türbini sisteminden geçirildiğinde
elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir. İstenirse bir içten yanmalı motorda veya CHP (birleşik ısı güç)
sisteminde üretilen gaz yakılarak elektrik enerjisi ve ısı enerjisi aynı anda üretilebilir. Tüm işlem kapalı
bir sistemde meydana geldiğinden atmosfere kirli gaz verilmemektedir. Gazlaştırılan maddeye bağlı
olarak bu gazlaştırıcılardan ihmal edilebilir miktarda kendiliğinden sterilize olmuş ve herhangi bir
zararlı atık içermeyen kül meydana gelir. Bu madde rahatlıkla toprağa verilebilir. Son zamanlarda bu
atık külün çimento yapımı için ideal bir bileşik olma niteliği gösterdiği anlaşılmıştır. Ayrıca, bu
çalışmada bir ’Downdraft’ tipteki gazlaştırıcı ünitesinde fındık kabuklarının gazlaştırma deneyleri
yapılmış ve sonuçları verilmiştir.

GİRİŞ
Dünya nüfusunun hızlı artışına ve gelişen teknolojiye paralel olarak enerjiye olan talep sürekli
artmaktadır. Bununla birlikte fosil enerji kaynak rezervlerinin sınırlı ve yakın bir gelecekte tükenecek
olması günümüzde alternatif enerji kaynaklarının daha verimli bir şekilde değerlendirilmesi
mecburiyetini doğurmaktadır. Dünyada bir çok ülke, tükenebilir enerji kaynakları yerine yeni ve
yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanma yoluna gitmektedir. Yeni ve yenilenebilir
enerji kaynakları başlıca; biyokütle, güneş, hidrolik, rüzgar, jeotermal, gel git, dalga enerjisi şeklinde
sınıflandırılmakta olup bu enerji kaynaklarının büyük bir kısmı dünyada yaygın bir kullanım alanı
bulmuştur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kullanımı en yaygın olanlarından birisi de biyokütle''
nin sahip olduğu enerjidir. Biyokütle; her yerde yetiştirilebilmesi, çevre korunmasına katkısı, elektrik
üretimi, kimyasal madde ve özellikle taşıt araçları için yakıt elde edilebilme özellikleri nedeni ile hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde büyük önem taşımaktadır. Bu enerji kaynağının
sanayileşmiş ülkelerdeki birincil enerji tüketimindeki payı genel olarak %3 civarındadır. Gelişmekte
olan ülkelerde odun ve tezek biçimindeki biyokütle enerjisinin enerji kaynakları arasındaki payı ise %
20-90 arasında değişmektedir [1]. Biyokütle; 100 yıllık periyottan daha kısa sürede yenilenebilen
karada ve suda yetişen bitkiler, hayvan atıkları, besin endüstrisi ve orman yan ürünleri ile kentsel
atıkları içeren tüm organik madde olarak tanımlanmaktadır. Yenilenebilir ve geleneksel enerji kaynağı
olarak biyokütlenin enerji değeri, 1995 yılı itibarıyla dünya enerji tüketiminin yaklaşık 8.3 katına eşittir.
Günümüzde dünya nüfusu bu değerin yaklaşık % 7' sini kullanmaktadır. Odun olarak biyokütlenin
ocakta ya da basit bir sobada yakılması, büyük enerji kaybına neden olduğundan en etkin enerji
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dönüştürme sistemi olmamaktadır. Enerji dönüştürülmesinde dikkate alınması gereken en önemli
faktörler ise şunlardır:
•

enerjinin az masrafla dönüştürülmesi

•

ekonomik olması

•

yenilenebilir kaynaklara dayalı olması

•

doğadaki dengeyi bozmaması

•

su, hava ve çevre kirliliğine yol açmaması

Enerji dönüştürülmesinde kullanılan teknolojinin basit ve çabuk uygulanabilir olması, yeterince
eğitilmiş personele ihtiyaç duyulmamasında önemli bir faktördür. Bu nedenlerle katı organik atıklardan
bilhassa orman ve tarım atıklarından en basit şekilde enerji dönüşümü, onları direkt yakmakla
mümkün olmaktadır. Bu şekilde yalnız hava kirliliğine yol açan enerji elde edilmiş olur. Böyle bir direk
yakma sisteminde enerji dönüştüren ünitenin enerji tüketen merkezlere olan uzaklığı çok büyük
ekonomik rol oynamaktadır. Ayrıca istenilen enerjinin devamlılığı da çok önemlidir. Büyük hacımda
olan orman ve tarımsal ürünlerinin uzak yerlere taşınması kapsadıkları önemli miktarda su nedeniyle
ekonomik değildir. Direkt yakmanın en büyük alternatifi ise piroliz veya gazlaştırmadır. Bu yöntemler
sayesinde katı yakıttan sıvı ve gaz yakıtlar üretilmektedir. Yüzyıllardan beri mangal kömürü de bu
yöntemle üretilmiştir. Biyokütlenin geride kül ve cüruftan başka bir şey bırakmayacak şekilde hava ile
belirli bir basınç altında ısıtılması sonucu yanar nitelikte gaz üretilir. Üretilen bu gaz, hidrojen ve
karbon monoksit yönünden zengin olduğundan kimya sanayiinde ana madde olarak ta
kullanılabilmektedir. Teknolojide, biyokütlenin en uygun şekilde kullanılabilmesi için onun bazı
özelliklerinin bilinmesi gerekir. Bunlar; nem oranı (% olarak su miktarı), karbon/nitrojen oranı (C/N),
kimyasal ve fiziksel özellikleridir [2]. Enerji dönüşümünde kullanılacak biyokütleler için bu değerlerin
bilinmesi son derece önemli olmaktadır. Şekil 1.’de enerji amaçlı kullanılabilen biyokütlenin fiziksel ve
kimyasal özellikleri görülmektedir.
Biyokütle

Enerji ürünleri %

Organik atıklar

Endüstriyel işlemlerden
%
Yenilmez
10≤H2O≤ 35
C/N> 30

Yenilir
20≤ H2O≤80
C/N> 30
<

Tarımdan %

Hayvansal
70≤H2O≤
90C/N≤ 30

Bitkisel
10≤ H2O≤ 85
C/N> 30
>

Karasal
15≤ H2O≤ 90
C/N> 30
<

Suya ait
H2O≥ 80 C/N>
30
<

Şekil 1. Enerji amaçlı kullanılabilen biyokütlelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri
İçerisinde % 35’den daha fazla su ihtiva eden biyokütle termokimyasal dönüşüm sonucu elektrik
üretimi için uygun değildir. Biyokütle içerisinde yüksek oranda şeker bulunuyorsa bu ürün alkol
fermantasyonu ve aneorobik fermantasyon için uygundur. Nem oranının yanında parça boyutu da
uygun dönüşüm sisteminin seçiminde önemli bir parametredir. Direk yakma için %8-15 arası nem
oranı uygun olup, ocak ateşinde yakmada 50-100 cm arası parça boyutu idealdir. Bu boyut, pişirme
sobasında 15-35 cm’ e kadar düşer. Karbonlaştırma işlemi için %8-15 arası nem oranları tercih
edilir. Downdraft gazlaştırıcı için en uygun nem oranı aralığı %8-20 olup, parça boyutu olarak 0.5-50
mm arası tercih edilir (Bu boyut gazlaştırıcının ölçeği ile doğru orantılıdır). Sabit yatak sistemlerinde
parça boyutu 5-15 cm arasında olmalıdır [2]. Odunun gazlaştırıcı sistemde kullanılabilmesi için odun
içindeki nem miktarının ayarlanması gerekir. Bu da ancak kurutma işlemi ile gerçekleşir. Enerji
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yoğunluğunu birim hacim başına artırmak için biriketleme işlemi yapılır. Böylece daha kolay taşıma ve
stoklama sağlanır. Şekil 2'de basit bir biyokütle kurutma sistemi verilmiştir. Burada kapalı bir hacimde
bulunan biyokütle parçalarının üzerine sıcak hava gönderilerek biyokütlenin kurutulması
sağlanmaktadır [3].

Şekil 2. Biyokütle kurutma sisteminin şematik görünümü
Normal koşullarda yanma sonucunda çevredeki havanın oksijeni tüketilir, ısı açığa çıkarken su ile CO2
üretilir. Yetersiz çevre koşullarında yani oksijen eksikliğindeki yanma sonucunda katran, alkol, asit gibi
ara ürünler oluşur. Ticari olmayan enerji tüketiminde en büyük pay yakacak oduna aittir. Yanma verimi
ise direkt yakmada % 25 civarındadır. Yetersiz miktarda kurutulmuş odunun yanmasında üretilen
ısının bir bölümü nemi ortadan kaldırmak için tüketilmektedir. Yanma verimine etki eden faktörler
şunlardır:
•
•
•

enerji dönüşüm sistemlerinin yetersizliği
odunun kalite ve koşulları, pişirme sistemleri
yakma tekniği

Yanma hızının artması ise aşağıdaki koşullara bağlıdır:
•
•
•

termal iletim katsayısı k
odunun özgül ısısı
odunun yoğunluğu

BİYOKÜTLENİN TERMAL PARÇALANMASI
Biyokütlenin termal parçalanmasında üç farklı işlem uygulanır.
a) Piroliz: Organik maddeler oksijensiz ortamda ısıtılırsa ortaya çıkan termal parçalanma sürecine
piroliz adı verilir. Şekil 2’de iki farklı oksijen ortamında odunun termal parçalanması görülmektedir.
Oksijensiz ortamda 500-600 oC’ a kadar yapılan ısıtmada; gaz bileşenleri, uçucu yoğuşabilir maddeler,
mangal kömürü ve kül açığa çıkar. Yüksek sıcaklığa çıkıldığında ise gaz bileşenleri ve odun gazı
açığa çıkar. Piroliz süreci şu şekilde gerçekleşmektedir: Oksijensiz ortamda karmaşık organik
moleküller 400-600 oC sıcaklık bölgesinde parçalanarak yanabilir, yanamaz gazlar, katran ve zift
açığa çıkar. Odunun pirolizi 4 karakteristik bölgeye ayrılmaktadır. Birinci bölge 200oC’a kadar olan
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sıcaklık bölgesi olup burada su, CO2, formik asit ve asetik asit açığa çıkar. İkinci bölge 200-280 oC
sıcaklık bölgesi olup; su buharı, formik asit, asetik asit, bir miktar CO ve glioksal açığa çıkar, reaksiyon
hala endotermik olup gazların büyük bir kısmı yanamaz niteliktedir. Üçüncü bölge 280-500oC arasında
olup yoğun bir eksotermik reaksiyon başlar. 280-400oC arasında yaklaşık 880 kJ/kg ısı açığa çıkar.
Yanabilir gazlar her şeyden önce CO ve CH4 olup formaldehid, formik ve asetik asit, metanol ve
sonraki aşamada bir miktar H2 açığa çıkar. Küçük katran damlacıkları gaz akımıyla nakledilir.
Dördüncü bölge 500oC’in üstü olup burada reaksiyonlar yoğun bir şekilde devam eder. Yüksek
düzeyde yanabilir maddeler, CO, H2, metanol ve aseton oluşur. Karbonla su buharının temasından CO
ve H2 elde edilir[2].
b) Karbonlaştırma: Karbonlaştırmada; odun, turba, maden kömürü gibi organik maddeler havasız
ortamda kimyasal parçalanmaya uğrarlar. Bu işlem de farklı sıcaklık bölgelerinde gerçekleşir. Yaklaşık
170oC’a kadar suyun buharlaşması tamamlanır. 180oC den yüksek sıcaklıklarda odun polimerlerinin
parçalanma tepkimeleri açığa çıkmaya başlar. 200-350 oC sıcaklıklar arasında eksotermik boşalma
reaksiyonları meydana gelerek metanol, asetik asit, katran, CO ve su açığa çıkar. 350oC’ nin
üzerindeki sıcaklıklarda ek katran ürünleri oluşur. 500oC dan daha yüksek sıcaklıklarda çatlama
süreci ve dehidrasyon tepkimeleri oluşur. Odun tipine ve karbonlaştırma işleminin son sıcaklığına
bağlı olarak elde edilen odun kömürü kuru odunun yaklaşık %28-38’i arasında değişir. Odun
kömürünün kalori değeri ise 30kJ/kg’ dır. Karbonlaşma işlemi sonucu açığa çıkan gaz bileşenleri ise
yaklaşık olarak %50 CO2, %35 CO, %10 CH4 ve %5 diğer hidrokarbon ve H2 dir. Gaz karışımının
yaklaşık kalori değeri 8.9 MJ/m3 ‘dır. Odunun karbonlaştırılmasındaki sıvı ürünler ise sulu kısım ve
katrandır.
c) Gazlaştırma : Organik maddelerin gazlaştırılmasında yaklaşık 500 oC sıcaklığa kadar olan süreç
piroliz safhası olup burada; karbon, gazlar (kalorifik değeri 20 MJ/m3 e kadar çıkabilir) ve katran elde
edilir. Isıtma 1000 oC’ a kadar çıkıldığında karbon da su buharıyla tepkimeye girerek CO ve H2 üretilir.
Ham maddedeki değişken oksijen oranına bağlı olarak gasifikasyon işlemi için ilave oksijen girdisi
gerekmeyebilir. Şekil 3 a ve b'de iki farklı oksijen ortamında odunun termal parçalanması
görülmektedir. Gasifikasyonda önemli olan biyokütlenin nem oranının % 30’u geçmemesidir. Şekil
4‘de odun içerisindeki nem miktarının gazın kalorifik değerine ve gaz bileşenlerinin hacimsel
değişimine etkisi görülmektedir. Nem oranı arttıkça gazın kalorifik değeri düşmektedir. Ayrıca hacımsal
olarak yanabilir gaz olan CO miktarı düşerken CO2 miktarı da artmaktadır.
Gaz bileşenleri

Gaz bileşenleri

Enerji

Yoğunlaştırılabilir
bileşenler

Odun gazı
CO, CO2, H2O, H2,
CH4 , hidrokarbonlar

Odun

Mangal kömürü,
Kül

Yaklaşık 500-600 oC ‘a kadar
Karbonlaştırma

Gaz bileşenleri

Yüksek sıcaklık

PİROLİZ Gazlaştırma
Şekil 3a. Odunun oksijensiz ortamda termal boşalması
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Enerji
Uçucu madde
bileşenleri

Alev ile yanma

Odun
CO2, H2O,
yanmayan gazlar

Mangal kömürü

Akkorlaşma
Gaz bileşenlerinin yanma ısısına kadar =Piroliz

Yanma
Ateşleme

Şekil 3b. Odunun oksijen ortamında termal boşalması

Şekil 4. Odun içerisindeki nem miktarının gazın kalorifik değerine etkisi
Bitkisel atıklar yakılırsa kısmi yanmada kalori değeri 4500-6000 KJ/m3 olan gaz üretilir. Gazlaştırıcının
içindeki kor halinde bulunan maddeye su buharı püskürtülürse su gazı elde edilir. Bu gazın kalorifik
değeri 10MJ/m3 dür. Bu gaz CO ve H2 den oluşur. 2.5-3 kg odun 1 litre petrolün yerine, 3-3.5kg odun
ise 1 litre dizel yakıtın yerine geçer. Kömür ve biyokütlenin gazlaştırılması çok eski zamandan beri
bilinen bir teknolojidir. İşlem sonucu elde edilen yanabilir gaz karışımı, benzin ve dizel yakıtı gibi içten
yanmalı motorlarda kullanılabilir. Biyokütleden üretilen bu gaz, benzin ve motorin ile
karşılaştırıldığında ucuz ve güvenilir bir yakıt olduğu görülmesine karşılık uzun bir süre motorlarda
kullanılmamıştır. Ancak benzinin bulunmadığı dönemlerde ve özellikle de II. Dünya savaşında yoğun
bir şekilde kullanılmıştır. Burada daha az kullanılmasındaki en önemli faktör; petrol ürünlerine göre
üretimi ve depolanmasının daha zahmetli olması, gaz üretim sistemlerinin çalıştırılması için farklı
üniteler gerektirmesidir. Gazlaştırıcı bir sistem başlıca; bir gazlaştırıcı ünite, temizleme sistemi ve
enerji dönüşüm sisteminden (yakma veya içten yanmalı motor) oluşur. Burada en önemli problem gaz
üretmek değildir. Üretilen gazın içten yanmalı motorların kullanabileceği şekilde fiziksel ve kimyasal
özelliklerini sağlamaktır. Benzin ve dizel motorlarının ihtiyacı olan petrol kökenli yakıt bir depodan sıvı
halde emilir. Bu yakıtlar homojen olup bileşenleri zamanla değişmez. Bu nedenle bu motorlarda
yakılmasında ve sistemin çalıştırılmasında bir problem oluşturmaz. Gazlaştırıcıda üretilen yanabilir
gazlarda homojen bir karışım yoktur ve zamana bağlı olarak da gazın fiziksel ve kimyasal özellikleri
(bileşimi, enerji miktarı, kirliliği) değişebilir. Gazlaştırıcı ile içten yanmalı makina arasında bir depolama
tankı yoktur. Üretilen gaz motorda yakılmadan önce çok iyi temizlenmelidir. Son zamanlarda bu gazlar
başarılı bir şekilde motor uygulamalarında kullanılmaktadır. Özel bir motor tasarımı yapılmadan motor
üzerinde yapılacak küçük değişikliklerle içten yanmalı motorlarda kullanılabilmesi mümkündür. Şekil
5'de bir gazlaştırıcı sistemin motorlu taşıtta kullanılması verilmiştir.
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Şekil 5. Bir gazlaştırıcının motorlu taşıt sistemi ile birlikte şematik görünümü (1-gazlaştırıcı, 2-filtre, 3soğutucu, 4-ince filtre, 5-fan, 6-gaz ve hava karıştırma lülesi, 7-motor, 8a-fan, 8b-gaz türbini, 9-gaz
pedalı, 10-hava seviyesi kontrolü, 11-odun, 12-su toplama cebi, 13-ateşleme sistemi, 14-hava girişi,
15-yanma hava borusu, 16-gaz çıkış borusu, 17-motordan çıkan gaz borusu, 18-atmosfere atılan
egzoz gazı.

BİYOKÜTLE YAKITLARI VE ÖZELLİKLERİ
Ticari gazlaştırmanın yapıldığı 140 yıl boyunca lignoselülozik veya karbon ihtiva eden tüm yakıtlar
başarılı bir şekilde gazlaştırılmışlardır. Bu çalışmalarda daha ziyade kömür, odun ve mangal
kömürünün üzerine yoğunlaşılmıştır. Yakıtları sınıflandırırken, gazlaştırma işlemi için uygun olup
olmadıklarının belirlenmesi gerekir. Odun ve kömür, gazlaştırıcılarda en fazla kullanılan yakıt olup
oldukça eski bir geçmişleri vardır. Farklı özelliklerdeki yakıtlar için üç farklı gazlaştırıcı geliştirilmiştir.
Bunlar ‘Downdraft’, ’Updraft’ ve ’Crossdraft’ gazlaştırıcılardır. Bununla beraber üretilen gazın içten
yanmalı motorlarda kullanılması için temiz ve soğuk olması gerekir. Gazlaştırma işleminde; yakıtın
nem, uçucu madde ve karbon oranının belirlenmesi yanında parça boyutu ve şekli de önemli rol
oynamaktadır. Yakıtın sınıflandırılması, kullanılacağı en uygun gazlaştırıcı tipine göre yapılır. Yakıtın
kül oranı yüksek ve külün erime noktası düşükse, ‘Downdraft’ ve ’Crossdraft’ gazlaştırıcılarda
gazlaştırılması zor olacaktır. İyi bir gazlaştırıcı tasarımında yakıtın gazlaştırıcıya yüklenmesinden önce
termal davranışlarının çok iyi bilinmesi gerekecektir. Gazlaştırıcıda kullanılan yakıtlar için en önemli
bilinmesi gerekli değerler şunlardır: yakıtın enerji içeriği, yakıtın nem miktarı, yakıtın boyutları ve
formu, yakıtın boyut dağılımı, yakıtın sıkıştırılmış yoğunluğu, yakıt içerisindeki uçucu madde miktarı,
kül miktarı ve külün kimyasal bileşimi, yakıtın kısa ve elementel analiz sonuçları. Katı yakıtın ısıl değeri
bir çok durumda adyabatik ortamda bomba kalorimetresi yardımıyla belirlenir. Elde edilen bu değer,
içerisinde su buharı ihtiva eden yakıtın değerinden daha yüksektir. Isıl değer ayrıca, külsüz ve
nemsiz veya sadece nemsiz yakıt durumunda da belirlenir. Yakıtın boyutu gazlaştırıcının içindeki
basınç düşmesi üzerine büyük etkisi vardır. Büyük yakıt parçalarının gazlaştırma işleminde
köprüleşmesi küçük gazlaştırıcılarda çok önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Genelde
küçük boyuttaki parçalar yakıt yatağındaki basınç düşüşünü artırırlar, büyük boyutlu parçalar ise
köprüleşmeye neden olurlar. Bu durum, büyük parçanın tamamen gazlaşması için çok daha fazla
zamana ihtiyaç duyacağından karbonlaşma işleminin tamamlanmasını engeller. Yakıtın boyut aralığı
da mümkün olduğu kadar homojen olmalıdır, şayet boyut aralığı çok büyükse gaz çıkışı zorlanır.
Gazlaştırma için kullanılacak yakıtın formu sistem üzerinde ekonomik etkileri vardır. Uçucu madde,
sabit karbon, nem ve kül miktarı kısa analiz sonuçlarından elde edilir.
Biyokütle kaynakları iki grupta incelenir. Bunlar ıslak biyokütle (melas, nişastalılar, gübre) ve kuru
biyokütledir. (odun, zirai atıklar gibi). Islak biyokütlede biyolojik dönüşüm oda sıcaklığında gerçekleşir.
Fermantasyon yoluyla alkol ve metan üretimi yapılır. Termal işlemde kullanılan biyokütle içerisinde
%50’nin altında nem olmalıdır. En basit termal işlem biyokütleyi direkt yakmadır. Sonuçta sadece ısı
üretilir. Pirolizde ise dışarıdan ısı uygulanarak biyokütleden parçalanma yoluyla mangal kömürü, yağ
katran ve gaz elde edilir. Gazlaştırma işleminde ise, biyokütle yanabilir gazlara dönüştürülür. Pratikte
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gazlaştırma ile biyokütlenin sahip olduğu enerjinin %60-90’ı gaza geçirilir. Gazlaştırma işlemi ya direk
(hava veya oksijen kullanılarak ısı üretme) eksotermik reaksiyonla, veya indirekt olarak reaktöre
dışarıdan ısı transfer ederek gerçekleşir. İn direk gazlaştırma, bir miktar yakıtın farklı bir dış kapta
hava ile yakılması sonucu elde edilen ısının biyokütlenin pirolizi için gerekli enerji olarak kullanılması
ile gerçekleşir. Bu sistemin temel avantajı ise oksijen kullanmadan orta enerjili bir gaz üretilir [4].
Piroliz ve gazlaştırma işlemi endotermiktir, dışarıdan ısı verilmesi gerekir. Gerçekte, pirolizin
başlaması için ısı gerekir. Yanma ısısının % 6-10’u biyokütleyi kurutmak için harcanır. Bu ısı, kısmi
yanma ile sağlanır. Direk gazlaştırmanın temel avantajı tek aşamalı bir işlem olarak oldukça basit
olmasıdır. Gazdan biyokütleye olan ısı transferi oldukça verimlidir. Prosesin hızını ayarlamak kolaydır.
Şayet hava kullanılırsa, elde edilen gaz atmosferik nitrojenle karışıktır. Gazın kalorifik değeri 58007700 kJ/Nm3’dür. Gazlaştırma için oksijen kullanılırsa orta enerji seviyeli gaz üretilir. Bu gazın kalorifik
değeri ise 11500 kJ/Nm3’dür. Orta enerjili bu gaz ekonomik olarak kısa mesafeler için dağıtılabilir. Elde
edilen gaz endüstri için ısı üretmek üzere yakılabilir, veya motorlarda yakılarak mekanik veya
elektriksel güç üretilir.
Biyokütle yakıtlarında iki tür analiz yapılarak bunların fiziksel, kimyasal ve yakıt özellikleri belirlenir.
Kısa analizde; nem, uçucu madde ve kül tayini yapılır. Farktan da sabit karbon miktarı belirlenir. Bu
analiz yakıtın yanma karakteristiklerinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Elementel analizde
(ultimate) ise C, H, O, N, S tayini yapılır. Elementel analiz her ne kadar kullanılan yakıtın gazlaştırma
için uygun olup olmadığını açığa çıkarmasa da gaz bileşenlerinin tayininde ve gazlaştırma işleminin
enerji ve kütle balansında sıcaklık limitleri hakkında bilgi verir. Bu analiz sonucunda yüksek oranda
karbon bulunmuşsa bu durum elde edilecek gazın daha az katrana sahip olacağını gösterir. Çünkü
karbonun yüksek olması yakıttaki katran oluşumunu sağlayan uçucu madde miktarının azlığını gösterir
[3]. Biyokütle için yapılan en önemli fiziksel test ise sıkıştırılmış yoğunluk ölçümüdür. Gazlaştırıcı
tasarımında kullanılan yakıtlar için temel önemli yakıt parametreleri şunlardır:
•

parça boyu ve şekli

•

parça boyut dağılımı

•

sabit karbon miktarı ve kömür dayanıklılığı

•

kül erime sıcaklığı

•

kül miktarı, nem miktarı ve ısıtma değeri.

Yüksek oranda küle sahip yakıtların kullanılmasında gazlaştırıcıdaki ızgara tasarımı son derece
önemli olmaktadır. Biyokütlenin içindeki nem miktarı da gazlaştırıcının işletim ve üretilen gazın kalitesi
üzerine büyük etkileri vardır. Parça boyutu ve şekli,
gazlaştırıcı için çok önemli tasarım
parametrelerden bir tanesidir. Yakıt yükleme sisteminin tipi ve boyutunun seçiminde önemlidir.
Gazlaştırıcılar sık sık yakıtın neden olduğu tıkanmalara uğrarlar. Yakıtın parça boyutu ve dağılımı
gazlaştırıcıda gazlaştırma bölgesinin boyutunun seçiminde önemlidir. Aynı boyutta parçaya sahip
biyokütlelerde bu problem azalır. Yakıtın karbon oranının artması da reaksiyon için önemlidir.
Biyokütle yakıtı içerisindeki sülfür miktarı fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında çok azdır. Sülfür oksitler
korosif olduğundan dolayı motorda yıpranmalara neden olur. Biyokütle içindeki nitrojen miktarı
kullanılan ürüne bağlı değişir. Odun, kuru saplar, kabuklar, mısır koçanı çok düşük nitrojen miktarına
sahiptir. Yapraklar, tohumlar, ve ağaç kabukları ise yüksek nitrojen miktarına sahiptir. Üretilen gazın
kalitesi üzerine, yakıtının içerisinde bulunan nem miktarının önemli ölçüde etkisi vardır. Bazı
gazlaştırıcılar yüksek oranda neme sahip yakıtlar için de uygundur. Fakat bu durumda gazın kalitesi
düşüktür. Nem miktarı artıkça elde edilen gazın ısı değeri düşmektedir. Bu durum ayrıca katranı’da
artırmaktadır. Bu nedenle biyo yakıtın gazlaştırıcıda kullanılmadan önce kurutulması gerekmektedir.

GAZLAŞTIRMANIN TEMEL PRENSİPLERİ
Gazlaştırıcılar oldukça basit makinalar olmasına rağmen başarılı bir işletim, gazlaştırmanın
termodinamiği tam olarak bilinemediğinden o kadar kolay değildir. Biyokütlenin termal dönüşümü şu
şekilde gerçekleşmektedir.
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Piroliz ve gazlaştırma olayının daha iyi anlaşılması için termogravimetrik deneylerin yapılması
gerekmektedir. Termogravimetrik çalışmalarda az miktarda yakıt, sıcaklığı ve ısıtma oranı ayarlanabilir
bir fırın içerisine yerleştirilerek zamana bağlı olarak kütlesindeki değişikliği farklı nitrojen/oksijen
atmosferleri altında incelenir. Şekil 6'da keten tohumlarının oksijensiz ortamda termogravimetrik
incelenmesi görülmektedir. Burada; Wt t anındaki kütleyi, Wo ise başlangıçtaki kütleyi göstermektedir
[3].
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Şekil 6. Keten tohumlarının termogravimetrik olarak oksijensiz ortamda incelenmesi
Bir gazlaştırıcı sistem tasarlanmadan evvel kullanılacak yakıtların termogravimetrik davranışları
laboratuar koşullarında incelenir. Şekil 7‘de böyle bir sistem verilmiştir [5]. LSTA (Küçük ölçekli
termogravimetrik analiz cihazı) adı verilen bu sistemle; piroliz, gazlaştırma ve tam yanmanın
laboratuar koşulları altında incelenmesi yapılabilmektedir. Gazlaştırıcı içerisinde farklı sıcaklığa ve
ısıtma oranına sahip bölgelerde meydana gelen termokimyasal değişimler bu yöntemle rahatlıkla
incelenebilmekte ve biyokütle yakıtı hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Ayrıca, her safhada açığa
çıkan gazlar da gaz kromotograf cihazında analiz edilmektedir. LSTA sistemi başlıca yüksek sıcaklık
fırını, içerisine biyokütle yakıtı konulan reaktör, gaz çekme ve temizleme sistemi, ölçü ve kontrol
sisteminden oluşmaktadır. Fırın 1200oC sıcaklığa kadar istenilen ısıtma oranlarında
ayarlanabilmektedir. Reaktör, yakıttaki kütle kaybının sürekli belirlenebilmesi için bir terazi ile
irtibatlandırılmış olup farklı hızlarda döndürülebilmektedir. Böylece gazlaştırıcı içerisindeki biyokütle
hareketini de inceleme imkanı sağlanmıştır. Reaktörde açığa çıkan gazlar, bir vakum pompası
yardımıyla emilmekte ve bir dizi gaz temizleme ve soğutma sisteminden geçirildikten sonra gaz örneği
toplama bölgesine gönderilmektedir. Reaktör içerisine istenilen debide hava veya nitrojen
gönderilebilmektedir. Böylece deneyler farklı hava/nitrojen oranlarında yapılabilmektedir. Şekil 8’de ise
farklı biyokütleler için LSTA sistemi kullanılarak yapılmış termogravimetrik sonuçlar verilmiştir. Burada
20oC/dak ısıtma oranında farklı biyokütleler 20 şer gramlık numuneler halinde reaktör içerisine
yerleştirilmiş ve 800oC maksimum fırın sıcaklığında yanma deneyleri yapılmıştır. Burada kömürün
termal boşalmasının diğer biyokütlelere ve kanalizasyon çamuruna göre daha uzun sürede
gerçekleştiği buna karşı yanma sonucu daha fazla kül açığa çıktığı görülmüştür [5].
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Şekil 7. LSTA Analiz cihazı [5] (1-hava için rotametre, 2-dijital termometre, 3-quartz tüp, 4-fırın tüpü,
5-fırın, 6-dönen reaktör, 7-kül toplama kabı, 8-nitrojen gönderme borusu, 9-motor, 10-nitrojen için
rotametre, 11-bilgisayar, 12-hassas terazi, 13-reaktör yükselti ayarlayıcısı, 14-fırın sıcaklık kontrolü,
15-buz banyosu, 16- katran tutucusu, 17-gaz alma vanası, 18-vakum pompası)
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Şekil 8. LSTA analiz cihazından elde edilen farklı biyokütle yakıtlarına ait termogravimetrik deney
sonuçları
Direkt yanma şu şekilde gerçekleşir:
CH 1.4 O 0.6 + 1.05 O2 + 3.95N2 ----------------------CO2 + 0.7H20 + (3.95) N2
Biyokütlenin formülü değişken olup. Burada ortalama bir değer verilmiştir. Burada nitrojen miktarı
parantez içinde verilmiş olup reaksiyona karışmaz. Biyokütlenin gazlaştırılması ise şu şekilde
verilmektedir [4].
CH 1.4 O 0.6 + 0.2 O2 ---------------------------------------- CO + 0.7 H2
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Bu reaksiyonun ancak dışarıdan enerji alınarak gerçekleşir. Pratikte sisteme daha fazla oksijen verilir.
Bu durumda,
CH 1.4 O 0.6 + 0.4 O2 ----------------------------------- 0.7 CO+ 0.3 CO2 + 0.6 H2 + 0.1 H20
Üretilen gazın kalitesi için CO/CO2 veya H2/H20 oranları bir ölçüdür. Gazlaştırma için en önemli ölçü
kullanılan hava miktarının belirlenmesidir. Biyokütleden üretilen gazın özellikleri Tablo 1. de
verilmiştir.
Tablo 1. Biyokütleden üretilen gazların özellikleri
Bileşim
Sembol
Karbonmonoksit
CO
Karbondioksit
CO2
Hidrojen
H2
Su
H20
Metan
CH4
Nitrojen
N2
Gazlaştırma için hava oranı 2.38kg odun/kg hava
Tam yanma için hava oranı 1.15 kg odun/kg hava

Gaz (%)
21
2 9.7
14.5
4.8
1.6
48.4

Kuru gaz (%)
22.1
10.2
15.2
1.7
50.8

GAZLAŞTIRICI SİSTEMLER
Gazlaştırıcılar katı haldeki bir yakıtı gaz halindeki yakıta çeviren makinelerdir. Bir gazlaştırıcı sistem şu
elemanlardan oluşur: Yüklenen yakıt, gazlaştırıcı sistem, gaz ölçüm ve temizleme sistemleri, alev veya
motorda yakma sistemi. Biyokütle içerisindeki uçucu organik moleküller yakıtın yaklaşık % 80’nini
oluşturduğundan gazlaştırılmada temel görev bu uçucu maddeleri sürekli gazlara çevirmektir. İkinci iş
ise oluşan kömürü gazlaştırmaktır. Bu işlemler için sabit yatak gazlaştırıcıların en önemli iki tipi olan
’Downdraft’ ve ’Updraft’ gazlaştırıcılar kullanılır. Bunlar arasındaki fark gazın gazlaştırıcı içerisindeki
akış şekli ile ilgilidir. Pratikte, ’Updraft’ tipteki gazlaştırıcı, yüksek nem miktarına sahip biyokütleyi
kullanır. Elde edilen gazlar bir boylerde yakmaya uygun nitelikte olup, gaz karışımı içerisindeki yüksek
orandaki katran (%5-10) nedeniyle motor uygulamaları için uygun değildir. ’Downdraft’ tipteki
gazlaştırıcıda oluşan katran oranı %0.65-0.50 civarındadır. Biyokütlenin gazlaştırılması; hava
sızdırmaz, kapalı bir sistem içerisinde ve hafif emme veya çevre basıncında meydana gelir. Yakıt
kolonu bir noktadan ateşlenir ve gaz başka bir noktadan dışarı alınır. Yakıtın hava ile tam
gerçekleşmemiş yanması biyokütlenin gazlaştırılmasının başlangıç kısmıdır. İşlem farklı bölgelerde
meydana gelir. Bunlar Şekil 9’dan de görüldüğü gibi kurutma, damıtma, indirgeme, ateşleme ve kül
bölgeleridir [4]. Gazlaştırıcılar üzerinde yapılan çalışmalar başlıca 3 kategoride toplanmaktadır. Bunlar
: -Ticari amaçlı en uygun gazlaştırıcı tasarımı, Gazlaştırma esnasında enerji dengesi, gaz karışımı ve
kimyasal reaksiyonlar ve Küçük ölçekli laboratuar bazında yapılan çalışmalardır. Çalışmaların
çoğunda aşağıdaki şu soruların cevabı aranır: Temel kimyasal reaksiyonlar nerede ve nasıl meydana
gelir? Karbonun gazlaştırılmasında belli reaksiyonların meydana gelebilmesi için en uygun model tipi
ne olmalıdır? Özel amaçlar için gazlaştırma optimumlaştırılabilir mi? Yanma havasındaki oksijen ile
katı yakıt arasındaki kimyasal reaksiyon şu şekilde (homojen olmayan) meydana gelir.
C + 02 ----------------------- C02 + 393.8 kJ (25oC ve 1 at)
Bu reaksiyonda 12.01 kg karbon giriş havasından sağlanan 22.39 m3 standart oksijenle birleşerek
22.26 m3 C02 ve 393.8 kJ ısı açığa çıkmaktadır. Burada önemli bir gözlem ise oksitlenme bölgesine
yakıt artık karbonlaşmış bir formda gelir, tüm uçucu maddeler indirgeme ve damıtma arasında işlem
görür. Bundan dolayı teorik olarak yanma bölgesinde sadece karbon ve mineral maddeler kalır.
Karbonun tamamen yanması ya da karbonmonokside dönüştürülmesi ile gazlaştırma işlemi
tamamlanır, Geri kalan ise sadece küldür. Pratikte bir miktar yanmamış karbon da külün içinde kalır.
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Gönderilen hava, oksijenin yanında bir miktar su buharı, nitrojen ve argon gazı da içerir. Nitrojen ve
argon yakıtla herhangi bir reaksiyona girmeden olduğu gibi sistemi terk eder. Buna karşılık hava
içerisindeki su buharı sıcak karbonla reaksiyona girer. Bu reaksiyon şu şekilde gerçekleşir:
C + H2O -------------------- H2 + CO - 131.4 kJ (25oC ve 1 at)
Bu reaksiyonda, 12.01 kg karbon 22.4 m3 su buharı ile reaksiyona girerek 22.34 m3 hidrojen ve 22.40
m3 karbon monoksit meydana gelir. Bu reaksiyon için 131.4 kJ ısı absorbe edilir. Şekil 10‘da bir
gazlaştırıcı içerisindeki farklı sıcaklık bölgeleri görülmektedir. Ulaşılabilen en yüksek sıcaklık bölgesi
oksitlenme bölgesinde gerçekleşir, bu sıcaklık tasarlanan gazlaştırıcı tipine, kullanılan yakıt tipine bağlı
olarak değişir.

Şekil 9. Gazlaştırıcıdaki farklı bölgeler

Şekil 10. Gazlaştırıcıdaki sıcaklık dağılımı

Küçük ölçekli gazlaştırıcılar oldukça basit cihazlardır. Yakıtla dolu silindirik bir gövdeden oluşurlar. Bu
gövde üzerinde hava giriş ve gaz çıkışı için bir ağız bulunur. Ayrıca bir de ızgara vardır. Gövde ateş
tuğlasıyla örülmüştür. Gazlaştırıcılar, ya taşınabilir olarak yapılırlar ve bir kamyona yüklenerek
istenilen yere götürülürler ya da sabit bir yerde kurulurlar. Gazlaştırıcıların tasarımında en önemli
kısım yakıt kolonuna verilecek havanın gönderiliş biçimi ve yeridir. Buna göre de gazlaştırıcılar
sınıflandırılırlar. En önemlileri ise Updraft, Downdraft ve Crossdraft gazlaştırıcılardır.
Buna göre de gazlaştırıcılar sınıflandırılırlar. En önemlileri ise Updraft, Downdraft ve Crossdraft
gazlaştırıcılardır.
a) Updraft gazlaştırıcı: Hava akışı, yakıt akışına ters olarak ve gaz üretecinin mümkün olduğu kadar
alt kısmından sağlanmıştır. Üretilen gaz ise gazlaştırıcının üst kısmından alınmaktadır. Şekil 11’de bir
Updraft gazlaştırıcı görülmektedir. Updraft gazlaştırıcılar, sıcak gazların yakıt kolonundan geçerek
oldukça düşük sıcaklıkta gazlaştırıcıyı terk ettiklerinden yüksek verime sahiptirler. Gaz tarafından
verilen duyulur ısı yakıtı kurutmak ve ön ısıtmak için kullanılmaktadır. Damıtma ve kurutma bölgesinde
meydana gelen ürünler ise; su, katran ve yağ buharları olup bunlar oksitlenme bölgesine geçmezler.
Bu nedenle bu gazlaştırıcılarda yüksek uçucu maddeye sahip yakıtların gazlaştırılması yapılıyorsa,
üretilen gaz yüksek oranda katran içerecektir. Gaz kalitesini artırmak ve sıcaklığı külün ergime
noktasının altında tutmak için bir çok üretici nemli hava kullanmaktadır. En önemli tasarım
parametreleri ise şunlardır: Hava yüklemesinin yöntemi, gaz çıkışının pozisyonu, ızgaranın tipi ve
boyutu, nemli hava girişi için ortalama buharlaşan su miktarı, ateş kutusu içi, beklenen özgül
gazlaştırma oranı, yakıt yatağının yüksekliği.
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b) Downdraft gazlaştırıcı: Updraft gazlaştırıcıda üretilen gaz yüksek oranda katran içerdiğinden
içten yanmalı motorlarda kullanılması zordur. Bu problemi ortadan kaldırmak için ‘’Downdraft’’
gazlaştırıcılar geliştirilmiştir. Bu tipte gönderilen hava, yakıtla aynı yönde yani aşağıya doğrudur ve gaz
da gazlaştırıcının alt kısmından dışarı alınmaktadır. Şekil 12’ a ve b' de bu tip bir gazlaştırıcı
görülmektedir. Bu tasarımın altında yatan temel düşünce ise şu şekildedir: Damıtma bölgesinde açığa
çıkan katran, yağlar ve buharlar yüksek sıcaklığa sahip değildir. Bunlar, gaz çıkışından geçmek için
kısmi yanma bölgesinden de geçmek zorundadırlar. Burada yüksek sıcaklıktan geçerken parçalanarak
gaza dönüşürler. Böylece gaz karışımın içerisinde çok düşük oranda katran kalır. En önemli tasarım
parametreleri ise; yanma bölgesinin tasarımı, hava gönderilmesi, ızgara tasarımı, boğaz tasarımıdır.
Downdraft tipteki bir gazlaştırıcının hava giriş kısmının üzerinde daraltılmış dikdörtgen bir kesit vardır.
Buna boğaz adı verilir ve bu boğaz sıcak karbona homojen bir kalınlık sağlayarak damıtma gazlarının
geçişine izin verir. Bu nedenle tasarımda önemli bir parametre olmaktadır. Downdraft tipteki
gazlaştırıcılar; yüksek kül oranına, yüksek nem oranına veya yüksek cürufa sahip yakıtların
gazlaştırılmasına uygun değildir. Nem oranının %20 ‘yi geçmesi durumunda bu sistem için bu yakıtın
kullanılması uygun olmayacaktır. Eğer yakıtın kül oranı yüksekse bu durumda ızgaranın döner olması
gerekecektir. Bu gazlaştırıcı için önerilen en yüksek kül oranı %5 civarıdır. İlave buhar veya suyun
sisteme verilmesi ‘’Downdraft’’ gazlaştırıcılarda çok kullanılmaz. Hidrojen üretimi için yakıt ve havadaki
nem yeterli olmaktadır.
c) Cossdraft gazlaştırıcı: Bu tipteki gazlaştırıcılar Updraft ve Downdraft gazlaştırıcılara karşı belirli
avantajlarına rağmen fazla tercih edilmezler. Şekil 13’de bir Crossdraft gazlaştırıcı görülmektedir. Bu
tip gazlaştırıcıların en büyük dezavantajları ise; gaz çıkış sıcaklığının yüksek olması, yüksek gaz hızı,
CO2 indirgemesinin zayıf olmasıdır. Crossdraft gazlaştırıcılarda gaz çıkışı da diğer tiplerden farklıdır.
Birçok durumda diğer gazlaştırıcılardan farklı olarak kül, ateşleme ve indirgeme bölgeleri bir ızgara ile
ayrılmamıştır.

Şekil 11. Updraft gazlaştırıcı

Şekil 12a. Downdraft gazlaştırıcı
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Şekil 13. Crossdraft gazlaştırıcı

Komple bir gazlaştırıcı sistem şu ünitelerden oluşmaktadır: biyokütlenin depolanması ve kurutulması,
biyokütlenin gazlaştırıcıya yüklenmesi, katran ve külün gazlaştırıcıdan alınması, gazın sistemden
çekilmesi, gazın temizlenmesi ve yakılması, ölçüm ve kontrol sistemi. Komple bir sistem Şekil 14’de
verilmiştir. Gaz ve sıvı kaçakları nedeniyle biyokütlenin gazlaştırıcıya yüklenmesinde problemler
meydana gelebilmektedir. Endüstriyel ve zirai katı yakıtların gazlaştırıcıya yüklenmesi
uygulamalarında daha ziyade titreştirici, karıştırıcı, taraklı veya dişli sistemler kullanılır. Biyokütlenin
atmosfer şartlarından korunması için kapalı silo ve ambarlarda muhafaza edilmesi gerekir. Böylece
onların dış etkilerden, yağmur ve rutubetten korunması sağlanır.

Şekil 14. Bir gazlaştırıcı sistem ünitesinin şematik görünüşü

__________________________________

848

_______

Küçük ölçekli gazlaştırıcılarda (10 kW 'a kadar) yakıtın yüklenmesi elle yapılabilir. Otomatik yükleme
sistemi kullanılmaz. Sürekli bir çalıştırma için mutlaka seviye kontrol alarmı veya diğer kontrol
sistemleri bulundurulmalıdır. Büyük sistemlerde biyokütle serbest bir akışla bir yükleme hunisinden
yerçekiminin etkisi ile yavaşça akar. Ayrıca, bir titreştirici veya bir karıştırıcı da gerekebilir. Biyokütle
yakıtı yandan yana veya dik olarak bir kayış veya dişli kovalı elevatörlü bir sistemle de hareket
ettirilebilir. Katı yakıt akışının kesikli veya düzensiz olması gazlaştırma esnasında briketlenme,
tıkanma gibi problemlere neden olur. Yanma sonucu oluşan kül, gazlaştırıcıdan alınıp depolanmalıdır.
Bu kül içerisinde yanmamış karbon da bulunabileceğinden hava sızdırmaz kapta toplanmalı ve ayrıca
da soğutulmalıdır. Kül, yüklenen biyokütle yakıtının kütlesinin yaklaşık %2-5’ ini oluşturur. Soğurken
bile patlayıcı gaz çıkartabilir, bu nedenle yeniden tutuşma başlayabilir. Gazlaştırıcılar atmosfer
basıncına oldukça yakın (50cm su sütünü değerinin üstünde veya altında) bir basınç değerinde çalışır.
Bu nedenle iyi bir sızdırmazlık sistemi gaz veya hava kaçağı olmaması için son derece önemli
olmaktadır. Çeşitli tiplerde katı yükleme ve sızdırmazlık sistemleri vardır. Mekanik sızdırmazlıkta gaz
geçişi önlenir. Eğer gazlaştırıcı yüksek basınç altında çalıştırılıyorsa bu durumda ilave sızdırmazlık
gerekecektir. Şekil 15’de yükleme konisi için iki ayrı sürgüden oluşan bir sistem görülmektedir.

Şekil 15. İki ayrı sürgüden oluşan bir yakıt yükleme sistemi
Gazlaştırıcıda oluşan gazın çekilmesi için uygun bir yöntem bulunmalıdır. Hareket halindeki gaz ve
havanın kütlesi, yükleme için gönderilen yakıtın kütlesinden daha büyük olduğu için gazın çekilmesi
için dışarıdan sisteme bir güç harcanması gerekir. Böylece gaz, gazlaştırıcıdan emilir veya basınç
altında çekilir. Atmosfer basıncının üzerinde bir çalışma varsa, bu durumda sistemde oluşan gaz
kaçağı karbon monoksit içerdiğinden çok tehlikeli olur. Emme durumu söz konusu ise yani atmosfer
basıncının altında bir çalışma söz konusuysa bu durumda da patlama tehlikesi daha azdır. Bu işlem
için de fan kullanılır. Eksenel akışlı bir fan genellikle 10 mm cıva basıncı altında ve havayı ısı
eşanjörlerine veya radyatörlere hareket ettirmek amacıyla kullanılır. Santrifuj tipli fanlar 100 cm basınç
üzerine çıkabilirler ve gazlaştırıcı sistemlerde çok tercih edilirler. Bu basıncı üretebilmek için fan ya çok
hızlı döndürülür ya da büyük çaplı yapılır. Bu durumda bir miktar katranı da beraberinde tutacağından
çok sık temizlenmelidir. Kompresörler, ya havayı gazlaştırıcı içerisine itmek için ya da sistemden
negatif basınç altında oluşan gazı çekmek için kullanılırlar. Gazın sistemden çekilmesi için daha fazla
bir güce ihtiyaç vardır. Ejectorler tahliye cihazı olup kirli gazı tahliye için kullanılırlar. Hareketli parçası
yoktur.
Deneysel çalışmalarda gazlaştırıcı içerisindeki basınç düşüşleri sürekli olarak ölçülmelidir. Ayrıca,
çeşitli noktalardaki basınçlar da (gazlaştırıcı çıkışında, temizleme ünitesi çıkışında, eğer gazlaştırıcı
atmosfer basıncının üstünde çalışıyorsa hava girişinde) ölçülmelidir. Gazlaştırıcı içindeki basınç
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genellikle atmosfer basıncına oldukça yakındır. Genellikle basınçlar cm su sütunu cinsinden ölçülür.
Basınç düşüşleri ise hassas basınç fark sondaları veya U borulu manometreler yardımıyla ölçülür. Gaz
debisi ölçümü için genellikle rotametre kullanılır. Kirli gaz rotametreden geçirilmez. Rotametre ile giren
havanın debisini de ölçmek mümkündür. Bu durumda gazın basıncına bağlı olarak ayrıca
kalibrasyonunun da yapılması gerekir. Ayrıca diğer debi ölçüm yöntemlerinden pitot tüpü, sukbe, lüle
veya venturimetre de kullanılır. Katı yakıt yükleme debisini de sürekli ölçmek gerekecektir. Bir çok
gazlaştırıcıda otomatik yükleme yapılmaktadır. Seviye kontrolü yardımıyla yükleme oranı sürekli
kontrol edilmektedir. Seviyeler arasındaki ağırlık değişimini kaydederek de kontrol yapılmaktadır.
Düşük sıcaklık ölçümlerinde cıvalı termometreler kullanılırken yüksek sıcaklık ölçümlerinde ise K- tipi
kromel alimel termokupullar tercih edilir. Optik piranometrelerle de 300 oC' dan 4000 oC ‘a kadar
sıcaklıklar ölçülebilir. Ticari uygulamalarda kullanılan gazlaştırıcılar; emniyetli, güvenilir ve kullanışlı
olmalıdır. Bu nedenle otomatik bir çalıştırmada uygun kontrol ve uyarı sensörleri mutlaka olmalıdır.
Burada şu kontroller yapılmalıdır: yakıt seviye kontrolü, basınç ve sıcaklık kontrolü, bilgisayarlı data
logging ve kontrolü.
Biyokütlenin gazlaştırılması ile mekanik ve elektrik enerjisi üretmek mümkündür. Tarihte küçük gaz
üreteçleri ile mekanik güç üretimi yapılmıştır. Büyük ölçekli gazlaştırıcılarla gaz üretildiğinde, bu gazı
boru hatlarıyla nakledilip pişirme, ısıtma ve aydınlatma amaçlı kullanmak mümkün olmaktadır. Küçük
gaz üreteçlerinde üretilen gaz, ikinci dünya savaşında kamyon ve otobüslerde kullanılmıştır. ‘Updraft’
tipteki gazlaştırıcılardan elde edilen gaz yüksek miktarda katran ihtiva ettiğinden motor
uygulamalarında kullanılamazlar ’Crossdraft’ tipteki gazlaştırıcılar daha hızlı tepki zamanına sahip
olmalarına rağmen sadece düşük katrana sahip yakıtlar için uygundur ’Downdraft’ gazlaştırıcılar daha
hızlı reaksiyon zamanına sahip olup, katran oranı düşük temiz gaz ürettiği için motor uygulamalarında
rahatlıkla kullanılırlar. Tarihsel olarak bakıldığında üretilen bu gazın içten yanmalı motorlarda
kullanıldığı görülür. Bununla birlikte gazlaştırıcıdan üretilen gazın gaz türbinlerinde de kullanımı
günümüzde önemli bir uygulama alanı olmaktadır. Yani direkt elektrik enerjisi üretiminde yüksek
verimle (%25-35) kullanılması mümkündür. Gaz türbinlerinin gelişimi üretilen gazın motorlarda
kullanımının bırakıldığı dönemlere rastladığından bu tip eski bir uygulama yoktur. Üretilen gaz, elektrik
gücü üretimi için son derece önemli bir türbin yakıtı olacaktır. Burada kullanılması için gazın çok temiz
ve alkali metallerden arındırılmış olması gerekmektedir. Üretilen gazın diğer bir potansiyel kullanım
alanı ise yakıt hücrelerinde kullanılarak elektrik enerjisi üretimidir. Yakıt hücresi, içerisinde hareketli
parça olmaksızın kimyasal enerjiyi direkt olarak elektriğe çeviren elektro-kimyasal bir alettir. Gelecekte
yakıt hücreleri bu gazı kullanabilecektir. Bu konuda yoğun çalışmalar yapılmaktadır [3,4].

GAZ VE DİĞER ATIKLARIN TEMİZLENMESİ
Gaz üretecinden çıkan gaz bir karışım olarak N2 (nitrojen), H2 (hidrojen), CO2 (karbondioksit), CO
(karbonmonoksit), CH4 (metan) ve az miktarda C2H2 (asetilen), C2H6 (etan), katran buharı, mineral
buharı, su buharı, toz (karbon ve kül) sülfür ve nitrojen bileşiklerinden oluşur. Bunların içerisinde
yanabilir olanlar ise şunlardır: H2, CO, CH4, C2H2, C2H6 ve katran buharıdır. Diğerleri katran dahil
korrosif ürünlerdir, kirletici ve burnerde veya içten yanmalı makinalarda kullanılması durumunda ciddi
zararlara neden olurlar. Bu nedenle bu maddelerin gazlardan temizlenmesi gerekir.
Gazlaştırıcıdan çıkan gaz bir yakma sisteminde ısı üretmek amacıyla kullanılacaksa ’Updraft’ tipte
gazlaştırıcı tercih edilir [6] Bu durumda gazın temizlenmesine gerek yoktur. Eğer gaz bir ’Downdraft’
gazlaştırıcıdan elde edilip motor uygulamasında kullanılacaksa bu durumda içerisindeki katranından
temizlenmesi gerekir. ’Downdraft’ tip gazlaştırıcıdan çıkan gaz sıcak olup, %0.65 civarında katran ve
diğer molekülleri içerir. Şayet bu moleküller gazdan temizlenmezse, motor parçalarında bozulmalara
neden olurlar. Bakım, tamir ve düzenleme maliyeti gazlaştırıcının işletim maliyetinden çok daha
fazladır. İyi bir gaz temizleme sistemini tasarlanması için kirliliğe neden olan maddelerin büyüklük ve
boyutlarının belirlenmesi gerekir. Temiz gaz üretimi için birinci adım, minimum katran çıkışına izin
veren bir gazlaştırıcı tasarlamaktır. İkinci adım ise; parça, katran, su gibi elamanların gazdan
uzaklaştırılması için kullanılacak sistemlerin basit ve ucuz olarak sağlanmasıdır. Gazlaştırıcıdan gelen
gaz derhal ve ani bir işlemde soğutulursa kömür, katran ve suyun tamamı birden ve katranımsı
o
o
kıvamda uzaklaştırılır. Şayet 300 C’ sıcaklığın üzerinde bir temizleme yapılırsa, katran 100 C’
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sıcaklığın üzerinde uzaklaştırılırken suyun uzaklaştırılması için gaz sıcaklığının 30-40 oC’ a
düşürülmesi gerekir. Böylece katran ve su gazdan ayrı ayrı alınır (Şekil 16). Verimli bir gaz
temizlemede üçüncü adım ise toplanan materyalin çökeltilip saklanacağı uygun bir yer seçimi
yapmaktır. Temizleme sisteminde iki farklı yöntem uygulanır. Birinci yöntemde tek akış olup, katran
veya diğer parçaların sistemde birikmesi sonucu gaz akışı kesilebilir ve bunun sonucu olarak basınç
düşüşü artar. Bu nedenle sistem sık sık temizlenmelidir. Bu tip sistemler gazlaştırıcılarda fazlaca
kullanılmazlar. Genelde gaz temizleme için ’out line’ cihazlar kullanılır. Bunlar; siklon ayırıcılar, ıslak
gaz temizleyiciler ve elektrostatik tutuculardır. Tuttukları madde normal gaz akışının dışındadır. Bu
nedenle gaz akışında basınç kaybına neden olmazlar. Yani iki farklı akış vardır [4].
T > 700 oC

T > 300 oC

T > 80 oC
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Gazlaştırıcı
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Şekil 16. Farklı sıcaklık bölgelerinde gazın temizlenmesi
Gaz akışı içerisinden parçacıkların uzaklaştırılmasında kullanılan yöntemler parçacıkların kütlesine
bağlıdır. En basit yöntem parçacıkların, gaz akışının yukarıya veya yatay yönde olması durumunda
yer çekimi etkisi ile ortamdan alınmasıdır. Santrifüj ayırıcılarda gaz içindeki parçalar santrifüj kuvvet
nedeniyle ayrılmaktadır. Yer çekimi esaslı ayırıcılar başlangıçta yaygın olarak kullanılmışsa da
günümüzde hantal oldukları için fazla tercih edilmezler. Siklon ayırıcılar, basit ve ucuz toz ve damla
tutuculardır. Gazlaştırıcılarda yaygın olarak kullanılırlar. Sıcak gaz içerisindeki 10 mikrondan daha
büyük parçaları siklon ayırıcılarla tutmak mümkündür. Siklonlar basit ve pahalı olmayan toz ve damla
tutuculardır. Gazlaştırıcılarda geniş bir şekilde kullanılmaktadırlar. Şekil 17’da sıcak gaz siklon ayırıcısı
görülmektedir. Bu tip ayırıcılar 10 mikrondan daha büyük parçaları tutmak için oldukça uygun olup,
gaz soğutucusundan önce ön filtreleme görevi yaparlar. Siklon ayırıcılar endüstriyel uygulamalarda da
yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer bir basit gaz temizleyici ise Şekil 18’de gösterilen fıskiye tipli
siklondur. Basitçe bir silindir ve su için fıskiyelerden oluşmaktadır. Optimum fıskiye damla boyutu ise
500 1000 mikron arasında seçilir. Bu tip gaz temizleyiciler özellikle ağır toz yüklerinin 50g /Nm3 ön
filtrelenmesinde oldukça iyi görev yaparlar. Gaz içerisindeki su buharı gazın ısı değerini düşürür ve
gazı sulandırır. Bunun sonucu olarak motor gücü düşer. Gaz içerisindeki istenmeyen bu su buharı,
gazı soğutarak içerisindeki su buharını yoğuşturma yöntemi ile çekilmesi sağlanır. Gaz soğurken
o
o
katran da 300 C’ ın altında yoğuşmaya başlar. Gaz içerisindeki su buharı gaz sıcaklığı 70 C civarında
o
iken % 25 olacak bu sıcaklık 40 C ın altına düşünce %8 den daha az olacaktır. Tüm bu işlemlerden
geçen gazın ayrıca kurutulması gerekecektir. Üretilen gazdan uzaklaştırılan kömür ve kül tehlikeli
olmayan maddelerdir. Emniyetli bir şekilde yakılabilir veya toprağa verilebilir. Son zamanlarda asfalt
yapımında dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Odun kömürü temiz yakıt olarak uygun bir
yakacaktır. Gazlaştırıcının ürettiği 0.5gr/Nm3 daha fazla katran motor uygulamaları için uygun değildir.
Toplanan katran gazlaştırıcıda yeniden kullanılmaz. Herhangi bir yerde yakılamaz, bu nedenle
tehlikeli ve zararlı bir madde olarak kabul edilir. Akarsuya veya toprağa verilmesi uygun değildir.
Üretilen gazdan yoğunlaştırılan su da zengin miktarda katran ve fenol içermektedir. Fenol çok iyi bir
mikrop öldürücü olarak bilinmektedir. Bu nedenle toprak üzerine verilmesi durumunda katı bakterileri
öldürür.
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Şekil 18. Fıskiye tipli gaz temizleyici

FINDIK KABUĞUNUN GAZLAŞTIRILMASINA AİT DENEYSEL SONUÇLAR
Karadeniz bölgesinin en önemli ticari ürünü olan fındık iç fındık olarak dünya pazarına sürülmektedir.
Fındık kabukları ise iç piyasada evlerde soba yakıtı olarak kullanılmaktadır. Çalışmanın bu kısmında
Doğu Karadeniz bölgesinde yetiştirilen fındıklara ait 500 kg kabuk İngiltere'ye götürülmüş ve
Newcastle üniversitesi Kimya ve proses mühendisliği bölümünde tasarlanarak imal edilmiş bir
downdraft gazlaştırıcı ünitesinde gazlaştırma deneyleri yapılmıştır. Tablo 2.’de fındık kabuklarına ait
kısa ve elementel analiz sonuçları verilmiştir.
Tablo 2. Fındık kabuğuna ait kısa ve elementer analiz sonuçları

Nem
Uçucu madde
Sabit karbon
Kül

C
H
N
S
O
Kül
KD(kalorifik değer)

Kısa analiz sonuçları
Birinci analiz (%)
11.90
63.94
23.22
0.94
Elementer analiz sonuçları
Ölçülen 1(%)
47.10
5.54
0.10
0.86
45.81
0.59
19.82 MJ/Kg (kuru halde)

İkinci analiz (%)
12.10
60.54
26.46
0.90
Ölçülen 2 (%)
47.06
5.84
0.33
0.81
45.31
0.65
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Şekil 19.’da fındık kabuğunun downdraft bir gazlaştırıcıda yakılması durumunda gazlaştırıcının farklı
bölgelerindeki meydana gelen sıcaklık dağılımlarının zamana bağlı olarak verilmiştir. Burada sıcaklık
dağılımı üç farklı bölge için (kurutma, piroliz ve boğaz bölgeleri) verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi
normal işletme koşullarında boğaz bölgesinin sıcaklığı 1200oC 'a kadar çıkmıştır. Sisteme ilave yakıt
yüklendiğinde piroliz bölgesinde sıcaklık değerleri düşmüştür.

Şekil 19. Fındık kabuğu için downdraft gazlaştırıcıda yapılmış deney sonuçları
Fındık kabuğunun gazlaştırılması sonucu açığa çıkan gazlar gaz kromotografi cihazında analiz
edilmiştir. Elde edilen gaz analizi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Bu gazlardan karbon monoksit,
hidrojen ve metan yanıcı nitelikli gazlardır. Gaz bileşiminin toplam kalorifik değeri ise 5.40 MJ/Nm3
olarak bulunmuştur [6,7].
Tablo 3. Fındık kabuğunun gazlaştırması sonucu açığa çıkan gazlar ve hacimsel yüzdeleri
Bileşim

%, Hacim

H2

13.13

O2

0.93

N2

53.33

CH4

2.18

CO

20.66

CO2

9.52

C2H2

0.15

C2H6

0.11
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SONUÇLAR
Bu çalışmada gazlaştırıcı sistemler tanıtılmaya çalışılmıştır. Ticari olarak kullanım alanı bulan üç farklı
gazlaştırıcıya ait tasarım esasları verilmiştir. Ayrıca gazlaştırıcı sistemin diğer üniteleri de kısaca
tanıtılarak bir downdraft gazlaştırıcıda fındık kabuğunun deney sonuçları verilmiştir. Deneysel çalışma
sonuçlarından Downdraft tipteki bir gazlaştırıcının; ekonomik işletimi, uygulama alanlarının çokluğu,
kolay kullanımı ve yüksek verimliliği ile kendisini kısa sürede amorti ettireceği sonucuna varılmıştır. Bu
tip bir gaz üretecinde, % 13 neme sahip 1 kilogramlık fındık kabuğu yakılması durumunda 2.45 m3
yanabilir gaz üretilmektedir. Diğer bir deyişle, 1.2 Kg’lık fındık kabuğundan saate 1 kW elektrik enerjisi
ve 5 kW ısı enerjisi üretecek kadar gaz üretimi sağlanabilmektedir. Bu oran düşük nemli yakacaklarda
daha da yükselebilmektedir. Otomatik hava-gaz karışımı sağlanarak değişik ölçeklerde fevkalade
çalıştırılabilir. Fındık kabuklarının bir kere yüklenmesi ile gaz üreteci tüm kapasite ile 6-7 saat
çalışabilir. Daha sonra, sisteme yakacak ilavesi, yakacağın durumuna göre el ile veya otomatik olarak
kolayca sağlanabilir. Belirli bir süre sonra sistemden gaz çıkışı daha fazla istenmediği taktirde hava
giriş vanaları kısılarak sistem geçici olarak askıya alınabilir ve istenildiği taktirde yüksek kapasite
işleme tekrar devam edilebilir.
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HAREKETLİ IZGARALI KÖMÜR YAKMA SİSTEMLERİNDE
UYGULAMA VE İŞLETME
Abdullah BİLGİN

ÖZET
5,000 konutluk Batıkent yerleşim alanında, 1980 yılında projelendirmeyle başlayarak, uygulama ve
işletme dönemlerini yaşadığımız, 7,200 konuta ait 15 adet merkezi ısıtma sisteminde, 30 adet tam
otomatik hareketli ızgaralı kömür yakma sistemi tesis edilmiştir. İşletme, elde olmayan nedenlerle Orta
Anadolu, Tunçbilek, Soma ve Güney Afrika gibi birbirinden farklı kömürlerle devam etmiş ve 1990
yılında doğal gaza geçişle kömür kullanımı son bulmuştur. Bu çalışmada, belirli bir kömür cinsine göre
dizayn edilen hareketli ızgaralı sistemlerin, farklı kömürlere adaptasyonu sırasında verilen yoğun
uğraşıdan edinilen deneyimlerin önemli sayılabilecek bölümleri anlatılmaktadır.

GİRİŞ
Tam otomatik hareketli ızgaralı sistemler, daha çok linyit yakılmak üzere geliştirilmiş, kömürü, ızgara
üzerinde kurutma, gazlaştırma, yakma ve kül dinlendirme zonları oluşturarak, cebri olarak yakabilen,
baca gazlarının siklon veya multi-siklonlarla filtre edilebildiği, ızgara altından verilen primer havanın
baca gazlarıyla ısıtılarak ısı geri kazanımının yapılabildiği, yüksek termik verimli sistemlerdir. Kömür,
düzgün debiyle beslenirken ocak kapağı açılmadan, mekanik ızgara ile sürekli karıştırma
sağlanabilmekte, cüruf ergimesinden kaynaklanan bloklaşma önlenebilmektedir. Hareketli ızgaralı
yakma sistemleri su borulu kazanlara direkt olarak uygulanabildiği gibi, silindirik alev-duman borulu
kazanlara ön ocak yardımıyla tatbik edilebilmektedir. Genel olarak sistem verimi, ısı geri kazanımı ile
birlikte % 83 mertebelerinde gerçekleşebilmektedir. Ek 1.’de tam otomatik hareketli ızgaralı yakma
sisteminin akım şeması gösterilmektedir.
Hareketli ızgaraların dizaynında en önemli husus, yakılacak kömür cinsinin önceden belirlenmesidir.
Ancak, ülkemizde kömür standardizasyonunun olmaması, zaman içerisinde genel yakıt
politikalarındaki belirsizlikler ile fiyatlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı kullanıcı taleplerindeki
farklılıklar, belirli bir kömüre göre dizayn edilmiş hareketli ızgaralı sistemleri, işletme sırasında değişik
kömür cinslerinde de başarılı olmaya zorlamaktadır. Bu nedenle, sistemde basit tadilatlarla farklı
kömür cinslerine uyum konusu, dizayn aşamasında ciddi bir kriter olarak göz önünde
bulundurulmalıdır.
Sistemin temel elemanı olan hareketli ızgara, yakılması muhtemel düşük kalorili kömürler de dikkate
alınarak, yeterli büyüklükte olmalı, ızgara boyunun uzun olmasına özen gösterilmelidir. Izgara
elemanları %18 krom alaşımlı çelik döküm ve yüksek soğutma oranlı olmalıdır. Izgaranın kömürü
kurutma, gazlaştırma, yakma ve kül dinlendirme zonları mutlaka ayrı ayrı tahrik edilebilmeli, strok
ayarları ayrı ayrı yapılabilmelidir. Bu durum, kömürlerdeki uçucu gaz, sabit karbon, su ve kül gibi
yanmayı temelden etkileyen özelliklere uyum açısından son derece önem arz etmektedir.
Izgaranın alt kısmındaki kül dinlendirme bölgesinden başlayarak üst kısmındaki kömür kurutma
bölgesine kadar uzanan radyasyon perdesi, bir yandan ocak sıcaklığını yükseltip tutuşmayı
kolaylaştırmakta, diğer yandan da yanmanın tüm ızgara yüzeyine yayılmasını sağlamaktadır.
Izgaranın gazlaşma bölgesinde açığa çıkan kömür gazları radyasyon perdesiyle yönlendirilen alevle
tam olarak yakılmakta, dolayısıyla bacada çıplak gözle duman görülmemektedir. Uzun ve ızgaraya
yakın radyasyon perdesi, düşük kaliteli kömürlerde yanmayı kolaylaştırıp, kapasiteyi artırırken, yüksek
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kaliteli kömürlerde bunker tutuşmalarına neden olabilmektedir. Bu sebeple, özellikle üst kısım
radyasyon perdesi demonte edilebilir olmalı, ihtiyaç halinde kolayca sökülüp takılabilmelidir.
Radyasyon perdesini taşıyan ocak içi borular ile bazı tip hareketli ızgaralarda bulunan kömür
kalınlığını ayar perdesi, cebri sirkülasyonlu su soğutmalı olmalı ve pompadan direkt bir hatla
beslenmelidir.
Hareketli ızgaralı sistemlerde cebri yanmayı sağlayan vantilatör ve aspiratör ikilisi tam bir uyum içinde
ve yeterli kapasitede olmalıdır. Izgara altından ocağa verilen primer hava tüm yanma zonlarına ayrı
ayrı üflenebilmeli ve her bir zonda hava debisi ayrı damperlerle kontrol edilebilmelidir. Izgara altı, her
bir zona üflenen havanın birbirlerine karışmasına engel olacak şekilde bölüntülü olmalıdır. Primer
hava, baca gazları ısısıyla çalışan hava ısıtıcıları yardımıyla ısıtılmalı ve ısı geri kazanımı sağlanarak
sistem verimi artırılmalıdır. Aspiratörün yarattığı (-) basınç, vantilatörün (+) basıncı ile mutlaka
dengelenebilmeli, mümkün mertebe ocak içinde nötr veya hafif bir (+) basınç sağlanmalıdır. Aksi
halde, (-) basınçta çalışan ocaklarda dışarıdan sızan kaçak hava sonucu oksijen kontrol
edilememekte, dolayısıyla verimin düşmesine engel olunamamaktadır. Ancak, geri tepmelerin ve ısı
merkezine gaz sızıntılarının önlenebilmesi için ocak içi (+) basıncın gereğinden fazla olmamasına
özen gösterilmelidir. Vantilatör ve aspiratör seçiminde kirlenme faktörü de göz önünde bulundurularak
gerek gürültü ve gerekse balans açısından düşük devirliler tercih edilmelidir.
Bazı hareketli ızgara dizaynlarında yer alan sekonder hava fanı, üzerinde titizlikle durulması gereken
bir konudur. Zira, sekonder fanın çalışma zamanının tayini son derece güçtür. Sekonder havanın
verilebilmesi için ocak içerisinde yeterli sıcaklık bulunmalı ve oksijen eksikliğinden emin olunmalıdır.
Aksi halde, sekonder fanla ızgara üzerinden basılan havanın yanmaya iştirak etmemesi sonucu,
ocağın soğumasıyla verim düşmekte, yapılan baca gazı analizlerinde, çoğu zaman karbonmonoksit ve
oksijenin bir arada bulunmalarına rağmen reaksiyona girmedikleri gözlenmektedir. Yanmanın baca
gazı analiz cihazlarıyla sürekli izlenebildiği sistemlerde, sekonder fan kontrollü olarak kullanılmalıdır.
Ancak, tavsiyemiz, ızgara altından verilen iyi bir primer havanın yeterli olmasıdır. Kullanılması halinde
sekonder fanın körük tipi seçilmesiyle, kuruma bölgesinden ızgara altına dökülen kömür tozlarının,
zaman zaman ocağın yanma bölümüne püskürtülerek değerlendirilmesi yararlıdır.
Mekanik yakmalı sistemlerde kömürün ocak içerisine verilmesi ve çıkan cürufun da alınmasını teminen
iyi bir kömür stoklama, besleme ve cüruf atma düzeneğinin tesisi gereklidir. Kömür ve cürufun son
derece aşındırıcı maddeler olması nedeniyle, sistem seçiminde dikkatli olunmalı ve mümkün mertebe
basit makinalar kullanılmalıdır. Hareketli ızgaralı sistemlerde 18/50 mm kalibre kömür yakılması
idealdir. Büyük ebatlı kömürleri ise parçalamak gereklidir. Bu iş için kullanılması düşünülen kırıcılar
genellikle problemli makinalar olup, kırma sırasında kömürü tozlaştırarak kayıplara da neden
olmaktadırlar. Bu nedenle, küçük ve orta büyüklükteki tesislerde kırıcı kullanılmamalı, iri parçaların
sisteme girişini engellemek için bunker ağzına 100x100 mm ızgara yapılmalı, ızgara üzerinde kalan
parçalar ise insan gücüyle kırılmalıdır. Cüruf, sistemden soğutularak çıkarılmalı, bu iş için Martin
kürekleri, kısa zincirli paletli götürücüler veya insan gücüyle itilen kül arabaları yanında skip türü
asansörler kullanılmalı, özellikle vidalı götürücülerden kaçınılmalıdır. Isı santralının eğimli bir araziye
yerleştirilmesi halinde ise, kömür ve cüruf trafiğinin çözümü kolay olmakta, kömür yüksek kottan
beslenirken, cüruf alt kottan alınabilmektedir.
Hareketli ızgaralı yakma sistemlerinde, kömür içerisindeki kükürdün, külde sülfat halinde tutularak,
bacadaki kükürtdioksit emisyonlarının önlenmesini teminen, kömüre kireç tozu katılması konusundaki
çalışmalarda kayda değer başarı sağlanamamıştır. Yapılan analizlerde küldeki kükürt miktarında çok
az bir artmaya karşılık baca gazlarındaki kükürtdioksit miktarında çok az bir azalma gözlenmiştir.
Nedenleri konusunda, radyasyon perdesi nedeniyle ocak sıcaklığının yüksek olmasını veya parça
kömürle toz kirecin iyi bir karışım sağlamamasını yada toz kirecin büyük bir bölümünün kuruma
bölgesinde hareketli ızgara altına dökülmesini söylemek mümkündür.
Hareketli ızgaralı kömür yakma sistemlerinde aspiratör, vantilatör ve ızgara tahrik ünitelerinin sıralı bir
şekilde otomatik olarak devreye girip çıkması sağlanmalı, kazan termostatı ayarlanan sıcaklıkta
sisteme kumanda etmeli, tesisatta dolaşan su sıcaklığı karıştırıcı vanalarla ayarlanmalıdır. Yüksek
sıcaklık, yüksek basınç, düşük basınç ve düşük su seviyesi gibi limit emniyet düzenekleri ızgara
çalışma sistemini kontrol etmelidir.
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Elektrik kesintileri hareketli ızgaralı sistemler için ciddi sorunlar yaratmaktadır. Kesinti sırasında Izgara
üzerinde yanma devam ettiğinden, üretilen ısının sarf edilememesi sonucu kazan sıcaklığı
yükselmekte ve paniklere neden olmaktadır. Bu nedenle, hareketli ızgaralı sistemlerde, en azından
sirkülasyon pompalarını çalıştıracak güçte bir jeneratör ısı santralında bulundurulmalıdır.
İşletmede baca gazı analiz cihazları mutlaka kullanılmalı, verim sürekli kontrol altında tutulmalıdır.
Özellikle kömür tüketiminin yüksek olduğu büyük kapasiteli tesislerde, verimde birkaç puanlık sapma,
zaman içerisinde önemli miktarda kömür kayıplarına neden olabilmektedir. Diğer yandan, baca gazı
analiz cihazlarının, ısı santralı personelinin eğitiminde ve becerilerinin geliştirilmesinde katkısı
büyüktür.

SONUÇ
İyi tasarlanmış tam otomatik hareketli ızgaralı sistemler, doğal gazın alternatif olmadığı yerlerde, 25005500 Kcal/kg alt ısıl değerli linyitleri duman ve partikül emisyonlarına neden olmadan, yüksek verimle
yakmak ve büyük ölçüde enerji ve personel tasarrufu sağlamak üzere, daha çok merkezi ısıtma
sistemleri ve endüstriyel tesisler için tercih edilmeli, özellikle sistem dizaynı yapılırken, farklı cins
kömürlere uyum göz önünde bulundurulmalı, ızgara yüzeyi ve boyu, radyasyon perdesi ve konumu ile
vantilatör ve aspiratör seçiminde dikkatli olunmalıdır.

Ek 1. Tam Otomatik Hareketli Izgaralı Yakma Sistemi

Cihaz Listesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ön Ocak
Silindirik Kazan
Kömür Bunkeri
Izgara Tahrik Ünitesi
Hareketli Izgara
Izgara Tahrik Mekanizması
Kömür Kalınlığı Ayar Perdesi
Radyasyon Perdesi

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hava Isıtıcı
Primer Hava Fanı
Multi Siklon
Baca Gazı Aspiratörü
Sekonder Hava Fanı (Körük)
Cüruf Soğutucu
Kül Arabası
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MEKANİK TESİSATLARDAKİ CİHAZLARIN POLİMER
BETON İLE TESPİTİNDE TİTREŞİM VE GÜRÜLTÜ
İNCELENMESİ
Ergun ATEŞ
Nadir İLTEN

ÖZET
Bu çalışmada; yapılardaki mekanik tesisatlarda oluşan titreşim ve gürültü araştırıldı. Bu gürültünün ;
mesken ve iş yerlerinde insanlar üzerinde etkileri, sınır değerleri ve önleme çareleri literatürdeki
bilgilerden yararlanarak verildi. Deneysel çalışmada; bir üç silindirli pistonlu hava kompresörü ve bir
santrifüj pompa sisteminin zemine tespitleri, çimento betonu ve polimer beton ile yapılarak , titreşim ve
gürültü seviyeleri ölçülerek incelenmiştir. Sonuçta; polimer beton ile tespitte, çimento beton ile tespite
göre titreşim ve gürültü seviyelerinde azalma olduğu belirlendi.

1. GİRİŞ
Ses; kulak tarafından algılanabilen, hava, su ya da benzeri bir ortamdaki basınç değişimi olarak
verilebilen ve dalgalar halinde yayılan bir enerji şeklidir. Gürültü ise, hoşa gitmeyen istenmeyen,
rahatsız edici ses olarak tanımlanabilir [1].
Gürültünün rahatsız ediciliği, gürültünün yüksekliğinden, cinsinden ve değişkenliğinden
kaynaklanmaktadır. Gürültünün insan sağlığı üzerinde birçok olumsuz etkileri görülmektedir. En
önemli etkisi işitme duyusunu azaltmasıdır. Bundan başka; kas gerilmeleri, stres, kan basıncında artış,
kalp atışları ve kan dolaşımının değişmesi, göz bebeğinin büyümesi ve uykusuzluk gibi fizyolojik
etkilerinin yanında, sinir bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk, zihinsel etkinliklerde
yavaşlama ve iş veriminin azalması gibi psikolojik etkileri görülmektedir[1].
İnsanları olumsuz yönde etkileyen gürültünün yok edilmesi veya azaltılması gerekmektedir. Gürültü
kontrolü üç şekilde sağlanabilir:
1. Gürültüyü kaynağında azaltmak,
2. Gürültüyü yayılma alanında (kaynakla alıcı arasında) azaltmak,
3. Gürültünün algılandığı noktada (alıcıda) önlemler almak.
Gürültünün, olabilirlik durumuna göre önce kaynakta, sonra yayılma alanında, en son alıcıda
azaltılması düşünülmelidir.
Gürültü; trafikteki motorlu taşıtlar, yapılardaki mekanik tesisatlar, endüstriyel tesisler gibi kaynaklardan
oluşmaktadır.

2. MEKANİK TESİSATLARDA GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM
Evlerde ve işyerlerinde bulunan su, kalorifer, klima gibi tesisatlarda çeşitli seviyelerde gürültü
oluşabilmektedir. Gürültünün taşınması dört şekilde olmaktadır [2]:
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1.
2.
3.
4.

Hava ile gürültü taşınması (hava gürültüsü),
Katı cisimlerle gürültü taşınması (cisim gürültüsü),
Su ile gürültü taşınması (su gürültüsü),
Gürültünün hem havada hem de katı cisimlerde taşınması (basamak gürültüsü)

Ses ve titreşim kontrolüne dikkat edilmeksizin,ısıtma havalandırma, iklimlendirme ve soğutma
sistemlerinin yapılacak tasarımı, tesisi ve kullanımı ortaya çıkabilecek Kabul edilemez akustik çevre
koşulları nedeniyle şikayetlere sebep olabilir. Bu problemler temel ses ve titreşim kontrolü
prensiplerinin uygulanması ile rahatlıkla önlenebilir. Bir kaynaktaki ses gücünün bilinmesi halinde,
tasarımcı için, ses gücünün ses basıncına dönüştürülmesiyle, belirli bir yerdeki ses basınç düzeyinin
tahmini gerekebilir.
Bilinen bir ses güç düzeyi (L w , dB)kaynağına göre, bir oda içinde verilen bir noktadaki ses basınç
3
düzeyi (L p , dB), oda hacmine (V, m ), oda döşemesine ve yüzey durumuna, ses kaynağının
büyüklüğüne, kaynaktan gözlem noktasına olan mesafeye (r, m) bağlıdır. Buna göre ses basınç
düzeyi;
L p =L w -5 log V-3 log f . log r + 12

(dB)

(1)

(dB)

(2)

(f= Oktav bandı merkez frekansı (Hz)) denklemi ile belirlenebilir [3].
-12

L w =10 log(W.F/10 )
(2) eşitliğinde W (Watt) ses kaynağının gücünü, F çevirme katsayısını ifade etmektedir [1].

Mesken ve sosyal yapılarda gürültünün neden olduğu rahatsızlıkların ana kaynaklarından biri, trafik
gürültüsünün yanısıra yapılardaki teknik donanım ve tesisatın doğurduğu gürültüdür. Burada gürültü
ile mücadelenin en önde gelen yolları aktif sesten korunma, katı cisim sesi, yalıtma ve olumlu bir
planlama çözümü olmaktadır.
Makinaların titreşimleriyle binaların iç yapısına katı cisim sesi nüfuz eder. Makinanın konumlandığı
yerde katı cisim sesinin aktarılma yolunu kesmek suretiyle bir çare aranır [4].
Aşağıdaki tabloda mesken ve sosyal yapılardaki hacimlerde ses seviye sınırları verilmiştir.
Tablo 1. Ev ve iş yerlerindeki hacimlerde ses seviye sınırları [5].
Gürültü Kaynağı
Su tesisatı (temiz su ve pis su)
Evlerdeki özel Sistemler
06 - 22 Arası Çalışma
22 - 06 Arası Çalışma

Korunması Gerekli Hacim
Oturma ve Yatak Odaları
Çalışma Odası ve İş Yerleri
Ses seviyesi değeri (dB)
≤ 35
≤ 35
≤ 30
≤ 35
≤ 35
≤ 35
≤ 25
≤ 35

Aşağıdaki şekillerde, cihazların tespiti titreşim ve gürültü azaltacak biçimde düzenlenmiştir.

1.
2.
3.
4.

Pompa düzeneği,
Beton kaide,
Presli mantar levha,
Beton

Şekil 1. Pompa sisteminde gürültü sönümlenmesi [2].
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Mekanik tesisatlarda gürültü kontrolü için gürültü yaratan cihazların tespiti önemli rol oynamaktadır.
Bu cihazların çalışmaları sırasında yaydıkları titreşim ve gürültü tavan, döşeme, duvarlar ve hacim
havası vasıtasıyla diğer hacimlere iletilir. Titreşimin fazla olması da gürültü seviyesini arttırır. Bu
nedenle cihazların tespitinde, mümkün olduğu kadar titreşim sönümleyici elemanların kullanımı gürültü
seviyesini azaltabilir.
1
2

1. Tesisata rijit bağlantı,
2. Lastik kompensatör,
3. Tampon).
3

Şekil 2. Pompa sistemi [2].

3. DENEYSEL ÇALIŞMA
Deneysel çalışmada üç silindirli pistonlu hava kompresörü (Şekil 3) ile bir santrifüj pompa sisteminin
(Şekil 4) çimento betonu ve poliester reçineli polimer beton ile zemin tespitleri yapılarak, titreşim ve
gürültü seviyeleri incelenmiştir. Tespit için hazırlanan temellerin (ikisi çimento, diğer ikisi ise polimer
beton malzemeye ait olmak üzere), kompresör için, 1.20 x 0.60 m yüzey ve 0.40 m derinlikte
açıldıktan sonra alt taban 0.20 m çakıl ile doldurularak üzerine donatılar yerleştirildi. Pompa
sisteminde ise, 0.60 x 0.30 m yüzey ve 0.30 m derinlikte açıldıktan sonra alt taban 0.15 m çakıl ile
doldurularak üzerine donatılar yerleştirildi.

Şekil 3. Kompresör

Şekil 4. Pompa düzeneği
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3.1. Deney Parametrelerinin Belirlenmesi
3.1.1. Deneylerde Kullanılan Cihazlar
Kompresör; Basınç 8 kg/cm , devir 1000 d/d, elektrik motor gücü 7.5 HP, depo hacmi 500 lt, Strok
3
hacmi 55.8 m /h, besleme voltajı 380 V, 50 Hz.
2

Pompa; Elektrik motor gücü 0.75 kw, devir 1420 d/d, besleme voltajı 220 v, 50 Hz.
Gürültü Seviye Ölçer; Ölçüm aralığı 40-120 dB.
Elektronik Yazıcı; Model RW-IIT, besleme voltajı 220V, 50 Hz.
Profil Projektör; Tip PJ-300, ekran φ300, 4 parçalı, 360 , 1 taksimatlı, ölçüm aralığı 0.005 mm,
besleme voltajı 220 V, 50 Hz.
0

0

3.1.2. Deneylerde Kullanılan Malzemeler:
Çimento Betonu; Agrega (maksimum tane büyüklüğü 31.5 mm), çimento ve su. BS20'ye uygun [6].
Polimer Beton; Poliester reçine, hızlandırıcı, sertleştirici ve kuvarz dolgu malzemesi, maksimum tane
büyüklüğü 8 mm [7].
Strain gauge'ler; Tip 6/120LY11, direnç 120.00 [Ω] ±0.35 [%], gauge faktörü 2. ± [%], çapraz duyarlık
0.1[%].
Ayaklar;Kompresörde; 25x5 mm lamalar, 8'lik demirler ve M12 civatalı donatı, kaynaklı birleşim.
Pompa sisteminde ise 20x3 mm lamalar ve M8 civatalı donatı, kaynaklı birleşim.
3.2. Titreşim Ölçümleri
Titreşimler, hareketli parçalara sahip makinaların ve bu makinalara bağlı yapıların içindeki dinamik
kuvvetlerin etkisi sonucu referans bir konum etrafında ortaya çıkan mekanik bir salınım hareketidir.
Genellikle yararlı bir proses gerçekleşirken ortaya çıkan titreşimler, yıkıcı ve zararlı bir etki oluştururlar.
Fakat bazen belirli bir görevin yerine getirilmesi içinde titreşimlerden yararlanılabilir. Makinanın,
tasarlandığı belirli bir işi görmek için gerekli enerjinin bir kısmını gövdesine ve bağlı olduğu yapıyı
titretmesi için harcaması istenmeyen bir olaydır. Makinadaki farklı parçalar farklı frekanslarda ve
genliklerde titreşim yaparlar ve bu halde aşınma ve metal yorulması gibi istenmeyen sonuçlar ortaya
çıkar.
Tüm mekanik sistemlerde yay, sönüm ve kütle olmak üzere üç temel eleman yer alır [8]. Bu
elemanlara sabit bir kuvvet uygulandığında basit bir harmonik hareket gözlenir veya sistemin sönümlü
olma halinde ise titreşim genliklerinin zaman artışıyla azalması sonucu titreşim frekansları, sönümlü
sistem titreşimlerinin tabii frekansı olacaktır. Harmonik bir dış kuvvet etkisi ile sistem, kuvvetin
hareketini izleyecek fakat kuvvetle hareket arasında genlik ve faz açısı farklı olacak şekilde kuvvetle
aynı frekansta hareket edecektir. Bu halde titreşimleri serbest veya zorlanmış şeklinde tanımlayabiliriz.
Gerçek bir mekanik sistemin ideal elemanlardan (k, m, c) oluşan modeline matematik model adı verilir.
Herhangi bir sistemin titreşim analizinin yapılabilmesi için, amaca uygun bir matematik modelin elde
edilmesi gerekir. Bu halde tek bir doğrultudaki titreşimleri incelemek çözüm için yeterli olabilirse bu tek
serbestlik dereceli, yetersiz ise analizleri oldukça karmaşık olan yüksek dereceli bir sistem olma halleri
tanımlanabilmelidir [1].
Malzeme değeri olan sönüm derecesi, ses üstü deneyleri yanında sistemin sönüm ölçüsünden de (D)
belirlenebilir. Sönüm zamanın bir fonksiyonu olarak amplitüd oluşumu şeklindedir. Elde edilen sönüm
eğrisinden logaritmik azalma adı da verilen (D), (sönümlü tek frekanslı bir salınımda sırayla gelen iki
genlik oranının logaritmasıdır. İfade edilen değerin hesaplanmasıyla, sönüm ölçütü belirlenmiş olur ve
bu durumda malzemelerin sönümleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak mümkün olabilir [9].
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3.2.1. Kompresör ve Pompa Sistemi Titreşim Ölçüm Düzenekleri
kompresörün, zemine
ayak bağlantısı

Santrifüj pompa

Aktif Straingauge
X-Y yazıcı

Avometre
Aktif Straingauge
Güç kaynağı
Güç kaynağı

Şekil 5. Kompresör Çimento
Ayak Bağlantısı

X-Y yazıcı

Şekil 6. Pompa Sisteminde Beton Ayak
Bağlantısı Polimer

Kompresör, civatalı hazırlanmış olan temel elemanlarına somun bağlantısıyla tespit edildi.
Kompresörün aynı ayağına gelecek şekilde hazırlanan biri çimento (Şekil 5) diğeri polimer beton
malzeme ile tespitli algılayıcıyı yerleştirebileceğimiz yüzeyleri taşlanmış metal elemanlar üzerine biri
aktif, diğer üçü ise ayrı pasif olan çeyrek Wheatstone köprü devresiyle dört adet Straingauge
bağlantısı hazırlandı. Köprü devresi güç kaynağı ile beslenerek Avometreden denge konumu
alındıktan sonra X-Y yazıcı bağlantıları yapılarak sistem bu halde ölçüm yapmaya hazır hale getirildi.
Pompa sisteminde ise çimento betonu için ve polimer beton için (Şekil 6) kompresör bağlantısında
olduğu gibi, burada pompanın aynı ayağından alınabilecek biçimde, malzemelere bağlantılı yüzeylere,
algılayıcı Straingaugeler tespit edildi. Her iki sistemdeki dört birimin, her biriminde beşer olmak üzere
denemelerinde, aynı köprü devresi ve tüm şartlar eş olacak şekilde, sistemler sukunet halinde,
çalışma ve tekrar tahrik eden mekanizmanın gücünün kesilmesiyle sukunet haline dönüşleri anında
oluşan titreşim eğrileri X-Y yazıcıdan alındı.
3.2.2. Titreşim Ölçüm Değerleri

Kompresör-Çimento / X= 20 sn/cm; Y= 0.1 mV/cm

Pompa - Çimento / X= 20 sn/cm; Y= 0.1 mV/cm

Kompresör-Polimer / x= 20 sn/cm; Y= 0.1
V/

Pompa - Polimer / x= 20 sn/cm; Y= 0.1 mV/cm

Şekil 7. Kompresör ve pompa sistemlerinde, zemine çimento ve polimer beton malzeme ile
tespitlerde elde edilen bazı titreşim eğrileri
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Titreşim eğrileri incelenerek, genlik değerleri uygun sayıda tespit edilerek, ardı ardına gelen genlikler
arasında logaritmik azalmalar hesaplandı. Bu değerlerinde ortalaması alınarak sönüm ölçütü değerleri
herbir deney için Tablo 2. de verilmiştir.
Tablo 2. Titreşim eğrilerinden elde edilen sönüm ölçütü değerleri (D)
Kompresör
0.148309026
0.168402487
0.167924450
0.231736345
0.149450354
0.270165719

Çimento betonu

Polimer beton

Pompa Sistemi
0.059501760
0.090746686
0.157709316
0.119252642
0.212960112
0.185608744

3.3. Gürültü Ölçümleri
3.3.1. Kompresörde Gürültü Ölçümleri
Yukarıda özellikleri verilen hava kompresörünün çalışması sırasında yaydığı gürültü seviyesi, Gürültü
Seviyesi Ölçer ile belirlendi. Daha sonra, aynı hacimde, komşu hacimde ve üst hacimde çeşitli
uzaklıklarda ölçüm yapıldı. Her noktadan üçer ölçüm alınarak bulunan ortalam gürültü seviyesi
değerleri Tablo-3’de verilmiştir.
Deneylerde kullanılan hava kompresörü için
W=7.5 HP
F=5.3x10 [1] alınarak (2) eşitliğinden L w =94.72 dB bulunur. L p =91.125 dB
(f=4000 Hz, r=2 metre).
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Tablo 3. Kompresörden yayılan gürültünün, çimento betonu ve polimer betona tesbite göre ölçüm
değerleri (Ölçüm yerlerinde metre(m) olarak verilen uzaklıklar kompresör yüzeyinden olan
uzaklıklardır)
Gürültü Seviyesi
(dB) aynı hacimde
Ölçüm Yeri
Cihaz yüzeyi
1.0 m
2.0 m
3.0 m
Duvar yüzeyi
Kapı yüzeyi
3.60 m
4.10 m
4.60 m
5.10 m
Duvar yüzeyi
1.60 m
2.10 m
2.60 m
3.10 m
Döşeme
yüzeyi
4.0 m
5.0 m

Çimento
Betonu
106
94
92
90

Polimer
Beton
106
90
88
86

Gürültü Seviyesi
(dB) komşu
hacimde
Çimento Polimer
Betonu
Beton

68
74
67
66
64
63
62
60
59
58
57
100

95

Gürültü Seviyesi
(dB) üst hacimde
Çimento
Betonu

Polimer
Beton

60

50

59
58

49
48

64
71
63
62
61
60
59
57
56
55
54
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3.3.2. Pompa Sisteminde Gürültü Ölçümleri
Yukarıda özellikleri verilen pompa sisteminin çalışması sırasında yaydığı gürültü seviyesi, Gürültü
Seviyesi Ölçer ile belirlendi. Daha sonra, aynı hacimde, komşu hacimde ve üst hacimde çeşitli
uzaklıklarda ölçüm yapıldı. Her noktadan üçer ölçüm alınarak bulunan ortalama gürültü seviyesi
değerleri Tablo-4’de verilmiştir.
Deneylerde kullanılan pompa sistemi için
W=0.75 KW
F=4.4x10 [1] alınarak (2) eşitliğinden L w = 95.18 dB
dB (f=4000 Hz, r=2 metre).
-6

bulunur. L p =92.316

Tablo 4. Pompa sisteminden yayılan gürültünün, çimento betonu ve polimer betona tesbite göre
ölçüm değerleri (Ölçüm yerlerinde m olarak verilen uzaklıklar pompa yüzeyinden olan uzaklıklardır)
Gürültü Seviyesi
(dB) aynı hacimde
Ölçüm Yeri
Cihaz yüzeyi
1.0 m
2.0 m
3.0 m
Duvar yüzeyi
3.60 m
4.10 m
4.60 m
5.10 m
Döşeme
yüzeyi
4.0 m
5.0 m

Çimento
Betonu
98
74
73
72

Polimer
Beton
98
70
69
68

Gürültü Seviyesi
(dB) komşu
hacimde
Çimento Polimer
Betonu
Beton

54
53
52
51
50
84

Gürültü Seviyesi
(dB) üst hacimde
Çimento
Betonu

Polimer
Beton

44

<40

40
<40

<40
<40

46
44
43
42
41

80

SONUÇ
Kompresör ve pompa sistemindeki gürültü seviyeleri incelenmiş;
Sistemlerde kullanılan elektrik motorlarının gücüne bağlı olarak hesaplanan gürültü seviyeleri, sisteme
üzerinde ölçülen değerlerden düşük çıkmıştır. Sistemlerin uzun süreden beri çalışmaları nedeni ile
bazı aşınmalardan dolayı, gürültü seviyeleri hesaplanandan daha yüksek çıkmıştır.
Kompresör ve pompa sistemlerinin çimento beton ve polimer beton ile zemine tesbitleri
karşılaştırıldığında:
Sistemlerin bulunduğu hacimlerde ve komşu hacimlerde polimer beton tespitte gürültü
seviyelerinde Yaklaşık %5’lik azalma,
Sistemlerin üst hacimlerinde polimer beton ile tespitte gürültü seviyelerinde yaklaşık %15’lik
azalma olduğu belirlendi.
Kompresör ve pompa sistemlerindeki sönüm ölçütleri incelendiğinde;
Tablo 5. Sönüm ölçütü ortalama değerleri
Ortalamalar
Çimento betonu
Polimer beton

Kompresör
0.161545321
0.217117472

Pompa Sistemi
0.102652587
0.172607166
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Tablo 5. deki sonuçların ortalamalarından, kompresör sistemi için Polimer beton Çimento betonu
sönüm ölçütü oranı 1.3400347 ve pompa sistemi için ise bu oran, 1.68146926 olarak bulunmuştur.
Buradan, yukarıda ifade edilen bileşimlerdeki polimer betonun titreşim sönümleme kabiliyeti, çimento
betonuna göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir.
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AMSTERDAM ŞEHRİNE SU TEMİNİ VE LEIDUIN MODERN
ARITMA TESİSLERİ
Erol YAŞA

ÖZET
Ren nehri uluslararası konumu itibari ile, yaşlı Avrupa kıtasında, akarak geçtiği ülkeler tarafından
çeşitli amaçlarla asırlardan beri kullanılmaktadır. Özellikle son yüzyılın ikinci yarısında çevre ülkelerin
hızlı sanayileşmeleri Ren nehri’nin giderek kirlenmesine bazen de sanayi tesislerinde meydana gelen
kazalar, yangınlar ve zehirli atık gibi acil durumlar nedeniyle, nehirdeki canlı yaşamı ve bu ülkelerdeki
kullanımı büyük ölçüde etkilemiştir. Daha sonra çevre ülkelerce kirliliğin önüne geçilmesi için alınan
önlemler, getirilen atıksu kalite standartları ve yaptırımlar etkili olmuş, günümüzde Ren nehri giderek
eski temiz haline dönmeye başlamıştır. Bu arada Ren nehrinden içme suyu temin eden ülkelerdeki
ilgili kuruluşlar, suyu içilebilecek kaliteye getirmede farklı metodlar kullanmışlar, bunlar arasında
Amsterdam şehrine su temini farklı özellikler arz ettiğinden bu bildirimize konu olmuştur.

GİRİŞ
Amsterdam’a su temini büyük ölçüde Ren nehri’ nin bir kolu olan Lek kanalından yapılmaktadır.
1987 sonbaharında meydana gelen ağır bir pestisit kirlenmesi buradan su alan birçok kuruluşa ve tüm
Ren Havzasına bir şok yaşatmış, Amsterdam Sular İdaresi’ de -ASİ- (Amsterdam Water Supply) bu
olayı takiben kendi önlemleri için acil harekete geçmiştir.
Yapılan incelemeler, uygulanan yeni analiz metodları ve ölçümler sonucunda daha önceleri küçük
değerlerde saptanamayan “Bentazon” pestisidi’ nin kullanılamayacak derecede nehir suyunu kirlettiği
tespit edilmiştir.
O yıllardaki mevcut tesislerde ise bu tür kirleticilerin tam olarak arıtılamayacağı ayrıca saptanmıştı.
Kirleticilerin kaynağının büyük ölçüde Almanya/Ludwigshafen’ da “Bentazon” üretimi yapan bir kimya
fabrikası olduğu ortaya çıkmıştı.
Daha sonra bu kuruluş’da kendi önlemini acilen almış ve ek tesislerde atık suyunu arıttıktan sonra
nehre geri vermiştir.
Yapılan araştırmalar ve laboratuvar deneylerinde kullanılan pilot tesisler sonucunda mevcut tesislere
“Ozon” dezenfeksiyonu ve “Aktif Karbon Filtrasyonu” ilavesi öngörülmüştür.
1988 yılında bu değişiklerin kararı alınmış, 1989 yılında da parası temin edilerek aynı yıl işe
başlanmıştır.
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TEMEL KAVRAMLAR
İçme Suyu Standartları
Doğa’da bulunan sular tamamiyle temiz, saf ve mikropsuz değildir, içerisinde çözünmüş mineraller,
askıda katı maddeler bazen de bakteri, virüs, alg gibi yaşayan organizmalar bulunur.
Bu nedenle doğa’da bulunan sular genelde doğrudan kullanılamazlar. İçme suyu kalitesi bazı
standartlarla belirlenmiştir.
Genelde üç tür standart dikkate alınmaktadır.
•
•
•

Mikrobik ve Toksik Standartlar
Estetik Standartlar
İşletme Standartları

Ham Su Kirleticileri
Doğa’ da bulunan suları kirleten birkaç bin tür kirleticiyi aşağıdaki altı grupta toplayabiliriz :
•
•
•
•

Askıdaki Katı Maddeler ; kil, çamur parçacıkları, alg yosunları, çeşitli ölü ve canlılar
Ağır Metaller ; kurşun, bakır, krom nikel, çinko, kalsiyum gibi
Çeşitli Mineraller ; Sodyum ve Klorür gibi çeşitli katyonik ve anyonik maddeler
Organik Maddeler ;
1. Bakterilerin gelişmesine besi maddesi olarak hizmet edenler
2. Pestisit ve klorlu hidrokarbonlar gibi toksik maddeler
3. Koku, tad ve renk oluşumuna neden olan maddeler

•
•

Bakteri, Virüs, Kist gibi mikroorganizmalar
Radyoaktif İzotoplar

Yukarıda adı geçen tüm bu kirleticilerden suyun içme suyu kalitesinde arındırabilmesi için ASİ öteden
beri aşağıda belirtilen işlemleri uygulamakta idi ;
Bunlar sırası ile :
•

Ren suyu Lek kanalından alınmakta ve Nieuwegein’de ön arıtma işlemlerine tabi tutulduktan sonra
Amsterdam Sular İdaresi sızdırma alanına pompalanıyordu.

•

ASİ sızdırma sahası Kuzey Denizi kıyılarında Zandvoort yakınında bulunmaktadır.
Ön arıtmadan gelen su burada tepeciklerden meydana gelen kumlu toprak içerisine
süzdürülmektedir.
Burada yaklaşık 100 gün yer altında kalan su doğal arıtma işlemlerine tabi tutularak Oranjekom’da
bir havzada toplanıp Leiduin Arıtma Tesislerine pompalanmaktadır.

•

Leiduin Arıtma Tesisleri’nde 1987 yılına kadar uygulanmakta olan arıtma işlemleri, yumuşatma
hızlı ve yavaş kum filtrasyonlarından ibaret idi. Dezenfeksiyon ise başka metodlar ile yapılıyordu.
1983’den beri de THM (trihalomethan)’ların oluşmasını önlemek için klor kullanılmıyordu.
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Yukarıda belirtilen kirletici grupları ve düşük oranda pestisitler’ in 1987 yılına kadar mevcut tesislerde
kontrol altında tutulduğu, ancak bentazon, atrazin ve metolaklorin gibi pestisitlerin düşük
konsantrasyonlarda arıtma kademelerinden geçtikleri tesbit edilmiştir.
Arıtma Prosesleri ve İçme Suyu Kalitesinin İyileştirilmesi
Yukarıda sayılan kirleticilerin önüne geçilmesi için Leiduin tesislerine Ozonlama ve Aktif Karbon
Filtrasyonu ilave edilmiştir.
Ozon–Karbon ikilisi suda bulunan pestisit ve diğer mikrokirleticilerin önlenmesinde büyük rol
oynamıştır.
Elde edilen diğer üç iyileştirme aşağıdaki gibi olmuştur :
•
•
•

Dezenfeksiyon kalitesinin ozonlamayla artırılması, böylece klorlamanın ortadan kaldırılması
Aktif Karbon Filtreleri ile organik maddelerin tutulması sağlanmış böylece takip eden işlemler
rahatlatılmıştır.
Koku, tad ve renk konusunda iyileştirme sağlanmıştır.

Ozon – Karbon Filtrasyonu Esasları
Aktif Karbon’un organik maddeleri “adsorblama” özelliği vardır. Organik maddeler aktif karbon
partiküllerinin yüzeyünde birikerek yığılırlar.
Bu nedenle, aktif karbon’un adsorblama yüzeyleri’nin devamlı açık olması önemlidir.
Bunun temini için aktif karbon, periyodik aralıklarla re–aktive edilir.
Bu işlem aktif karbon’un yataklarından alınarak özel fırınlarda 800–1000 ºC‘a kadar ısıtılması ile elde
edilir.
Reaktive edilmiş aktif karbon partikülleri girişli çıkışlı çok büyük yüzey alanına sahiptir.
Leiduin’de kullanılan Norit ROW 0.8 Supra aktif karbon’nun her gramında yaklaşık bir dönümlük (1000
2
m ) yüzey alanı vardır.
ASİ Leiduin’de karbon filtrasyonunu ozonlama ile birlikte uygulamıştır.
Su, aktif karbon filtrelerine gelmeden önce bir ozonlama tesisinden geçirilip içinde bulunan organik
maddeler ozonla oksitlenerek çok küçük parçacıklara ayrılıp imha edilmekte, daha sonra aktif karbon
filtrasyonunda biodegration metoduyla (biyolojik indirgeme) yok edilmektedirler.
Burada uygulanan Ozon dozu ise yaklaşık 1 mg/lt civarındadır.
ASİ, ileri teknoloji kullanarak yılda ortalama 94 milyon ton arıttığı suyu domestik ve sanayi’de
kullanıma sunmaktadır. Leiduin tesisleri bu miktarın 66 milyon tonunu sağlamaktadır.
Aşağıdaki açıklamalarımızda suyun Lek kanalından alınışından tam arıtma sağlanıp içme suyu
kalitesine getirilene kadar geçirdiği evreleri üç ana grupta toplayarak anlatmaya çalışacağız.
Bu üç ana grupta bulunan toplam 14 ayrı işlem aşağıdaki sıralamayı takip etmekte, her işlem grubu
şematik olarak gösterilmektedir.
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Şekil 1. WRK Nieuwegein Tesisleri
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REN SUYUNUN ALINIŞI VE ÖN ARITMA TESİSLERİ
1

Lek Kanal

4

3

2

NaOH
(Kostik Soda)

FeCl3
(Demir 3 Klörür)

Hava
Su
Pompaj istasyonu

Derin Sondaj Kuyusu

Şekil 2. Nieuwegein’de nehir suyunun ön arıtma işlemleri
1. No’lu İşlem
Ren nehrine bağlı, Lek kanalından suyun alınmasını sağlayan, Nieuwegein yakınlarında on adet
pompa bulunmaktadır. Bu nokta, Beatrix kot değiştirme havuzu’nun hemen kuzey tarafında
bulunmaktadır.
Bu işlem’ den sorumlu şirket WRK (N.V. Water transport–maatschappij Rijn–Kennemerland )’dir.
WRK, Kuzey Hollanda yerel yönetimi ile, Amsterdam Belediyesi’nin ortak kuruluşudur.
Bunun dışındaki görevi, Kuzey Hollanda bölgesinde bulunan su şirketlerine ve bazı büyük sanayi
tesislerine ham su temin etmektir.
İsviçre’den başlayarak, tüm Ren nehri boyunca suyun kalitesini devamlı ölçen, herhangi bir kaza veya
çevredeki sanayi tesislerinden tehlikeli atık bırakılmasını rapor eden birçok kontrol istasyonu vardır.
Hollanda sularında ise bu kontroller ağırlıklı olarak Lobith ve Hagestein’da yapılmaktadır.
Bunun sonucu olarak, WRK devamlı olarak gelen ve gelecek suyun kalitesinden haberdar olmaktadır.
Eğer kalite belli bir limite kadar düşerse 120 metre derinlikten alınan yer altı sondaj suyu ile
karıştırılmakta, kullanılamayacak kadar kötü olan durumlarda ise tamamen kapatılmakta, böyle acil
durumlarda tamamiyle yer altı sondaj kuyuları ve toprak altında depo edilen sular devreye girerek
arıtma tesislerine pompalanmaktadır.
Buradaki pompalar
•

:
3

Kanal’dan Su Alan Pompalar, Qmax = 25.200 m /h
Ham su Pompaj İstasyonları
WRK–I ve II
3
2 x 1300 m /h (50 kPa)
3
2 x 2400 m /h (50 kPa)
3
2 x 2700 m /h (50 kPa)
3
4 x 3100 m /h (50 kPa)
Yer altı Sondaj Suyu
3
Lisans : 3 milyon m /yıl
3
16 adet kuyu, kapasite 5000 m /yıl/kuyu
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2. No’lu İşlem (Coagulation–Pıhtılaştırma)
Suyun arıtma tesislerine pompalanmasından önce bir ön arıtmadan geçirilmesi gerekmektedir.
Bunun için ilk yapılan işlem pıhtılaştırmadır.
Böylece pıhtılaştırıcı (coagulant) kimyasal madde (burada demir üç klorür, FeCl 3 ) kullanılarak suyun
içerisinde bulunan koloidal maddeler çökertilir.
Bu pıhtılaştırma işlemi bir çok organik madde, fosfatlar, bakteri ve virüsleri, ağır metalleri
çamurlaştırarak suyun içinden alınmasını sağlar,
Çöktürme yatakları toplam olarak 90.000 m2’lik bir alanı kaplarlar.
Teknik Özellikler :
Koagulasyon
•
•
•
•
•
•

Üç adet koagulasyon ünitesi, her birinde miktar ölçümü yapabilen besleme kanalı bulunmaktadır.
Her ünitede, iki adet floklama ünitesi bulunmakta, bunların ölçüleri 2 x(18.30 x 16.60 x 4.10 m)’dir.
Bu hacim yaklaşık, suyun bu bölmelerde 20 dakika kalmasını sağlar.
Karışımı sağlayan karıştırıcılar 3.50 m çapında ve dönme hızı değişken olup 0–4 devir/dakikadır.
Çökertme havuzları ise 300 x 120 x 2.50 m ölçülerindedir.
Havuzlardan dışarı akış toplam uzunlukları 225 m olan 15 adet kanal vasıtasıyla sağlanır.

Kimyasal Dozlama
•
•

Demir üç Klorür (FeCl 3 )
Kostik Soda (NaOH)

: 3 mg/lt
: 10–15 mg/lt

3. No’lu İşlem (Hızlı Kum Filtrasyonu)
Suyun içerisinde, 2 No’lu işlemden sonra geride kalan diğer askıdaki maddelerin alınması için,
2
kullanılır toplam filtrasyon alanı 4320 m olan 80 adet hızlı kum filtresinden geçirilir.
Bu işlemde, organik maddeler, demir, manganez, bakteri, yosunlar ve amonyum gibi maddeler alınır.
Bu filtrelerin çıkışında kostik soda dozlanarak suyun pH’ında bir ayarlama yapılır ve toplam hacmi
3
1600 m olan iki adet depoya alınır ve buradan su şirketlerinin filtrasyon sahalarına pompalanır.
Teknik Özellikler :
WRK–I
•
•
•
•

Filtre Sayısı
Filtre Alanı
Filtrasyon Hızı
Pompalar

: 40 ad.
2
: 54 m /Filtre
: 5 m/h (maksimum)
3

2 x 2400 m /h (230 kPa)
3
2 x 3000 m /h (315 kPa)
3
2 x 3600 m /h (420 kPa)
3
2 x 4200 m /h (550 kPa)
3
2 x 4800 m /h (750 kPa)
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WRK–II
•
•
•
•

Filtre Sayısı
Filtre Alanı
Filtrasyon Hızı
Pompalar

: 40 ad.
2
: 54 m /Filtre
: 5 m/h (maksimum)
3

2 x 2400 / 3000 m /h (200/315 kPa)
3
2 x 3600 m /h (420 kPa)
3
2 x 4200 m /h (600 kPa)
3
2 x 5200 m /h (750 kPa)
4. No’lu İşlem (Transport Sistemi)
WRK Nieuwegein’deki tesislerden Amsterdam ve Kennemerland bölgesine yılda 150 milyon tona
kadar ön arıtması yapılmış Ren suyunu pompalayabilmektedir.
Bu işlem için toplam uzunluğu 210 km olan dört adet boru hattı kullanılmaktadır. Boru çapları 1.50 m
ve 1.20 m’dir.
ASİ’nin Vogelenzag yakınındaki Leiuduin tesislerine iki boru hattı hizmet vermektedir.
Hatlardan herhangi
karşılayabilmektedir.

birinde

bir

arıza

olduğunda

diğer

boru

hattı

gereken

kapasiteyi

WRK ayrıca Andijk yakınlarında Ijssel gölünde diğer bir tesise sahiptir. Nieuwegein’den herhangi bir
nedenle su temin edilemediğinde, Leiduin tesisleri için ön arıtması yapılmış su kısmen bu gölden
sağlanmaktadır.
Teknik Özellikler :
WRK–I
Nieuwegein – Volgelenzang
• Uzunluk : 55 Km , Boru Çapı : 2 x 1500 mm
WRK–II
Nieuwegein – Vijfhuizen
• Uzunluk : 50 Km , Boru Çapı : 2 x 1200 mm

SUYUN TOPRAK ALTINA SIZDIRILMASI ve SONDAJDAN SU ÇIKARILMASI
5. No’ lu İşlem (İnfiltrasyon Sistemi)
Nieuwegein’ de ön arıtmadan gelen su, Zandvoort yakınında bulunan ASİ’ye ait 3600 ha’lık sızdırma
sahalarının doğusunda bulunan iki adet havuza alınır.
Buradan, toplam uzunluğu 10 Km olan betonarme kanallar içerisinde, toplam yüzey alanı 975 ha olan
beş adet sızdırma sahasına akar.
Dağıtım kanalları suyu 40 adet sızdırma kanalına dağıtırlar. Bu kanalların ise ortalama genişliği 35 m,
toplam uzunluğu ise 25 km’dir.
Bu kanallar boyunca su kumlu bir yapıya sahip yer altına sızdırılır.
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Dağıtım Kanalı

Sızdırma kanalı

Yağmur

Drenaj

Kil tabakası

Sızdırma suyu toplama boruları

5

Sondaj ve
sızdırma suyu
toplama kanalı

Oranjekom havzası

Derin çıkartma kuyusu

6

Şekil 3. Amsterdam Sular İdaresi açık sahasında sızdırılma ve sondajlama işlemleri
Yer altı suyunun bu şekilde suni olarak beslenmesi en az iki aylık içme suyu üretimi için yeterli suyun
stokda bulunmasını sağlamaktadır.
Ayrıca, bu işlemlerde suyun kalitesinde de bazı iyileştirmeler elde edilmektedir.
Örneğin, nitrat çürüyerek ayrışır, organik mikro bileşikler ayrışır ve virüsler ölürler.
Yer altından suyun yeniden alınıp kullanılana kadar su yeraltında 60–400 gün arasında kalır.
İnfiltrasyon suyu, sızdırma alanlarının altında döşenmiş toplam uzunlukları 9 km’yi buan delikli drenaj
boruları ile toplanır ve 12 ayrı noktada kanallara boşaltılır.
6. No’lu İşlem (Sondajlama Sistemi)
Genel olarak su, sızdırma sahalarından kanallarla toplanmaktadır. Bu kanalların bugünkü uzunluğu
33 km’dir.
Yer altına sızdırılan su bu kanallara yukarıda belirtilen 12 toplama istasyonu ile verilmekte, bu kanallar
ayrıca yanlarından sızan sular ve yağışlardan gelen yüzey suları ile beslenmektedir.
Bu suyun büyük bölümü Ren suyu menşeili olmasına rağmen % 10–15 kadarı çevredeki yağışlardan
kaynaklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen yüzey sularının haricinde ayrıca 35 ile 50 metre derinlikten alınan sondaj suları da
sistemi beslemektedir.
Bu işlem için 240 adet derin sondaj kuyusu bulunmaktadır. Bu suyun kalitesi çok iyidir. Ancak gerek
olmadıkça kullanılmamaktadır. Fazla kullanılması halinde tesislere tuzlu suyun karışmasına neden
olabilir.
Kanallarda toplanan yer altı suları cazibeyle akıtılarak Oranjekom toplama havzasına alınmaktadır.
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Buradan, dört adet büyük pompa suyu alarak Leiduin arıtma tesislerine verilmek üzere havalandırma
kaskadına basmaktadır.
Teknik Özellikler :
•

Oranjekom’ daki Pompalama İstasyonu
3
• Kapasite
: 13.300 m /h
• 4 Adet Değişken Devirli Pompa , Her biri

: 4500 m /h
3

LEIDUIN MODERN ARITMA TESİSLERİ

Şekil 4. Leiduin’deki arıtma tesisleri
7. No’lu İşlem (Havalandırma ve Hızlı Kum Filtrasyonu)
Bu işlemle birlikte su Leiduin modern arıtma tesislerine girmiş olacaktır. Yukarıdaki fotoğrafla ve ekteki
şematik çizimde tesisler tanıtılmaktadır.
Suyun basamaklı bir kaskad’dan aşağıya bırakılması, (7a) oksijenle zenginleşmesini sağlar, böylece
yer altında suya nüfus etmiş bazı maddelerin oksitlenmesi temin edilir.
Leiduin tesislerine giren su önce yabancı maddelerden arındırmak üzere hızlı kum filtrelerinden
geçirilir. (7b)
Bu sistemde su, toplam filtrasyon alanı 2400 m olan 56 adet hızlı filtre yatağına dağıtılır. Bu filtre
yatakları, altı farklı gronometride üst tarafta küçükten alta doğru artan büyüklükte çakıldan meydana
gelmiştir.
2

Bunun üzerinde 1.20 m kalınlıkta filtre kumu bulunmaktadır.
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Suyun içerisinde bulunan amonyum, askıdaki maddeler organik maddeler, yosunlar, demir ve
manganez filtreleme ile alınır.
Filtreler kirlenip, tıkandıkları zaman hava ve su ile ters yıkama yapılır.
Buradan çıkan atık su yeniden kullanılmak üzere ayrı bir temizleme sistemine gider.
Bu filtrasyon sisteminden çıkan su Ozonlama tesisine gitmektedir.
Teknik Özellikler :
•

Hızlı Kum filtreleri iki grupta bulunmaktadır.
2
Leiduin–I : Her biri 40 m alanlı 40 filtre
2
Leiduin–II : Her biri 48 m alanlı 16 filtre

•
•

Filtrasyon Hızı
Ters Yıkama

: Ortalama 4 m/h
: Hava : 75 m/h max , Su : 35 m/h max.

FeCl3
(Demir 3 Klorür)
Çamur
Su
(7a’ya geri gidiyor)

HCl
(Hidroklorik Asit)

Ağır
kum

Su Hava

NaOH
(Kostik Soda)

O3 (Ozon)
7a

7b

Kireçli
atık

8

Su Hava
9

10

Şekil 5. Leiduin arıtma tesisleri
8. No’lu İşlem (Ozonlama)
Ozon, ozonlama tanklarında plaka tipi ince delikli difüzörler kullanılarak tabandan verilmekte ve azami
ölçüde suyla karışması sağlanmaktadır. Ozon çok yüksek oksitleme gücü olan bir gazdır.
Su, temas tanklarında en az 15 dakika tutularak içinde bulunan tüm organik maddeler, tarımsal kökenli
kimyasallar, virüs ve bakteri gibi patojenler oksitlenerek imha edilip takip eden filtrasyon işlemleri ile de
dışarı atılır.
Bu işlem suyun kalitesini çok arttırır. Ayrıca, suyun koku, renk ve tadını iyileştirir.
Teknik Özellikler :
•
•
•
•
•

Her biri 778 m hacminde 5 ad. dozlama/kontak tankı
Kontak Zamanı
: En yüksek debide 15 dakika
3
3
Ozon Dozlama
: 0,5 g/m –2,0 g/m (max.)
Ozon Üretimi
: Saf Oksijen’den
Ozon Jeneratörü
: Her biri 6,75 Kg/h olan 4 Adet
3
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9. No’lu İşlem (Yumuşatıcı):
Suyun sertliği, 12 adet sertlik reduktör kulesi kullanılarak, kristalizasyon prosesi ile düşürülür.
Kostik soda ilavesi, suda sertliği meydana getiren kalsiyum’un kum tanecikleri üzerinde toplanmasına
ve mermere benzeyen küçük topaklar meydana gelmesine neden olur.
Bu işlemle suyun içerisindeki kalsiyum’ un azalması ve sertliğin 8.4 dHº (Alman Sertliği) seviyesine
düşmesi sağlanır.
Tabi ki sertliği alınmış su kullanımda bir çok faydalar ve su kullanan elektrikli makinalarda enerji
ekonomisi sağlamaktadır.
Yumuşatmadan sonra gereken miktarlarda hidroklorik asit dozlanarak suyun pH’ı ayarlanır.
Teknik Özellikler :
•
•
•

Yumuşatıcı Reaktörleri
Kullanılan Kostik Soda
Taşlaştırma Malzemesi

3

: 12 adet, 3 m çap x 9,5 m yük. Kap : 850 m /h/adet
: % 25’lik
: 0,15 / 0,3 mm ağır kum

10 No’lu İşlem (Aktif Karbon Filtrasyonu)
Karbon filtre binasında, su seri olarak iki kademeli filtre yataklarından geçirilir, bu işlemlerden her
birinde temas süresi 20 dakika civarındadır.
Burada her kademede 20 adet olmak üzere toplamda 40 adet karbon filtre yatağı bulunmaktadır.
Bu proses’de askıdaki organik maddeler aktif karbon taneciklerinin girintili çıkıntılı yüzeylerinde
tutulmakta, daha sonra bu maddeler karbon yataklarında oluşan bakteriler için gıda kaynağı
oluşturduğundan dekompoze olmaktadır.
Yaz aylarında ayrıca karbon filtreden çıkan su oksijen ile zenginleştirilir. Çıkışta kostik soda ilavesi
yapılarak suyun asiditesi ayarlanır böylece dağıtım şebekesinde korozyon tahribatı önlenir.
Aynen kum filtrelerinde olduğu gibi, karbon filtrelerde hava ve suyla ters yıkama yaptırarak periyodik
olarak temizlenir.
Böylece yataklar arasında biriken maddeler ters yıkama işlemi ile dışarı atılarak filtrelerin tıkanması
önlenir.
Altdaki şemada eski ve yeni proses akış diyagramları gösterilmektedir.
Karbon tanelerinin etkinliği azaldığında yerlerinden alınarak yeniden kullanılmak üzere özel fırınlarda
re–aktive edilir.
•

Teknik Özellikler :

•
•
•
•
•
•

Karbon Filtre Sayısı : 1. Etap 20 filtre, 2. Etap 20 filtre
2
Filtre Alanı
: Her Filtre 58 m
Yatak Yüksekliği
: 2.5 m
Filtrasyon Hızı
: 10 m/h max.
Ters Yıkama Havası
: 60 m/h, Suyu : 20–40 m/h
3
Karbon Taşıması
: Dört adet yarı otomatik karbon transport tesisatı, Kapasite : 25 m /h
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ESKİ SİSTEM

YENİ SİSTEM

LEK KANALINDA
SU ALIMI

LEK KANALINDA
SU ALIMI

NIEUWEGEIN
ÖN ARITMA

NIEUWEGEIN
ÖN ARITMA

ASİ SIZDIRMA SAHASI

ASİ SIZDIRMA SAHASI

YUMUŞATMA

HIZLI KUM
FİLTRASYONU

OZONLAMA

HIZLI KUM
FİLTRASYONU

YUMUŞATMA

BİOLOJİK
KARBON
FİLTRASYONU

YAVAŞ KUM
FİLTRASYONU

YAVAŞ KUM
FİLTRASYONU

Şekil 6. Leiguin proses akış şeması
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11 No’lu İşlem (Ters Yıkama Suyu Arıtımı)
Ters yıkama suyu arıtımı işlemleri, içme suyu arıtımı yapan bu tesisde bir yardımcı işletme
konumunda bulunmaktadır.
Kirlenen hızlı kum ve aktif karbon filtre yataklarının hava ve su ile geri yıkama işlemleri sırasında yılda
2 ila 3 milyon ton atık su meydana gelmektedir.
On adet Dyna Sand filtre bu suyun yeniden kullanımını sağlamaktadır. Bu işlem çok faydalı olmakta ve
çevrenin büyük miktarda atık su ile kirlenmesini önlemektedir.
Ters yıkama suyu Dyna Sand filtrelerine girmeden önce az miktarda Demir üç Klorür ilave edilerek
pıhtılaştırma (Coagulation) yaptırılır.
Kum’ un içinde tutulan partiküller bir hava pompası’ nın kumu karıştırması ile dışarı atılır.
Temizlenen ters yıkama suyu daha sonra 7a ile gösterilen yere geri gönderilerek içme suyu arıtma
sistemine yeniden karıştırılır.
Teknik Özellikler :
•
•
•

Toplam 10 adet Dyna Sand filtre bulunmakta, bunların 4 adedi Hızlı Kum Filtrelerinden 4 adedi
Aktif Karbon filtrelerinden gelen geri yıkama suları için, diğer 2 adedi ise ihtiyaca göre
kullanılmaktadır.
Demir üç Klorür (FeCl 3 ) Dozlaması : 1–3 ppm
2
Çamur Depolama
: Toplam alanı 3000 m olan 4 adet çamur kurutma sahası

12 No’ lu İşlem (Yavaş Kum Filtrasyonu)
Arıtma zincirindeki son işlem yavaş kum filtrasyonu’dur.
Su burada ince taneli kuvarz filtre yataklarından çok düşük hızlarda geçerek son filtreleme işlemi
yapılır.
Buradaki toplam filtreleme alanı 32.000 m ’dir.
2

Hızlı filtrasyon işlemindeki 2.400 m ’lik alanla kıyaslandığında iki işlem kalitesi arasındaki fark çok açık
görülmektedir.
2

Bir önceki aktif karbon filtre yataklarından geçmeyi başaran küçük partiküller burada tutulur.
Bu son işlemden çıkan su berrak, lezzetli ve hijyenik özellikte olur.
Teknik Özellikler :
•
•
•

2 Grup yavaş filtre sistemi bulunur.
2
2
Leiduin I
: Her biri 2000 m olan 7 ünite, Her biri 1000 m olan 8 ünite
2
Leiduin II
: Her biri 1000 m olan 10 ünite
Filtrasyon Hızı
: Maksimum 0,5 m/h.
Filtre Yatağı
: Çakıl ve Taşıyıcı Yatak , 1.2 m
İnce Kum’ lu Üst Yatak , 0.85–1.3 m
Kum Kalınlığı
, 0.18–0.32 mm
Kullanım Süresi
, 3–12 ay
Ters Yıkama
, Kum Değistirme
Bu işlem, Leiduin I’de Manual
Leiduin II’de Mekanik ve Yarı Otomatik
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FeCl3
(Demir 3 Klorür)
Çamur
Su
(7a’ya döner)

O2 (Oksijen)

O2
NaOH
(Kostik Soda)

Su Hava

12

10

13

14

Şekil 7. Leiduin’den taşıma ve arıtma işlemleri
13 No’lu İşlem (Depolama)
Su bu işlemde içme suyu olarak kullanılabilecek durumdadır.
Toplam kapasitesi 13.400 m olan iki bölümlü bir depoda toplanır.
3

Kullanıcılardan gelen talep çeşitli zamanlarda farklılık gösterir. Gündüzleri yüksek, geceleri düşük olur.
Bu depolar vasıtası ile üretimi sabit tutmak mümkün olur.
Burada ayrıca acil durumlarda depolama ve nakil sisteminde devreye sokulmak üzere Sodyum
hipoklorit klorlama bölümü bulunmaktadır.
Teknik Özellikler :
Leiduin I
Leiduin II

3

: 5000 m efektif hacim
3
: 8400 m efektif hacim

14 No’lu İşlem (Transport ve Dağıtım)
Normal bir günde Leiduin tesisleri 180.000 m içme suyu üretir, sıcak bir yaz gününde ise günlük
3
üretim 240.000 m ’e kadar çıkabilmektedir.
3

İki adet yüksek kapasiteli pompalama istasyonu toplam 19 pompa kullanarak suyu tüketicilere
ulaştırmaktadır.
Toplam suyun yaklaşık % 70’i büyük çaplı borular ile Amsterdam’a pompalanmakta, orada ya
doğrudan, ya da rezervuarlar aracılığı ile tüketicilere dağıtılmaktadır.
Geriye kalan % 30’u ise doğrudan çevredeki yerleşim bölgelerine pompalanmaktadır.
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Teknik Özellikler :
Leiduin I
:
Sabit Devirli Pompalar
3

3 x 2100 m /h (300 kPa)
3
2 x 2700 m /h (140 kPa)
3
3 x 2400 m /h (380 kPa)
3
1 x 800 m /h (150 kPa)

Leiduin II
:
Sabit Devirli Pompalar
3

1 x 2100 m /h (300 kPa)
3
1 X 800m /h (150 kPa)
Değişken Devirli Pompalar
3

2 x 3100 m /h (375 kPa)
3
1 x 950 m /h (550 kPa)
3
1 x 1260 m /h (330 kPa)
3
1 x 350 m /h (420 kPa)

SONUÇ
Yukarıdaki açıklamalarımızda doğa’da kısıtlı miktarlarda bulunan tatlı su kaynaklarının genelde
doğrudan alınıp kullanılamayacak kalitede olduğunu, bir kısmının da yine insanlar tarafından
kirletildiğini ve yine aynı insanların gereksinimler ortaya çıktığında günümüz modern teknolojilerini
kullanarak kirletilmiş suları arıtıp nasıl kullanılıp içilebilecek hale getirildiğini gördük.
Bu arada bu işlemlerin yapılması sırasında meydana gelen tonlarca atığın da yeniden çevreyi
kirletmesine karşın alınan önlemlere süremizin elverdiği nisbet’ de özet olarak değindik.
Dileğimiz, ülkemizde de bu tür tesislerin yapılması ve halkımızın tüm ülke çapında sağlıklı suya
kavuşmasıdır. Kalkınmış olmanın diğer bir ölçeğinin de ülkede fert başına kullanılan suyun miktarı ve
kalitesi olduğu hepimizin malumudur.
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[1] AMSTERDAM WATER SUPPLY (Amsterdam Sular İdaresi) Yayınları.
[2] INTERNATIONAL OZONE ASSOCIATION – The Amsterdam Leiduin Ozonation Plant Regional
Conference on Ozone, Amsterdam, Sept. 1996 / Aquatech 96
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TEKSTİL İŞLETMELERİNDE NEM YALITIMI
Füsun DOBA KADEM
R. Tuğrul OĞULATA

ÖZET
Tekstil endüstrisinde kaliteli ve verimli bir üretim, işletme içi sıcaklık ve bağıl nem değeriyle doğrudan
ilişkili olmaktadır. Genel olarak üretim aşamasında işletme içerisindeki havanın bağıl nem derecesi,
uygulama şekline göre değişmekle beraber oldukça yüksek değerlerde seyretmektedir. Kaliteli ve
verimli bir üretimin gerçekleştirilebilmesi için işletme ortamında aynı nem değerlerinin, değişen dış
iklim şartlarına rağmen korunması gereklidir. Ancak yüksek bağıl nem; işletmeyi çevreleyen yapı
elemanlarının çok kısa sürede yıpranmasına neden olmakta ve özellikle tavan bölgesinde oluşan
yoğuşma suyu tekstil makinalarının kısa sürede kullanılamaz duruma gelmesine, onarım masraflarının
artmasına ve üretim bozukluklarına sebep olabilmektedir. Bu amaçla çalışmada; tekstil işletmelerinde
bulunan yüksek nem değerlerinde, yoğuşma olayının meydana gelme ve önlenme durumları üzerinde
durulmuş, ayrıca dış ortamdan yapı elemanları aracılığıyla gelen nemin durdurulması için nem yalıtım
şekillerine dikkat çekilmek istenmiştir.

GİRİŞ
Tekstil endüstrisinde, işletme içinde istenilen kalitede ve verimlilikte üretimin gerçekleştirilmesi, iç
ortamın sıcaklık ve bağıl nem bakımından ham madde ve uygulanan proses türüne bağlı olarak belirli
şartlarda bulunmasını gerektirmektedir. Bilindiği gibi tekstil işletmelerinde uygulanan prosesler gereği,
yüksek bağıl nemde çalışılmakta ve kaliteli üretim için yaz-kış yaklaşık aynı şartların sağlanması
gerekmektedir. Ancak yüksek bağıl nem, özellikle kış şartlarında soğuk yüzeylerde terleme olarak ta
ifade edilen su buharının yoğuşarak damlaması problemini de beraberinde getirmektedir.
Bilindiği gibi hava içerisindeki su buharı miktarı, havanın doymuş su buharı miktarına eşit sıcaklığa
kadar soğutulduğunda doymuş duruma gelmektedir. Su buharı ile doymuş durumdaki hava, daha da
soğutulduğunda içindeki su buharını tutamaz hale gelmekte ve yoğuşma başlamaktadır. Havanın
yoğuşma sıcaklığı, büyük oranda sahip olduğu bağıl neme bağlıdır. Ancak sıcaklığın yükselmesiyle
birlikte havanın su buharı alma yeteneği de artmaktadır.
Fiziksel bir olay olan yoğuşmanın önüne geçilebilmesi genel olarak;
•
•
•

Yapı içerisindeki aşırı nemin bir şekilde dışarı atılması
Yapı iç ortam sıcaklığının (ısıtma yoluyla) artırılması
Yoğuşma olan yüzeylerin ısı yalıtımıyla, yüzey sıcaklığının düşmesinin önlenmesi

yöntemlerinden birisiyle gerçekleştirilebilmektedir. Ancak hem tekstil işletme şartları açısından hem de
ekonomiklik bakımından en uygun yöntem ısı yalıtımıyla, yoğuşma olan yüzeylerin sıcaklığının belirli
seviyelerde korunması işlemidir.
Bu amaçla tekstil işletmelerinde yoğuşmanın önüne geçilebilmesi için, ısı ve su yalıtımı
uygulanmalıdır. Ancak yalıtım sırasında yoğuşma sıcaklığı dikkate alınarak, yalıtım türüne göre yalıtım
kalınlığının belirlenmesi gerekmektedir. Tavan ve duvarda ısı yalıtım kalınlıklarının seçiminde iç yüzey
sıcaklığının su buharının yoğuşma sıcaklığının üzerinde olmasına dikkat edilmelidir.
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Bu çalışmada tekstil işletmelerinde bağıl nem, nemin işletmeye etkileri ve işletmelerde nem yalıtımı
için dikkat edilmesi gerekenler üzerinde durulmuştur.

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE NEMİN ÖNEMİ
Tekstil işletmelerinde üretimin istenilen kalite ve verimlilikte sağlanabilmesi için, sıcaklık ve bağıl
nemin uygulanan proses ve hammadde türüne bağlı olarak belirli değerler altında tutulması
gerekmektedir. Bilindiği gibi tekstil endüstrisinde; kullanılan hammadde ve ürünlerin bünyesine nem
alma ve bünyesinden nem verme özellikleri nedeniyle, belirli sınırlar arasında kalacak şekilde nem
kontrolü yapılmakta, uygulama şekline ve hammadde türüne göre değişmekle beraber genellikle
yüksek nem değerlerinde üretim gerçekleştirilmektedir.
Tekstil işletmelerinde üretim verimine etki eden en önemli parametre bağıl nem olmaktadır. İşlem
gören elyafların şişmemesi, gerilme değişimine uğramaması ve kolay işlenmesi için bağıl nem
değerlerinin yüksek tutulması ve yaz-kış yaklaşık aynı şartların sağlanabilmesi gerekmektedir [1].
Genel olarak tekstil işletmelerinde üretim açısından ortam havası bağıl neminin %65±2, sıcaklığın ise
20±2 °C olması yeterli görülmektedir. Ancak işlenen hammaddenin türüne ve uygulanan prosese göre
bağıl nem ve sıcaklık değerleri değişiklik gösterebilmektedir. Tablo 1’de işlem gören hammaddenin
türüne bağlı olarak yaz ve kış mevsiminde çeşitli prosesler için işletmelerin ihtiyaç duyduğu bağıl nem
ve sıcaklık değerleri verilmiştir [2].
Tablo 1. Bazı tekstil işletmelerindeki proseslerde istenen bağıl nem ve sıcaklık değerleri [2].
Havanın
sıcaklığı (˚C)
Kış
Yaz

Depolama
Harman-hallaç işlemleri
İplik hazırlama işlemleri
İplik işlemleri
Dokuma hazırlama işlemleri
Dokuma işlemleri

25
25
24
25
22
22

25
28
24
30
22
22

Bağıl Nem
Değeri (%)
≥65
50
55
50-65
65
80

İpek

Büküm işlemleri
Dokuma hazırlama işlemleri
Dokuma işlemleri

22
22
22

27
27
27

70-75
60-70
60-70

Viskoz

Dokuma hazırlama işlemleri
Dokuma işlemleri

22
22

27
27

60-70
60-70

Naylon

Dokuma işlemleri
Örgü veya trikotaj işlemleri

22
27

27
27

70-80
55

24
20

30
27

60-80
65-80

23
26
26
≥20
20

23
26
26
≥20
20

65
55-70
60-75
65-75
75-85

Tekstil
Maddesi

Ham pamuk

Proses

Sentetik elyaf İplik işlemleri
Finisaj işlemleri

Keten,
kenevir

İplik hazırlama işlemleri
Yaş iplik işlemleri
Kuru iplik işlemleri
Dokuma hazırlama işlemleri
Dokuma işlemleri
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TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE YÜKSEK NEMİN MEYDANA GETİRDİĞİ PROBLEMLER
Tekstil işletmelerinde kaliteli ve verimli bir üretimin gereği olarak iç ortam bağıl neminin sürekli yüksek
değerlerde seyretmesi gerekmektedir. Ancak yüksek nem değerlerinde çalışılması, özellikle kış
şartlarında dış havanın soğuk olması nedeniyle işletmenin ısıl açıdan zayıf olan tavan, dış duvar, dış
pencere bölgelerinde yoğuşmaya neden olmaktadır. Dış hava sıcaklığı ile içerdeki bağıl nem ve
sıcaklık değerine bağlı olarak değişen yoğuşma; işletmenin yapı elemanlarının çok kısa sürede
kullanılamaz duruma gelmesine yol açmakta ve özellikle ısıl direnci düşük tavan bölgesinde oluşan
yoğuşma suyunun dokuma, iplik eğirme vb. makinalarının üzerine düşmesi neticesinde makinaların
kısa sürede kullanılamaz duruma gelmesine, onarım ve bakım masraflarının artmasına ve üretim
bozukluklarına neden olabilmektedir [1].
Yoğuşmadan kaynaklanan problemlerin nispeten giderilebilmesi için dış ortamla münasebeti bulunan
kısımların özellikle dış duvar ve çatı bölgelerinin yeterli derecede yalıtımlarının yapılmasına ihtiyaç
bulunmaktadır. Ancak böylece sözkonusu bu bölgelerin iç yüzeylerinde oluşacak yoğuşma suyu
önlenebilmektedir. Yapı elemanlarının iç yüzey sıcaklıklarının, iç ortam sıcaklığı ve bağıl nem değerine
bağlı olarak yoğuşmanın olabileceği sıcaklıktan yüksek olması gerekmektedir. Genel olarak
yoğuşmanın önlenebilmesi için emniyet payının da dikkate alınması suretiyle yapı elemanı iç yüzey
sıcaklığının, yoğuşma sınır sıcaklığından 1-2 °C fazla alınması uygun olmaktadır [3]. Bu amaçla yapı
elemanlarında; ısıl dirençlerinin dikkate alınarak dış ortam proje sıcaklığında, istenen işletme içi
sıcaklık ve bağıl nem değerleri esas alınarak, yoğuşmanın önlenebileceği yapı elemanı iç yüzey
sıcaklığının belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenen iç yüzey sıcaklığı ile de işletmenin yapı
elemanlarında yoğuşmanın önlenebilmesi için sahip olmaları gereken ısıl dirençleri ve dolayısıyla
ihtiyaç duyulan ısı yalıtım malzemesi tipi ve kalınlığı tespit edilebilmektedir. Buna göre yapı elemanının
minimum ısıl direnci için
R ye ≥

1

Ti - Tdış

αi

Ti - Tiy

- (

1

αi

+

1

αi

)

(1)

eşitliği yazılabilmektedir. Burada α i iç yüzey ısı transfer katsayısı (W/ m C), T i iç ortam sıcaklığı ( C),
o
o
T dış dış ortam sıcaklığı ( C), T iy yapı elemanı iç yüzey sıcaklığı ( C)’dır. R ye yapı elemanının ısıl
direnci olup
2 o

R ye = ∑

o

s

λ

(2)

şeklinde tanımlanmaktadır. s yapı malzemesinin kalınlığı (m), λ ise yapı malzemesi ısı iletim katsayısı
o
(W/m C)’dır. Eşitlik 1’den yararlanılarak değişik dış ortam sıcaklıklarında, işletmede ihtiyaç duyulan
farklı iç ortam sıcaklık ve bağıl nem değerlerinde, dış cepheye bakan yapı elemanlarında yoğuşmanın
önleneceği minimum ısıl dirençler hesaplanarak, işletme binasında kullanılan yapı elemanlarının
hangi ısı iletim katsayısına sahip malzeme/malzemelerden yapılması veya hangi kalınlıklarda olması
o
gerektiği tespit edilebilmektedir. Şekil 1’de dış ortam sıcaklığının 10 C olması durumunda, iç ortam
sıcaklığına bağlı olarak değişik iç ortam bağıl nem değerleri için gerekli yapı elemanı ısıl direnci
gösterilmiş bulunmaktadır.
Örneğin, dış ortam sıcaklığı 10 C, iç ortam sıcaklığı 20 C ve bağıl nem %70 değerindeyken yapı
2 o
elemanının ısıl direncinin 0.27 m C/W olması gerektiği şekilden tespit edilebilmektedir. Bu değerin
o
sağlanması için, ısı iletim katsayısı 0.7 W/m C olan dolu tuğla duvar kullanılması durumunda duvar
o
kalınlığının 19 cm, ısı iletim katsayısının 0.5 W/m C olduğu boşluklu tuğla kullanılması durumunda ise
duvar kalınlığının 13.5 cm olacağı hesaplanabilmektedir. Yoğuşmanın önlenebilmesi için mevcut
işletmelerde, ısıl direncin yetersiz olduğu hallerde ısı yalıtım malzemeleriyle takviye yapılmalı,
aydınlatma amaçlı cam yüzeylerde ise söz konusu yüzeylerin ısıtılması ve yeterli düzeyde hava
hareketinin sağlanması veya yoğuşma suyunun işletme içindeki ürünlere, makinalara ve cihazlara
zarar vermeyecek şekilde toplanmasını sağlayacak bir tesisat hazırlanmalıdır [1].
o

o
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Şekil 1. Yoğuşma olmaması için minimum yapı elemanı ısıl direncinin, havanın bağıl nemine
bağlı olarak, iç ortam sıcaklığı ile değişimi

NEM YALITIMI
Çatılarda Nem Yalıtımı
Geniş ve düz çatı açıklıkları getiren sanayi yapılarının ve büyük ticaret merkezlerinin çatı
konstrüksiyonu olarak seçtikleri hafif metal çatıların, nem yalıtımları için bitümlü su yalıtımı çözümü
son yıllarda hızla yaygınlaşmaktadır.
Petrol kökenli yapı malzemesi olan bitüm, günümüz teknolojisi ile modifiye polimer bitümler olarak
termoplastik polimerlerin cinsine göre elastomerik veya plastomerik olabilmektedir. Plastomerik bitüm,
sıcak iklimli bölgelerde tercih edilen, şeklini koruyarak plastik deformasyon özelliği olan bitüm türü olup
şalümo ile uygulanmaktadır. Elastomerik bitüm ise soğuk iklimli bölgelerde tercih edilen, elastik
deformasyon özellikli şalümo veya sıcak asfalt tekniği ile uygulanan bitümdür [4].
Bitüm esaslı su yalıtım örtüleri taşıyıcı, kaplama bitümü ve yüzey kaplaması olarak üç temel parçadan
oluşmaktadir. Yalıtım örtülerinde taşıyıcılar, su yalıtımında bitümün örtü şeklinde standartlaşmasını
sağlarken aynı zamanda yalıtım örtüsünün kopma, yırtılma, delinme, çekme mukavemeti gibi
performanslarını da oluşturmaktadır. Günümüzde taşıyıcı malzemesi olarak anorganik esaslı
materyallere yönelinmiş olup, cam tülü ve polyester keçe en çok tercih edilen materyallerdir. Yüzey
kaplamasında polimer örtüler şalümo veya sıcak asfalt tekniği ile
•
•

Her iki yüzü polietilen film, ince kum veya talk kaplaması
Bir yüzü reflektif mineral veya metal folyo, diğer yüzü polietilen film, ince kum veya talk kaplaması

yöntemlerinden biriyle imal edilmektedir [4].
Elastomerik polimer bitümlü su geçirmez örtü, genellikle prefabrik sistemlerde ve hafif metal çatılarda
tercih edilen, cam tülü veya polyester keçe taşıyıcılı SBS esaslı termoplastiklerle modifiye edilmiş,
elastomerik polimer bitüm kaplı su yalıtım örtüsüdür.
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Su yalıtımında en çok problem yaratan yapı elemanı olan çatılarda; bitüm esaslı yalıtım
malzemelerinin kullanımları çatı türüne bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Genel olarak çatı
sistemleri soğuk ve sıcak çatılar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
Soğuk Çatılar: Aralarında dış ortamla bağlantısı yapılmış bir hava boşluğu bulunan, alt ve üst
kabuktan oluşan çatılar soğuk çatı olarak ifade edilmektedir. Tavan döşemesi ile çatı yüzeyi arasındaki
boşluk kışın soğuk olup oturtma çatılar bu gruba örnek olarak verilebilmektedir. Soğuk çatılarda üst
kabuk, konstrüksiyonun kar, yağmur, rüzgar, güneş ışınları vb. etkilere karşı korunması amaçlı olup
üst kabuğun eğimi, çatı bölmesinin havalandırmasının kolay bir şekilde olmasına etki etmektedir. Üst
kabuğun eğimi arttıkça çatı daha elverişli bir yapı şeklini almakta, özellikle beton ve ahşap çatılarda bu
durum avantaj yaratmaktadır. Üst kabuğun yalıtım fonksiyonu olmadığı gözönüne alındığında; katron
ahşap çatılarda yoğuşma suyu tehlikesi sözkonusu değilken asbest çimento çatılarda problem teşkil
etmekte, metal çatılarda da taşıyıcı tavan olarak kullanılarak üstünün ısı yalıtım malzemesiyle
korunarak uygulanması yoluna gidilebilmektedir. Soğuk çatılarda alt kabuğun işlevi; hava sızdırmazlık,
ısı yalıtımı ve buhar geçirmeme şeklinde sıralanabilir [3]. Şekil 2'de soğuk çatı alt kabuğu verilmiştir.

Şekil 2. Soğuk Çatı Alt Kabuğu
Sıcak Çatılar: Üst tarafı ısı yalıtımlı, mümkün olduğunca gözeneksiz betonarme, çelik, hafif metal
veya ahşap çatı örtüleri sıcak çatı olarak tanımlanmaktadır (şekil 3). Çatı kaplaması, üzerinde gezilen
veya gezilemeyen madeni takviyeli olarak imal edilebilmektedir. Her iki konstrüksiyonda da çatı
kaplaması su sızdırmaz özellikte olmalıdır. Sıcak çatı, buhar kesici, yardımcı döşeme (üzerine
yerleştirilecek buhar kesici için kuru bir zemin oluşturma ve taşıyıcı konstrüksiyonda pürüzleri örtme
işlevlerini görür), ısı yalıtım tabakası, basınç dengeleme tabakası ve su yalıtım örtüsü
materyallerinden oluşmaktadır [3].

Şekil 3. Sıcak Çatı
Günümüzde klasik sıcak çatı sistemlerinden farklı olarak ‘ters çatı’ olarak ifade edilen çatılar
geliştirilmiştir. Klasik çatı izolasyon sistemlerinde su yalıtım malzemesi ısı yalıtım malzemesinin
üzerinde yer almakta ve ısı yalıtımının altına da buhar kesici yerleştirilmektedir. Sistemin akıtma
riskinin fazla oluşu, kaliteli buhar kesici kullanımının gerekliliği, su yalıtımının rijit olmayan ısı yalıtım
tabakası üzerine yerleşiminde kalifiye elemana ihtiyaç duyulması, ancak kuru hava şartlarında
sistemin kurulabilmesi dezavantajlarından dolayı ısı tutucu elemanın su yalıtım tabakasının üstünde
bulunduğu ters çatılar tercih edilmektedir. Isı tutucu eleman olarak kapalı hücreli polistren sert köpük
tercih edilmekte olup sistemde buhar kesici ve dengeleyici tabaka gereksinimi bulunmamaktadır [5].
Şekil 4’te verilen ters çatı tipi bitüm esaslı yalıtım örtüsü kullanılarak oluşturulmuştur [6]. Bu çatı tipinde
ısı yalıtım levhalarının yerleştirileceği yüzeyin düzgün olmasına dikkat edilmeli, yağmur suyunun kısa
sürede tahliyesini sağlamak ve ısı yalıtım levhalarının altında birikinti oluşmasını önlemek için çatıya
%2 eğim verilmelidir. Isı köprülerini minimuma düşürmek amacıyla ısı yalıtım levhaları binili olarak
kullanılmakta olup biniler arasına granülametrik malzeme girişini önlemek için keçe veya jeotekstilden
filtre tabakası kullanılmaktadır.
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Şekil 4. Üzerinde Gezilmeyen Çatı
15-30 mm çakıl, filtre tabakası üzerinde kullanılarak, rüzgarın ısı yalıtım levhalarını yerinden
oynatması veya suyun ısı yalıtım levhalarını hareket ettirmesi problemlerine karşı, koruma tabakası
oluşturulmaktadır. Çakıl yerine koruma tabakası olarak karo veya beton da kullanılabilmektedir .
Ancak, binanın statik hesaplarında çakıl, karo veya betonun ağırlıklarıda dikkate alınmalı, ısı yalıtım
levhaları şaşırtmalı ve derz yerleri arasında açıklık kalmayacak şekilde döşenmelidir [6]. Şekil 4’te
verilen çatı tipinin avantajları; su yalıtım örtülerini ısıl tahripten koruma, UV ışınlarına karşı su yalıtım
örtüsünün dayanıklılığını sağlama, yoğuşma suyunun neden olacağı problemleri ortadan kaldırma,
buhar kesici tabaka kullanımına gerek kalmamasından dolayı ekonomik kazanç, mevcut çatılarda
herhangi bir söküm işlemi olmaksızın ısı yalıtım tabakasının yenilenebilmesi ve sökülmüş
materyallerin yeniden kullanılabilmesi şeklinde sıralanabilir. Şekil 5’te yine bir ters çatı örneği
verilmiştir.

Şekil 5. Ters Çatı
Şekil 5’te eğimi %5’ten az olan çatılar için verilen ters çatıda, su yalıtım örtüsü olarak polyester keçe
taşıyıcılı (180 g/m2) ve cam tülü taşıyıcılı (60 g/m2) polimer bitümlü örtüler kullanılabilmektedir. Şekil
4’ten farklı olarak şekil 5’te astar tabakası kullanılmış olup, astar tabakasının görevi bitüm örtülere iyi
bir yapışma yüzeyi sağlamaktır. Astar tabakası, metal yüzeylere solüsyon, beton yüzeylere emülsiyon
şeklinde soğuk olarak sürülen bitüm esaslı bir materyaldir. Isı yalıtım malzemesi olarak ektrüde
polistren kullanılabilmektedir. Şekil 6’da bir başka yalıtım konstrüksiyonu örneği verilmiştir. Burada
kullanılan su yalıtım örtüleri bir yüzü renkli mineral kaplı PES keçe taşıyıcılı ve cam tülü polimer
bitümlü örtülerdir. Elastopast yapıştırma, buhar dengeleyici olarak kullanılan, ısı tutucu tabaka üzerine
noktasal veya şeritsel olarak yapıştırılarak, olası su buharının yalıtım tabakaları altında dengeli
biçimde yayılmasının sağlayan bitümlü örtüdür [4].

Şekil 6. Isı Yalıtımlı Hafif Metal Çatı
Ters çatı sisteminde kullanılan ektrüde polistren sert köpük, ısı yalıtım levhaları; %100 kapalı
gözenekli, kapilaritesi olmayan bir yapıda olup buhar difüzyonuna yüksek direnci ve boyutsal
stabilitesinin yüksekliği avantajlarından dolayı geniş kullanım alanı bulmaktadır. Şekil 7 ve 8’de
sırasıyla klasik ve ters çatı sistem kesitinde yoğuşmaya bağlı olarak sıcaklık değişimleri verilmiştir [5].
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Şekil 7. Klasik Sistemde Kesitte Sıcaklık Değişim Eğrisi

Şekil 8. Ters Çatı Sisteminde Kesitte Sıcaklık Değişim Eğrisi
Duvarlarda Nem Yalıtımı
Bilindiği gibi izolasyon uygulamalarında en büyük problemlerden biri ısı köprülerinin oluşmasıdır. Isı
köprüleri, yapı konstrüksiyonunun çevreden daha düşük ısı yalıtım değeri içeren bölgeleri olup, ısının
soğuk tarafa doğru akışı sözkonusudur. Isı geçiş direncinin çok düşük olması iç yüzey sıcaklığının da
çok düşük olmasına ve neticede yoğuşma suyunun oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bir yapı
elemanının ısı köprülerince kesilmiş olması ısı yalıtımının tam olarak sağlanamadığını göstermektedir
[3]. Şekil 9 ve 10’da ısı köprülerini önleyecek şekilde hazırlanmış bir dış duvarın dıştan ve içten
yalıtımı gösterilmiştir [7]. Burada kullanılan ısı yalıtım levhaları, duvarların dış yüzüne yapıştırma harcı
ile geçici olarak tutturulup yalıtım tespit dübelleri ile duvara tespit edilmekte, üzerine astar sıva sürülüp
sıva taşıyıcı file astarla birlikte yapıştırılarak gerilmektedir. Filenin üzerine ikinci kat astar sürülerek son
kata hazır sıva uygulanmaktadır. Dıştan ısı yalıtımının yapılmadığı durumlarda dış duvara içten
izolasyon yapılabilmektedir. Dış duvar izolasyonlu ise döşemelerin dış duvara bağlandığı kısımda ısı
köprüleri oluşacağından bu durumda, duvarın içten yalıtımı yapılmamaktadır [7].
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Şekil 9. Dış Duvar Dış Yalıtımı

Şekil 10. Dış Duvar İçten Yalıtımı

SONUÇ
Bilindiği gibi tekstil işletmelerinde uygulanan prosesler gereği, yüksek bağıl nemde çalışılmakta ve
kaliteli üretim için yaz-kış yaklaşık aynı şartların sağlanması gerekmektedir. Ancak yüksek bağıl nem,
özellikle kış şartlarında soğuk yüzeylerde yoğuşma problemini de beraberinde getirmekte, işletmeyi
çevreleyen yapı elemanlarının çok kısa sürede yıpranmasına neden olmakta ve özellikle tavan
bölgesinde oluşan yoğuşma suyu tekstil makinalarına zarar vermekte, makinaların onarım
masraflarının artmasına ve üretim bozukluklarına sebep olabilmektedir. Tekstil işletme şartları
açısından yoğuşmanın önüne geçilebilmesi için en uygun yöntem ısı yalıtımıyla, yoğuşma olan
yüzeylerin sıcaklığının belirli seviyelerde korunması işlemidir. Yoğuşmadan kaynaklanan problemlerin
nispeten giderilebilmesi için dış ortamla münasebeti bulunan kısımların özellikle dış duvar ve çatı
bölgelerinin yeterli derecede yalıtımlarının yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak böylece
sözkonusu bu bölgelerin iç yüzeylerinde oluşacak yoğuşma suyu önlenebilmektedir. Yapı
elemanlarının iç yüzey sıcaklıklarının, iç ortam sıcaklığı ve bağıl nem değerine bağlı olarak
yoğuşmanın olabileceği sıcaklıktan yüksek olması gerekmektedir. Yoğuşmanın önlenebilmesi için
mevcut işletmelerde, ısıl direncin yetersiz olduğu hallerde ısı yalıtım malzemeleriyle takviye yapılmalı,
aydınlatma amaçlı cam yüzeylerde ise söz konusu yüzeylerin ısıtılması ve yeterli düzeyde hava
hareketinin sağlanması veya yoğuşma suyunun işletme içindeki ürünlere, makinalara ve cihazlara
zarar vermeyecek şekilde toplanmasını sağlayacak bir tesisat hazırlanmalıdır. Ayrıca dış ortamdan
çatı ve dış duvarlar aracılığıyla işletme içerisine gelen nemin de durdurulması ve bu amaçla uygun
nem yalıtımının yapılması gerekmektedir.

__________________________________ 899 _______
KAYNAKLAR
[1] OĞULATA, R.T. Tekstil İşletmelerinde Yoğuşma ve Önlemi, 74-81, Termodinamik, 1997.
[2] KÖKTÜRK, U.'İklimlendirme ve Klimatoloji Tekniği', Eğitim Yayınları, 1978.
[3] ÖZER, M.'Isı-Su Yalıtımları Hesaplama Esasları-Konstrüktif Detaylar', Özer Yayınları, 1982.
[4] TÜRK, E., BONFIL, J.'Btm Bitümlü Tecrit Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş. Kataloğu'
[5] Roofmate JL ile Düz Çatılarda Isı Yalıtımı Kataloğu, Dow Chemical Company
[6] Btm Bitümlü Tecrit Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş. Polpan Ters Çatı Kataloğu'
[7] İzocam Foamboard Extrude Polistren Yalıtım Kataloğu

ÖZGEÇMİŞ
Füsun DOBA KADEM
1972 yılı Kahramanmaraş doğumludur. Lisans öğrenimini 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış, 1996 yılında aynı bölümü Yüksek Mühendis olarak bitirmiştir.
Bir süre Adana Meslek Yüksekokulu İklimlendirme-Soğutma Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak
görev yapmış olup halen aynı üniversitenin Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak
görev yapmaktadır.
R. Tuğrul OĞULATA
1963 yılı Tarsus doğumludur. Lisans öğrenimini 1985 yılında Çukurova Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış, aynı üniversiteden 1990 yılında Doktor, 1994 yılında da
Termodinamik Anabilim Dalı’nda Doçent ünvanını almıştır. Halen aynı üniversitenin Tekstil
Mühendisliği Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmaktadır.

99’ TESKON PROGRAM BİLDİRİLERİ / TES -59

Pürüzlü Borularda Yük Kayıpları ve Fraktal Geometri

LEVENT KAVURMACIOĞLU
CAHİT ÖZGÜR
BARIŞ GÜMÜŞEL

İstanbul Teknik Üni.
Mak. Fak.

__________________________________ 903 _______
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ÖZET
Borularda yük kayıplarının hesaplanmasında bugün geniş çapta kullanılan Moody diyagramının
endüstriyel borularda geçerli olduğu ve bu diyagramın Nikuradse tarafindan yapay kum pürüzlülüğüne
sahip borular üzerindeki yapılan deney sonuçlarına uymadığı bilinmektedir. Gözlenen farkın, bu
çalışmada, doğal pürüzlülüğün fraktal karakterinden doğduğu, fraktal geometri hakkında bazı temel
bilgiler hatırlatılarak gösterilmeye çalışılmıştır.
Mandelbrot tarafından “ doğanın geometrisi “ olarak tanımlanan fraktal geometrinin çeşitli modern
uygulamalar arasında bu olaya da ışık tutması ilginçtir. Ayrıca Moody diyagramına ek olarak verilen
eşdeğer pürüz yüksekliklerinin geçerliliği ve imalat yerine ve şekline ne derecede bağlı olduğu
gündeme getirilmiştir. Bu arada bir seri deney yapılmış ve yük kaybı dışında yüzeylerin fraktal
boyutları da ölçülmeye çalışılmıştır. Bu yönde proje mühendisine tam fayda sağlayacak bir sonuca
ulaşmak için daha geniş ve kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiği görülmüştür. Ancak bu
bakımdan bu çalışma çerçevesinde ortaya çıkan bir sonuç yük kayıp hesaplarında nominal çaplar
yerine effektif çapların kullanılması gereğidir.

GİRİŞ
Pürüzlü borularda yük kayıpları ile ilgili ilk sistematik deneyler Nikuradse tarafından yapılmıştır. Bu
deneylerde çeşitli çaplarda boruların iç yüzeyleri değişik büyüklükteki kum taneleri ile üniform olarak
kaplanarak yaratılan yapay pürüzlü borularda bir seri kayıp ölçümleri yapılmıştır [1]. Sonuçlar
Üniversel boru kayıp katsayısını boyutsuz bağıl pürüzlülük ve Reynolds sayısı cinsinden gösteren bir
diyagramda toplanmıştır. (Şekil 1)
Bu suretle ilk kez boru kayıplarının boyutsuz bir bağıntı ile temsil edilebileceği gerçeği gösterilmiştir.
Nikuradse söz konusu diyagramın büyük Reynolds sayılarına karşı gelen tam türbülanslı bölgesinde
geçerli olmak üzere yük kayıp katsayısını

 2k 
= −2.0 ⋅ log10   + 1.74
D
l

1

(1)

şeklinde explisit olarak ifade etti. Daha sonra gerçek pürüzlülüğe sahip borular üzerinde yapılmış
deney sonuçları C.F Colebrook [2] tarafından toplanarak pürüzlülük, Reynolds sayısı ve yük kayıp
katsayısı arasındaki ilişki

 k
2.51 
= −2.0 ⋅ λog10 
+
 3.7D R λ 
λ
e



1

bağıntısı ile belirtildi.

(2)
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L.F. Moody [3] bu denklemi kendi adı verilen ve değişik karakterdeki endüstriyel borularda yük kaybını
belirlemeye yarayan bir diyagrama dönüştürdü (Şekil 2). Bu diyagramda ( ε = k/ D ) bağıl
pürüzlülüğü eşdeğer üniform pürüzlülük olarak kabul edilmekte ve doğal pürüzlülüğe sahip boruların
kaybına eş kayıp verecek hipotetik bir “k” pürüz yüksekliği tanımlanarak bağıl pürüzlülük bu değerle
elde edilmektedir .

k
1
=
D 30
k
1
=
D
61.2
k
1
=
D 120
k
1
=
D
252
k
1
=
D 504
k
1
=
D 1014

Şekil 1. Nikuradse diyagramı

Yukarıdaki iki diyagram her ne kadar tam türbülanslı bölgede yapay olarak çakıştırılmış olsalar da
hidrolik olarak pürüzlü bölge den başlayarak tam pürüzlü bölgeye gelinceye kadar ki geçiş bölgesinin
uyuşmadığı açıkça görülmektedir.
Birinci diyagramda kabaca hidrolik olarak pürüzsüz boru eğrisinden kopan eğri yükselmekte ve sonra
sabit kalmaktadır. İkinci eğri ise daha önce kopmakta bundan sonra da daima azalarak ilerlemekte ve
aynı yatay doğru ile birleşmektedir. Deneysel olarak tespit edilen bu paradoksun nedeni uzun süre
belirsiz kalmıştır.
Bu çalışmada gerçek pürüzlülüğün üniform pürüzlülükten fiziksel ve hidrolik açıdan farkının son
yıllarda çok hızlı bir gelişmeye sahne olan Fraktal Geometri ile açıklanmasına çalışılacaktır. Ayrıca
gerçek pürüz geometrisinin karakterize edecek daha rasyonel bir yol aranması amaçlanmıştır. İkinci
bir sorun da bu gün Moody tarafından belirli bir boru tipi için verilen eşdeğer pürüz yüksekliklerinin ne
derecede üretime ve üretim şekline bağlı olduğudur.
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Şekil 2. Moody diyagramı

FRAKTALLIK
Fraktal geometrinin isim babası ve bu yeni görüşün öncüsü Benoit Mandelbrot’ a göre Öklit
geometrisinin aksine olarak doğanın geometrisi fraktalliğe dayanmaktadır [3]. Kıyılar, yer yüzünün
girinti ve çıkıntıları, engebeleri, bulutların konturları, birçok bitkilerin görüntüleri, elektroşimik olaylarda
oluşan aglemerasyon ya da billurlaşmalar, vücudumuzdaki kan, sinir ve solunum şebekeleri ve benzeri
düzenli bir düzgünsüzlükle oluşan tüm doğal oluşumlar fraktal karakter göstermektedir.
Fraktal geometrinin ana karakterlerini açıklamak için çok kullanılan Koch eğrisini vermekle yetineceğiz.
Şekil 3 de görüldüğü gibi ele aldığımız birim uzunlukta bir doğru parçasını her adımda 3 eşit parçaya
bölüyor ve orta üçte bir yerine bir eşkenar üçgenin iki kenarını yerleştiriyoruz Bu algoritma ile
ilerleyerek elde ettiğimiz limit bize teorik olarak fraktalimizi veriyor. Dikkat edilirse burada her kademe
kendinden önceki şeklin 1/3 ölçeğindeki benzerlerinden oluşmaktadır. Bu karaktere kendi kendine
benzerlik deniyor. Limit halde kademe sayısı sonsuza gidince bu benzerlik bütünün benzerlerinin
bütünü oluşturduğu şeklinde yorumlanabilir. Böyle bir eğrinin kendi kendine benzerlik dışında,
•
•

sürekli olmasına karşın hiç bir noktada türevinin tanımlı olamaması,
birbirine çok yakın iki nokta arasında kalan eğri uzunluğunun sonsuz olması,

gibi iki ilginç ve paradoksal özelliği de bulunmaktadır.
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Şekil 3. Koch eğrisinin oluşumu
Fraktal Boyut
Klasik anlamda boyut, Öklit uzayında bir noktanın belirlenmesi için gerekli olan koordinatların sayısı
olarak bilinmektedir. Örneğin düzlem iki boyutlu bir uzayı tanımlar, çünkü burada bir noktanın
durumunu belirtmek için iki koordinata yani iki skalerin bilinmesine gereksinim vardır. Aynı şekilde
doğru parçası tek boyutlu, hacimsel bir şekilde üç boyutludur denir. Burada daima tam sayılar söz
konusudur.
Ancak şimdi yukarıdaki sayıları değiştirmemek üzere boyut kavramına genelleştirme getirebiliriz.
İki boyutlu Öklit uzayında kenarları birim olan bir kare ele alalım (Şekil 4) :bu alanın ölçüsü de ”1“ dir.
2
2
Birimimizi Z = 3 oranında küçültürsek alan ölçümüz A = Z = 3 = 9 kat artar.
“n “ boyutlu bir uzayda A = Z yazılır. Buradan boyut çözülürse
n

n=

log A
log Z

(3)

bulunur.

1
1

1/3
2

2

A=Z =3
n
A=Z

Şekil 4. Birim kare ve 1/3 ölçek küçültülmüşü
O halde eski boyut değerlerini zedelememek kaydı ile fraktaller için bir boyut tanımı yapabiliriz. Bir
şeklin ölçme birimi Z benzerlik oranı kadar küçüldüğünde ölçme değeri A kadar artıyorsa (3) boyut
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ifadesi ile belirir. Buna benzerlik boyutu diyoruz. Daha geniş bir genelleme ile Hausdorf boyutu
tanımlanmaktadır ki kendi kendinin benzer fraktallerde bu iki değer birbirine eşittir. Örnek olarak Koch
triyadiğinin Fraktal boyutunu bulmak istersek Z = 3 olunca bir önceki 1 ölçüsü yerine eğrinin uzunluğu
küçük birime göre A = 4 olduğundan

Fraktal boyut = B =

log A log 4
=
= 1.262
log Z log 3

(4)

olarak bulunur. Görüldüğü gibi tam sayı olmayan bir boyut ile karşı karşıyayız. Fraktal boyut daima
topolojik boyutun üstündedir; ve düzgünsüzlüğün bir ölçüsüdür. Düzgün bir eğrinin boyutu “1” olur;
boyut büyüdükçe düzgünsüzlük artar ve düzlemi dolduracak kadar girintili çıkıntılı bir şeklin boyutu ise
“2” ye yaklaşır
Doğal Pürüzlülükte Fraktallik
Doğal olarak oluşan ya da bir proses ile gerçekleşen malzeme yüzeylerin fraktal modellenmesinin
yüzeyin bir düzlemsel kesitinin yarattığı eğrinin Weierstrass denklemi ile eşleştirilmesi suretiyle
yapılabileceği Majumar ve Berlin tarafından gösterilmiştir [4]. Bu denklemin basitleştirilmiş şekli; B
fraktal boyutu, a genlik faktörü, k1 ise profilin en küçük frekansına karşı gelen tamsayı olmak üzere
(5) denkleminde gösterilmiştir.

( )

∞
y = a ∑ ω1(B −2 )k sin ω1k x
k =k 1

(5)

İşlenmiş metalik yüzeylerde dahi belirli bir frekansın üstündeki pürüzlerin fraktal karakterlerini
muhafaza ettiği gösterilmiştir. (Şekil 5)’de doğal bir pürüzlülük ile aynı fraktal boyuta sahip Weierstrass
fonksiyonu karşılaştırılmıştır. İki profil arasındaki benzerlik dikkat çekicidir.

Şekil 5. Doğal pürüzlülük ve benzer fraktal profil
Burada x koordinatı profilin ilerleme yönünde olup y pürüzün değişimini göstermektedir.
pürüzlülüklerde ω1 ≅ 1.5 olduğu görülmüştür.)

(doğal
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Yük Kayıp Katsayısının Değişiminde Fraktalliğin Rolü
Boru içindeki hız profili göz önüne alınırsa türbülanslı akış halinde dahi boru cidarını kaplayan bir
laminer alt tabak mevcuttur. Bu tabakanın pürüzleri örtmesi halinde boru hidrolik olarak pürüzsüz
sayılır .ve pürüzsüz borunun kaybı ile pürüzlü borunun kaybı arasında fark görülmez. Reynolds
sayısının artması ile laminer alt tabakanın kalınlığı azalacağından ve pürüzler tabakanın dışına
çıkacak ve bu nedenle türbülans üzerine ve bu nedenle kayıp üzerine etkisini gösterecektir. Gerek
Nikuradse diyagramında ve gerekse Moody diyagramında belirli bir pürüzlülük için kayıp eğrisinin
pürüzsüz boru eğrisinden kopuşu bunu gösterir.
Nikuradse ve Moody diyagramlarındaki fark iki diyagramın indirgeme ile aynı şekil üzerinde alınması
ile gösterilmiştir (Şekil 6)
Burada yapay pürüzlülükle fraktal karakterdeki doğal pürüzlülüğün davranışlarının farkını analiz etmek
istiyoruz.

D
= −2.0 ⋅ log10  
 2k 
l
-3.0

1

-2.0
Colebrook ifadesi


D 2 
= −2.0 ⋅ log10 1 + 18.7

l
kR e l 


1

-1.0

0.0
Pürüzlü boru

D
= −2.0 ⋅ log10   = 1.74
 2k 
l

1

1.0

2.0

Pürüzsüz boru

1
λ

3.0

(

= −0.8 + 2.0 ⋅ log10 R e λ

)

Nikuradse Deneyleri

4.0
1

10

2kR e l
D

100

1000

Şekil 6. Kayıp diyagramlarının farklı durumu
a) Yapay pürüzlülük hali :
Re sayısının büyük değerlerinde pürüzler etkisini göstermeye başlayınca eğri pürüzsüz borudan
ayrılıyor. Pürüzlerin arkasındaki girdapların süratle oluşması ve buna bağlı kaybın artması sonucu
Reynolds sayısının artmasından beklenen olumlu etki aşılıyor ve eğri yükseliyor. Reynolds sayısının
çok yüksek değerlerinde hidroliğin ana kurallarından olan Reynolds etkisinin pratik olarak ortadan
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kalkması ile eğri sabit seviyeye gelecektir. Bunu pürüz girdapları açısından değerlendirirsek laminer
filim iyice incelmiş ve pürüzler tam olarak ortaya çıkmış bulunduğundan artık Re'nin artışı pratik olarak
bir şey değiştirmiyor.

Şekil 7. Yapay pürüzlülük ve Doğal pürüzlülük
b) Doğal Pürüzlük hali :
Fraktal cidarda çıkıntılar eşdeğer pürüz yüksekliğinden fazla olduğu için pürüz etkisi daha önce
hissedilmekte ve eğri daha evvel kopmaktadır. Bundan sonra esas fraktalliğin etkisi kendini gösteriyor.
Kendi kendine benzerlik yüzünden film kalınlığı azaldıkça daima yeni ve daha yüksek frekanslı fakat
daha küçük pürüzler devreye giriyor. Bu nedenle pürüz etkisi de gittikçe küçüldüğü için eğri daima
alçalarak ilerliyor ve yatay eşdeğer pürüz eğrisi ile birleşiyor. Aynı nedenlerle doğal pürüzlü boruda
tam pürüzlülüğün sınırı yapay pürüzlülükte olduğu kadar bariz görünmemektedir.
Deney Tesisatı ve Deneyler
Yük kayıp katsayılarının ölçülmesi için (Şekil 8) de şeması görülen deney düzeni yapılmıştır.

A

Test Bölgesi

B

P
Manometreye

Manometreye

Şekil 8. Deney düzeni
Sabit devirli P pompası tesisatı beslemektedir. A ve B vanaları ile debi ayarı yapılmaktadır. Ölçme
bölgesinde giriş etkisinin bertaraf edilmesi ve uzun boru hız profilinin elde edilmesi için boru girişinden
itibaren yaklaşık 50D mesafe bırakılmıştır. Deneyler Borusan A.Ş.’ne ait TSE 301/3 (DIN 2440)
normuna uygun yerli galvaniz borular üzerinde yapılmıştır. Tesisatın olanakları ölçüsünde geniş bir
Reynolds sayısı aralığı taranmaya çalışılmıştır. Bu borulara ait Moody diyagramından alınan eşdeğer
pürüz yüksekliği : 0.15 mm olarak kabul edilmiştir.
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Üniversel yük kayıp bağıntısı birim boydaki basınç düşüklüğü şeklinde

Dp λ V 2
= ρ
DL D 2

(6)

olarak alındığına göre ve burada ortalama V hızı yerine debi cinsinden değeri konduğunda elde edilen

λ=

Dp p 2 D 5
DL 8ρQ 2

(7)

bağıntısında p, D, Q değerleri ölçülerek üniversel kayıp katsayısı bulunacaktır. Dikkat edilirse burada
D çapı bağıntıya 5.kuvvet olarak girmektedir. Bu bakımdan çap değerlendirmesindeki hata kayıp
katsayısının hesabını çok etkileyecektir. Özellikle küçük çaplarda ölçülen çap değeri ile normdaki
nominal değer arasında büyük bir bağıl fark mevcuttur. Daha sağlıklı bir değerlendirme için borunun
su ile doldurularak hacminin ölçülmesi ve bu suretle iç çap ortalamasının(efektif çap) bulunması yolu
seçilmiştir. Tabloda bu değerler kıyaslamalı şekilde gösterilmiştir
Tablo 1. Nominal, ölçülen ve efektif boru çapları .
Anma

1” = 25 mm

1½” = 40 .mm

2” = 50 mm

Nominal iç çap
Dn

25.4

38.1

50.8

Ölçülen iç çap
Di

26.28

41.55

53.14

30.51

43.71

54.84

Hacımsal
Efektif çap
De

Galvanizli boru eşdeğer pürüz yüksekliği Moody diyagramına göre k = 0.15 mm alınarak 1 parmak (25
mm.) boruda elde edilen sonuçlar (Şekil 9) da, 2 parmak (50 mm.) boruda elde edilen sonuçlar ise
(Şekil 10 ) da gösterilmiştir. 1 ½” boru içinde benzer sonuçlar bulunmuştur.
Her iki diyagramda da nominal çap ve ölçülen iç çap esas alınmak şart ile bulunan deneysel sonuçlar
Moody diyagramından daha düşük kayıp göstermektedir. Ancak hacimsel metot ile bulunan efektif
çaplara karşı gelen sonuçlar diyagramın ve deneylerin hassasiyet sınırları içinde uygunluk
göstermektedir. Moody diyagramı belirsizlik sınır zaten %15 mertebesindedir. Burada akla gelen bir
husus Moody tarafından galvaniz borular için verilen eşdeğer pürüz yüksekliklerinin piyasadaki tüm
galvaniz boruları kapsayıp kapsamadığıdır. Bu hususta imalatçı firmaların ciddi deneyler ile, kendi
ürünlerinin durumlarını saptamalarında fayda vardır.
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0.10
0.08
0.06

Deneysel sonuç D = 30,51
eff

0.04

ε = 0.006

l

Moody
Deneysel Sonuç Di = 26,28

0.02

Deneysel Sonuç D =25.4
N

0.01
0.008
10000

400000

Re 100000
Şekil 9. Kayıp deneyleri sonuçları (D= 1” )

0.04

0.03

0.02

Deneysel Sonuç D =54.84

l

eff

Moody

ε = 0.003

Deneysel Sonuç D=
i 53.14

Deneysel sonuç D = 50.8
N

0.01

0.008

100000

Re
Şekil 10. Kayıp deneyleri sonuçları (D = 2”)

600000
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Pürüzlülüğün karakterize edilmesi
Boru pürüzlülüklerinin yalnızca hidrolik bakımdan eşdeğer bir pürüzlülükle temsil edilmesi oldukça
pratik ve kestirme bir çözümdür. Ancak bu durum işin mekanizması ve pürüzün hangi karakterlerinin
bu eşdeğer büyüklüğe neden olduğu hakkında bir fikir vermemektedir. Çeşitli boru yüzeylerinin fraktal
karakterleri ve bunların etkileri hakkında bilgimize göre bir araştırma yapılmamıştır. Ancak endüstriyel
boruların cidarların pürüzlülüklerinin fraktal bir geometri gösterdiğini biliyoruz. Daha önce de belirtildiği
gibi şekillerin en bariz ölçüsü fraktal boyuttur.
Deneylerimizde kullandığımız boruların cidarlarının fraktal boyutlarının saptanması için Kutu sayma
yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemin esası profili temsil eden eğriyi içine alan ortogonal bir şebeke
içinde eğrinin içinden geçtiği kutuları saymaktır. Aynı işlem değişik sıklıkta iki şebeke için tekrar edilir.
Elde edilen N1 ve N2 kutu sayıları ve n1 ve n2 şebekenin apsisindeki eleman sayılarını göstermek
üzere boyut
logN 2 − logN1
(8)
Fraktal boyut = B =
logn 2 − logn 1
bağıntısı ile hesaplanır n1 ve n2 sayıları arasındaki fark ne kadar büyük olursa gerçeğe o kadar
yaklaşılır. Bunun için numunelerde profilometre ile bir düzlemsel kesitin profilleri çıkartılmıştır.
(Kullanılan alet Mitutoyo marka Surf – Test 402 Modelidir) Elde edilen profiller tarayıcıdan geçirilerek
bilgisayar hafızasına kaydedilmiştir. Buradan özel bir yazılım ile kutular sayılmış ve yöntem
uygulanmıştır. Bu suretle elde edilen fraktal boyutlar 1.1 ile 1.5 arasındadır.
1.1 < B < 1.5
Ancak bu şekilde yapılan çalışmamız göstermiştir ki burada aynı imalatçının farklı çaplardaki
borularının farklı kesitlerinden alınan numunelerin değerleri arasında hissedilir bir dağılma vardır. Bu
bakımdan güvenilir bir sonuç almak için numune sayısının artırılması daha hassas ve detaylı bir
profilin çıkarılması gerekecektir. Ayrıca bu profillerin Ra değerleri yani ortalama çizgiye göre
deviyasyonların mutlak değerlerinin ortalaması dahi galvaniz borunun farklı çaplarında kayda değer
farklılıklar kaydedilmiştir. ( Ra = 1.0 ÷ 4.5 µm) Rt tepeden tepeye en büyük farklarda da benzer durum
gözlenmiştir. (Rt = 6 ÷ 34 µm)

SONUÇ
Daha önceki çalışmalarla gösterilmiş olan doğal pürüzlülüğün fraktal karakterinin hidrolik bakımdan
pürüzlülükte etkin rol oynadığı anlaşılmaktadır. Moody tarafından verilen eşdeğer pürüzlülüğün boru
pürüzlülüğünü tam olarak karşılamadığı görülmüştür. Doğal boru pürüzlülüğünü hidrolik açıdan
karakterize edecek donelerin elde edilebilmesi için daha geniş ve kapsamlı çalışmalara gereksinim
vardır.
Tesisatta özellikle büyük çaplı olmayan borularda kayıp hesaplarında nominal çapların kullanılması
yanlış sonuçlar vermektedir. Sağlıklı hesaplar için efektif çapları kullanmak daha doğrudur.
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ÖZET
Dünya’da ve ülkemizde fosil enerji kaynaklarının sınırlı oluşunun yanı sıra, bu kaynakların çevreye
olan kirletici etkisi ve bu etkinin insanlığın lehine bertaraf edilmesi çalışmaları enerji maliyetlerinin
sürekli yükselişine neden olmaktadır. Bu amaçla enerji tasarrufuna yönelik çalışmalara paralel olarak
alternatif enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırıcı çalışmaların hızlandırılması Dünyamızı tehdit
eden çevre kirliliğini önlemek için ve fosil yakıt rezervlerinin tükeniyor (30-50 yıl) olması nedeniyle
zorunlu hale gelmiştir. Bir yandan araştırmaların alternatif enerji kaynaklarına yoğunlaştırılması
sürerken, diğer yandan kaynak kullanımında bilinen usullerin dışına çıkılarak bu kaynaklardan azami
ölçüde faydalanılmaktadır. Bu konuda en çarpıcı örnek yeni ve sürdürülebilen alternatif enerji
kaynaklarının başında gelen jeotermal kaynakların klasik değerlendirilmesinin yanı sıra, düşük
sıcaklıklı olanlarının bölgesel ısıtmacılık alanında uygulanması olmuştur. Bu uygulamaların sonuçları
ve deneyimlerimiz ile diğer alternatif enerji kaynaklarının tanımları tebliğin kapsamı oluşturmaktadır.

GİRİŞ
Gelecekteki problemlerimizin başında çevre kirliliği ve enerji ihtiyacının karşılanamaması
gözükmektedir. Artan enerji ihtiyacını karşılamada fosil yakıtların rezervlerindeki belirsizlik ve
kullanılması sırasında çevreye verdiği zararların bertarafı fosil yakıtlardan enerji elde etmenin
maliyetlerinin artmasına yol açmaktadır.
Fosil yakıtların kullanılmasında önlemler yeterli olmadığından havaya yayılan atık gazlar, özellikle CO 2
aşırı çevre kirliliğine sebep olmaktadır ve karşımıza sera etkisi, asit yağmuru gibi insan ve diğer
canlıların sağlığını tehdit eden faktörler olarak çıkmaktadır. Bu olumsuzluklardan dolayı gelecekteki
enerji ihtiyaçlarını karşılamak için fosil yakıtlardan yararlanmak en riskli yöntemdir.
Bu durumda atmosferdeki kirliliği tehlikesiz boyutlara indirmek ucuz ve sürekli enerji temini için elde
olan bilgiler ışığında çözümleri şu şekilde sıralanabilir:
•
•
•
•

Enerjinin maksimum korunumu,
Alternatif enerji kaynaklarının maksimum kullanımı (jeotermal, güneş, rüzgar, nükleer ve hidro
enerji v.d.),
Enerji zincirinin her halkasında en iyi teknolojiler kullanılarak yüksek verim sağlanması,
Isıtma, soğutma ve güç üretiminin kombine uygulanması.

Enerji korunumunun mutlak şart olarak kabul edilmesinin dışında geri dönüşebilen enerji kaynaklarının
daha ön plana alınıp kullanımının yaygınlaştırılması Dünya’nın ve ülkemizin hem enerji tasarrufunda
hem de hava kirliliğini önlemede vazgeçilmez bir çözüm yoludur. Jeotermal enerji kaynakları açısından
ülkemizin Dünya’nın 7. büyük ülke olması, geri dönüşebilen enerji kaynağı olarak jeotermal enerjinin
kullanımını ülkemizde ön plana taşımaktadır.
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Jeotermal kaynaklar ile elektrik üretimi, bölgesel ısıtma-soğutma, sera ısıtması, balık çiftlikleri, termal
tesisler gibi sistemler birbirlerine kolayca entegre edilebilir. Jeotermal enerji hammadde olarak %100
yerli enerjidir. Ülkemizde bu enerjinin kullanımı için gerekli teknoloji, teknik ekipman ve tecrübe son
yıllarda oldukça gelişmiştir. Bu sebeplerden dolayı jeotermal enerji kullanılabilen en ucuz enerji türü
konumuna gelmiştir.
Çevre kirliliğini önlemek (azaltmak), enerji teminini sürekli ve ucuz hale getirmek için bize düşen sahip
olduğumuz jeotermal enerji kaynaklarının biran evvel tekniğine uygun verimli, ve ekonomik olarak
kullanılır hale getirmektir. Yurdumuzdaki ve Dünya’da ki jeotermal enerji kaynaklarının çoğu orta ve
düşük ısıl değerlikli olup daha çok doğrudan ısıtmaya uygundur. Jeotermal enerji kaynaklarımız
%95’ine yakın bölümü orta ve düşük ısıl değerlikli kaynaklar olup ısıtma maksatlı enerji teminine
müsaittir. Mevcut jeotermal kaynaklarımızın değerlendirilmesinde en iyi yol bölgesel ısıtma yapmak ve
buna entegre sistemler kurmaktır.
Yapılan araştırmalarda mevcut jeotermal enerji kaynaklarımızla 7000 MWt ısıtma yapmamız
mümkündür, ancak jeotermal enerji ile henüz yalnızca 350 MWt ısıtma yapılmaktadır.
Özellikle bölgesel ısıtma uygulamaları büyük maliyetler tutan yatırımlar olması nedeniyle yapılacak
sistemler için mutlaka titizlikle fizibilite raporlarının hazırlanması diğer enerji kaynaklarına göre ucuza
temin etmek yatırımların makul sürelerde kendisini geri ödeyebildiğinin belli olması gerekmektedir.
Aksi halde ucuz enerji kaynağı olarak bilinen jeotermal enerjiden faydalanmak fosil yakıtlardan
pahalıya mal olabilir. Bu durumda kullanılamayan ölü yatırımlara sahip oluruz.
Gelişmekte olan ülkeler için temiz ve ucuz enerji temini ülke yarınlarının da teminatı olacaktır. Ülkemiz
enerji kaynakları açısından zengin komşulara sahip olmakla birlikte kendi ihtiyaçlarının tümünü bugün
için yerli olarak karşılayamamaktadır. 1998 yılında 86 milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) olan toplam
enerji ihtiyacımızın ancak %38’i yerli kaynaklarımız ile karşılanabilmiştir, ve istatistikler göstermektedir
ki 2010 yılında bu değer % 33’e gerileyecektir. Toplam enerji tüketiminin %35’i konutlarda ısınma
amaçlı olmaktadır. Bu tüketimin ağırlıklı olarak fosil yakıtlara dayalı olduğu düşünülürse çevremize
salınan karbon dioksit miktarının yaklaşık 81 Milyar ton/yıl olduğu görülmektedir. Ancak konut
ısıtmasının bir bölümünü sahip olduğumuz jeotermal enerji kaynakları ile sağlamamız durumunda elde
edilecek maddi tasarrufun büyüklüğü ve çevreye müsbet etkisi aşikardır. Fosil enerji kaynaklarının
azalması, tükenmesi ve sınırlı olması sürekli olarak yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir enerji
kaynaklarının aranmasına ve bu kaynaklardan en verimli şekilde faydalanmak için yeni teknolojiler
üretmeyi zaruri kılmaktadır. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak ülkemiz özeli olarak
Hidrolik, Jeotermal, Güneş, Rüzgar, Biyokütle enerji kaynaklarından bahsedebiliriz.

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI
YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRLERİ:

OLARAK

GÖSTERİLEN

SÜRDÜRÜLEBİLİR

VE

Hidrolik Enerji:
Hidroelektrik enerji, Türkiye’nin kullanılabilir en önemli yenilenebilir enerji kaynağını oluşturmaktadır.
Gelişmiş ülkelerin potansiyellerini büyük ölçüde değerlendirmiş olmalarına karşın, Türkiye’de
işletmeye açılan tesislerde söz konusu potansiyelin ancak %29’luk bölümü hizmete sunulmuş
durumdadır.
Jeotermal Enerji:
Jeotermal enerji ülkemiz için önemli bir yenilenebilir kaynaktır. Türkiye, jeotermal potansiyel açısından
Dünya’nın yedinci ülkesidir, muhtemel jeotermal potansiyelin kullanılmasının getirebileceği ekonomik
kazanım 9 milyar $/yıl’dır. Yüzey sıcaklığı 40 °C’nin üzerinde 140 jeotermal saha mevcuttur. Ancak,
bunlardan sadece dört tanesi elektrik üretimine uygundur. Bu sahalardan Denizli – Sarayköy’de 20.4
MW kurulu elektrik gücünde bir santral mevcuttur. Diğer sahalarda da elektrik santralı kurulmalıdır.
Ayrıca, bu sahalarda elektrik üretimine entegre olarak, merkezi ısıtma vb jeotermal uygulamalar
gerçekleştirilmelidir.
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Geri kalan sahaların ısıtma amaçlı olarak ve düşük sıcaklıkta ısı enerjisi gerektiren uygulamalarda
değerlendirilmesi teşvik edilmelidir. Türkiye’nin teorik jeotermal toplam kapasitesi 31.500 MWt olup bu
değer 5 milyon konut eşdeğeridir. Ancak, bu muhtemel bir değer olup, hedef olarak bir milyon konut
öngörülebilir. 31.500 MWt hedef potansiyelin kullanılır hale gelmesi ile (petrol fiyatlarının sabit kalacağı
kabul edilerek) yılda 20 Milyar USD ekonomiye katkı sağlanabilecektir.
Jeotermal enerjinin çevre dostu karakterde kullanılması için tüm Dünya’da yasalarla zorunlu hale
getirilmiş olan reenjeksiyon
(yeraltına geri verme) tekniğinin uygulanması, hem rezervuar
parametrelerinin korunması hem de jeotermal suyun çevreye zarar vermemesi için şarttır.
Güneş Enerjisi:
Türkiye coğrafi konumu itibarıyla güneş kuşağı içerisinde yer almakta olup, güneş enerjisinden
yararlanma potansiyeli, Doğu Karadeniz Bölgesi dışında tüm bölgelerimiz için önemle ele almamız
gereken bir büyüklüktedir. Güneş enerjisinden su ısıtma, konut ısıtma, pişirme, kurutma, soğutma gibi
ısıl amaçlarla yararlanılabileceği gibi, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek de olanaklıdır.
Ülkemiz sahip olduğu yüksek güneş enerjisi potansiyelini, beyin gücü ve teknoloji geliştirmeye gereken
önemi vererek değerlendirmeli ve yalnızca gelişmiş ülkelerin bir pazarı olmamalıdır. Bunun için de
güneş enerjisi uygulamalarının yaygınlaşıp gelişmesini sağlayacak kurumsal altyapı oluşturulmalı ve
gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Uyulamaya yönelik verimli ve maliyet etkin çözümler
geliştirilmesi için araştırmalara kaynak ayrılmalı, ilgili firma ve kullanıcılar teşviklerle desteklenmelidir.
2
Ülkemizde şu an için 2.5 milyon m kurulu kollektör alanı olup yıllık enerji kazancı 120 bin TEP
kadardır. Fotovoltaik sistemler ihmal edilebilecek kadar azdır, güneş soğutması ve güneş termik
santralları hiç yoktur.
Rüzgar Enerjisi:
Geçmişte kullanımı su pompajı ile sınırlı olan rüzgar enerjisinin, günümüzde elektrik üretim amacı ile
kullanımı ön plana çıkmıştır. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, konvansiyonel enerji kaynaklarıyla
ekonomik olarak yarışabilir konuma gelmiştir. Türkiye’de son iki yıl içinde 26 rüzgar santralı kurma
başvurusu yapılmıştır. Ülkemizde var olan rüzgar potansiyelinden yararlanarak elektrik enerjisi
üretilmesi için “Ulusal Rüzgar Enerjisi Programı” hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır. Bu programda
10 yıllık bir dönem için politikalar, hedefler, yatırımlar, teşvikler ve Ar-Ge konuları yer almalıdır.
Biyokütle Enerjisi:
Ülkemizde klasik biyokütle kaynaklarından olan odun ile bitki ve hayvan atıkları uzun yıllardan beri
özellikle ısınma ve pişirme amaçlı kullanılmaktadır. Ancak bu kullanımın ilkel ve ekonomik olmayan bir
biçimde gerçekleştiği söylenebilir.
Türkiye’de atıklara dayalı biyokütle enerjisi (biyogaz ve çöp santralleri) için bazı çalışmalar yapılmıştır.
Dünya’da giderek yaygınlaşan bu çalışmalara önem verilmeli ve hayvan çiftliği gübrelerinin ve şehir
çöplerinin değerlendirilmesi için araştırma ve demonstrasyon projeleri yürütülmelidir. Ormancılık
potansiyeli ile ilgili bilgiler bulunmakla beraber, ormanlarımız biyokütle enerjisi üretim potansiyeli
açısından değerlendirilmiş değildir. Enerji plantasyonları biçimindeki tarımsal üretim olanakları
üzerinde durulmamış ve konu tarımsal üretim planlarında ele alınmamıştır. Kısacası, Türkiye’nin
biyokütle enerji potansiyeli tam olarak bilinmemektedir.

JEOTERMAL ENERJİ İLE BÖLGESEL ISITMA
Bir veya birkaç ısı merkezinden üretilen ısının, bir boru ağı (şebeke) ile dağıtılarak endüstriyel
tesislere, toplu konutlara, mahallelere, şehirlere ulaştırılmasına bölgesel ısıtma diye tanımlayabiliriz.
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Isının uzak mesafeye taşınması ilk defa 1829’da Amerika’da gerçekleşmiştir. Yıllarca ısının
taşınmasında buhar kullanılmış, 1930’lardan sonra kızgın suya geçilmiştir. Isıtma sezonunun uzun
sürdüğü ve dış hava sıcaklığının düşük olduğu yerlerde (yani yıllık ısı tüketiminin fazla olduğu yerler
Kuzey Avrupa, Rusya gibi) çok çabuk yaygınlaşmıştır.
Bölgesel ısıtma yakıt ekonomisi, çevre temizliği ve sağlık, şehircilik, işletme ekonomisi emniyeti ve
rahatlığı, enerji ekonomisi ve emniyeti bakımlarından avantajlara sahiptir.
Bölgesel ısıtma ısının üretimi, taşınması (şebeke) ve bina altı elemanları olarak üç bölümde
incelenebilir. Şebeke ve ısı üretim merkezi toplam yatırımın en büyük kısmını oluşturup çok iyi
optimizasyon yapılması gerekmektedir. Ülkemizde jeotermal enerjinin kullanılabilir hale getirilmesiyle
bölgesel ısıtma uygulamaları yapılabilmiştir. Şu anda bölgesel şehir ısıtmalarının tamamı jeotermal
enerji ile çalıştırılmaktadır.
En çok kullanılan jeotermal enerji kaynağı “Hidrotermal” sistemlerdir. Bunlar yerkabuğu altındaki
magma tarafından ısınmış kırık veya gözenekli kayaçlar arasında sıcak su veya buhardan oluşur. Bu
kaynakların sıcaklıkları çok değişken olup 350°C’ye kadar ulaşan kaynaklar mevcuttur. Ülkemizdeki en
yüksek sıcaklıktaki jeotermal kaynak ise Kızıldere'deki 247°C’lik kaynaktır.
Jeotermal enerji ile yapılan bölgesel ısıtma sistemlerinin avantajları şöyle sıralanabilr.

Yerli Enerji :
Bir ülkenin özvarlığıdır. Üretimi ve işletimi, sistemin kurulduğu yerde olma zorunluluğundan dolayı
Yerli Enerji adını alır. Jeotermal enerji; kaynağın yeryüzüne boşalım yaptığı noktadan itibaren
kullanıma sunulmasından ötürü yerli enerjidir. Bu sayede ithal edilen konvansiyonel ve taşınabilir
enerjiye olan bağımlılık azaltılabilir (Petrol, kömür,gaz…).
Temiz Enerji :
Jeotermal enerji kullanımından dolayı çevreye hiçbir atık olmaması nedeni ile konvansiyonel yakıtların
yanması sonucu çıkan emisyonların ülke ve Dünya bazında azaltılmasına yardımcı olur.
Kullanım Çeşitliliği :
Elektrik üretimi, doğrudan ısıtma ve yeraltı ısı pompalarına ısı kaynağı olarak üç tane yaygın ve
ekonomik kullanım alanı vardır.
Bunların yanında sera ısıtması, endüstriyel tesislerde proses ısısı temini, sebze meyve ve endüstri
ürünleri kurutması, soğutma sistemleri, balık çiftlikleri termal turistik tesislerde kullanımıda
yaygınlaşmaktadır.

Uzun Dönemli Kaynak Potansiyeli :
Optimum geliştirme stratejileri ile jeotermal enerji bir milletin çok uzun dönemli enerji ihtiyacını
karşılayabilir.
Esnek Sistem Büyüklüğü :
Jeotermal Isıtma Sistemlerinin kapasite büyüklüğü bir evi ısıtma için gerekli olan 30 kWt’dan, bir
merkezi ısıtma sistemi için gerekli olan onlarca Megavatlık güce çıkabilir.
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Modülerlik :
Bir jeotermal sistemin kurulması aşamasında ilk yatırım maliyetinin daha kolay karşılanabilir hale
getirilmesi, sistemin birkaç parçaya (modüle) ayrılıp, tek bir merkezde aynı enerji kaynağını kullanarak
birbirinden bağımsız halde işletilebilen modüllerin zamana bağlı olarak kademe kademe devreye
girmesi ile sağlanır. 20.000 konutluk bir sistem 5.000 konutluk 4 modül halinde kurulabilir. Enerji
kaynağının ortak tek merkezde yapılması otomatik kontrolü, işletmeyi ve bakımı çok ekonomik ve
kolay hale getirir.

Yüksek Verimlilik :
Bu verimlilik jeotermal suyun üretilmesinden konutlara ulaştırılmasına kadar olan proses içinde
kullanılan tüm ekipmanlarda, dizayn ve uygulamada ileri teknoloji kullanılması ile gerçekleşmektedir.
Jeotermal Merkezi Isıtma Sisteminde üretilen kullanılabilir enerji %99’a yakın verimlilikle
kullanılabilmektedir.
Bileşik Kullanım:
Elektrik üretimi, merkezi soğutma, merkezi ısıtma, balıkçılık, termal tesis olarak kombine kullanılabilir.
Bunun dışında jeotermal enerji, diğer enerji türleriyle entegre kullanım için de elverişlidir.
Düşük İşletme ve Bakım Maliyeti:
Jeotermal Merkezi Isıtma Sisteminde işletme ve bakım maliyetleri şu ana unsurlardan oluşur.
•
•
•
•
•

Enerjinin üretilmesi, hammadde temini,
Enerjinin taşınması için gerekli enerji temini,
Sistemin işletilmesi için gerekli sarf malzemesi temini,
Sistemin işletme ve bakımını sağlayan personel giderleri,
Sistemdeki cihaz ve ekipmanların bakım onarım maliyetleri.

Jeotermal Merkezi Isıtma Sisteminde enerji sıcak akışkan olarak hazır üretilmesi nedeniyle
hammadde gideri yoktur. Sistemin işletme giderleri içindeki en büyük payı enerjinin taşınması için
gerekli pompaların tükettiği elektrik enerjisidir. Sistem tam otomatik kontrol ile desteklenen değişken
debili olması nedeni ile tüketilen ısı enerjisi oranınca elektrik enerjisi tüketilmesi sağlanır. İşletme
giderlerinin en büyük bölümünü oluşturan elektrik tüketimide bu sayede minimum hale getirilir.
Binlerce konuta ısıtma hizmeti veren güç merkezinin tek bir yerde olması iyi seviyede enerji kontrolü
yapan bir otomasyon sistemini ekonomik olarak çözme imkanı sağlar. Sistemin tam otomatik
çalışabilmesi yalnızca bakım ve idari işler için personel bulundurmasını sağlar. Böylece personel
giderleri en aza indirgenir.
Dizaynda ve uygulama uygun teknolojilerin optimize edilmesi ve kalifiye elemanlarca kontrolü işletme
sarf malzemesi ve bakım giderlerini en aza indirir. Sistemin en büyük bölümünü oluşturan boru
şebekesinin teknolojisine uygun dizayn ve uygun malzeme ile yapılarak hareket eden elemanların en
az kullanımı bakım onarım maliyetlerini en aza indirir.
İyi bir araştırma geliştirme çalışmasından sonra açılan kuyulardan jeotermal sıcak akışkan artezyenik
veya kuyu içi pompalı olarak üretilir. Üretimde karşılaşılabilecek kabuklaşma ve korozyon problemi
günümüzde tamamen çözülmüştür.
Üretilen jeotermal sıcak akışkanın enerjisi plakalı ısı eşanjörleri ile temiz sıcak suya aktarılır. Ardından
enerjisi alınan jeotermal akışkanın düşük sıcaklıkla (40-45°C) bir miktarı sera ısıtmasına, kaplıca
kullanımına ve balık çiftliklerine verilebilir. Geriye kalan asıl miktar bir başka jeotermal kuyuya
reenjekte edilir, kaynağına geri gönderilir. Isı tüketicilerinin ve jeotermal kaynağın karakterine bağlı
olarak sistem ısı pompası, peaking sistemle kombine kullanılabilir. (Isı pompası uygulaması ülkemiz
için henüz ekonomik çözüm olarak gözükmemektedir.)

__________________________________ 922 _______
Yatırımın büyük bölümünü oluşturan dağıtım ağı (boru şebekesi) dizaynında minimum ısı kaybı,
minimum sürtünme kaybı (pompalama enerjisi), minimum maliyet, uzun ömür, hızlı yapım, esneklik
şartları çok iyi optimize edilmelidir. Binalar genelde önceden yapılmış olduğundan, binalarda bulunan
mevcut tesisatlarının öncelikle bölge ısıtmasına, daha sonra jeotermal enerji ile (düşük sıcaklıklar için
bu çok daha önemlidir) ısıtmaya uygun hale getirilmelidir. Bunun için bazı adaptasyon işlemi yapılır.
Binalara jeotermal su ile ısıtılmış temiz su (ısıtıcı akışkan) direkt verilebildiği gibi, jeotermal kaynağın
ve ısıtma yapılacak yerin karakterine bağlı olarak bina altına konulacak bir eşanjör ile bina ana
sistemden bağımsız hale getirilebilir.
Jeotermal Merkezi Isıtma sistemleri 365 gün 24 saat (kışın ısıtma+kullanım sıcak suyu enerjisi, yazın
kullanım sıcak suyu enerjisi soğutma) sürekli çalışabilir şekilde olup kullanıcılara ucuz yoldan büyük
bir konfor getirmektedir.
Hem çevreyi korumak, hem de fosil yakıt tasarrufunu maksimum yapabilmek için jeotermal enerji
kaynaklarımızı maksimum kullanmamız gerekmektedir.
Bunun için çok sayıda sahip olduğumuz düşük sıcaklıklı (60°C ve altı) jeotermal kaynakların ısıtma
maksatlı kullanımı sağlamalıyız.

DÜŞÜK SICAKLIKLI AKIŞKANLAR İLE ISITMA
1. Düşük Sıcaklıklı Akışkan İle Isıtmanın Avantajları
Bölgesel ısıtma sistemlerinde işletme geliştirilerek daha iyi verim elde edilebilir.
Özellikle
Danimarka’da ki sistemin gösterdiği tecrübeler akış sıcaklığını 70-80°C’ye düşürülerek çok önemli
enerji tasarrufunun, hiçbir yatırım gerektirmeden, sağlandığını teyit etmektedir. Bölgesel Isıtma
sistemlerindeki sıcaklık düşürmenin avantajları temelde
•
•
•
•
•
•

Şebekedeki ısı kaybının azalması,
Merkezi Isıtma Sistemi enerji üretim veriminin arttırılması,
Isı depolama tankının daha rahat kullanılması,
Fazlalık ısının endüstride kullanılabilme şansının gelişmesi,
Kondanser ile ısıtma kazanı işletmesinin sağlanabilmesi,
Şebeke dizaynının kolaylaştırması.

Danimarka Merkezi Isıtma sisteminde (akış kontrollü) gidiş sıcaklığı düşürüldüğünde dönüş
sıcaklığının nasıl davranacağını analize etmek için testler yapılmıştır. İlk olarak bir hafta süresince
sisteme 85°C’deki (normalden biraz yüksek) dönüş sıcaklığı ile işletilmiştir, sonraki hafta 5°C
düşürülmüştür. Sonuçlar tablo 1’de gösterilmiştir. Bu testlerin yapıldığı sistemdeki evlerin radyatörleri
90°C/70°C’ye dizayn edilmiş olduğu halde 70°C/43°C’de sorunsuz ısınma sağlanmıştır.
Isı kaybı, boru hattında ki, ortalama sıcaklık fonksiyon olarak şekil 1’de gösterilmiştir. Her türlü boru
için bu şekil geçerlidir.
Tablo 1. Gidiş sıcaklığındaki azalma testi sonuçları
Tf (gidiş)
Tr (dönüş)
Tdış
Taveraj
∆Τ
Boru hattındaki
kayıp azalması

85°C
50°C
~ 3°C
67.5°C
35°C
%0

80°C
47°C
~ 2°C
63.5°C
33°C
%6.7

75°C
44°C
~ 4°C
59.5°C
31°C
%13.4

70°C
43°C
~ 3°C
56.5°C
27°C
%18.5

Enerji tasarrufu

0 TJ

31 TJ

62 TJ

85 TJ

Boru Hattındaki Isı Kaybı Azalması (%)
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Şekil 1. Bölgesel ısıtma borularından sıcaklığa bağlı ısı kaybı azalması
Test sonuçları dönüş sıcaklığının da düştüğünü göstermektedir. Gidiş sıcaklığı 85°C’den 70°C’ye
düşürülmesiyle şebekedeki ısı kaybı %18.5 dolayında azalmıştır. Bunun sonucu olarak sistemde
yaklaşık 460 TJ/yıl’dan 375 TJ/yıla bir azalma olur. Test boyunca gidiş sıcaklığının düşürülmesinden
kaynaklı herhangi bir şikayet alınmamıştır (yaklaşık 20.000 abone)
Aradaki sıcaklık farkı (gidiş-dönüş arasında) 35°C’den 28°C’ye düşmüştür ve sistemdeki su debisinde
artma ile sonuçlanmıştır. Test boyunca pompalama için tüketilen elektrik monitörize edilmiştir ve
elektrik tüketiminde bir artma olmadığı görülmüştür.
Bunun yanısıra, şebeke dizaynında kolaylığı Merkezi Isıtma Sistemi dizaynında düşük sıcaklık
sayesinde birçok avantaj kazanılmıştır. Bu avantajlar iki ana konuda ilişkilendirilmiştir.
•
•

Sistemin güvenliği için konulan kurallar, birçok ülkede, sıcaklık 120°C’nin altında tutulduğu zaman
tamamen değişir.
Sistemdeki tüm elemanların işletme ve dizayn basınçları azalır, ekonomi sağlanır. Boru
şebekesinde kullanılan genleşme elemanı sayısı azalır.

Sonuç olarak, düşük sıcaklıklı işletme Danimarka’da ki yeni olan hemen hemen tüm taşıma hatlarının
kompanzatörsüz veya malzemedeki çok fazla stresin sebep olduğu zararlara karşı borunun korunması
için gereken diğer düzenlemeler olmadan kurulmasını sağlamıştır. Bu şekilde, imalat (kontrüksiyon)
giderleri ticari sistemlerdeki imalat giderlerinin altına çekilmiştir.
2. Düşük Sıcaklıklı Akışkanlar ile Isıtmanın Gereği
Günümüzde yeraltından ekonomik olarak yeterli miktarda ısı elde edebilmenin tek yolu yüzey altında
bulunan ve sıcak kayalara temas ederek ısınan suyu üretmek ve işletmektir.
Ülkemizdeki jeotermal enerji kaynaklarının büyük bölümü orta ve düşük sıcaklıklıdır. Mevcut bilinen
140 jeotermal sahanın yalnızca 4’ü yüksek entalpilidir ve elektrik üretimine uygundur, diğerleri
doğrudan ısıtma ve buna entegre sistemler için uygundur.
Doğrudan ısıtmaya uygun sahaların düşük sıcaklıklı olanlarının miktarları küçümsenemez. Bu tür
jeotermal sular ülkemizde çok yaygın olarak bulunmaktadır ve kolaylıkla işletilebilmektedir. Jeotermal
enerji kullanımını artırmak ve yaygınlaştırmak için düşük sıcaklıklı jeotermal akışkanların
kullanılabilirliğini geliştirmek gerekmektedir.
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Düşük sıcaklıklardaki jeotermal akışkanın direkt ısıtma maksatlı kullanımı ile ilgili teknolojiler kendisini
ispatlamıştır ve birçok ticari tesis hali hazırda işletilmektedir.
•
•
•
•
•

Sandıklı Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi 69°C
Afyon Oruçoğlu Termal Tesisleri 49.5°C
Haymana Camiiler ısıtması 44°C
Kırşehir Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi 56°C
Urfa Karaali Sera Isıtması 42°C

Bu çerçevede bu bildiride amaç bazı tipik ticari tesisleri referans göstererek düşük ısılı jeotermal
kaynakların kullanımını açıklamaktır.
Türkiye için umudumuz ve dileğimiz çevreyi kirletmeyen ve enerji tasarrufu sağlayan fuel oil eşdeğeri
döviz tasarruf sağlayan jeotermal enerjinin kullanımını yaygınlaştırmak için gerekli ilgiyi oluşturmaktır.
Isıtmada düşük sıcaklık kullanılması, jeotermal enerjinin kullanım verimliliğinin artırmasının yanında,
enerji kaynağından bağımsız olarak aşağıdaki faydaları sağlar:
•
•
•
•
•
•

Konutlarda yaşayan insanlar için ısıl konfor hissi artar,
Isı dağıtım borularındaki meydana gelen ısı kayıplarını (birim yüzey alanda) azaltır,
Isıtıcı elemanların bulunduğu dış duvardaki ısı kayıplarını azaltır,
Sistemin yıllık işletme verimini artırır,
Toz yanması nedeniyle oluşan duvar ve perde islenmesini önler,
Ortam havasını kurumasını azaltır ve solunum rahatsızlığı yapmaz.

3. Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi Planlamasında Enerji İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Mahal (konut) ısıtma sistemleri için gerekli yıllık ısı gücü dış hava sıcaklığının bir fonksiyonudur. Isı
gücü ihtiyacı verileri bir güç eğrisinde gösterilir. Eğride yatay eksen zamanı, dikey eksen ise eşit
zaman aralıklarındaki gereklı ısı gücünü gösterir. Isı gücü yükleri dış hava sıcaklıkları ile ilişkili
olduğundan, dış hava sıcaklığı ve ısı gücü aynı eksende gösterilebilir.

YILLIK ORTALAMA SICAKLIK VE ISI YÜKÜ DEĞİŞİMİ
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Şekil 2. Bölgesel ısıtma borularından sıcaklığa bağlı ısı kaybı azalması
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Sistemin yıllık ısı enerjisi ihtiyacı eğri altında kalan alanın toplamına eşittir.
Dış hava ortalama sıcaklığının ısıtmaya ihtiyaç olmadığı referans değerinin altına düştüğü günler ile
dış hava ortalama sıcaklıklarının çapılmasının toplamı ile derece-günler bulunabilir. Yıllık ısı gücü yükü
eğrileri sistemin bulunacağı coğrafi özelliklere, dış hava koşullarına iklim şartlarına, enlem, boylam
rüzgar v.b. faktörlere, konutların yapı elemanına ve yapının hacmi/dış yüzey alanı oranlarına hatta
insanların alışkanlıklarına göre değişkenlik gösterirler.
Kırşehir jeotermal merkezi (bölgesel) ısıtma sisteminin kapasitesi 1800 konut eşdeğeri iken yıllık ısı
enerjisi tüketimi yaklaşık 75.000 MWt’dir.
56°C’deki jeotermal sıcak su ile bu ihtiyacın (%99) büyük bölümü karşılanabilmektedir.
Kullanım sıcak suyu sistemlerinin yıl boyunca kullanılması ve 10°C-15°C den alınıp 40-45°C’ye kadar
ısıtılması jeotermal suyun kullanılabilirliğini artırmaktadır. Konut ısıtma sistemlerinde yıllık ısı enerjisi
ihtiyacının %90’ı, ısıtma sistemi tam kapasitesinin %40’ı kullanılarak jeotermal enerji ile
karşılanabilmektedir. Bu sayede çok büyük miktarlarda petrol tasarrufu sağlayabilmektedir.
50°C’de ki jeotermal akışkan ile dış hava dizayn sıcaklığı -12°C olan bir bölgesel ısıtma sisteminde pik
ısı yükünün %78’i jeotermal enerji ile sağlamakta, yıllık ısı enerjisi ihtiyacının %99’u jeotermal enerji ile
sağlanmaktadır.
Sera yapı malzemesi, ürünün çeşidi ve dış hava şartlarına göre sera ısı yük değişmekle birlikte,
45°C’de ki jeotermal akışkan ile seranın yıllık ısı yükünün %50-60’ı jeotermal enerji ile
karşılanabilmektedir.
Mevcut jeotermal enerji kaynaklarımızı maksimum değerlendirebilmek için bu tür jeotermal kaynaklara
yakın yerleşim bölgelerinde gelecekte jeotermal enerjinin kullanımı düşünerek yeni binaların buna
göre dizayn edilip yapılmasında büyük fayda vardır. Döşemeden ısıtma sistemleri düşük sıcaklıklı
jeotermal akışkanların kullanımına en elverişli sistemlerdir.
4. Ülkemizdeki Düşük Sıcaklık Isıtma Uygulamaları
Ülkemizde düşük sıcaklıklı akışkanlar ile mahal ısıtmasına en güzel örneklerden biri Ankara’nın
Haymana İlçesindeki (-12°C) Hacı Hasan Camiinin ısıtmasıdır. Camii’ye yaklaşık 50 m mesafede
bulunan jeotermal su üretim kuyusu artezyenik olarak 44°C’de üretim yapmaktadır. Bu su Belediye’ye
ait termal tesislere kaplıca maksatlı kullanım için taşınmaktadır. Camii ısıtması için öncelikle camii’ye
döşemeden ısıtma sistemi yapılmıştır. Kuyubaşından alınan su döşemeden ısıtma sistemine doğrudan
verilmiş, burada çıkan su camii şadırvanına bağlanmıştır. Sistem hiçbir işletme gideri olmaksızın camii
ısıtmakta ve kullanım sıcak suyu temin etmektedir.
Daha sonraki uygulama Afyon Oruçoğlu termal tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Bunun termal tesis
olması nedeni ile jeotermal suya ihtiyacı bulunmaktadır. Temin edilen jeotermal su 49,5°C’dir. Tesisin
ısıtma sistemi döşemeden ısıtma+büyük yüzey radyatördür. 49,5°C’deki jeotermal enerji ile tesis
ısıtılmaktadır.
Tesisin ısıtma sisteminde pik yükleri karşılamak üzere konvansiyonel ısıtma (peaking) sistemi
mevcuttur. Ancak bugüne kadar bu sistemin çalışmasına gerek olmamıştır.
Daha sonraki uygulama olan Kırşehir Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemidir.
Kırşehir Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi (K.J.M.I.S.) düşük sıcaklıklı akışkan ile yapılan ısıtma
sistemlerinin en büyük kapsamlı ilk örneğidir.
Bu sistemin klasik merkezi ısıtma sistemlerinden en büyük farkı ısıtıcı akışkan sıcaklıklarının
90/70°C’nin altında olmasıdır. Isıtma sistemlerinde Tüm Dünya’da özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde
90/70°C sıcaklık rejimi terkedilerek daha düşük sıcaklıklar kullanılıyor olmasına rağmen henüz
ülkemizde yaygınlaşmış değildir.
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Kırşehir Jeotermal Merkezi Isıtma Sisteminin projelendirildiği ve yapımına başlandığı Mart 1992’de
56°C ısıtıcı akışkan ile dış hava dizayn sıcaklığı -12°C olan bir yerde ısıtma yapmanın mümkün
olmayacağı yönünde görüşler çoğunluktaydı.
15 yıldan fazla süre içinde yapılan gözlemler, ultrasonik debi ölçerli kalorimetreler ile yapılan ölçümler
ve deneyimler sonucunda mevcut kullanılan hesap yöntemleri ile belirlenen ısı yüklerinin, gerçekleşen
ısı yüklerinden ortalama üç kat fazla olduğu belirlenmiştir. Bunun nedenleri;
a) Hesaplamalarda kullanılan dış hava dizayn değerleri müsbet yönde artış göstermektedir.
Yalnızca bu durum %20 fazla ısı yükü hesaplamasına ve ilk yatırımın yüksek tutulmasına neden
olmaktadır.
b) Kullanılan hesaplama yöntemleri durgun (statik) şartları dikkate almaktadır. Oysa ısı kaybı ve
kazancı dinamik bir olaydır. Isı yükü hesabındaki en büyük fark dinamik etkenlerin dikkate
alınmamasından kaynaklanmaktadır.
c) Jeotermal merkezi ısıtma sistemleri, mahal ısıtmasının yanında kesintisiz kullanım sıcak suyu
hazırlama enerjiside sağlamaktadır. Isı yükünün belirlenmesinde klasik hesap yöntemlerinde
olduğu gibi kullanım sıcak su yükü mahal ısıtma yüküne doğrudan eklenmez. Bunun iki nedeni
vardır. Jeotermal enerjiden maksimum faydalanmamın yolu dönüş sıcaklığını mümkün olan en
düşük sıcaklığa indirmektir. Mahal ısıtmasından (Radyatör) dönüş suyu sıcaklığı 40°C
civarındadır. Kullanım suyu sıcaklığı ise 45°-50°C’dir. Ortalama 15°C deki soğuk suyun 43°C’ye
kadar ısıtılması için merkezi sisteme ilave bir yük gelmemektedir, atılacak olan enerjiden
yararlanılmaktadır. Kullanım sıcak suyu hazırlama yükü bir günde ortalama 10 dakikalık bir
periyotta gerçekleşmektedir.
Dış hava sıcaklığı, dizayn değerinin altında iken günde iki defa 10 dakika boyunca mahal ısıtma
yükünden fedakarlık etmek, oda sıcaklığını konfor sıcaklığının altına indirmemektedir ve ölçülebilir
bir değişiklik bile gözlenmemektedir. Bunun nedeni yapı malzemeleri ve eşyaların ısı tutumudur.
Ayrıca sıcak su hazırlayıcıları ani sıcak su hazırlayıcı yerine, depolu veya kısmi depolu yapmak
sıcak su yükünü mahal ısıtma yüküne bir ilave yapmaksızın rahatlıkla karşılamamızı
sağlamaktadır.
d) Merkezi sistem ile mahal ısıtmasında amaç binadaki odaları tek tek ısıtmak değil, yapının
tümünden (dış cephesinden) kaybolan ısıyı binaya vermektir. Bu durumda güneş, insan, cihaz, ve
armatürlerden oluşan ısı kazancı binaya verilecek enerjiyi azaltmaktadır.
Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü düşük sıcaklık ile ısıtma yapabilmenin gereği yeterli büyüklükte
ısıtıcı eleman yüzeyine sahip olmaktır sonucuna varılmıştır.
Jeotermal Merkezi Isıtma sisteminin kurulacağı yerlerde daha önce klasik hesaplama yöntemlerine
göre dizayn edilip yapılmış kalorifer tesisatlarının (radyatör yüzey alanlarının) gerçekleşen ısı
yükünden yaklaşık üç kat büyük olması özellikle düşük sıcaklıklı akışkanlar ile ısıtma yapmayı
mümkün hale getirmektedir.
K.J.M.I.S. Jeotermal Enerji + Peaking (konvansiyonel) sistem olarak dizayn edilmiştir. Dış hava
ortalama sıcaklığı -5°C’ye kadar olan ısı yükleri jeotermal enerji ile -5°C ve daha düşük sıcaklıklar için
oluşan fark fuel-oil yakan sıcak su kazanları ile karşılanacak şekilde dizayn edilmiştir.
Oda sıcaklığı 20°C şartına göre pik ısı yükünün %78’i jeotermal enerji ile %22’si fuel-oil ile
karşılanacaktır. Bir ısıtma sezonunda dış hava ortalama sıcaklığının -5°C’nin altına düştüğü zaman
çok az olması nedeniyle sistemin yıllık ısı yükünün %99’u jeotermal enerji ile karşılanabilmektedir.
Isı yükü dış hava sıcaklığına göre değiştiğinden ihtiyaç ısı yükü kadar enerjiyi konutlara ulaştırmak için
kademeli değişken debi + değişken sıcaklık sistemi uygulanmıştır. Bunu sağlayabilmek için hem
jeotermal su devresi pompaları, hemde şehir sirkülasyon devresi pompaları üçer kademe yapılmıştır.
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Minimum kademe pompaları pik ısı yükünün %15,6’sını (Bu pompalar aynı zamanda yaz sezonu
pompalarıdır.) orta kademe pompaları pik ısı yükünün %39’unu maksimum kademe pompaları pik ısı
yükünün %78’ini 56°C/40°C sıcaklık rejimi ile karşılamaktadır. Pik ısı yükünün %22’si ise değişken
sıcaklık ile 61°C/40°C rejimi ile karşılanmaktadır. Şehir gidiş suyu sıcaklığının 56°C’den 61°C’ye
yükseltilmesi peaking sıcak su kazanları lie sağlamaktadır.
Sistemin Tarihçesi ve Genel Bilgileri:
Kırşehir Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemine ait fizibilite çalışmaları 1992 Mart’ında başlamıştır.
Yatırım da 1992 Kasım’ında başlamıştır. Mart 1994’te sistem 400 konuta hizmet verirken Şubat 1995
itibariyle Kırşehir’de 1800’e ulaşmıştır. Kırşehir’de -12°C dış dizayn sıcaklığında, bir konut eşdeğerinin
ortalama ısı yükü 8000 kcal/h’dir. Bir konut eşdeğeri 100 m² kullanım alanına 2.8 m yüksekliğe sahip
bir daire olarak kabul edilmektedir. Şehire döşenmiş olan ana hat dağıtım boruları ve jeotermal merkez
ana ekipmanları ki bunlar arasında jeotermal devresi pompaları, şehir ısıtma devresi sirkülasyon
pompası ve ısıtma eşanjörleri 1800 konut ısıtmaya yetecek şekilde dizayn ve imal edilmiştir.
Sistem dizayn edilirken esas alınan değerler şöyledir.
Dış hava dizayn sıcaklığı
Oda Konfor sıcaklığı
Bir konut eşdeğeri için birim ısı yükü
Sistemin çalışma prensibi
Dizayn sıcaklıkları
Isı yükü

: -12°C
: 20°C
: 8000 kcal/h (ısıtma + kullanım sıcak
suyu dahil peak değer)
: Kademeli değişken debi
: Sistem 57-56/40°C jeotermal 54/38 şehir devresi olmak
üzere iki farklı çevirim sıcaklığında dizayn edilmiştir.
: 14.400.000 kcal/h

Sistemin Enerji Kaynağı
T-5 jeotermal üretim kuyusu 1991’de (274 m derinlik, 57°C, 110 kg/sn) açılmış; T-6 (280 m derinlik,
57°C, 185 kg/sn) 1993 de açılmıştır. T-3 (333 m derinlik) üretim kuyularından 400 m uzaklığa açılmış
ve Kırşehir Jeotermal Merkezi Isıtma Sisteminde reenjeksiyon kuyusu olarak çalışmaya başlamıştır.
Üretim kuyularının birbirlerinden yaklaşık uzaklıkları 100 m’dir.
Kırşehir jeotermal merkezi ısıtma sisteminde şu anda T5 ve T6 üretim kuyularının beraber
üretimlerinde oluşan akışkan kuyu başı sıcaklığı 56°C peak debisi da 255 kg/sn olarak (T5=90 kg/sn,
T6=165 kg/sn) gözlemlenir.
Jeotermal Tesisat Merkezi
Kırşehir jeotermal tesisat merkezi; Sistemin ihtiyacı olan enerjinin jeotermal akışkandan alınarak şehir
devresinde dolaşan işlenmiş yani yumuşatılmış ve korozyona karşı kimyasal madde enjekte edilmiş
suya aktarıldığı, korozyona karşı son derece dayanıklı titanyum plakalı ısı iletimi yüksek olan plakalı
eşanjörler, pompalar, hidrofor, su deposu, su yumuşatma cihazı, kimyasal dozajlama pompalarından
oluşmaktadır.
Plakalı eşanjörler çağımızın en iyi ve en verimli ısı transfer ekipmanlarıdır. Bu cihazlarla ısı aktaran
akışkanlar birbirlerine 2°C çok ekonomik olarak istenildiğinde 0.2°C’ye kadar yaklaşım sağlamaktadır.
Kırşehir örneğinde jeotermal su dönüş sıcaklığı 40°C’ye kadar düşürülür. Ayrıca işletme ve bakım
kolaylığı sağlayan eşanjörler, az yer kaplamakta (2-3 m²) ve yılda sadece bir kere temizlik
gerektirmektedir. Eşanjörün temizliği akışkanın kimyasal kompozisyonuna bağlı olmakla beraber,
işletme sırasında inhibitör kullanılıp kullanılmamasına da bağlıdır.
Jeotermal devrede kullanılan pompalar serbest fanlı, santrifüj pompa olup pompaların fan ve milleri
AISI 316 paslanmaz çelikten yapılmıştır. Korozif bir akışkan olan jeotermal su içerdiği elementler ve
sıcaklığı nedeni ile kullanılan ekipmanlar içinde tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle, malzeme
seçiminde yüksek hassasiyet gerekmektedir.
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Sistem tarafından istenen ortalama jeotermal debi yıllık 155 kg/s’dir. İstenilen maksimum jeotermal
debi 250 kg/s’dir. Ortalama günlük sıcaklık -5°C’den düşük olursa peaking sistem devreye girer, bu
sistem yıllık enerji tüketiminin %1’ini teşkil eder, bu fuel-oil bazlı sıcak su kazanları peak gücün 5
Milyon (2x2.500.000 kcal/h) kcal/h’lik kısmına izin vererek sağlamlaştırır. Bu sistem kışın peak yük
sırasında şu ana kadar maksimum 2 hafta süresince kullanılmıştır.
Sistemin toplam jeotermal ısı enerji kapasitesi 45.600 MWt/yıl’dır. Jeotermal akışkanın enerjisi temiz
suya ana ısı eşanjörleri ile (3 ısı eşanjörü, 545 m² toplam yüzey alanı) hacim ısıtmasında konutlardaki
büyük yüzeyli radyatörler aracılığı ile transfer olur. Radyatörlerde dolaşan temiz su 54-38°C sıcaklığı
ile devir yapar. Bütün binalardaki ısı eşanjörleri binalardaki sıcak su kullanımı için 48°C sıcaklığında
sıcak su üretir. Binalardaki bu küçük ısı eşanjörlerinin yüzey alanı 38.2-3.0 m² arasında değişir.
Şehir Dağıtım Şebekesi
Kırşehir Jeotermal Merkezi Isıtma sisteminde kullanılan polyester fiber-glas borular taşıma hattında
ön-izole edilmiş dönüş hattında ise izole edilmememiştir. İzolasyonsuz boru kullanabilmeyi cam elyaf
takviyeli boruların özellikleri sağlamıştır. Bu borular 1.5-2 m derinliğine gömülmüştür. Kullanılan
3
poliüretan izole, 40-50 kg/m yoğunlukta olup, su emmesi, kapalı gözenek yüzdesi bakımından
Standart izolasyon kalınlığı için verilen izolasyonlu dış boru çaplarına göre cam elyaf dış boru
üretilmekte dolayısıyla buna göre izolasyon kalınlığı ortaya çıkmaktadır. Bu standarda göre yapılmış
ve döşenmiş borulardır. Şehir dağıtım ağında sadece 0.4°C/km’lik bir sıcaklık kaybı meydana
gelmektedir. Kuyu başı ile jeotermal enerji ile ısıtılan en uzaktaki konut arasındaki uzaklık 2 km’dir.
Jeotermal akışkanın pompalanması ve şehir dağıtım pompalarının kontrolü, dış sıcaklık yoluyla akış
hızı ve basıncın denetimiyle gerçekleştirilmektedir.
Ekonomik Değerlendirmeler
a. Yatırım maliyeti:
İşletme maliyeti Kırşehir’de kWh ısının toplam maliyeti sadece 0.65 cent’dir. 1994 Mart ayında 1800
konut olarak başlayan, Kırşehir Merkezi Isıtma sistemi yatırımın konut başına maliyeti 1350 $’dır.
b. Ekonomik maliyeti:
Kırşehir Merkezi Jeotermal Isıtma Sistemi’nin toplam yatırım miktarı (fizibilite, mühendislik ve yapım
beraber olmak üzere) 2 Milyon Amerikan Dolarıdır.
Kırşehir’de idarenin belirlemiş olduğu aylık ısıtma ücreti (100 m²’lik konut için) 1997 Isıtma sezonu için
5.175.000.- TL, 1998 Isıtma sezonu için ise 7.500.000.- TL’sıdır. Bu TL bedel yıl boyunca sabit
kalmaktadır.

DÜŞÜK SICAKLIKLI AKIŞKANLAR İLE SERA ISITMA SİSTEMLERİ
Seralar klasik ısıtma sistemlerinin yanı sıra düşük sıcaklıklı jeotermal akışkanlarla da ısıtılabilirler.
Düşük sıcaklıkla seraların ısıtılabilmesini sağlayan iki önemli faktör vardır:
1. Sera iç sıcaklığının 18°C gibi düşük sıcaklıklar olması
2. Sera içine çok büyük yüzeyli ısıtıcı eleman yerleştirilebilmesi.
Bu iki faktörde de, ısıtıcı elemandan, dönüş suyu sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı arasındaki farkın
azalmasını sağlar. Dönüş suyundaki sıcaklık indirgemesi gidiş sıcaklığını da indirgeyebilmeyi sağlar.
Gidiş dönüş suyu sıcaklıklarının azalması, sera ısıtmasından düşük sıcaklık akışkanları kullanılır hale
getirir.
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Seraların tek başına jeotermal enerji ile ısıtılmasını sağlamak ekonomik ve temiz bir çözümdür.
Seraların ısı yükünün tamamını veya büyük bölümünü düşük sıcaklıklı akışkanlar ile sağlamak sera
ısıtmasının jeotermal enerji ile ısıtılan şehir ısıtma sistemine entegre olarak bağlanması imkanını verir.
Bu durumda bu entegre sisteminin iyi olan ekonomisi çok daha müsbet hale gelir.
Düşük sıcaklıklı jeotermal akışkan ile sera ısıtmasında seranın dış yapı malzemesinden daha çok sera
içi ısıtıcı elemanlarının dizaynı önem kazanır. Sera içi tesisatında ve sera yapım malzemelerindeki
teknoloji hala gelişmekte olduğundan bu konuda kesin standart bir çözüm yoktur. İmkanlar ve
ihtiyaçlar eldeki tecrübi bilgilerle çözümü oluşturur. Ülkemizin bulunduğu iklim kuşağında gün ışığı
yeterinden fazlacadır. Bu nedenle PVC kaplı seranın uygulanması ekonomik olması nedeniyle
yaygınlaşmaktadır. Gündüz gece sıcaklık farklarının büyük olduğu yerlerde çift cidarlı, cidarlar arasına
kompresörle hava verilebilen seraların kullanılması avantajlıdır.
Jeotermal enerji ile yerel ısıtma sistemlerinin ortak yapıları şöyledir.
Üretim kuyuları ve üretim kuyularından daha az miktarda olan reenjeksiyon kuyuları, jeotermal su
üretim ve kontrol ekipmanları (kuyu içi pompadan dozaj sistemleri) jeotermal su taşıma boru hatları, ısı
merkezi içinde ısı aktarma eşanjörleri (jeotermal suyu korozif ve kabuklaşma riski yok ise eşanjöre
gerek kalmaksızın direkt ısıtıcı elemanlara gönderilebilir) konvansiyonel fosil yakıtlı destek ısıtma
sistemleri (kazan+brülör) ısı dağıtma şebekesi ve sera içi kontrol ve ısıtma sistemleridir. Sera içi ısıtıcı
elemanı olarak sık kullanılan küçük çaplı plastik borulardır. Bu borular toprak altı, toprak üstü ve/veya
benchlerde sergi halinde bulunabilirler. Bunun yanında sera yan yüzeyleri ve ürün aralarında toprak
üstü borular, tavanda borular, konvektörler, tavanda fan - coil üniteleriyle basınçlı havanın sera içinde
boydan boya asılmış delikli ince plastik borular kullanılabilir.

SONUÇ
Ülkemiz, üzerinde bulunduğu tektonik kuşak sayesinde jeotermal potansiyel açısından Dünya’da 7.
sırada yer almaktadır. Jeotermal enerji sıcaklığına bağlı olarak bir çok alanda değerlendirilmekle
birlikte Türkiye’de ki en geniş değerlendirme alanı bölgesel ısıtma olmuştur. Ülkemizde ilk merkezi
ısıtma sistemleri jeotermal enerjiye dayalı olarak kurulmuştur. Doğru uygulama ve teknoloji seçimi
yapıldığında, jeotermal merkezi ısıtma sistemeleri ilk yatırım ve işletme giderleri açısından en ucuz,
çevreye en duyarlı sistemlerdir.
Dünya’da her konuda hızlı yenilikler olurken jeotermal enerjinin kullanılmasında da araştırmalar ve
yenilikler çok hızlı gelişmektedir. Bu sektörde hizmet vererek bu gelişmeleri çok yakından takip
ederek, kendi kaynaklarımızın özelliklerine uygun değerlendirmeleri gerçekleştirmek, yenilikleri
uygulamak ve bilgi alışverişi sağlamanın getireceği faydalar büyüktür.
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DEĞİŞKEN HAVA DEBİLİ SİSTEMLERDE (VAV) OTOMATİK
KONTROL VE ENERJİ TASARRUFU
Recep AKKOYUNLU

ÖZET
Isıtma ve soğutma yüklerinin dengesiz değişkenlik göstermesi söz konusu olan (ofis, iş merkezi,
hastane, okul vb.) binalarda gerekli hava kalitesi ve ısıl konforu sağlamanın ekonomik yöntemi,
değişken hava debili sistemi (VAV- Variable Air Volume) uygulamaktadır.
Sistemin işlevini yerine getirebilmesi, önemli bir mekanik mühendislik emeği gerektirir. Doğru dizayn
ve uygulamaya ek olarak, buna uygun otomasyon sistemi tamamlayıcı en önemli unsurdur.
Bu çalışma, VAV sistemlerinin çalışma tarzını irdeleyerek, enerji tüketiminin artışına neden olan
olgulardan hareketle, nasıl bir kontrol sistemi ile, gerekli hava kalitesi ve ısıl konfordan ödün
vermeksizin, enerji tüketim oranının minimize edilebileceğini araştırmayı amaçlar.

GİRİŞ
ASHRAE 62 standardına göre, bir binada oturan ya da çalışan her bireyin, içerdiği CO 2 yoğunluğu
%0,1 seviyesini aşmayacak şekilde yeterli taze havaya gereksinimi vardır. Kişi başına gerekli miktarda
taze hava içeren besleme havası, sıcaklık kontrolü de yapılarak bir merkezi havalandırma ünitesi
(AHU) yardımı ile binaya gönderilir. Besleme havasının uygun şekilde binaya dağıtımı taze hava
ihtiyacını karşılar. Her oda ya da zonlar için gerekli dış havalandırma havası miktarı havalandırma
sisteminin dizaynında (odadaki insan sayısı, kullanım özelliklerine göre vs.) belirlenmelidir. Eğer bir
CO 2 esaslı kontrol kullanılırsa, o sadece min. dış hava miktarını artırmaya hizmet edeceğinden,
işletme enerji tüketiminin artması sonucunu doğuracaktır.
Soğutma yükünde ve buna bağlı olarak besleme havası miktarında büyük değişmeler yüzünden, bazı
kritik zonlar (besleme havasındaki gerekli dış hava oranı, binadaki diğer bütün zonlarınkini aşan
zonlar) ana besleme havasında çok yüksek bir dış hava oranı gerektirebilirler. İşte bu zonların
besleme havası dış hava oranı gereksinimi ölçüsünde değilde, kritik zonların besleme havasındaki dış
hava oranı seviyesinde kalırsa, bu durum işletme enerjisi tüketiminin yükselmesine neden olacaktır.
Yine, besleme havası gerekenden daha yüksek oranda dış hava içeren bu bazı zonların dönüş
havası, standartların izin verdiği ölçünün oldukça altında CO 2 yoğunluğuna sahip olacak, yani taze
havanın önemli bir kısmı kullanılmadan dönüş-egzost havası ile birlikte dışarı atılacaktır. Enerji
tüketiminin artması nedenlerinden biri de budur. Öyleyse, binada ısıl konforu bozmadan, her oda veya
zonun gereksinimi olan taze havayı içeren besleme havasını sağlayacak sisteme gerek vardır. Bu
sistem VAV’ dan başkası değildir.
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1. DEĞİŞKEN HAVA DEBİLİ SİSTEM VE ENERJİ TASARRUFU
Çok zonlu bir sistemde öyle bir kritik zon düşünelim ki, ısıl yükün gerektirdiği besleme havası miktarı
3
3
1000 m /h ve dış hava gereksinimi de 700 m /h olsun. Zonun besleme havası dış hava oranı %70’dir.
Eğer bina besleme havası da buna göre %70’i dışarıdan direkt alınmış hava ise, sadece %35 dış hava
gerektiren bir sonraki zon ve bütün diğer zonlar gereğinden fazla havalandırılmış olacak, onların
dönüş havası bozulmamış veya kullanılmamış dış hava içerecektir. Öyleyse, söz konusu zonlardan
dönen havanın bir kısmı, kritik zonun ihtiyacı olan taze havanın bir kısmını karşılamak için
değerlendirilebilir. Bu yapılırsa binanın besleme havası dış hava oranı %70’in altına düşürülür.
Bununla birlikte eğer kritik zonun besleme havası sıcaklığı yükseltilir ve buna uygun olarak (oda ısıl
konfor şartına göre) zon besleme havası miktarı arttırılırsa, bina besleme havası içindeki dış hava
oranı ve miktarı daha da azaltılacaktır.
Örneğin yukarıda anılmış kritik zonun besleme havası 1000 m /h den 1300 m /h’ e yükseltilsin. Oda
sıcaklık kontrolü ve ısıtıcı yardımı ile oda sıcaklığı sabit tutulursa, o zaman besleme havası içindeki
gerekli dış hava oranı 700/1300 = 0,54 (%54) olur. Bina besleme havasının dış hava oranının bu
şekilde azaltılmasının, enerji tüketim oranının azalması anlamına geldiği açıktır.
3

3

2. OPTİMİZE EDİLMİŞ KONTROL
İşletme maliyetlerini minimize etmek arzusunun yarattığı karşı sınır şartları ve bina sakinleri için, iç
hava kalitesi ve havalandırma açısından, sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama gereksinimi, bina
mekanik sistemlerinin kontrolünde, gerçek zamanlı veri hattı (on line, in real time) optimizasyon
tekniklerini kullanma fırsatı yarattı. Bu fırsatı iyi değerlendiren mühendisler günümüzdeki akıllı
binaların mimarları olmuşlardır.
Bina besleme havası dış hava oranını olanaklar ölçüsünde azaltmak, havalandırmadan ödün vermek
gibi görünse de, dış havanın şartlandırılarak dağıtılmasından kaynaklanan enerji tüketim oranı mutlaka
minimize edilmelidir. Kontrol altındaki değişkenler ve onların kontrol şekli Şekil 1’den de görülebileceği
gibi şunlardır.
•
•
•
•

Bina besleme havası debisi: Fan kontrolü
Bina besleme havası sıcaklığı: Vana kontrolü
Bina besleme havasındaki dış hava oranı: Damper kontrolü
Herbir zona giden besleme havasının debisi ve sıcaklığı: Zon kontrolü

VAV sistemlerinin en belirleyici özelliği zon seviyesinde kontrol yeteneği olduğu için ve zon bazında
her türlü kontrolü içermesi nedeniyle, bu çalışmada zon kontrolüne biraz daha geniş yer verilmiştir.
Hatırlayalım ki, besleme havasındaki dış hava oranını azaltmak için, kritik zon veya zonlar fazla
besleme havası alacak ve gereken ısıl konforu sağlamak için de zon sıcaklık kontrolörü ısıtma
vanasının açılmasına kumanda edecektir.
İşletme enerjisi tüketim oranını belirleyen faktörleri şöyle sıralayabiliriz:
• Fan enerji tüketim oranı
• Tekrar ısıtıcı (reheater) enerji tüketim oranı
• Soğutucu serpantin enerji tüketim oranı
Soğutucu serpantin soğutma yükü aynı zamanda chiller yüküdür. Bu yük, bina duyulur ve gizli
soğutma yükleri, dış havalandırma havası duyulur ve gizli soğutma yükleri ile fan ve tekrar ısıtıcı
duyulur soğutma yüklerinden oluşur.
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Comm.
Bus

VAV 2

Şekil 1
Binada kritik olan zonlar ve onların optimum işletme koşulları devamlı olarak değişebilecektir. Bu
koşullar altında, her bir zon seviyesinde kişi başına gerekli miktarda taze havanın ve ısıl konforun
sağlanmasına yetecek kadar enerji tüketimine (daha fazlasına değil) izin verecek bir “kontrol
optimizasyonu”, ancak gerçek zamanlı veri hattı (on line, in real time) şebekesi yardımı ile
gerçekleştirilebilmektedir. Öyle ki, veri hattına bağlı yerel kontrolörler eş zamanlı olarak birbirleri ile ve
veri hattının veya hatlarının bağlı olduğu merkezi sistemle iletişim ve etkileşim halinde, bütünsel bir
kontrol sistemi oluşturmaktadırlar.
ASHRAE 62-1989 standardında verilen değişkenler arasında aşağıdaki fonksiyonel ilişki belirlenmiştir:
Y = X / (1+ X – Z)
Y: VOT / VST, besleme sistemindeki dış havanın düzeltilmiş oranı
X: VON / VST, besleme sistemindeki dış havanın düzeltilmemiş oranı
Z: VOC / VSC, kritik zondaki dış havanın oranı
VOT: Düzeltilmiş toplam dış hava debisi
VST: Toplam besleme havası debisi
VON: Sistemin bütün kolları için dış hava debileri toplamı
VOC: Kritik zonlar için gerekli dış hava debisi
VSC: Kritik zon besleme havası debisidir.
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3. ZON KONTROLÜ
Optimize edilmiş kontrol dediğimiz sistem, kontrol ve yönetim şekillerinden ademi merkezi olanına
denk düşer. Çünkü sistemde çeşitli kontrol üniteleri (Merkezi havalandırma santrali için DDC, VAV
üniteleri için ZC) birbirleri arasında iletişimi (haberleşmeyi) olanaklı kılan bir veri hattına (30 adede
kadar kontrolör bağlanabilen) bağlıdır. Bu veri hattı/hatları (veri hattı şebekesi) bir ana işlemciye (gelen
bilgileri bilgisayar diline çeviren) girer ve oradan da bir merkezi sistem (CS) bilgisayarına bağlanır.
Böylece her bir yerel kontrol ünitesi kendi başına ait olduğu mekanik sistemi kontrol edebilir ve aynı
zamanda merkezi sistem bilgisayarından da söz konusu mekanik sistemler tek tek izlenebilir ve
kontrol edilebilirler. Bkz. Şekil.2
Air handling
unit
(AHU)

VAV - Terminal Ünitesi

ZC
(DDC)
Direkt
Dijital
Kontrol

Veri Hattı

ZC
CS

ZC
Zon Kontrol
Ana
İşlemci

Zon Kontrolü Prensip Şeması

Şekil 2. Zon kontrolü şeması
Zon kontrolörü fan destekli yada fansız bir VAV ünitesini kontrol amacıyla dizayn edilmiştir. Oda veya
bölgenin sıcaklığını bir hava damperi ve ısıtma serpantini vanası yardımı ile kontrol eder. Bu kontrolün
sıralı bir işleyiş tarzı vardır, yani biri bittikten sonra diğeri başlar. Bkz. Şekil.3
Hava debisi duyar elamanı yardımı ile zonun hava debisi sürekli kontrol edilebilir.
Oda tipi zon duyar elemanları sıcaklık duyar elemanlarını içerir; geniş mekanlarda ise oda tipi duyar
elemanı yerine egzost havasına yerleştirilmiş kanal tipi duyar elemanları kullanılır.

Hava debisi
duyar elamanı

Damper
Servomotoru

Vana
Servomotoru

Fan çıktı

3 dijital girdi
1 analog girdi

ZON
Kontrolörü

1 analog çıktı
2 dijital çıktı

Merkezi sistem
Tipik ZON Kontrolü uygulaması

Şekil 3. Tipik zon kontrolü uygulaması
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3.1. KONTROL FONKSİYONLARI
3.1.1.

PI KONTROL

Zon sıcaklığı, hava debisi ve ısıtma vanası tarafından sıralı bir şekilde kontrol edilir demiştik. Soğutma
gerektiğinde kontrolör hava debisi için bir set değeri hesaplar ve damperin bu set değerine göre
açılmasına kumanda eder; o zaman hava debisini de minimum hava debisi set değerine ayarlar.
• Sıcaklık kontrolörü PI (Proportional / Integrating) etkiye sahiptir.
Damper ve ısıtma vanasının her biri için P - aralık ve I – zaman ayrı ayrı set edilebilir. Bu işlem bir
elle kumanda ünitesi veya merkezi sistem (CS) yardımı ile yapılabilir.
• Hava debisi kontrolörü de bir PI esasına göre ve set edilmiş P – aralık ve I – zaman ile çalışır.
3.1.2.

ÇALIŞMA SEÇENEKLERİ

Kullanıcı bir zon kontrolöründe aşağıdaki çalışma seçeneklerinden birini kendi gereksinimine göre
seçebilir.
• Konfor seçeneği : Oda veya zonun kullanımda olması halindeki normal çalışma seçeneğidir.
Kontrolör, kontrol fonksiyonları doğrultusunda kendisine ayrı ayrı verilen ısıtma ve soğutma set
değerlerine göre odayı veya zonu istenen sıcaklıkta tutmaya çalışır.
• Ekonomi seçeneği: Oda veya zonun kısa süreli kullanım dışı olması, fakat her an kullanıma
girebileceği düşünülen durumlarda kullanılır. Belirli koşullara bağlı ekonomi çalışması olabildiği
gibi koşulsuz ekonomi çalışması da söz konusudur. Örneğin sistem konfor veya şartlı ekonomi
konumunda çalışırken pencere açılırsa, şartsız ekonomi çalışmasına geçebilmektedir.
• “Off” seçeneği: Oda veya zonun uzun süreli kullanım dışı olması halinde kullanılır. Isıtma
kontrolü “Off” konumuna set edilir.
Isıtma vanası kapalı kaldığı sürece damper de kapalıdır. Isıtma vanası, min. vana pozisyonunun,
kontrol aralığının %5’i kadar üzerinde açarsa, damper de hava debisini “ekonomi min. hava
debisi”’ne yükseltir. Eğer ısıtma vanası, min. vana pozisyonunun kontrol aralığının %1’i kadar
altında kapatırsa, damper de tekrar kapatır.
• Gece soğutma seçeneği: Düşük zon sıcaklığı için soğuk dış havanın kullanıldığı durumdur.
Soğutma set değeri olarak “gece soğutma” set değeri kullanılır. Isıtma kontrolü ise “Off”’a set
edilir, ısıtma vanası kapanır. Soğutma isteği yüksek ise damperi max. hava debisine set eder.
Eğer oda sıcaklığı gece soğutma ayar noktasının altına düşerse, damper, “ekonomi min. hava
debisi” konumuna gelir.

3.2. FAN KONTROLÜ
Fan destekli VAV ünitelerinde, fanın iki farklı konumu vardır; seri bağlı ya da paralel bağlı. (Şekil 4 ve
5). Fan kontrolünün 5 farklı seçeneğinden söz edebiliriz.
3.2.1.

SÜREKLİ ÇALIŞMA

Konfor seçeneğinde fanın sürekli çalıştığı durumdur. Ayrıca ekonomi ve gece soğutma konumlarında
hava ihtiyacı var ise fan sürekli çalışma konumuna geçer.
3.2.2.

GEREKLİ HAVA MİKTARINA GÖRE ON-OFF ÇALIŞMA

Fanın konfor ve ekonomi seçeneklerinde çalıştırılabileceği bir durumdur. Bu durumda odaya giren taze
hava miktarı kontrolörün hesapladığından daha fazla ise fan durur, daha az ise fan çalışır. “Off”
seçeneğinde ise ısıtma vanası belli bir açıklıkta iken fan çalışır, vana tam kapalı ise durur.
3.2.3.

MAHAL SICAKLIĞINA GÖRE ON-OFF ÇALIŞMA

Konfor ve ekonomi seçeneklerinde kullanılır. Mahalin istenilen sıcaklığa ulaşması ile fan durur.
Sıcaklığın kontrolöre tanımlanan fark kadar sapması ile tekrar çalışır.

__________________________________ 938 _______

Birincil Hava

Dönüş
Havası

ZON
Kontrolörü

Fan destekli VAV Ünitesi : Fan seri bağlı, sürekli çalışma durumu için

Şekil 4. Fan destekli VAV ünitesi: Fan seri bağlı, sürekli çalışma durumu için

Birincil Hava

Dönüş
Havası

ZON
Kontrolörü

Fan destekli VAV Ünitesi : Fan paralel bağlı, diğer çalışma durumları için geçerlidir.

Şekil 5. Fan destekli VAV ünitesi: Fan paralel bağlı, diğer çalışma durumları için geçerlidir.

3.2.4.

GEREKLİ HAVA MİKTARINA GÖRE ORANSAL ÇALIŞMA

Gerekli hava miktarına bağlı olarak fan devri kontrol edilip, oransal olarak değiştirilmek suretiyle
yapılan kontroldür.
3.2.5.

MAHAL SICAKLIĞINA GÖRE ORANSAL ÇALIŞMA

Sıcaklık set değerlerini yakalamak için fan devrinin oransal olarak kontrol edildiği çalışma seçeneğidir.
3.3. SERVOMOTORLAR
Kontrolör servomotor pozisyonunu %0 ve 100 arasında bir oran olarak hesaplar.
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Elle kumanda ünitesi (PT) veya merkezi sistem (CS) yardımı ile servomotor set değerleri okunabilir,
max. pozisyon parametreleri, % 0-100 arası herhangi bir yere ayarlanarak sınırlanabilir. Ya da uzak
işlem ünitesi yardımı ile servomotor sınırları değiştirilerek, konfor veya ekonomi seçeneğinde
çalışırken servomotor konumu değiştirilebilir. Seçeneğin ekonomi ya da “off” ‘a getirildiği her durumda,
en uzun strok süresinin %10 fazlası kadar uzun süren bir peryot için, artış/azalış servomotorları için
hesaplanmış servomotor pozisyonları eş zamanlı yapılırlar. Kalibrasyon sırasında servomotor kapalı
olup, herhangi bir seçenek değişikliği yapılamaz.
3.3.1.

DAMPER

Kontrolör, damper servomotoruna artış/azalış çıktılarının ne kadar uzun süre devam ettiğini aklında
tutar. Bu süre ve servomotor strok süresi servomotorun pozisyonunu verir. Servomotor strok süreleri
PT/CS yardımı ile set edilir. Normal olarak ısıtmada damper ve ısıtma vanası sıralı bir şekilde kontrol
edilir. Bununla birlikte her durumda damper vanayı izlemeye set edilebilir.
3.3.2.

ISITMA VANASI

Isıtma vanası servomotorlarının çıktılarına göre üç tipinden söz edilebilir.
Anolog sinyalli oransal servomotorlar
Aç/kapa (increase/decrease) sinyalli servomotorlar
PWM (pulce width modulated) servomotorlar
Zon kontrolörü (ZC) ısıtıcı vana servomotorlarının bu üç tipine uyarlanabilir olmalıdır.

SONUÇ
Değişken hava debili sistemler görünüşte basit ve sade diye nitelenebilir. Gerçekte mekanik
sistemlerinin dizaynı ve optimize edilmiş kontrol sistemi ile esaslı bir mühendislik konusudur. Zonlar
arası alışveriş olanağı sayesinde, bina besleme havası debisi max. seviyesi, dış hava oranı max.
seviyesi düşürülebilmektedir. Bunun sonucu olarak, sabit hava debili sistemlere göre;
•
•
•

Hava kanalları kesitleri küçültülebilmekte,
Merkezi havalandırma santrali en azından bir küçük modelde seçilebilmekte,
Soğutucu serpantin yükü düşeceğinden, chillerde model küçülmesi olabilmektedir.

Bunlar da sistemin ilk yatırım maliyetini azaltacak etkenlerdir. Bunlara karşın sistemin mühendislik
hizmetleri ve otomasyon maliyetleri ayrıca irdelenmelidir. Özetle VAV sistemleri, zon seviyesinde
kontrol yeteneği sayesindedir ki, ASHRAE konfor standartlarının gereklerini önemli ölçüde
karşılayabilir, yine ASHRAE standartları ile uygunluk içinde enerji tasarrufu sağlayabilirler.
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HİDRONİK ( WATER WORLD ) SİSTEM KAT KLİMASI
Şadan ÇELİK

ÖZET
Sunulacak çalışmada kat bazında merkezi hidronik (Water World) sistem klima tanıtımı yapılacak ve
sirkülasyon pompası, su tankı ve kapalı genleşme tankı gibi ana üniteleri kapsayan “Hidronik Kit” ile
su soğutma grubunun paket olarak tek gövde içinde toplanmış olduğu dış ünitenin çeşitli kullanım
amaçlarına uygun iç ünitelerle birlikte kullanılabildiği bu sistemlerin genel tanıtımının yanısıra,
avantajları uygulama alanları ve uygulama sistemlerinden bahsedilerek bir dizayn kriterleri
örneklemesi sunulacaktır.

GİRİŞ
Hidronik sistem kat kliması, iç ortam tesisatında soğutucu akışkan olarak freon gazları dolaşımlı çeşitli
model split klimalar, kanallı tip split klima veya çoklu iç üniteli split klimaların alternatifi bir uygulamadır.
Hidronik sistem kat kliması uygulamasında iç ortam tesisatında su dolaşır ve su kat bazında merkezi
mini su soğutma gruplarında soğutulur veya ısıtılır. Uygulamada, montaj esnasında yeterince test
edilmeyen, ozona zararlı soğutucu akışkan ( freon ) dolaşımlı split ve çoklu iç üniteli split klimalara
kıyasla çok daha az soğutucu akışkan şarjı içeren ve fabrika şartlarında test edilmiş ve tamamen
kapalı bir devre oluşturulmuş paket su soğutma grupları kullanılmak suretiyle iyi bir alternatif çözüm
oluşturulmuştur.
Son yıllarda kullanımı yaygın hale gelen, kat kaloriferi veya kombi olarak adlandırılan kat bazında
bireysel ısıtmada olduğu gibi soğutma veya heat pump uygulamalarında da kat bazında bireysel
kullanıma yönelik sistem çözümleri üretilmiştir. Bu sistemin kullanımı gün geçtikçe yaygın hale
gelmektedir.

SİSTEM ELEMANLARI TANITIMI
İhtiyaca göre sadece soğutma veya ısı pompalı ( heat pump ) su soğutma grubu ile aynı gövde içinde
paket olarak yer alan HİDRONİK KİT’ ten oluşan dış üniteler, klimatize edilmek istenen mahallerdeki iç
ünitelerde mevcut ısı eşanjörlerini su devreleri vasıtasıyla beslerler. İç ünitede mevcut fan vasıtasıyla
iç mahal havası ısı eşanjöründen geçirilmek suretiyle sağlanan ısı transferi ile iç ortamda ihtiyaç
duyulan klimatizasyon sağlanmış olur. ( Bkz. Şekil 1 )
DIŞ ÜNİTE
Sadece soğutma veya ısı pompalı ( heat pump ) olarak üretilen dış üniteler sessiz çalışma, az yer
kaplama, yüksek performans ve pratik ve emniyetli çalışma temel prensiplerine uygun dizayn edilirler.
Bunun için genellikle scrool tip kompresör, plakalı ısı eşanjörü, sessiz ve hız kontrollü aksiyal fanlar ile
elektronik kontrol ve kumanda sistemine sahiptirler. 9.6 kW ile 28.8 kW kapasiteler arsında örnek
teşkil etmesi için seçilmiş 4 model üniteye ait genel özellikler Tablo-1’de sunulmuştur.
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Şekil 1. Hidronik Sistem Kat Kliması Uygulaması
Tablo 1. Dış Ünite Teknik Özellikleri
MODEL NO
SOĞUTMA KAPASİTESİ
KOMPRESÖR GİRİŞ GÜCÜ
ISITMA KAPASİTESİ
KOMPRESÖR GİRİŞ GÜCÜ
KOMPRESÖR
KOMPRESÖR TİPİ
SAYISI
SOĞUTMA ÇEVRİMİ SAYISI
YAĞ ŞARJI
KRANK ISITICISI
FAN
SAYISI
HAVA DEBİSİ
MOTOR GÜCÜ
EVAPORATÖR
SAYISI
NOMİNAL SU DEBİSİ
BASINÇ DÜŞÜŞÜ
SU BAĞLANTISI
SOĞUTUCU AKIŞKAN R22
R22
ELEKTRİK BİLGİLERİ
TAM YÜKTE GİRİŞ
AKIM
İLK KALKIŞ AKIMI
GÜÇ GİRİŞİ

100
9,6
2,4
10,1
2,6

140
14,2
3,6
15,9
4

210
19,8
5,3
23,2
6

300
28,8
7,5
32,9
8,1

Adet
Adet
Litre
W

1
1
1
60

SCROLL
1
1
1,8
60

1
1
4
60

1
1
4
60

Adet
m3/s
W

1
0,91
1X150

2
1,87
2X150

1
2,34
1X320

1
2,5
1X670

Adet
l/s
Kpa
Çap

1
0,46
30
1"

1
0,68
25,9
1"

1
0,95
22,5
1"

1
1,4
50
1"

Kg

3,3

3,3

4,4

7

kW
A
A

3,5
7,3
44,2

5,6
11,3
60,8

kW
kW
kW
kW

8,6
12,3
17,9
22,5
97,3
130,3
380 V 50 Hz
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BOYUTLAR
GENİŞLİK
mm
960
1200
1200
EN
mm
583
687
687
YÜKSEKLİK
mm
680
1330
1330
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI
Kg
103
140
239
SES DÜZEYİ ( 1 metre )
dB(A)
61
63
65
VERİ REFERANSLARI :
SOĞUTMA :DIŞ HAVA SICAKLIĞI 30 C , SU GİRİŞ / ÇIKIŞ SICAKLIĞI 12 / 7 C
ISITMA
:DIŞ HAVA SICAKLIĞI 8.3 C, %85 NEM, SU ÇIKIŞ SICAKLIĞI 45 C

1750
1100
1250
494
65

HİDRONİK KİT
Hidronik kit Şekil 2.’de görüldüğü gibi su sirkülasyon pompası, su rezerv tankı, kapalı genleşme
tankı,hava pürjörü,boşaltma ve doldurma vanalarından oluşmaktadır. Kat klimasına uygun olarak
geliştirilmiş olan sistemde hidronik kit paket olarak dış ünite içinde yer almaktadır.Tablo 1 ‘de verilen
örnek 4 adet model için hidronik kit özellikleri Tablo 2.‘de sunulmuştur.
Tablo 2. Hidronik Kit Özellikleri
MODEL NO
SU TANKI HACMİ
SU DEBİSİ
POMPA GÜCÜ
ÇEKİLEN AKIM/TAM YÜKTE
BASMA YÜKSEKLİĞİ
SU BAĞLANTISI
DOLDURMA BAĞLANTISI
DRENAJ
BOYUTLAR

l
l/s
W
A
kpa
mm
mm
mm
mm

100
140
210
300
40
40
40
100
0,46
0,68
0,95
1,4
340
550
550
750
1,5
3,8
3,8
4,8
56
70
70
150
25
25
25
50
15
15
15
15
15
15
15
20
960x430x980 1200x687x1330 1200x687x1330 1800x700x1240

Şekil 2. Hidronik Kit
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İÇ ÜNİTELER
Bu sistemde klimatize edilmek istenen iç ortam ihtiyacına uygun çeşitli model ve özellikte iç ünite
kullanılması mümkündür. Sistem bu özelliği ile yüksek flexibiliteye sahiptir. Çeşitli fancoiller
kullanılabileceği gibi toplantı odası, konferans salonu gibi taze hava ihtiyacı olan mahaller için asma
tavan tipi klima santralleri de kullanılabilmektedir.Kullanılabilen iç ünitelerden başlıcaları şunlardır:
•
•
•
•
•

Asma tavan tipi klima santrali
Kanallı tip fancoil
Duvar tipi fancoil
Döşeme tipi fancoil
Asma tavan tipi kasetli fancoil

KONTROL KİTİ
Mahal sıcaklık kontrolü iç üniteler üzerinde mevcut termostatlar vasıtası ile sağlanmaktadır. İç ünite ısı
eşanjörleri su giriş hattı üzerine monte edilen 2 yollu veya 3 yollu ( actuator ) otomatik vanalara
termostatlar vasıtasıyla kumanda edilerek su akışı on-off olarak kontrol edilmektedir. 2 yollu otomatik
vana kullanılması durumunda herbir zon sonuna by-passı vanası konarak sistemde minimum su
sirkülasyonu temin edilmektedir.

HİDRONİK SİSTEM AVANTAJLARI
•
•
•
•
•
•
•

Hidronik sistem modern ve çevreci bir sistemdir.
Yüksek flexibiliteye sahiptir.Farklı tip ve özellikte iç ünite ile kullanılmaya uygundur.
Sistemdeki soğutucu akışkan (Freon) miktarı minimize edilmiştir.
Soğutucu akışkan sadece dış ünitede bulunur ve fabrikasyon olarak test ve kontrolleri yapılmış
hermetik paket ünitelerdir.
İç ortamda sadece su dolaşır. Dolayısıyla iç ortama yüksek basınçlı freon gazları sokulmaz.
Çevreci R407c soğutucu akışkanı ile birlikte kullanılabilir.
Paket dış ünite , genleşme tankı ve sirkülasyon pompasını içerir minimum montaj işçiliği gerektirir.

UYGULAMA ALANLARI
•
•
•
•
•
•

Ofisler
Oteller
Restaurantlar
Alışveriş merkezleri
Cafe & Barlar
Tek katlı , dublex , triplex ve çok katlı binalar

UYGULAMA SİSTEMLERİ
a) İki Borulu Sistem ( Sadece Soğutma )
b) İki Borulu istem ( Heat Pump )
c) Dört Borulu Sistem (Soğutma & Isıtma )
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a) İKİ BORULU SİSTEM ( SADECE SOĞUTMA )
İç ünite üzerinde bir ısı eşanjörü mevcuttur ve sadece soğutma amaçlıdır. İlave ısıtma iç ünite içine
monte edilebilen elektrikli ısıtıcılar ile sağlanabilir . Bu sistem ısıtma ihtiyacı olmayan yerlerde veya
kalorifer ve benzeri ısıtma sistemi mevcut olan yerlerde kullanılır. Ayrıca ısı eşanjörünün ısıtma için de
kullanılması mümkündür. Bu tip dizaynda soğutma ve ısıtmada ortak hatlar kullanılmakta olup iki
devre gidiş ve dönüş kollektörleri üzerine konan hat kapatma vanaları vasıtasıyla birbirinden ayrılır.
Soğuk su su soğutma grubundan sıcak su ise boyler, kat kazanı, kombi gibi ısı kaynaklarından temin
edilmektedir. Bu sistemde heat pump ünite kullanılması durumunda geçiş mevsimlerinde ve kışın
pozitif sıcaklıklarda sıcak su elde edilebilir.
b) İKİ BORULU SİSTEM ( HEAT PUMP )
İç ünite üzerinde bir ısı eşanjörü mevcuttur. Bu eşanjör hem ısıtma hemde soğutma amaçlı kullanılır.
Isıtma ve soğutma heat pump chiller grubu ile sağlanır. Hidronik sistemin en yaygın kullanılma şeklidir.
Heat pump tarafından temin edilen ısı enerjisi transferi, bir hidronik kit , su devreleri ve iç ünite
vasıtasıyla ortamda sağlanmış olur. Şekil 3’te prensip şeması verilmiştir.

3 YOLLU VANA
1 BATARYALI
FAN-COIL

1 BATARYALI
FAN-COIL

SU TANKI

P

GENLEŞME TANKI

POMPA
T

P

T

P

DIŞ ÜNİTE
HEAT PUMP

Şekil 3. İki Borulu Soğuk/Sıcak HP Sistem Sadece Soğutma/Isıtma
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c) DÖRT BORULU SİSTEM ( SOĞUTMA & ISITMA )
İç ünite üzerinde iki ayrı ısı eşanjörü mevcuttur.Biri soğutma diğeri ısıtma için kullanılır. Birbirinden
bağımsız su devreleri mevcuttur. Isıtma kalörifer kazanı veya benzer bir su ısıtıcısından soğutma ise
chiller grubundan sağlanır. Kullanılan otomatik vanalar ve kumanda otomasyonu ile soğutma ve ısıtma
seçimi ve kullanımı temin edilir.
Bu sistem eş zamanda , ısıtma veya soğutma ihtiyacı olan binalarda kullanılan en iyi konfor ve
memnuniyeti temin eden bir uygulamadır. Merkezi ısıtmalı binalarda pay ölçer ile ısıtma , müstakil
chiller grupları ile bağımsız soğutma sağlanmış olur. Şekil 4’te prensip şeması verilmiştir.

3 YOLLU VANA

3 YOLLU VANA

2 BATARYALI
FAN-COIL

2 BATARYALI
FAN-COIL

2 BATARYALI
FAN-COIL

2 BATARYALI
FAN-COIL

SU TANKI

GENLEŞME TANKI
P

P

T

P

CHILLER
GRUBU
BOILER/KAZAN
VEYA KOMBİ

T

P

Şekil 4. 4 Borulu Soğuk/Sıcak Sistem Soğutma/Isıtma

UYGULAMA ÖRNEĞİ
140 m zemin alanına sahip bir ofis için oluşturulmuş bir hidronik sistem kat kliması uygulaması dizayn
limitleri aşağıda örneklenmiştir. Çaplamalar bakır boruya göre yapılmış olup, istenirse PVC boru veya
demir boru kullanılabilir. İki kademede boru çaplaması sabitlenmiştir; Her bir zon başlangıcına kadar
olan bölüm ve her bir zon hattı. Bu şekliyle her fancoilde akış debisi dengelenmeye çalışılmıştır.
2
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Dizayn Limitleri
Soğutma kapasitesi:
17028 Kcal/h (19.8 kW)
Isıtma kapasitesi:
19952 Kcal/h (23.2 kW)
İlk fancoil ile dış ünite arası maksimum 20 m
İlk fancoilden itibaren maksimum uzunluk 40 m
Boru çapı (bakır):
42 mm (Her bir zon başlangıç fancoiline kadar)
Boru çapı (bakır):
35 mm (Her bir zon hattı)
HİDRONİK KİT

φ42

ϕ15

By Pass Vanası

ϕ

SU SOĞUTMA
GRUBU (HP)

Şekil 5. Water World 210 Modeli İçin Dizayn Limitleri
NOT: Fancoillerde 2 yollu actuatör’lü vana kullanıldığında hat sonunda by-pass vanası kullanılır. 3
yollu vana kullanılması halinde by-pass vanası kullanmaya gerek yoktur.
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GENİŞ HACİMLİ BİR MAHALDE KLİMA TASARIMI VE
MENFEZ SEÇİMİ
Yusuf SEZEN

ÖZET
İnsan yaşamında özellikle toplu çalışma alanlarında, sinema ve tiyatro gibi yerlerde uygun bir hava
ortamının sağlanması insan sağlığı açısından bir gerekliliktir. Çünkü ortamda bulunan havanın
kalitesinin düşük olması başta solunum güçlüğü olmak üzere, eğer hava iyi filtre edilmiyorsa
kanallarda biriken diğer zararlı maddeler ve tozu da içerdiğinden insan sağlığı açısından bir tehdit
oluşturmaktadır.
Bu çalışmada, toplu yerlerde bir klima tasarımında gözönüne alınması gereken ilkeler ve kavramlar
verilmiş daha sonra örnek bir proje üzerinde uygulamaya geçilmiştir. İklimlendirme çalışması yapılan
bir yerde havanın ısıtılması ya da soğutulmasının yanısıra havanın filtre edilmesi ve neminin
ayarlanması gerekir. Özellikle bu tip tasarımlarda klima santralında kullanılacak olan ısıtıcı, soğutucu
ve hava yıkayıcı gibi cihazların seçimi önemli olup bu cihazların seçiminde gözetilecek kriterler
verilmiştir.
Klima santrallarıyla irtibatlandırılan kanalların ve menfezlerin seçimi ise daha büyük bir önem
taşımaktadır. İklimlendirilmesi planlanan mahal ortamına şartlandırılmış havanın verilmesinde
kullanılan menfezlerde havanın çıkış hızı ve mahal içerisindeki yerleştirilmesi düşünülen konumları
incelenerek uygun çözümler üretilmiştir.

GİRİŞ
İnsan yaşamında, konforun öneminin gün geçtikçe arttığı bir gerçektir. Çalışma alanlarında insanların
rahat olabilmesi için gerekli koşullar sağlanmalıdır. İklimlendirme çalışmaları bu aşamada önemli bir
görev üstlenmektedir. Çünkü ortamda bulunan havanın kalitesinin düşük olması, aktivitesi az bir
solunuma, başağrısı, yorgunluk ve iştahsızlık gibi şikayetlere neden olur. Ayrıca çalışma alanları ve
işyerlerinde insanların çalışma veriminin düşmesine neden olarak işgücü kaybına yol açar. Ortam
havasını değiştirmek ve sıcaklığı dengelemek için açılan pencere ve buna benzer havalandırma
açıklıklarından ısı kaybı ya da kazancı söz konusu olduğundan klima tesisatı ile ekonomik olmayan
bu durumun önüne geçilmesi gerekmektedir.
İklimlendirme çalışması yapılan bir ortamda, havanın ısıtılması veya soğutulması, havanın filtre
edilmesi ve neminin ayarlanması başlıca temel hedeftir. Şekil 1 de bir klima santralının blok olarak
gösterimi verilmiştir. Burada salondan gelen dönüş havasının bir kısmı dış hava ile karıştırılarak filtre
edilir. Ön ısıtıcı kış aylarında havanın ilk ısıtılmasında kullanılır. Soğutucu ise yaz mevsiminde havayı
soğutur. Hava yıkayıcı ile havanın nemi azaltılır ya da arttırılır. Yazın havanın neminin azaltılması,
kışın ise nemin arttırılması söz konusudur. Damla tutucu yıkayıcıdan gelen su damlalarını engeller.
Son ısıtıcı ise salona verilecek havanın ısıtılmasında ve bağıl neminin ayarlanmasında kullanılır.
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Temiz
Hava

Karışım
Odası

Ön
Filtre

Isıtıcı

Hava
Soğutucu

Yıkayıcı

Damla
Tutucu

Son

Eksoz Havası

SALON

Isıtıcı

Şekil 1. Klima Santralı Blok Gösterimi
Bu noktada klima sistemiyle iç ortam arasındaki irtibatı kanallar ve menfezler sağlarlar. Özellikle
menfezlerin konulduğu nokta(yanal duvar veya tavan, döşeme) ve boyutları, tipi iç ortam
iklimlendirmesini önemli ölçüde değiştirir. Hava hızı insanların bulunduğu bölgede 0.25-0.30m/s yi
geçmemesi konfor şartlarının oluşması için gereklidir. Ayrıca klima tasarımında ses ve gürültü
seviyeleri de ele alınmalıdır. Ses değerleri örneğin bir konferans salonu ve dershane için 35-40dB, bir
radyo stüdyosunda 15-25dB arasında olmalıdır[3].
Havanın menfezlerden dağıtımı esnasında ortama verilen hava, ortam sıcaklığından daha soğuksa
aşağıya doğru, daha sıcaksa yukarıya doğru bir akış gösterir. Kısaca soğuk havanın aşağıya düşmesi
etkisi vardır.
Sıcak
Jet
Genişliği
H D

X etki uzaklığı

Soğuk
Şekil 2. Menfezden Çıkan Soğuk Havanın Aşağıya Düşmesi[3]
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Dikey üflemede soğuk havanın aşağıya doğru düşme eğilimi var iken sıcak havanın aşağıya
indirilmesi zor olur. Soğuk havanın da üflendikten sonra yüksek sıcaklık gradyeni ve hızda düşmesi
ortamda bulunan insanları rahatsız eder. Dolayısıyla havanın aşağıya belirli uzaklığa indikten sonra (ki
biz bu uzaklığa etki uzaklığı adı vereceğiz), hava hızının insanları rahatsız etmeyecek bir hız da
olması gerekir. Bu hız genellikle U S =0.25 ile 0.30 m/s olarak kabul edilmektedir. Diğer bir olgu da Şekil
3’de Coanda tesiri denilen havanın tavana belli bir uzaklıkta yatay ve tavandan belli bir açıda
üflendiğinde tavana yapışma özelliğinden yararlanarak havayı mümkün olduğu kadar yukarıda tutup iç
hava ile karışmasını sağlamaktır. Romen mühendisi olan Coanda jet uçakları üzerinde çalışmaktayken
rahatsız edici bir olayla karşılaşmış ve motoru terkeden gaz jetinin yakınından geçtiği yüzeylere
yapıştığını gözlemlemiştir. Bu olay, bir musluktan akmakta olan suya eğimli olan bir yüzey
değdirildiğinde suyun düşey hareketi terkedip yüzeyi izlemesine sebep olan olayla aynıdir. Bunun
nedeni jet ile yüzey arasında bir vorteks(girdap) oluşması ve orada basıncı düşürmesidir[6].

Şekil 3. Menfezden Çıkan Havanın Coanda tesiri[3]
Menfezlerden çıkışta bir diğer konu da girdap etkisi olup menfez şekli dairesel ve kanatçıklı tasarlanır.
Bu etkiden yararlanarak bir dönme, girdap hareketi oluşturulabilir. İç ortamdaki hava ile çabuk bir
şekilde karışım sağlanmış olur. Ayrıca Coanda tesiri oluşturmaya çok yatkındırlar.
Bu temel kavramlar gözönünde tutularak klima tasarımında menfezlerin tipi ve konumları
saptanmalıdır. Şartlandırılmış havanın iç ortamda yayılması, karışması ve sıcaklık gradyenlerinin
elimine edilmesi konforun sağlanması açısından bir gerekliliktir. Bugün konfor konusunda Avrupa’da
ortak bir standart oluşturmak üzere ENV 1752 kodlu taslak hazırlanmakta olup bu taslak ASHREA 62
R Amerikan standardına yakın bir taslaktır.

MENFEZ TASARIMINA ESAS OLMAK ÜZERE ÖRNEK BİR KLİMA PROJESİ
Klima proje tasarımı uygulanacak bir bina ya da hacim için çok çeşitli çözümler üretilebilir.
Karmaşık bir proje yerine daha basit ve ekonomik projeler seçilebilir. Sözgelimi örnek olarak seçilen
2
bir tiyatro salonunun yaz ve kış çalışma tasarımını inceleyelim. Tiyatro salon alanının 280 m ve tavan
yüksekliğinin 4.60m olarak verilsin. Bu hacmin gerek ısıtılması gerek serinletilmesi için temiz havanın
klima santralı vasıtasıyla menfezlerden dağıtılması gerekmektedir. Burada klima proje tasarımında
önemli olan bu havanın hangi menfez boyutunda ve hangi hızlarla tiyatro salonuna insanları rahatsız
etmeyecek şekilde iletilmesidir. Optimal şartları sağlayacak birçok çözüm üretilebilir. Ancak bunlardan
biri en ideal konfor şartlarını sağlayacaktır. Her iki çalışma durumunda yani yaz veya kış çalışması
halinde havanın yanal duvarlardan iletilmesi, tavandan dağıtılması, menfez çeşidi ideal konfor
şartlarını etkileyecektir.
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GİRİŞ
TİYATRO
SALONU

SAHNE

FUAYE

Şekil 4. Klima Tasarımı Yapılacak Tiyatro Salonu

Tiyatro salonunun bulunduğu bölgede yaz aylarında dış hava sıcaklığı 34°C (kuru termometre) ve yaş
termometre sıcaklığı 22°C olsun. Şekil 5 de görüleceği üzere psikrometrik diagramdan bu sıcaklıklar
için bağıl nem ϕ = 0.35 değeri bulunur. Kış aylarında dış ortam sıcaklığını -12°C olarak alalım. Tiyatro
salonunun yaz aylarında 26°C sıcaklığında ve ϕ = 0.50 bağıl neminde olmasının uygun olduğunu, ve
kış aylarında bu bağıl nemin ϕ = 0.50 olarak korunduğunu ancak sıcaklığın 18°C olması gerektiğini
düşünelim. Bu duruma ait psikrometrik diagram Şekil 6 de görülmektedir.

ω(kg/kg)
özgül nem

22°C
YT
0.0117

KT

34°C

Şekil 5. Yaz Çalışma Şartlarının Psikrometrik Diagramda Gösterimi
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ω(kg/kg)
özgül nem

ϕ=0.50

1

YT

0.0117
2

18°C

KT

26°C

Şekil 6. Tiyatro Salonunun Yaz ve Kış Tasarım Şartları

TİYATRO SALONU YAZ ÇALIŞMASI TASARIMI
Klima proje tasarımı uygulanacak örnek tiyatro salonunda yaz aylarında ortam havasının soğutulması
istenir. Kış mevsiminde ise ortam havası ısıtılmaya çalışılır. O halde proje tasarımında yaz ve kış
şartlarını dikkate almak gerekir. Sözgelimi, dışarıdan alınan taze hava miktarı yaz için daha fazladır.
Ancak kış mevsiminde dış hava menfezi üzerindeki damperler kısılarak hava debisi azaltılabilir.
İklimlendirme yapılacak ortamın ısı kazançlarının bilinmesi gerekir. Bu ısı kazançları duyulur ısı ve gizli
ısı olarak ikiye ayrılır. Duyulur ısı herhangi bir maddenin (örneğin hava, su v.b.) sıcaklığını yükseltmek
için verilmesi gereken ısı miktarıdır. Gizli ısı ise, herhangi bir maddenin sıcaklığını değiştirmeden
yalnızca faz durumunu değiştirmek için verilen veya alınan ısıdır. Şimdi tiyatro salonunun ısı
kazançlarını hesaplayalım.
1.Radyasyon(Işınım) Isı kazancı
Dış duvarlardan ışınım etkisiyle kazanılan ısı miktarının hesabı için gerekli eşdeğer sıcaklık farkı
aşağıda tablo halinde verilmiştir.[2] Buna göre duvardan olan ısı ışınımı miktarı:
Q rad =A.K.∆T eş (kcal/h)
olarak bulunur.
2
A: Dış duvarın alanı (m )
2
K : Dış duvar ısı iletim katsayısı (kcal/m °C)
∆T eş : Eşdeğer sıcaklık farkı (°C)
2

Malzeme
Alan(m )
Cinsi-Yönü
Duvar-Doğu
46.2-13.32
Duvar-Güney
46.2-13.32
Duvar-Kuzey
8.25-1.32
Duvar-Batı
13.2-1.7
Duvar-G.Batı
26.4-11.24
Q duvar = 246+115+20+26=407kcal/h

2

∆T eş (°C)

K(kcal/m h°C)

14.4
6.7
0
3.3
3.3

0.52
0.52
0.52
0.52
0.52

Q duvar
(kcal/h)
246
115
0
20
26
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Diğer taraftan pencerelerden ışınımla kazanılan ısı miktarı aşağıdaki tablo yardımıyla hesaplanır.
Malzeme
Alan(m )
Işınım
2
Cinsi-Yönü
(kcal/m h)
Cam-Doğu
13.32
30
Cam-Güney
13.32
372
Cam-Kuzey
1.32
30
Cam-Batı
1.7
239
Cam-G.Batı
11.24
442
Q cam =265+4460+25+365+4470=9585kcal/h
2

Çarpım
Faktörü
0.66
0.90
0.66
0.90
0.90

Q cam
(kcal/h)
265
4460
25
365
4470

Pencereden olan ışınım kazancı ile duvardan olan ışınım kazancı karşılaştırıldığında pencerelerden
gelen ışınım kazancının çok daha büyük olduğu görülür. Pencereden gelen ışınım kazancı o anda
ortama etki eder, ancak duvarlardan gelen ışınım kazancı ortama hemen etki etmez.
2.Isı Geçişi Kazancı
Pencere ve duvarlardan ısı iletimi ile olan kazançlar toplamıdır.
2

2

Malzeme
Alan(m )
K(kcal/m h°C)
Cinsi
Pencere
10x1.7
3
Pencere
12x0.66
3
Pencere
6x2.6
3
Duvar
117
0.52
Q iletim = 408+190+375+486=1460kcal/h

∆T eş (°C)
8
8
8
8

Q iletim
(kcal/h)
408
190
375
486

3.Atmosferden Alınan Taze Havadan gelen Isı kazancı
Bir klima santralında salondan alınan dönüş havasının bir kısmı atmosfere atılır. Diğer kısmı ise taze
hava ile karıştırılarak tekrar salona verilmek üzere şartlandırılır. Böylece ortamdaki insanlar için uygun
hava şartları sağlanır. Atmosferden alınan taze havanın sahip olduğu duyulur ısı şu şekilde
hesaplanır:
Q D =V h C ph ρ h (T d -T i ) (kcal/h)
Burada;
3
V h : İçeri alınan dış hava debisi (m /h)
T d : Dış hava sıcaklığı (°C)
T i : Salon iç sıcaklığı (°C)
3
ρ h : Havanın yoğunluğu (kg/m )
C ph : Sabit basınçta havanın özgül ısısı, C ph =0.24kcal/kgK
Diğer taraftan gizli ısı,
Q G = V h ρ h (ωd -ωi )h b (kcal/h)
Burada;
ω d : Dış hava mutlak nemi (kg/kg)
ω i : İç hava mutlak nemi (kg/kg)
h b : Su buharının gizli buharlaşma ısısı, h b =590kcal/kg
Tiyatro salonunun 200 kişilik olduğu varsayılırsa;
V h =200kişi x 13m /h = 2600 m /h
bulunur. Buradan duyulur ısı için,
3

3

3

3

Q D = 2600 m /h (1.22kg/m ) (0.24kcal/kgK) (34-26)
= 6090 kcal/h
bulunur.
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4.Enfiltrasyonla Giren havadan olan Isı Kazancı
Binalarda kullanılan yapı elemanlarının aralıklarından veya dışa açılan pencere ve kapılardan giren
havaya kısaca enfiltrasyon denir. Enfiltrasyon yoluyla binaya giren havanın da bir ısısı vardır ve
ortamın ısı kazancını arttırır. Ancak atmosferden alınan havanın ısı kazancı ile enfiltrasyonla giren
havanın ısı kazancı karşılaştırılır, hangisi büyük ise o değer esas alınarak ısı kazancı hesaplanır.[2]
Enfiltrasyonla tiyatro salonuna giren havanın debisi;
V enf = ∑(a.L).R.H = 225m /h x 0.7 x 1.4
3
= 220 m /h
Q D =V enf C ph ρ h (T d -T i ) (kcal/h)
3
3
= 220 m /h (1.22kg/m ) (0.24kcal/kgK) (34-26)
=510kcal/h
3

Havalandırma ile gelen ısı kazancı çok daha fazla olduğundan enfiltrasyon ısı kazancı gözardı
edilebilir.
5. İnsanlardan Gelen Isı Kazancı
Tiyatro salonunda bir insanın ortama verdiği ortalama ısı miktarı 90kcal/h dır.[2]
Bunun %60 ı duyulur ısı ve kalan %40 gizli ısıdır. Dolayısıyla duyulur ısı;
Q D = 0.60 x 90 kcal/h x 200kişi
= 10800 kcal/h
bulunur.
6. Aydınlatmadan Gelen Isı Kazancı
Ortamda yeterli aydınlatmayı sağlamak için kullanılan armatürlerden kaynaklanan ısı kazancıdır. Her
2
bir m için aydınlatmadan gelen ısı kazancı 10W ise;
2

Q ayd = 10W x 280m x 0.860 = 2410 kcal/h
bulunur.
7. Toplam Duyulur Isı
Tüm duyulur ısıların toplanmasıyla elde edilir.
Q topD = ∑Q D = 407+9585+1460+6090+10800+2410
= 30752 kcal/h
Emniyet faktörü olarak %10 zam eklersek;
Toplam Q D = 1.1 x 30752
=33827 kcal/h
bulunur.

8. Toplam Hava Debisi
Salona verilmesi gereken toplam hava debisidir. Toplam hava debisi ortamın duyulur ısı kazancı ile
orantılı olarak artar. Kısaca;
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VT =

QD
(m 3 / h)
ρ h C ph ΔT

∆T = T i -T üf
Burada T i iç ortam sıcaklığını, T üf ortama üflenen hava sıcaklığını temsil etmektedir.

kcal
h
(m 3 / h)
VT =
kcal
kg
9°C
1.22 3 0.24
kg°C
m
33827

3

V T =12836.6 m /h
bulunur.
9. İç hava Debisi
Ortamdan alınan dönüş havasının bir kısmı dışarı atılır. Diğer kısmı ise iç hava debisi olarak taze hava
ile karıştırılır, ve tekrar salona üflenir. Salon havasının tekrar kullanılan bu miktarı iç hava debisini
oluşturur.
3

V i =V T -V D (m /h)
Burada V T toplam hava debisini, V D ise dış hava debisini temsil etmektedir.
İç hava debisi;
V i = 12836 – 2600
3
= 10236 m /h
bulunur.
10. Yaz Karışım Havası Sıcaklığı

VD TD + Vi Ti
VT
2600x(273 + 34) + 10236x(273 + 26)
TK =
Kelvin
12836

TK =

= 300.6K=27.5 °C
bulunur.
11.Üfleme Havası
Psikrometrik diagramda, üfleme havası yük oranı doğrusu üzerinde olmalıdır. Yük oranı doğrusu
aşağıdaki denklemi sağlayan iki nokta arasında çizilir. Herhangi bir T giriş değeri için ωgiriş değeri
hesaplanır.

G=

QD
Cph (Ti

QG

=
Tgiriş )

(ω i

ω giriş ).hg
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Psikrometrik diagramdan;
T üf =17 °C (KT) , 14.9°C (YT)
h üf = 10 kcal/kg
bulunur.

Yük Oranı doğrusu

Tgiriş

ω(kg/kg)
özgül nem
hüf=10 kcal/kg
Salon Şartları

Tüf

Ti

Şekil 7. Üfleme Havasının Psikrometrik Diagramda Gösterimi
12. Cihaz Çıkış Havası
Klima santralından çıkan hava kanallardan geçerken bir miktar ısı kazanır. Bu ek ısı kazancından
dolayı üflenen havanın sıcaklığı artar. Çıkış sıcaklığı T Ç ,

QK
VTρhCph

TÇ = Tüf

yazılabilir. Diğer Q K kanallardan olan ısı kazancını göstermek üzere
Q K /Q T =0.1 kabul edilebilir.

TÇ = 17

(0.1)( 42000kcal / h)
12826m / h(1.22kg / m3 )(0.24kcal / kg°C)

=16°C ,
bulunur.

3

h ç =9.3kcal/kg

13.Cihaz Soğutma Kapasitesi
Salona verilecek hava sıcaklığı istenenden fazla ise klima santralında soğutulur. Soğutma işlemi
soğutucu serpantinlerle yapılabilir. Soğutucu kapasitesi aşağıdaki gibi bulunur:
Q S = V T .ρ h .(h K – h Ç )
Burada;
3
V T :Toplam hava debisi, (m /h)
3
ρ h :Hava yoğunluğu, (kg/m )
h K :Karışım havasının antalpisi, (kcal/kg)
h Ç :Klima santralından çıkan havanın antalpisi, (kcal/kg).
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3

3

Q S = 12826 m /h (1.22 kg/m ) (13.1 – 9.3)kcal/kg
= 59461kcal/h
bulunur.

TİYATRO SALONU KIŞ ÇALIŞMASI TASARIMI
Kış çalışmasında proje tasarım şartlarının değişmesi daha önce verilen tüm kavramların hesaplarının
yeniden yapılmasını gerektirir. Burada kış şartlarıyla ilgili kısa bir bilgi verilecektir. Kış çalışmasında
karışım havasının sıcaklığı:

TK =

VD TD + Vi Ti
VT
2600m 3 / h.(273 12) + 10236m 3 / h(273 + 22)

TK =

12836.6m 3 / h

Kelvin

= 288 K=15°C
bulunur.
Yıkayıcı Çıkış Sıcaklığı
Psikrometrik diagramdan;
T Y =12.1°C (KT) , 12°C (YT) , h Y =7.9kcal/kg
bulunur. T Y sıcaklığı ayni zamanda ısıtıcı giriş sıcaklığıdır.
Isıtıcı Kapasitesi
Q Isıtıcı = V T .C ph .(T i – T Y )
3
= 12826 m /h (0.24kcal/kg°C)(22-12.1)°C
= 30475kcal/h
bulunur.
Isıtıcı Çıkış Sıcaklığı

TÇ,ısıtıcı = 12.1 +

30475kcal / h

12836.6m / h(1.22kg / m 3 )(0.24kcal / kg°C)
3

=20.2°C
h Ç,ısıtıcı =10kcal/kg
bulunur.

MENFEZ HAVA HIZLARI ve SERBEST JET TEORİSİ
Klima santralinden kanallarla salona ya da ortama götürülen havanın dağıtımında menfezlerden
yararlanılır. İnsan yaşamında, gerekli konfor şartlarının sağlanması açısından menfez boyutları ve
şekli, tavandan ya da yanal duvarlardan dağıtım, optimal menfez çıkış hızları bir klima tasarımında
birinci derecede önemli rol üstlenirler. Klima sisteminde genel olarak yüksek hava hızlarına izin
verilmez, ancak dağıtılan şartlandırılmış havanın iç ortama penetrasyonu da sağlanması gerektiğinden
çok düşük hızlar da gerekli sirkülasyonu sağlayamazlar. Bu nedenle optimal bir hava hızı seçilmesi
yoluna gidilir. Aşağıdaki Şekil 8 de menfezden çıkan bir hava jetinin ortam içerisinde yayılışı
görülmektedir.
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Konfor hava şartlandırılmasında salon içerisinde belirli bir hava hareketi olması arzu edilmekle birlikte
pratikte 0.3 m/s değerinden büyük hızlar, verilen hava sıcaklığının odadaki hava sıcaklığından daha
sıcak veya daha soğuk olması halinde rahatsızlık verirler. Büyük işyeri ve hacimlerde insanların
çalıştığı bölgede şartlandırma hava jeti vasıtasıyla yapılabilir. Yukarıda duvardan çıkarken önünde bir
engel bulunmayan, türbülanslı, eşsıcaklıktaki dairesel bir hava jetinin Şekil 8 de gösterildiği gibi
menfezden çıkarak ortam içerisinde yayılışı görülmektedir.

r

x

Etki Uzaklığı
Şekil 8. Menfezden dairesel olarak yayılan jetin yayılma ve etki uzaklığı
Menfezden çıkarken önünde bir engel bulunmayan, serbest bir ortam içerisinde türbülanslı ve eş
sıcaklıktaki dairesel bir jet için Schlichting[1] tarafından dairesel bir jet için deneysel bulgulardan elde
edilen türbülanslı hız dağılımı aşağıdaki gibi verilmektedir:

U=

7.41 J / ρ

[

(

x. 1 + 57.5 r 2 / x 2

)]

2

Burada ;
U : Hava jetinin x uzaklığındaki hızı (m/s)
U o : Havanın menfezden çıkış hızı (m/s)
2
A o : Dairesel jetin menfez kesit alanı (m )
2
J : Hava jetinin duvardan çıkıştaki toplam momentumu (kgm/s )

J = ρA o U o 2
x : Jet etki uzaklığı (m)
r : Jet ekseninden radyal yöndeki uzaklık (m)
Düzlemsel jet halinde ise, bu denklem

u=
v=

3
2

Kσ

3
4

K

x
σx

[1 − tanh η ]
2

{2η(1 − tanh 2 η ) − tanh η }
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y
ve kinematik momentum K = J / ρ olarak verilmektedir. H.Reichardt[4] tarafından
x
yapılan deneysel çalışmalarda σ = 7.67 olarak rapor edilmiştir. Dolayısıyla yukarıdaki denklemler
Burada η = σ

u=

2.40 J / ρ
x

[1 − tanh

2

(7.67 y ) ]
x

0.16 J / ρ 
y
y 
y 
2
15.3 1 tanh (7.67 ) − tanh( 7.67 )
x
x
x 

x


şeklinde yeniden yazılabilir.
v=

Uygulamada eğer y yönündeki hızı ihmal edersek (x>>y varsayarak) v≅0 alabiliriz. Öyleyse havanın
menfezden çıkışı düzlemsel bir jet olarak ortama yayıldığında merkez çizgisi üzerindeki hız u=U ile
gösterilirse

U=

2.40 J / ρ

x
olarak bulunur.
Aşağıda verilen Tablo 1 ve 2 de görüleceği üzere jetin ortama çıkış hızı U o ve seçilen etki uzaklığı
sonunda, kısaca menfezden 2m ya da 3m uzakta merkez çizgisindeki hava hızının U=0.25-0.30m/s ye
düşmesi için gerekli menfez boyutları verilmektedir. Burada n olarak gösterdiğimiz ortam için
sağlanması gereken jet miktarıdır. Dolayısıyla bir menfezde sözgelimi 50 adet jet ızgaralardan çıkması
isteniyorsa o zaman tablodaki alan değeri 50 adet ile çarpılarak faydalı menfez boyutu ve menfez
sayısı m bulunabilir.
Tablo 1. Düzlemsel Jet Çıkış Hızları ve Debileri
Düzlemsel Jet
3
2
Jet alanı(cm ) V M (m /h)
10.6
2x2
13.25
2.5x2.5
15.9
3x3
12.7
2x2
15.9
2.5x2.5
19.1
3x3
21.1
2x2
26.5
2.5x2.5
31.8
3x3
42.4
2x2
53
2.5x2.5
63.6
3x3
13
2x2
16.2
2.5x2.5
19.5
3x3
15.6
2x2
19.5
2.5x2.5
23.4
3x3
26
2x2
32.4
2.5x2.5
39
3x3
52
2x2
65
2.5x2.5
78
3x3

Adedi U S (m/s) S(etki zak.) U o (m/s)
1210 0.25
2m
7.36
968 0.25
2m
5.89
806 0.25
2m
4.91
1008 0.30
2m
8.83
806 0.30
2m
7.07
672 0.30
2m
5.89
605 0.50
2m
14.73
484 0.50
2m
11.8
403 0.50
2m
9.82
302
1.0
2m
29.46
242
1.0
2m
23.57
201
1.0
2m
19.64
988 0.25
3m
9.02
790 0.25
3m
7.21
658 0.25
3m
6.01
823 0.30
3m
10.82
658 0.30
3m
8.66
548 0.30
3m
7.22
494 0.50
3m
18.04
395 0.50
3m
14.43
329 0.50
3m
12.03
247
1.0
3m
36.08
197
1.0
3m
28.86
164
1.0
3m
24.05
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Bu tablolar örnek olarak seçtiğimiz Şekil 1 de verilen tiyatro salonunun iklimlendirilme koşulları
gözönüne alınarak hazırlanmıştır. Düzlemsel lineer bir menfez seçtiğimizi varsayalım. Yatayda 10 adet
ızgarası ve düşeyde 5 adet ızgarası olduğunu düşünürsek; bu menfezin 10x5=50 adet düzlemsel jet
çıkışına imkan verecek şekilde boyutlandırdığımızı varsayalım. Aşağıda bazı uygulamalarda
menfezler için tavsiye edilen hava çıkış hızları verilmektedir[5]. Örneğimiz bir tiyatro salonu olduğu için
tablodan bu mahale uygun bir değeri seçebiliriz. Ayrıca çıkış hızlarımızın doğruluğu da bir anlamda
test edilmiş oluyor. Çünkü bulduğumuz çıkış hızları bu tablolarda verilen değerlerle uyum
sağlamaktadır. Dolayısıyla bu değerlerin iklimlendirmesi yapılacak bir mahalde daha önce verilen
kriterlere de dikkat etmek şartıyla doğru bir tasarıma imkan verdiği görülmektedir.
Tablo 2. Dairesel Jet Çıkış Hızları ve Debileri

Dairesel Jet
V M (m3/h)
Jet
Çapı(cm)
4.3
2.0
5.38
2.5
6.45
3.0
5.16
2.0
6.45
2.5
7.75
3.0
8.61
2.0
10.76
2.5
12.9
3.0
17.22
2.0
21.5
2.5
25.8
3.0
6.45
2.0
8.07
2.5
9.68
3.0
7.75
2.0
9.68
2.5
11.62
3.0
12.91
2.0
16.1
2.5
19.37
3.0
25.83
2.0
32.3
2.5
38.75
3.0

Adedi U S (m/s) S(etki
uzak.)
2981 0.25
2m
2385 0.25
2m
1987 0.25
2m
2484 0.30
2m
1987 0.30
2m
1656 0.30
2m
1490 0.50
2m
1192 0.50
2m
993 0.50
2m
745
1.0
2m
596
1.0
2m
496
1.0
2m
1987 0.25
3m
1590 0.25
3m
1325 0.25
3m
1656 0.30
3m
1325 0.30
3m
1104 0.30
3m
993 0.50
3m
795 0.50
3m
662 0.50
3m
496
1.0
3m
397
1.0
3m
331
1.0
3m

U o (m/s
)
3.8
3.04
2.53
4.56
3.65
3.04
7.61
6.09
5.08
15.2
12.2
10.15
5.71
4.56
3.8
6.85
5.48
4.56
11.4
9.13
7.61
22.84
18.27
15.22

Tablo 3. Bazı Uygulamalarda tavsiye edilen Hava Çıkış Hızları(U o )

Radyo ve Film Stüdyosu, Ameliyathane
Hastane, Yatak Odası, Otel Odası, Konut, Cami
Dershane, Konser Salonu, Kütüphane, Bankalar
Konferans Salonu, Mağaza, Balo Salonu, Lobi
Market, Fabrika, Jimnastik salonu, Depo

1.5-2.5 m/s
2-4 m/s
2.5-5 m/s
5-8 m/s
8-10 m/s

Burada konferans salonları için önerilen hava çıkış hızı 5-8m/s olarak önerilmektedir. Tablo 1 de etki
uzaklığı sonunda, yani menfezden çıktıktan 2 m sonra U=0.25m/s ye düşecek şekilde ikinci sıradaki
çıkış hızı U o =5.89m/s olarak belirlenir. Buradan jet alanı:
2

A o =2.5x2.5cm olarak bulunur.
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Menfezin boyutu yatayda L=10x2.5cm=25cm
düşeyde H=5x2.5cm =12.5cm
Dolayısıyla faydalı alan LxH=312.5cm olarak bulunur. Doğal olarak çerçeve payları bu boyuta ilave
olacaktır. Bu menfezden kaç adet gerektiğini bulalım. Yine Tablo 1 den 968 adet jet alanına
gereksinim olduğundan bu sayıyı 50 ye bölersek,
2

Menfez Sayısı=968/50
=19-20 adet menfez gereklidir.
Lineer menfezin ızgara sayısı tiyatro salonunda konulacağı noktalara göre arttırılabilir. Dolayısıyla
menfez boyutu değişebilir. Sözgelimi yukarıda yatayda 10 adet ızgara yerine 30 adet seçersek, ve
düşeyde 10 adet ızgara seçersek bu durumda menfez faydalı boyutu,
L=30x2.5cm=75cm
H=10x2.5cm=25cm
olarak bulunur. Bu tip bir menfezden 30x10, yani 300 jet elde edilmiş olur. Dolayısıyla menfez
sayısında 3 ya da 5 dağıtıcı menfezle o ortamın iklimlendirilmesi sağlanmış olur. Bu tiyatro salonuyla
ilgili örneklemeler çoğaltılabilir. Böylece tiyatro alanı içerisinde belirli hava hızlarında, gürültü
seviyesinden uzakta insanların asgari konfor şartları sağlanmış olur.

SONUÇ
Menfez seçimi iklimlendirme çalışmalarında, içinde insanların bulunduğu ev ve işyeri ortamlarında
konforun sağlanmasında önemli bir rol üstlenir. Özellikle kimya, tekstil ve lastik endüstrisi gibi ağır iş
kollarında ortam havasının uygun şartlarda olması gerekmektedir. Bu durumda havanın nemi ve
sıcaklığı genellikle klima santralı ile ayarlanır. Ancak klima santralının maliyetinin yüksek olması
nedeniyle konfor tesislerinde yaz veya kış şartlarında çalışan klimalar kullanılabilir. Klima tesisatında
ne tip bir klima cihazının kullanılacağı veya hangi yöntemle klimatize edileceği önemli olmakla birlikte
ortamın yaz ve kış şartlarına uygun stabil bir ortam sıcaklığı ve neme sahip olması da insan sağlığı
açısından önem kazanmaktadır.
Menfezden çıkış hızlarının yüksek değerlerde olması bir klima tasarımında ses azaltımının da gerekli
konforun sağlanması açısından önem kazanmaktadır. Ses azaltımının yapılması bazı ekonomik
maliyetler getirmekle beraber(ses yalıtımı vb. gibi) menfez hava çıkış hızlarının optimal değerlerde
seçilmesi bir çözüm getirebilir ve gürültü, titreşim gibi rahatsız edici etkilerin giderilmesinde önemli bir
rol üstlenebilir. Ayrıca menfezlerin şekli ve konumu da ses ve gürültünün artmasına neden olabilir.
Gürültünün en aza indirilmesi için menfez çıkış hızlarının olabildiğince düşük seçilmesi, ancak iç
ortamda gerekli sirkülasyonu yapabilecek ve durgun bir ortam yaratmayacak bir değerde olması
gerekmektedir.
Temiz havanın ortama verilmesi ve ayni zamanda kirli havanın ortamdan çekilmesi insan sağlığı
açısından üzerinde durulması gereken bir konudur. Genellikle temiz ve hijyenik steril hava temininde
çoğu tesisler yetersiz kalmakta, uygun menfez seçimi yapılamadığı için havanın sirkülasyon hızı yeterli
olamamaktadır veya iklimlendirilecek ortamda eşit klimatizasyon sağlanamamaktadır. Diğer taraftan
menfezlerin insanların yoğun olarak çalıştığı noktalara 2m den yakın olması durumunda üfleme
hızlarının fazla olması ses ve gürültüye neden olacak, ayrıca o mahalde bulunan insanlar üzerinde
başağrısı ve halsizlik gibi rahatsızlıklara sebebiyet verecektir. Dolayısıyla menfez kesit alanı, hava
çıkış hızı ve çıkış havasının debisinin seçimi konforu sağlanacak ortam açısından büyük önem
taşımaktadır.

__________________________________ 967 _______
KAYNAKÇA
[1] Wilbert F. Stoecker, “İklimlendirme Esasları”, Çeviren: Dr. Osman F. Genceli, İTÜ Matbaası,
Gümüşsuyu-İstanbul (1984).
[2] Hermann Schlichting, “Boundary Layer Theory”, McGRAW Hill Book Co., Seventh Edition,
Translated by: Dr. J. Kestin, New York (1979).
[3] Hırant Kalataş, “İç Hava Hareketleri ve Menfez Seçimi”, Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir
Toplantıları, İzmir, Şubat (1999).
nd
[4] H.Reichardt, Gesetzmassigkeiten der freien Turbulenz. VDI-Forschungsheft, 414 (1942), 2 ed.
1951.
[5] İmeksan, “Havalandırma Klima Ekipmanları” kataloğu, İzmir (1999).
[6] Y.Sezen, “Pnömatik Bir Servonun Mekanik ve Fluidik Geri Besleme ile Gerçekleştirilerek
Hareketinin İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi, Müh.Mim.Fakültesi Dergisi, Cilt III, Sayı 1,
Eskişehir (1986).

ÖZGEÇMİŞ
1955 yılında İskenderun’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. İzmir Atatürk
Lisesi’nde 1972 yılında yılında mezun oldu. Aynı yıl TÜBİTAK tarafından düzenlenen Liselerarası
Matematik yarışmasında İzmir Atatürk Lisesini temsil etti ve dereceye girerek teşvik ödülü aldı. Daha
sonra İstanbul teknik Üniversitesi Makina Fakültesini 1977 yılında bitirdi. Söğüt Seramik, Edremit
Sunta Sanayi ve Kordsa gibi çeşitli firmalarda Makina Mühendisi olarak çalıştı. 1979 yılında Milli
Eğitim Bakanlığı burslusu olarak Makina Mühendisliği alanında doktora yapmak üzere Amerika
Birleşik Devletleri’ne gitti.
Case Western Reverse Üniversirtesinde “Akışkanlar Mekaniği ve Isı Bilimleri” alanında Yüksek Lisans
yaptıktan sonra 1985 yılında “Termodinamik” alanında Brown Üniversitesinden doktora derecesini
aldı.
1986 yılı başlarında yurda dönen Yusuf Sezen Eskişehir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümünde Yard. Doçent olarak göreve başladı. Bölümde Termodinamik ve
Akışkanlar Mekaniği başta olmak üzere birçok ders verdi. 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne
tayin olarak İzmir Meslek Yüksekokulu Teknik Programlarda Y. Doçent ünvanıyla göreve başladı.
Termodinamik Anabilim dalında 1994 yılında Doçent oldu. 1996 yılında Yüksekokul Müdür yardımcısı
oldu. Halen İzmir Meslek Yüksekokulunda bu görevi sürdürmekte olup Makina Resim Konstrüksiyon,
Makina, ve İklimlendirme Soğutma Programlarında dersler vermektedir.

