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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 yaygınlaşmasına katkıda bulunmak 
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 kotları 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 1995, üçüncüsü 1997, 
dördüncüsü ise 1999 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. 
 
V. 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 bu günde üretken bir platform oluşturacağını düşünmekteyiz. Bunun yanı sıra tüm 
katılımcıların bu platformun oluşturulmasına verdikleri katkı ve desteklerini Odamızın yarattığı, 
yaratacağı diğer platformlarda da sürdüreceklerine inanıyoruz. 
 
Odamız adına İzmir Şubemiz yürütücülüğünde gerçekleştirilen V. 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 
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ÖNSÖZ 
 
teskon 2001’de sunulmak üzere toplam 38 adet bildiri iki paralel salonda sunulacaktır. teskon 2001 
süresince Tesisat Mühendisliği’nin sorunlarının ortaya konulduğu değişik platformlar da 
oluşturulacaktır. Bu kapsamda “Tesisat Mühendisliğinde Uzmanlık, Sertifikalandırma ve Meslek 
İçi Eğitim”, “Yapı Denetim Mevzuatı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar“ konularında panellerle 
tartışma ortamları yaratılacaktır.  
 

Kongremiz ele alınan konularda, bir başvuru 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. 
 

Kongre bildirileri  kongre delegelerine ayrıca CD’de de sunulmuştur. Kongre tanıtım ve bildiri 
hazırlama ve bilgi ulaştırma süreçlerinde de internet ortamından yararlanılmıştır. 
 

teskon 2001’de gerçekleştirilecek kursların amacı da yeni bilgi ve teknolojilerin yaygınlaşması 
yanında, tesisat mühendislerinin doğru ve tam bilgilerle eğitilmelerini de sağlamaktadır. teskon 99’da 
ilk kez düzenlendiğinde kongre delegelerinin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen kursların  bu yıl da ilgi 
çekeceği kanısındayız. 
 

Ayrıca bu yıl özellikle bölgemiz için önemli alternatif enerji kaynaklarından jeotermal enerji konusunda  
düzenlenecek  olan “Jeotermal Enerji Doğrudan Isıtma Sistemleri: Temelleri ve Tasarımı” konulu 
seminerin de katılımcılara yararlı olacağı inancındayız. 
 

teskon 2001 kapsamındaki bir başka yenilik ise ülkemizde sıkca tartışılan “Türkiye İklim Verileri” 
konusunda bir atölye çalışması düzenlenmesidir. İlgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla  bu konuda 
bugüne kadar yapılan çalışmaların toparlanması hedeflenmektedir. 
 

Düzenleme  ve Yürütme 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 Sekretaryasını oluşturarak, hazırlık çalışmalarında her türlü desteği 
esirgemeyen Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’na, Kongre hazırlık 
çalışmalarının başlangıcından, sonuçlandırılmasına kadar geçen sürede özverili çalışmalarıyla 
kongrenin  gerçekleştirilmesinde yoğun emek veren, Kongre Programını oluşturan, Bildiriler Kitabının 
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 Sekretaryası’na, 
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Çalışanlarına, özveriyle, gönüllü olarak kongrenin 
yürütülmesinde görev alan Tesisat Mühendisi adayları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Dokuz Eylül 
Üniversitesi öğrencilerine, Kongrenin ülke genelinde etkinliğini artırmaya çaba göstererek Kongreyi 
Destekleyen Kuruluşlar statüsünde yer alan; Anadolu Üniversitesi, ASME International Türkiye Şubesi, 
Celal Bayar Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları 
Derneği, Dokuz Eylül Üniversitesi,  Ege Soğutma Sanayi ve İş Adamları Derneği, Ege Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi; Isı, Ses ve Su İzolasyoncuları Derneği; Isıtma, Soğutma ve 
Klima İmalatçıları Derneği, Isıtma , Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Pamukkale Üniversitesi, 
Pompa Sanayicileri Derneği, Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, Türkiye Yangından Korunma Vakfı, Uygulamalı Havuz 
Enstitüsü , Yıldız Teknik Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesine teşekkür ediyoruz. 
 

Ayrıca Kongre 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 yanı sıra üstlendikleri çok yönlü sponsorluklarla Kongrenin önemli destekleyicileri arasında 
yer alan Ayvaz A.Ş., ECA, İzocam, Teba ISK A.Ş., Politeknik Ltd.Şti.’ne Kongrede görev alan tüm kişi 
ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunarız.  
 
 
KONGRE DÜZENLEME - YÜRÜTME KURULU  
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V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
 

MEKANİK TESİSATIN SİSMİK KORUNMASI 
 
 

Ahmet ARISOY 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu seminer notunda mekanik tesisatın deprem koruması verilmektedir. Öncelikle deprem ve geçerli 
olan kuvvetler tanımlanmaktadır. Kısaca deprem kuvvetlerinin hesabından sonra kullanılan elemanlar 
ve bunların seçim esasları anlatılmıştır. Tipik cihazlar olarak, yere monte edilen cihazlar ele alınmıştır. 
Beton kaideler verilmiş, ayrıca kolon boruları, asılı boru ve kanallar, sprinkler boruları deprem 
bağlaması anlatılmıştır. Son kısımda da doğal gaz tesisatı üzerinde durulmuştur.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Türkiye sıkça  depremlerin yaşandığı, önemli bir bölümü 1. Dereceden deprem kuşağında olan bir 
ülkedir. Bu durum göz önünde bulundurularak, yapının statiğinde olduğu gibi, mekanik tesisatın 
kurulmasında da bir takım önlemler alınması gerekir. Bugüne kadar mekanik tesisat tasarımında ve 
uygulamasında sismik koruma Türkiye’de dikkate alınmayan bir konuydu. Ancak dış kaynaklı bazı 
projelerde belirli ölçülerde önlem alınması öngörülüyordu. Son depremlerden sonra bu konunun daha 
önem kazanarak, uygulamanın yaygınlaşacağını ümit etmek mümkündür. 
 
Deprem doğrudan insanları öldürmez . Esas öldürücü olan insan eliyle yapılan yapıların çökmesidir. 
Bu nedenle burada esas olarak insan eliyle yapılan yapılar ve özellikle mekanik ekipman ve tesisat 
üzerine depremin etkileri üzerinde durulacak ve alınabilecek önlemler tartışılacaktır.  
 
Bu çerçevede önemli bir nokta, mekanik tesisatın sürekli çalışmakta olmasıdır. Deprem ise bina ömrü 
içinde birkaç kere olabilecek bir olaydır. Hiç olmayabilir de. Dolayısıyla çok uzun aralıklarla olması 
muhtemel bir olay için alınacak önlemler ekipmanların normal çalışmasını etkilememeli, ancak deprem 
olduğunda devreye girmelidir. 
 
Mekanik tesisatın sismik tasarımında ve sismik korunmasında amaç, bina tahrip olmadığı halde 
mekanik sistemin göçmesinin veya tahrip olmasının önlenmesidir.  
 
 
 
 
2. TEMEL DEPREM BİLGİSİ 
 
Bir deprem basitçe yerin sarsılması olarak tanımlanabilir. Üç tip doğal deprem vardır. 1. Yer altındaki 
mağara, maden veya boşlukların tavanlarının çökmesiyle oluşan depremler, 2. Volkanik faaliyetler 
sonucu oluşan depremler, 3. Tektonik depremler. 
 
 
2.1. Tektonik Depremler 
 
En genel deprem biçimi tektonik depremlerdir. Tektonik levha kenarlarının bir diğer levhaya göre 
kaymasıyla veya hareketiyle oluşurlar. Dünya dış kabuğu katı kaya levhalardan oluşur. Bu levhalar 
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dünyanın dış yüzeyini oluşturur. Bu levhalar kendi içlerinde göreceli olarak kararlıdır. Ancak birbirlerine 
temas ettikleri kenarlarda kararsızdırlar. Levhalar sürekli hareket içindedir ve birbirlerine göre bir 
kayma hareketi yaparlar veya biri diğerinin altına doğru hareket eder. Şiddetli depremleri ancak, 
levhaların bu izafi hareketleri yaratabilirler. Depremlerin büyük çoğunluğu bu levhalar boyunca yer 
alan fay hatlarında meydana gelir. 
 
Faylar jeolojik yapıda oluşmuş kırıklardır. Fayların bazıları aktif değildir ve binlerce yıldır bir hareket 
görülmemiştir. Diğer taraftan aktif faylar sürekli hareket eder ve stres (gerilme) oluştururlar ki bu stres 
sonunda depreme yol açar. 
 
Şekil1’de görüldüğü gibi üç ana tip fay söz konusudur. Birincisi normal faydır ve düşey doğrultuda bir 
yer değiştirmedir. Bir kenar aşağı doğru 0 ile 90 derece arasında bir açı ile kayar. İkincisi ters faydır ki 
burada da düşey yer değiştirme vardır. Ancak hareket bir kenarın diğerine göre yükselmesi 
şeklindedir. Son tip ise, kayma tipi faydır. Bunlarda esas olarak yatay düzlemde kayma vardır. Yer 
değiştirme sağa doğru veya sola doğru olabilir. Gerçekte ise faylar genelde bu üç karakterin hepsine 
birden sahiptir. 
 

 
 

Şekil 1. Üç temel fay tipi 

 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 2. Sismik dalga ilerlemesi 
 
 
2.2. Deprem Dalgaları 
 
Farklı deprem tiplerine karşılık, hepsinin ortak noktası şok veya sismik dalga yaymalarıdır. Depremle 
ilişkili olarak dört temel tip dalga vardır. En hızlıları primer dalga (P dalgası) adı verilen dalgadır. 
Bundan sonra sekonder dalga (S dalgası) gelir.  Her iki dalga da kayalar içinde yüzeye doğru ilerler. 
Şekil 2’de sismik dalga ilerlemesi verilmiştir. 
 
P dalgalarının sıkışma ve genişleme zonları vardır. Buna karşılık S dalgaları ilerleme yönlerine dik 
olarak, strataya (yatay tortu tabakalara) kesme uygular. İlk önce P dalgaları ulaşmasına karşılık, aşağı 
yukarı ve yandan yana hareketleriyle binalarda en büyük tahribatı S dalgaları yaparlar. 
 
Son iki dalga yüzey dalgaları olarak bilinir, çünkü bunlar sadece yüzey yakınında görülürler. Love 
dalgası düşey bileşeni olmayan bir S dalgasını andırır ve binaların temelinden çıkmasına neden olan 
ana etkenlerden biridir. Sonuncusu Rayleigh dalgasıdır ki hareket yönünde eliptik olarak yuvarlanır. 
 
P ve S dalgaları depremin odağından ( merkezinden) kaynaklanırlar ve farklı tabakalardan geçerken 
yansıtılabilir veya kırılabilirler ve birçok yönde dalgalar gönderebilirler. Merkez yüzeyin altında derinde 
bulunur ve merkezin yüzeye projeksiyonu olan noktaya depremin episentrı adı verilir. 
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2.3. Şiddet ve Büyüklük 
 
Şiddet ve büyüklük depremin tahrip düzeyini tanımlarlar. Farklı şiddet skaları tanımlanmıştır. 
Günümüzde kullanılan değiştirilmiş Mercalli şiddet skalası, depremin şiddetini binalarda ve 
yeryüzünde meydana gelen tahribat ve hayvanların tepkilerinin gözle incelenmesiyle 12 seviyede 
değerlendirir. Bu yöntem çok hassas olmasına karşın, çok zaman alıcıdır ve haftalar veya aylar 
mertebesinde bir değerlendirme süresine gerek vardır. 
 
Deprem büyüklük olarak da değerlendirilebilir. En bilinen deprem büyüklük ölçeği Richter ölçeğidir. 
Sismografik okumalara dayanır ve hemen deprem ertesinde hesaplanabilir. P ve S dalgaları 
arasındaki zaman farkından deprem merkezine uzaklık  belirlenebilir. Bu zaman farkının S dalgasının 
amplitüdü ile birlikte ele alınmasıyla Richter ölçüsü belirlenir.  
 
Büyüklükler, iki ilişkili fakat farklı referans ortaya koymaktadır. Bunlar yerin hareketi ve açığa çıkan 
enerjidir. 6 büyüklüğünde bir depremde, 5 büyüklüğündeki depreme göre 10 misli daha fazla 
büyüklükte yer hareketi söz konusudur. Buna karşılık fay boyunca iki deprem arasında 30 misli daha 
fazla açığa çıkan enerji farkı vardır. Bu demektir ki 7 büyüklüğünde bir depremde, 5 büyüklüğündeki 
depreme göre 100 misli daha fazla yer hareketi ve 900 misli daha fazla enerji bulunmaktadır. 5 
büyüklüğündeki bir depremde bir atom bombasından 10 misli daha fazla enerji açığa çıkmaktadır.    
 
 
 
 
3. CİHAZLARIN SİSMİK KORUMASI 
 
Sismik koruma için  öncelikle mühendisin karar vermesi gereken bir dizi konu vardır. Örneğin cihaza 
ne olursa olsun yerinde kalması yeterli mi? (Yani çalışmaya devam edip etmemesi ikinci planda mı?) 
Yoksa cihaz, küçük tahribatlarla bile olsa, yerinde kalabilsin ama çalışmaya devam edebilsin mi? Bu 
karar, dolayısıyla cihazın ne derecede hayati olduğuna bağlıdır. Ana taze hava besleme sistemi fanı 
ve tesisatı veya ana su besleme sistemi pompası ve tesisatı gibi birinci derecede önemli ekipmanlar 
ve tesisat, depremden sonra da çalışmaya devam edebilmelidir. Ama örneğin tuvalet egzost 
aspiratörü çalışmasa da, sadece etrafa zarar vermeden yerinde kalabilse yeterlidir. Bu karar cihaz 
montajı için gerekli elemanların seçimi için esastır. 
 
Döşemeye monte edilen cihazlar genellikle ya cıvata ile katı olarak veya titreşim izolatörleri üzerinde 
esnek olarak yapıya bağlanırlar. Katı olarak bağlanan ekipmanlarda sorun yoktur. Bunlar deprem 
anında yapıyla birlikte hareket ederler ve bağlantılarda bir sismik kuvvet artışı etkisi görülmez. 
Bağlantı yeteri kadar kuvvetliyse, cihaz deprem sırasında yerinde kalır. Bu nedenle elektrik 
jeneratörleri ve yangın pompaları gibi sadece emergency hallerinde, kısa sürelerle çalışan hayati 
öneme sahip ekipman mümkünse cıvatalar yardımı ile binaya katı bağlanmalı, titreşim izolasyonu 
yapılmamalıdır (ancak elektrik kesilmeleri nedeniyle jeneratörler Türkiye’de daha sık ve uzun 
çalışmaktadır). Sürekli çalışan ve titreşim kaynağı olan havalandırma fanları, pompalar, soğutma 
grupları gibi ekipman ise, mutlaka titreşim izolatörleri üzerine monte edilirler. Bu cihazlar yeteri kadar 
ağır ve rijitse (örneğin soğutma grubu), titreşim yalıtımı kabiliyeti olan yaylı veya lastik ayaklar 
üzerinde yapıya otururlar. Bu cihazların üzerine konulduğu beton kaideler doğrudan yapıya bağlıdır. 
Eğer cihazlar (pompalar gibi) yeterince ağır ve rijit değilse, atalet kütlesi oluşturacak bir beton kaideye 
doğrudan cıvata ile katı bağlanır, bu beton kaide, titreşim izolatörü malzeme (mantar, çelik yaylı 
ayaklar, özel lastik yastık vs.) üzerine oturtulmak suretiyle yapıya esnek olarak tespit edilir.  
 
Normal çalışma sırasında cihaz bu esnek bağlantı üzerinde titreşirken, titreşimler yapıya geçmez. Yani 
yapıda bir hareket yokken, üzerindeki cihaz bir titreşim hareketi yapmaktadır. Deprem anında cihazla 
yapı arasındaki sınırlı izafi (titreşim) harekete, yapının salınımları ilave edilir. Bu salınımlar normal 
titreşimlere göre çok daha büyük genliklidirler. Öte yandan titreşim izolatörleri üzerine oturtularak 
yapıya bağlanan cihazlar, deprem sırasında yapı ile farklı fazda salınım hareketi içinde olabilirler. 
Titreşim izolatörünü taşıyan bina ana yapısı ekipmanla ters yönde bir hareket yapıyorsa, deprem 
kuvveti çok daha şiddetli olarak bağlantıya (ayaklara) etkiler veya sistem deprem salınımları 
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dolayısıyla rezonansa girebilir. Buna sismik kuvvet artışı etkisi denir. Sonuçta cihaz yerinden koparak 
savrulur ve tahrip olur. Bu nedenle deprem sırasında cihazla yapı arasındaki izafi hareketleri 
sınırlandıracak ve cihazın yerinde kalmasını sağlayacak bağlantı elemanlarına gereksinim vardır. 
Bunlara sismik sınırlayıcılar denilir. Sismik sınırlayıcılar deprem sırasında ekipmanın sallanmasını 
sınırlar ama normal çalışma sırasındaki titreşimlere (titreşim izolasyonu sistemine) kesinlikle 
etkilemezler. Sadece sismik olay sırasında devreye girip etkili olurlar. Bu elemanlar içlerinde bırakılan 
boşluk nedeniyle sismik kuvvetleri artırma eğilimindedirler. Ancak buna dayanıklı olarak yapılırlar. 
 
Binaların mekanik tesisatında ekipmanlar tek başlarına durmazlar. Bunların, boru veya kanal 
bağlantıları vardır. Cihazlara olan boru ve kanal bağlantıları, eğer cihaz titreşim yapıyorsa, esnek 
(fleksibıl) bağlantıdır. Esnek bağlantılar sayesinde cihaz titreşimleri boru ve kanallara geçmez. Daha 
sonra boru ve kanallar kendileri titreşmiyorlarsa, titreşim yalıtımı sağlayan sabit elemanlarla yapıya 
tespit edilirler. Tespit elemanları arasında sabit ve kayar mesnetler ve askılar sayılabilir. Bu tespitte 
metal-metal veya metal-beton temasının önlenmesi ve titreşim izolasyon kabiliyeti olan özel 
elemanların kullanılması konfor açısından çok önemlidir. Tespit elemanları cinslerine göre boru ve 
kanallara belirli yönlerde hareket serbestliği tanıyabilirler. Bu tespit elemanları sadece boru ve 
kanalları taşımakla görevlidir. Deprem göz önüne alındığında, boru ve kanalların da depremde yerinde 
kalması gereklidir. Bunun için sismik korumada boru ve kanalların yapıya ayrıca bağlanmaları esastır. 
Boru ve kanal depremde yapıyla birlikte hareket edecektir. Buna karşılık cihazla boru/kanal arasındaki 
bağlantılar esnek olacak ve cihazla boru (veya kanal) bağımsız hareket edebileceklerdir.  
 
 
 
 
4. BİNA DEPREM YÖNETMELİKLERİ 
 
Mekanik tesisatın depreme karşı korunmasıyla ilgili bir yönetmelik Türkiye’de bulunmamaktadır. 
Mekanik tesisatın deprem göz önüne alınarak tasarımı ve bununla ilgili kullanılacak elemanların seçimi 
uluslararası yönetmeliklere dayanmaktadır. Bu konuda referans alınabilecek bina yönetmelikleri 
Amerika  (Kaliforniya) kaynaklıdır. Bunlar içinde esas olarak, BOCA National Code 1996, SBCCI 1997 
Standard Building Code ve International Building Code (IBC) 2000 bu alana yön veren ana 
yönetmeliklerdir. Türkiye için de hesap yöntemi bu yönetmeliklere dayanmalıdır. Özellikle IBC 2000 
mekanik tesisatın sismik tasarımı için temel standart kabul edilebilir. 
 
Tesisatın ve ekipmanların deprem dayanım hesaplarında esas, bunlara gelen deprem kuvvetlerinin 
belirlenmesidir. Ekipman, tesisat ve bunları yapıya bağlayan elemanlar bu kuvvetlere göre hesaplanır 
veya seçilir. Cihazlara ve tesisata etkiyen deprem kuvvetlerinin hesabında, dinamik hesap ve statik 
hesap olmak üzere farklı iki yöntem vardır. Kritik cihazların hesabında dinamik hesap kullanılmalıdır. 
Dinamik hesap uzmanlık isteyen karmaşık bir hesabı gerektirir. Refere edilen bina kodlarında statik 
hesap verilmektedir. Sistemin tasarımı bu hesap yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Genel tasarım 
bakış açısından, tekniğine uygun uygulama halinde, statik hesap yeterlidir. 
 
 
1996 BOCA ve 1997 SBCCI yapı kodlarına göre hesap 
 
Statik hesapta bağlanacak cihazın ağırlık merkezine yatay ve düşey yönde etkileyecek deprem 
kuvvetleri hesaplanır. Cihaz ve bağlama elemanları bu kuvvetlere dayanacak şekilde seçilir. 1996 
BOCA ve 1997 SBCCI yapı kodlarında bir cihazın ağırlık merkezine gelen yatay deprem tasarım 
kuvveti, 
 

Fp=Av.Cc.P.ac.Wc  (1) 
 
biçiminde tanımlanmıştır. Düşey yöndeki kuvvet ise bu yatay kuvvetin %33’üdür. 
 

Fpv=0,33.Fp  (2) 
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Burada geçen sembollerin anlamı aşağıda verilmiştir: 
 
 Av = Pik hız ilişkili ivmeyi temsil eden bir katsayı. Bu katsayı a) bölgenin deprem risk grubuna, b) 
uygulamanın sismik tehlikeye açıklık grubuna bağlı olarak ilgili tablolardan seçilir. Dört deprem risk 
bölgesi ve üç sismik tehlikeye açıklık grubu tanımlanmıştır. Av  sayısı 0.05 değerinden küçük ve 0.20 
değerinden büyük olabilir. 
 
Cc = Mekanik ve elektrik komponentlerin ve sistemlerin sismik katsayısı. Bu katsayı sistemler ve 
komponentler için bir tablo halinde verilmiştir ve 0.67 ile 2 değeri arasında değişmektedir.  
 
P = performans kriteri faktörü. Bu faktör sismik tehlikeye açıklık grubuna bağlı olarak tablo halinde 
çeşitli sistem ve komponentler için Cc ile aynı tabloda verilmiştir. 0.5 ile 1.5 arasında değişmektedir. 
 
ac = bağlantı amplifikasyon faktörü. Bu faktör deprem kuvvetlerinin cihaza geçmesi esnasındaki 
sönüm veya yükseltkenmesi ile ilgilidir ve bağlantının, cihazın ve binanın doğal frekanslarına bağlı 
olarak hesaplanır ve bir tablo halinde verilir. Değeri 1.0 veya 2.0 olabilir. 
 
Wc = göz önüne alınan cihaz veya elemanın çalışma ağırlığıdır.  
 
Örnek 
Beton kaidesine katı olarak bağlanmış bir kazan, 61 m uzunlukta yüksek bir binada zeminde yer 
almaktadır. Ağırlığı 4336 kg değerindedir. Bölge deprem risk zonuna göre Av katsayısı 0.3 
değerindedir. Diğer katsayı ve faktörler ilgili tablolardan aşağıdaki gibi seçilmiştir: 
 
Av = 0.3 
Cc = 2.0 
P = 0.5 
ac = 1.0 
Wc = 4536 kg 
 
Buna göre değerler formülde yerine konularak, 
 
 Fp= 0,3(2,0)(0,5)(1,0)(4536)(9,81)/1000= 13,4 kN 
 Fpv= 0,33 (13,4)= 4.4 kN 
 
 
IBC 2000 yapı koduna göre hesap 
 
Bu kodda yukarıda tanımlanan cihaza etkiyen yatay kuvvet, 
  

şeklinde ifade edilmiştir. Düşey yöndeki kuvvet, yine yatay kuvvetin %33’ü değerindedir. Formül genel 
yapısıyla aynı olmakla birlikte daha detaylıdır ve daha fazla parametreyi dikkate almaktadır. Bunların 
içinde en önemlisi cihazın bina içinde bulunduğu yükseklik konumunu dikkate almasıdır. Zeminde 
bulunan cihazlarla çatıda bulunan cihazlar arasında aynı depremden gelen kuvvetler bakımından fark 
vardır. Yatay kuvvet değeri Fp ; 1,6.SDSIpWp değerinden büyük ve 0,3.SDSIpWp değerinden küçük 
olamaz. Bu formülde, 
 
Wp = yine cihazın ağırlığıdır. 
 
Ip= Komponent önem faktörüdür. Değeri 1.0 veya 1.5 olabilir. Yeni bir kavram olup, cihazın ne kadar 
hayati olmasıyla ilgilidir. 
 
z= cihazın yerden itibaren bulunduğu seviyenin yüksekliğidir. 

p
p

pDSp
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h
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h= binanın yere göre yüksekliğidir. 
 
ap= cihaz yapısının yükseltme faktörüdür. Tablo halinde verilmiş olup, değeri 1.0 ile 2.5 arasında 
değişir. 
 
Rp= cihaz cevap modifikasyon faktörüdür. Değeri 1.25 ile 5 arasında değişir.  
 
SDS= kısa süreli tasarım spektral cevap ivmesidir. Bu faktör göz önüne alınan maksimum depremin 
spektral cevap ivmesine ve binanın kurulduğu yerin zemin yapısına bağlı olarak hesaplanır. Gerekli 
data ve formülasyon kod tarafından verilmiştir. 
 
 
Örnek 
 
Daha önceki örnekte ele alınan aynı kazanın, bu yönetmeliğe göre değerlendirilmesi. Burada SDS 0.73 
hesaplanmıştır. Katsayılar aşağıdaki gibidir: 
 
Wp = 4536 kg. 
Ip= 1.0 
z= 0. 
h= 61 
ap= 1.0  
Rp= 2.5  
SDS= 0.73 
 
Buna göre Fp = 8.6 kN bulunur.  Fp , 52 kN’den büyük, 9.8 kN’den küçük olamayacağından, Fp = 9.8 
kN olarak alınır. 
 
 
 
 
5. DÖŞEME TİPİ CİHAZLARIN YAPIYA TESPİTİ VE SİSMİK KORUNMALARI 
 
5.1. Genel notlar: 
 
1. Cihazların döşemeye katı olarak (titreşim yalıtımı yapılmaksızın) bağlanmasında cıvata ve somun 

kullanılır. Cihaz, beton kaidesi üzerinde bırakılan saplamalara, civatalar yardımıyla bağlanır. 
Kullanılan civatalar deprem yüklerine dayanıklı olmalıdır. 

2. Cihazların kaideye cıvata ile sabit bağlanmasında cihaz şasesindeki delik civatadan çok büyükse , 
deprem anında cihazın yanal hareketi dolayısıyla oluşan sismik kuvvet civatayı keser ve cihaz 
yerinden kopar. Bunun için cıvata ile delik boşluğu arasını dolduracak neopren takoz 
kullanılmalıdır. 

3. Cihaz kaideleri Şekil 3’deki gibi bitmiş döşeme içindeki çukura girmelidir. Eğer düz bitmiş döşeme 
üzerine kaide dökülecek olursa , iki beton arasında özel ankraj elemanlarıyla bağlantı 
gerçekleştirilmelidir. Şekil 4 

4. Ağır cihazlar döşemeye (veya beton kaideye) doğrudan titreşim yalıtımlı ayakları vasıtasıyla oturur 
(Şekil 5). Bu ayaklar kombine izolatör + sismik sınırlayıcı ayaklar olabileceği gibi (Şekil 6), titreşim 
izolatörlü ayakların yanına Şekil 7’de görülen sismik sınırlayıcı elemanlar ayrı olarak da monte 
edilebilir (Şekil 8). Cihaz bu ayakların kaideye civatalanmasıyla tespit edilir. 

5. Atalet bloku olarak kullanılan yüzer kaideye katı olarak monte edilen daha hafif cihazlar , bu 
kaidelerin döşemeye kombine ayaklarla oturtulması sayesinde dolaylı olarak döşemeye tespit 
edilirler. Yüzer beton kaidenin döşemeye titreşim yalıtımlı olarak bağlanmasında yukarıdaki gibi 
kombine ayakla veya ayrı ayrı izolatörlü ayak ve sismik sınırlayıcıyla bağlanırlar (Şekil 9). 
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Şekil 3. Beton kaide detayı 

 
 

 
 

Şekil 4. Kaidenin yapı döşemesine bağlanması 
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Şekil 5. Sismik sınırlayıcı takoz 

 

 
Şekil 6. Sismik sınırlayıcılar 

 

 
Şekil 7. Sismik sınırlayıcılar 
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Şekil 8. Cihaz altına monte edilmiş 

sismik sınırlayıcı 

 
 
 
 

 
Şekil 9. Cihaza yandan monte edilmiş 

sismik sınırlayıcı 
 
 
5.2. Beton Kaideler 
 
Beton kaideler iki farklı kavramı ifade etmek için de kullanılabilmektedir. Esas beton kaideler cihazların 
üzerine yerleştirildiği, yapının bir parçası olan kaidelerdir. Bu kaideler inşaat demiri konstrüksiyonla 
yapı zeminine bağlanır ve genelde BS-25 dozda beton dökülerek oluşturulurlar. Beton kaide detayı 
Şekil 3’de verilmiştir. Beton kaide 12 mm2 yatay demir çubuklar ve 8 mm2 etriyeler kullanılarak takviye 
edilmelidir. Beton kaidenin üst yüzeyi düz olmalı ve seramik vb. zayıf malzeme ile kaplanmamalıdır. 
Bu kaideler cihazları belirli ölçüde döşeme yüzeyinden yükseltmek ve sağlam bir bağlantı zemini 
oluşturmak amacıyla kullanılırlar. Yukarıda ifade edildiği gibi cihazın deprem güvenliği öncelikle bu 
kaidenin yeterli mukavemette olması ve cihazın bu kaideye yeterli mukavemette bağlanabilmesine 
bağlıdır. Tablo1’de beton kaideye saplanacak civataların çaplarına göre beton içine saplama miktarları 
ile taşıyabilecekleri müsaade edilen kesme ve uzama gerilmeleri ve gerekli minimum beton 
mukavemeti verilmiştir. 
 
 
Tablo 1. Civataların taşıyabilecekleri gerilmeler 
 

 
Çap 
inç 

Minimum 
Saplama 
Uzunluğu, cm 

             Kesme gerilmesi         Uzama gerilmesi 
Minimum beton mukavemeti, kg/cm2 

140 200 140-350 
¼ 5 17 17 14 
3/8 6,5 38 38 35 
½ 8,5 69 69 65 
5/8 8,5 95 103 103 
¾ 10 101 123 155 
7/8 13 123 143 220 
1 15 123 143 220 

11/8 17 123 155 220 
11/4 19 123 183 220 

 
 
Cihazların kaideye katı bağlanmasında en az dört civata kullanılmalı ve civata ile delik arasında boşluk 
3 mm değerini aşmamalıdır. Şekil 10’da görüldüğü gibi böyle bir boşluk, deprem sırasında civatanın 
kesilmesine neden olur. Bunun önlenmesi için en iyisi Şekil 11’de görülen neopren yastık parçalar 
kullanılmalıdır. Bağlama noktaları köşelere yakın olmalıdır. Bunun için 8 noktadan bağlama en iyi 
çözümdür.  
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Diğer bir beton kaide tipine ise, yüzer beton kaide denilmesi daha doğrudur. Örneği Şekil 12’de 
görülen bu beton kaideler hafif cihazların titreşim izolasyonunda kütle teşkil etmek ve rijit olmayan 
cihazlara istenilen rijitlikte bir taban sağlamak amacıyla oluşturulurlar. Aslında bu kaideler beton şase 
olarak ta ifade edilebilirler. Bu bölümde bu elemanlar cihazın bir parçası olarak düşünülmüştür. 
Titreşim izolatörleri ve sismik sınırlayıcılar bu elemanların altına veya yanına bağlanır. Üzerinde cihaz 
olan kaide, bu izolatörlerle döşemeye veya sabit beton kaideye oturtulur. Yüzer beton kaidelerin daha 
çok Türkiye’de kullanılan montaj şekli, zeminde açılan bir yuva içine titreşim yalıtıcı mantar, lastik veya 
köpük tabaka üzerine yerleştirilmeleridir. Burada yuvanın derinliği beton blokun dönme momentlerine 
dayanımı açısında çok önemlidir. Bu montaj biçiminde cihazın titreşim yalıtımı ve yatay deprem 
kuvvetlerine karşı belirli ölçüde korunması sağlanmışken, dikey deprem kuvvetlerine karşı tamamen 
korunmasızdır. Bu tip yüzer kaide montajından vazgeçilmeli, bunun yerine Şekil 12’de görülen döşeme 
üzerine titreşim izolatörleriyle oturan çelik kasalı beton atalet blokları kullanılmalıdır. Beton atalet 
blokunun sismik hareket sınırlaması için de uygun bir sismik sınırlayıcı kullanılmalıdır.  
 
 
 

 
 

Şekil 10. Çarpma ile kesme kırılması 
 

 
 

Şekil 11. Büyük delik çözümleri 
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Şekil 12. Beton kaide 

 
Şekil 13. Sabit mesnet 

 
Belirli bir büyüklük üzerindeki fan ve pompalar yüzer beton kaideler üzerine monte edilmelidir. Yaylı 
ayaklar üzerine oturan bloklarda döşemeden 50 mm yüksekte kalınmalıdır. Blok kalınlıkları fan ve 
pompa gücüne göre aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
 

Fan motor gücü Pompa motor gücü Beton blok kalınlığı 
 4-12 kW 150 mm 
37 kW’a kadar 15-37 kW 200 mm 
45-60 kW 45-75 kW 250 mm 
75 kW üstü 75 kW üstü 300 mm 

 

Kaide kalınlığı için bir başka ölçü, kaide açıklığının 1/10’u olarak ifade edilebilir. Ancak kalınlık hiç bir 
zaman 30 cm değerini aşmamalıdır. Yaylı ayakların yüklü durumda statik çökmesi en az 25 mm 
olmalıdır. 
 
 
 
 
6. SİSMİK SINIRLAYICILAR 
 
Titreşim yapan cihazlar doğrudan döşemeye katı olarak bağlanamaz. Aksi halde cihazın titreşimleri 
yapıya geçerek, burada yaşayanları ciddi biçimde rahatsız eder. Bunu önlemek için bu tip cihazlar 
yapıya titreşim izolatörleri üzerinde otururlar. Titreşim izolatörleri a) yaylı ayaklar veya b) lastik takoz 
ayaklar (veya yastıklar) olabilir. Bu ayaklar yapıya katı olarak bağlı olmadıklarından deprem anında 
cihaz rahatça savrulabilir. 
 
Döşemeye titreşim izolatörleri ile oturan elemanların sismik korumasında sismik sınırlayıcılar kullanılır. 
Sismik sınırlayıcılar aktif ve pasif tipler olarak iki grupta toplanabilir. Aktif  tip elemanlarda, bir veya 
birkaç sensör yardımıyla deprem hissedilerek, korunan cihazı anında otomatik olarak döşemeye katı 
bir biçimde tespit edecek bir kilit mekanizması tetiklenir. Normal çalışmada (deprem dışında) kilit 
mekanizması açıktır ve cihaz döşemeye yüzer olarak bağlıdır. Yani aktif elemanlar bir titreşim 
izolatörü görevi yapmaktadır. Deprem algılandığı anda bu yüzer bağlantı, katı bağlantıya döner. Duyar 
eleman elektronik veya mekanik olabilir. Kilitleme mekanizması da elektrik, pnömatik veya mekanik 
aktivatörlü olabilir. Ancak bu aktif elemanlar hem pahalıdır. Hem de daha önemlisi bakım ve servis 
gerektirir. Normal şartlarda hiç çalışmayan bir mekanizmanın belirli periyotlarda bakımının yapılması 
ve test edilmesi genellikle ihmal edilir ve bu elemanlar çoğu kez deprem anında çalışmazlar.  
 
Sismik sınırlayıcı olarak en yaygın kullanılan elemanlar pasif tiplerdir. Bunlar bakım gerektirmezler. 
Pasif sınırlayıcılar genellikle elastik yastıklar ve bunları çevreleyen çelik bir yuvadan oluşurlar. Bu içi 
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elastik tampon kaplı çelik yuva içinde serbestçe hareket edebilen çelik bir mil bulunur. Çelik mil ve 
çelik yuva biri cihaza, diğeri yapıya sabitlenmiştir. Cihazın normal titreşim genlikleri içinde, yuva 
içindeki milin hareketi sınırlanmaz. Ancak deprem halinde olduğu gibi bu genlik aşılırsa, çelik mil 
esnek tampona çarparak cihaz salınımını sınırlar. Böylece cihaz yerinde kalır. Herhangi bir kopma 
olmaz ve cihaz fonksiyonuna devam eder. 
 
Cihazın doğrudan oturtulmasında, sismik sınırlayıcıları cihaz şasesinin altına veya yanına monte 
etmek mümkündür. Şekil 8 ve 9’da bu örnekler görülmektedir. Şekil 9’da cihaz çelik konstrüksiyon 
şasesinin bir köşesi görülmektedir. Yaylı titreşim izolatörü ve sismik sınırlayıcı birlikte şasenin yan 
tarafına bağlanmışlardır. Her iki eleman da alttan beton kaideye bağlıdırlar.  Şekil 8’de her iki eleman 
cihaz ayağının altına monte edilmiştir. Her iki durumda da cihazın normal çalışması sırasında yaylar 
üzerinde yaptığı titreşime, sismik sınırlayıcı etki etmeyecek, bu titreşim sınırlayıcının açıklığı içinde 
kalacak şekilde elemanların montajı ve ayarı yapılır. Bu amaçla (1) sismik sınırlayıcının yapıya (beton 
kaidesine) bağlantısı, (2) gelebilecek kuvvete sınırlayıcının dayanabilme gücü, (3) sınırlayıcının cihaza 
veya cihazın beton veya çelik konstrüksiyon şasesine bağlantısı ve (4) cihazın kendisinin şasesine 
bağlantısı mukavemet açısından tek tek sağlanmalıdır. Bunlardan birinin yeterli mukavemette 
olmaması bütün korumayı etkisiz kılar ve cihaz yerinden kopar.  
 
Bir başka önemli husus da cihazın kendi iç mukavemetidir. Cihaz yerinde kalsa bile, içinden 
parçalanabilir veya tahrip olabilir. Fanlar, pompalar, klima santralleri yüksek iç mukavemete sahiptir. 4 
veya 5g kuvvetlere dayanabilirler. Halbuki transformatör, dimmer gibi elektrikli cihazlar, dişli kutuları 
çok zayıftır ve ancak 0.25-0.5g kuvvetlere dayanabilirler. Soğutma kulesi, havalı kondenserler ve 
paket tipi cihaz gibi cihazlar ise ancak 3g kadar kuvvetlere dayanabilirler.  
 
 
6.1. Pasif Tip Sismik Sınırlayıcılar ve Bağlama Elemanları 
 
Şekil 6 ve 7’de cihazları bağlamakta kullanılan çeşitli tip sismik sınırlayıcılar ve bağlama elemanları 
örnekleri verilmiştir. Farklı fonksiyonları ve özellikleri olan bu elemanlar bu şekildekilerle sınırlı değildir. 
Sadece örnek olarak verilmişlerdir.  
 
1. Sadece sınırlayıcılar 
 

Bu tip elemanlar sadece deprem sırasında devreye giren ve cihazın yerinde kalmasını sağlayan 
elemanlardır. Bu elemanlarla birlikte ayrıca cihazın titreşim yalıtımını sağlayan yaylı ayak gibi 
elemanlar kullanılmalıdır. Cihaz normal çalışmasında bu titreşim izolatörleri üzerinde durur.  
 
A Tipi : Şekil 7’de görülen bu eleman bütün yönlerde sınırlama yapar, değiştirilebilir dökme neopren  
takozu vardır ve sınırlayıcı çelik rondela kalınlığı 5 mm’den az olamaz. Normal çalışma sırasında her 
yönde temas olmaksızın 2,5 mm boşluk bulunmalıdır. 
 
B Tipi: Aynı şekilde görülen bu örnek eleman da bütün yönlerde sınırlama yapar, değiştirilebilir dökme 
neopren  takozu vardır ve çelik yuva kalınlığı 15 mm’den az olamaz. 
 
2. Hem titreşim izolatörü hem de sismik sınırlama görevi yapan ayaklar 
 

Bu tip elemanlar yukarıda tanımlanan her iki fonksiyonu birden üstlenirler. Yani hem titreşim 
izolasyonu fonksiyonu vardır, hem de deprem halinde sınırlayıcı görevi yerine getirir. Bununla ilgili 
elemanlara Şekil 6’da örnek olarak gösterilmiştir. 
 
C Tipi: Yuvalı yaylı ayakta, cihazın normal çalışmada yay üzerinde serbest titreşim hareketi 
yapabileceği açıklıklar bırakılmıştır. Ama ayak içindeki sınırlandırıcı, depremde olduğu gibi, normal 
dışı genliklerde salınıma izin vermez. Düşey doğrultuda sınırlayıcı pozisyonu ayarlanabilir ve 
maksimum boşluk her yönde 5 mm değerindedir. 
 
D Tipi: İçine bütün yönlerde pozitif sınırlayıcı monte edilmiş minimum çökme derinliği 4 mm olan 
neopren ayak. Duktil demir içinde ters yönde çalışan iki bağımsız dökme neopren elemandan oluşur. 
Çelik veya beton bloklara civatalanmaya uygun. 
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6.2. Sismik Sınırlayıcı Seçimi 
 
Sismik sınırlayıcılar statik veya dinamik analiz (hesap) sonucu seçilmelidir. Burada seçime rehber 
olması gayesiyle hazırlanmış örnek bir seçim tablosu verilmiştir. Bu tablo sadece rehber olmak 
amacıyla verilmiştir. Esas eleman seçimi hesaplara dayanılarak yapılmalıdır. Bu tablolar orijinal 
kaynakta çeşitli deprem zonları ve bina tiplerine göre çok sayıdadır. Burada örnek olarak sadece en 
büyük risk zonunda yüksek yapılar için hazırlanan tablo verilmiştir. Tablo 2’de eleman tipi yanında, 
kullanılması gerekli analiz yöntemi de işaretlenmiştir. Burada sınırlayıcı tipi yanındaki I harfi dinamik 
sınırlayıcıları, J harfi ise statik sınırlayıcıları gösterir.  
 
Sadece yerinde kalması istenen önemsiz cihazlar yönetmeliklerde verilen tablolardan yararlanılarak 
statik analizle belirlenebilir. Bu tip bağlantı elemanlarının ve bağlandıkları yapısal kaidenin 1g 
mertebesinde kuvvetlere dayanabilir olmaları beklenir. Sınırlayıcı, dolayısıyla cihaz üzerine etki eden 
kuvvet darbe karakteri taşıdığından, cihaz yerinde kalmakla birlikte bozulabilir ve çalışmayabilir ( 
Aslında ortaya çıkan dinamik kuvvetlerin, statik olarak seçilmiş sınırlayıcıları kopartmaları da 
mümkündür). Cihazın yerinde kalıp, çalışmaya devam edip etmemesi, darbenin cihazın kırılma 
mukavemetini aşıp aşmamasına bağlıdır.  
 
Özellikle yerinde kalması ve çalışmaya devam etmesi istenen ekipman ise dinamik analizle seçilen 
sismik sınırlayıcılarla donatılmalıdır. Dinamik sınırlayıcılar hesaplarının karmaşık olması yanında, 
montajında da, çok daha küçük açıklıklara sahip olmaları nedeniyle, hassas olunmasını gerektirirler ve 
bunların tesisi çok daha zordur. 
 
Zamanla oluşan tecrübe, içinde tercihen 15 mm kalınlıkta neopren yastık içeren sınırlayıcıların çok 
daha iyi sonuç verdiğini göstermiştir. 
 
 
 
 
7. YAPIYA MESNETLENEN KOLON VE YATAY BORULARIN SİSMİK KORUMASI 
 
Döşemeye (zemine veya beton kanal içine) mesnetlenen yatay borularda özel sismik koruyuculu 
ayaklar kullanılabilir. Mesnete gelen yüklerde sismik yükler de dikkate alınmalıdır. Yatay boruların 
mesnetlenmesinde, cihazların katı olarak yapıya tespitlerindeki önlemler alındığında, deprem için özel 
ayrı bir  önleme gerek yoktur. Düşey borularda ise, kolon  mesnetlerinin hem boru ağırlığını taşıması 
ve hem de ısıl genleşmelere izin vermesi beklenir. Bu mesnetler aynı zamanda ilave deprem yüklerine 
dayanabilmelidir.   
 
Kolon borularını mesnetlemek için özel tip elemanlar geliştirilmiştir. Deprem yüklerine dayanıklı sabit 
ve kayar mesnet tipleri vardır. Şekil 13’de sabit tip görülmektedir. Özel olarak kolon sabitlemek veya 
titreşim yalıtımını yapmak için tasarlanmıştır. En az 10 mm kalınlıkta neopren perde ile ayrılmış içiçe 
iki çelik borudan oluşur. Düşey yönde hareket yine bir neopren yapı ile engellenmiştir. Normal olarak 
çelik konstrüksiyon destekler üzerine monte edilir, boruya ve çelik profile kaynatılır. Şekil 14’de kayar 
mesnet tipi verilmiştir. Burada düşey doğrultuda hareket serbestliği vardır. Montaj biçimleri sabit 
mesnet ile aynıdır. 
 
1. Kolon boruları ve dikey kanallar her kat geçişinde sıkıca mesnetlenmişse , 5 kata kadar yapılarda 

sismik bağlanmaya gerek yoktur. 
2. Açık şafttaki kolon boruları yatay sismik yükleri alacak şekilde mesnetlenmelidir. Mesnet aralıkları : 

0,25 g kuvvete kadar 12,2 m 
     1 g kuvvete kadar 9,1 m 
     2 g kuvvete kadar 6,1 m olmalıdır. 

3. Düşey dökme demir borular , mesnetlenmemiş bölümlerindeki bağlantı noktalarında 
sağlamlaştırılmalıdır. 

Boru duvar geçişlerinde Şekil 15’deki gibi önlem alınmalıdır. 
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Şekil 14. Kayar mesnet 

 
 

 
 

Şekil 15. Akustik duvar, tavan veya döşeme 
 geçiş sızdırmazlığı 

 
 
 
 
8. ASILI BORU VE KANALLARIN SİSMİK KORUMASI 
 
1” çapından büyük yakıt boruları, gaz boruları, tıbbi gaz boruları, basınçlı hava boruları; 11/4” 
çapından büyük mekanik tesisat dairelerindeki borular ve 21/2” çapından büyük diğer borular sismik 
olarak korunmalıdır. Borular ve kanalların sismik korumasında kritik olan asılı boru ve kanallardır. Yere 
ve galeriler içine mesnetlenmiş borular ve kanallar zaten sabit ve kayar mesnetlerle koruma altına 
alınmıştır. Deprem koruması esas olarak asılı boru ve kanallar için geçerlidir.  
 
Tek boru ve kanallar tek başına asılır. Grup halindeki boru (ve kanallar) ise trapez adı verilen bir askı 
elemanına (profile) sabit bağlanarak (kelepçelenerek) ve bu trapez iki ucundan tavana asılarak 
taşıtılırlar. Burada tek boruların asılmasında veya trapezin asılmasında vidalı çubuk kullanılır. Vidalı 
çubuk kullanılması halinde tavana katı bağlantı söz konusudur. Borudaki titreşimler yapıya geçebilir. 
Daha büyük çaplı ve yüksek basınçlı akışkan taşıyan ve titreşimlerin yapıya geçmesi istenilmeyen 
durumlarda yaylı askılı çubuklar kullanılmalıdır. Çubuklarla tavana asılan boru ve kanallar deprem 
yanal kuvvetlerini taşımaya uygun değildir. Önlem alınmazsa, bu asılı boru ve kanallar deprem 
sırasında savrularak tahrip olurlar. Depreme karşı boru ve kanal sistemleri belirli aralıklarla tek veya iki 
düzlemde bağlanarak hareketleri sınırlanmalıdır. Boru ve kanalların depreme karşı bağlanmalarında, 
tek boru (veya kanal) tekil olarak bağlanır (Şekil 16). Grup boru veya kanallar ise trapezlerin 
bağlanması suretiyle bağlanır (Şekil 17). Bağlama için kullanılan iki ana tip eleman vardır. A) Çelik 
halatlar B) Çelik çubuklar. Bu iki tip Şekil 18 ve 19’da görülmektedir. Çelik halatlar deprem bağlaması 
için daha uygun elemanlardır. Yatayla yaklaşık 45 derece açı yapacak şekilde aynı düzlemde iki 
yönden boru çelik halatlarla tavana bağlanır. Deprem kuvvetleri etkilediğinde, çelik halatlar çekmeye 
çalışır. Boruyu (veya kanalı) tavana asan çelik çubuklar ise basmaya çalışırlar. Böylece bağlama 
düzleminde boru (veya kanal) tavana göre hareketsiz, sabit kalır. Deprem bağlaması yapılan hallerde 
kullanılacak yaylı asma çubukları özel olmalı ve normal titreşim genliği dışında harekete izin 
vermemelidir. Yani basma kuvvetlerini taşıyacak özellikte olmalıdır.  Boru ve kanalların 
bağlanmasında çelik çubuklar ancak yer yetersizliği nedeniyle borunun iki yandan bağlanması 
mümkün değilse kullanılır. Bu gibi durumlarda çelik çubuklarla tek yandan bağlama yapmak 
mümkündür. Bu elemanlar hem basmaya hem de çekmeye çalışırlar. Bağlama elemanlarının hesabı 
ve seçimi firma kataloglarında yer almaktadır. Bunun üzerinde durulmayacaktır. 
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Esnek Bağlantı Parçaları (Körükler) 
 
Boru ve kanalların, döşeme üzerinde sabit duran cihazlara katı bağlanmaması gereklidir. Bu aynı 
zamanda titreşim izolasyonu bakımından da istenen bir husustur. Bu amaçla boru ve kanallar körük 
veya kompansatörler yardımı ile cihazlara bağlanır. Burada kullanılacak boru kompansatörleri Şekil 
20’de verilen örnekte olduğu gibi, depreme dayanıklı olarak özel üretilmiş, çok iyi kalite olmalıdır. 
Bunlar bütün hesaplanmış hareketleri alma kabiliyetinde dökme naylonla takviye edilmiş düz veya 
dirsek şeklinde boru bağlantı parçalarıdır. Tek küresel körükler, her iki uçta çelik flanş ile sonlanır. 2” 
üzerindeki çaplarda iki küreli (bombeli) körükler kullanılır ki iki bombe arasında dayanıklılığı artırmak 
ve formu korumak üzere çelik bir halka bulunur. Eğer içinden geçen akışkanın sıcaklığı, basıncı veya 
cinsi kullanılan malzemenin dayanım sınırlarını aşıyorsa, naylon yerine paslanmaz çelik örgülü, 
paslanmaz çelik esnek boru kullanılabilir. Bunların 3” çap üzerindeki tipleri flanşlı olmalıdır. Böylece 
sistemde her iki tarafın bağımsız hareket edebilme imkanı yaratılır. Cihazlar ve borular (veya kanallar) 
yapıya ayrı ayrı sabitlenmiştir ve her iki grup da farklı hareketler yapabilir. 
 
 
8.1. Asılı Boru ve Kanallar İçin Sismik Koruma Genel Notları 
 
1. İki veya daha fazla sayıda mesnetlenen düz boru / kanal geçişleri yanal yönde en az iki yerde 

bağlanmayı gerektirir. 
2. Her düz boru / kanal geçişi eksenel yönde en az bir adet bağlanmayı gerektirir. 
3. Yanal veya eksenel bağlanma yatay düzlemle 45° ye kadar açı yapabilir. 
4. Sismik bağlama çubuk şeklinde katı elemanlarla yapılabilir (ki bunlar hem basmaya hem çekmeye 

çalışabilirler) veya çelik halatlarla yapılabilir (ki bunlar sadece çekmeye çalışır) Her iki bağlama 
yöntemi de boru veya kanalın düşey yönde 100 mm içinde asılı olmasını şart koşar. 

5. Katı bağlama ve halatla bağlama aynı yönde karışık olarak kullanılamaz. 
6. Bağlama sistemi yapının depremde farklı çalışabilecek iki ayrı elemanına (örneğin duvar ve 

tavana) birlikte bağlanamaz. 
7. Trapezlerin sismik bağlamasında her elemanın trapeze sıkı bir biçimde kelepçelenmiş veya 

vidalanmış olduğu ön görülür. Eğer ısıl genleşmeler için döner elemanlara oturan borular varsa , 
bunlar sadece sismik bağlama noktalarında trapeze kelepçelenirler ancak bu kelepçeleme kayar 
olmalı , yani genleşme dolayısıyla borunun uzamasını engellememelidir. 

8. Çoklu trapezler (aynı askı çubuklarını paylaşan) ayrı ayrı sismik bağlanmalıdır.  
9. Askıdaki boru ve kanal sisteminden cihazlara (veya esnek bağlantıya) inen düşey bölümler yanal 

veya eksenel yönde sismik bağlanabilir. Bu durumda cihazla bağlama noktası arasındaki mesafe 
maksimum sismik bağlama mesafesinin yarısını aşmamalıdır. 

10. Bina dilatasyonlarını (veya sismik birleşme ara yüzeylerini) geçen her hangi bir boru veya kanal 
sisteminde dilatasyon deplasman aralığının iki misli hareketi alacak şekilde önlem alınmalıdır. 

11. Boru ve kanalları taşıyan askı sistemi , bunların ağırlığını taşıyacak şekilde hesaplanarak 
boyutlandırılır. Sismik olarak bu sistemlerden ilave bir özellik istenmez. Sismik koruma yukarıda 
anlatıldığı gibi ayrı bir sistemle gerçekleştirilir. 

12. Aynı zamanda sismik bağların iliştirileceği vidalı düşey askı çubukları sağlamlaştırılmayı 
gerektirebilir. Bu amaçla özel sağlamlaştırıcı elemanlar mevcuttur. Eğer askı çubuğu bir titreşim 
izolatörü ile yapıya bağlanıyorsa , titreşim izolatörü ile yapı arasındaki açıklık en fazla 10 mm 
olabilir. Titreşim izolatörü alt tarafında 6 mm açıklığı olan bir durdurucu ile donatılmış olmalıdır. 
(Yani 6 mm üzerindeki titreşimlere izin vermemelidir Şekil 16)  

13. Sismik bağların yapıya tutturulmasında özel elemanlar kullanılır ve bunlardan belirli bir dayanım 
istenir. Betona yapılacak ankraj veya çelik profillere bağlamada kullanılacak elemanlar 
kataloglarda tanımlanmıştır. 

 
 
8.2. Yatay boruların titreşim izolasyonu ve sismik koruması 
 
Mekanik cihazdan sonra ana hattaki boruları taşıyan ilk üç boru askısının, ön sıkıştırılmış yaylı ve 
neopren sismik durduruculu özel tip olması gereklidir.  Asılı kaynak veya lehimle bağlı çelik veya bakır 
borularda, yanal bağlama noktaları arasındaki maksimum mesafe: 
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0,25 g kuvvete kadar 15,2 m  
1 g      kuvvete kadar 12,2 m  
2 g      kuvvete kadar 6,1 m 
 

eksenel bağlama noktaları arasındaki maksimum mesafe: 
 

1 g kuvvete kadar 24,4 m 
2 g kuvvete kadar 12,2 m 
 

b. Vidalı bağlı çelik veya bakır borular için yukarıdaki mesafelerin yarısı kadar,  
c. Döküm borular için aralıklar yukarıdakilerin yarısı kadar olmalıdır. 
 
Bodrum kat tavanına asılı 3” çapa kadar borularda askı yaylarında 15 mm çökmeye, 6” çapa kadar 
borularda ise 30 mm çökmeye izin verilir.  
 
Şekil 16’da tek boru dört yönlü bağlama detayı ve Şekil 17’de boru demetlerinin 4 yönlü korumaya 
alınması görülmektedir. Bu tip bağlantılarda kullanılan çelik halatların uçlarındaki bağlantı halkaları 
halatın kopmaması açısından çok önemlidir. Halatın en zayıf noktaları bu bağlantı uçlarıdır.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 16. Titreşim izoleli borunun tipik bağlanması 
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Şekil 17. Yatay ve dikey hareketlere karşı korunmuş  
 boru kesiti sızdırmazlığı 

 

 
Şekil 18. Çelik halat sınırlayıcılar 

 
 
 

 
 

 
Şekil 19. Katı boru askısı 

 
Şekil 20. Boru kompansatörü 

 
 
8.3. Sprinkler Borularının Deprem Koruması 
 
Sprinkler sistemleri depreme karşı aşağıdaki şekillerde korunur: 
 
a. Farklı bina hareketlerinin boru tesisatı üzerinde yarattığı gerilmeler esnek bağlantılar kullanılarak 

ve duvardan yeterli açıklıklar bırakılarak minimize edilmesi. 
b. Tavan gibi bir bütün olarak hareket etmesi beklenen yapı elemanlarına mesnetlenerek boruların 

mümkün olduğu kadar rijit bir şekilde korunması. 
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Sprinkler boru sisteminin ana bölümleri arasında esnekliğin artırılması bir çok halde boruların tahrip 
olmasını önler. Gerilmeyi almak üzere gerekli önlemler alınmadan, boru tesisatının bir bölümü rijit 
olarak tutulurken, diğer bölümünün tamamen serbest olarak hareketine izin verilmemelidir. Esneklik 
esnek bağlantılar (rakor vs.) kullanılarak, boruları duvar ve döşemelerden yeteri kadar açıkta monte 
ederek sağlanabilir. Bina hareketleri sonucu boruların tahrip olmalarını önlemek için duvardan 
bırakılacak açıklıkların yanında, diğer tesisat borularından da yeteri kadar açıkta bulunulmalıdır. 2” ve 
altındaki çaplarda borularda yeterince esneklik mevcuttur. Bunların esnek bağlantıya gereksinimi 
yoktur. 
 
Bina genleşme dilatasyonlarından boru geçişlerinde, bir tarafta esnek bağlantı (rakor) kullanılması 
yeterlidir. Sismik dilatasyonlarda ise, özellikle birinci katın üzerinde, çok daha fazla esnekliğe 
gereksinim vardır. NFPA 13 A’da detaylar mevcuttur. 
 
Kolona bağlanan boruların duvar ve döşeme geçişlerinde katı olarak binaya sabitlenmeleri 
önlenmelidir. Aynı şekilde yatay boruların duvar ve temel geçişlerinde buralara sabit olarak 
bağlanmaları yasaktır. Bu durumda boru sisteminde gerilmeler birikir. Bu geçişlerde boru etrafında 
açıklık bırakılmalı ve bu boşluk esnek bir malzeme ile doldurulmalıdır. Dikey boruların asma tavan 
geçişlerinde de boru, asma tavan çerçeve elemanlarına bağlanmamalıdır.  
 
Boruların duvara, tavana veya döşemeye paralel döşenmesinde ve bu elemanlara tutturulmalarında 
askılar, kelepçeler, çelik halatlar veya çeşitli bağlantı elemanları kullanılır. Bu elemanlarla yapıya 
bağlanan borunun farklı serbestlik dereceleri vardır. Bu serbestlik dereceleri 2 yönlü, 4 yönlü ve 6 
yönlü olabilir. 2 yönlü bağlantılarda, borunun duvara veya tavana paralel olarak yanal hareketi veya 
eksenel hareketi sınırlanır. Örneğin tavana asılan borularda 2 yönlü (yollu) bağlantı için 2 adet halat 
kullanılır. 4 yönlü bağlantılarda 4 halat kullanılır ve borunun duvara paralel yanal ve eksenel bütün 
hareketleri sınırlanır. Eğer 6 yönlü sınırlama isteniyorsa, 4 halata ilave olarak, tavana esnek askı 
elemanı ve rijit çubukla bir bağlantı daha yapılır ve böylece borunun hiçbir yönde oynamaması 
sağlanır. Kelepçe ve halatlarla borunun yapıya rijit bağlanmasında seçilecek boru bölümü çok 
önemlidir. Sprinkler sisteminde olduğu gibi, ana dağıtım borusu ve buna dik branşman borularından 
oluşan bir sistemde branşman boruları yapıya sabit bağlanırsa, ağır ana borunun hareketiyle kopma 
riski daha fazladır. Prensip olarak ana dağıtım boruları yapıya rijit bağlanmalı, göreceli olarak hafif 
olan tali dağıtım boruları bu ana boruya esnek bağlantı elemanlarıyla (dirsek, T,  vb.) bağlanmalı ve 
bunlarda yanal rijitlik aranmamalıdır. Çok gerekirse sadece eksenel doğrultuda hareket sınırlanabilir. 4 
yönlü sınırlayıcılar ise sadece köşelerdeki kolon boruları için düşünülebilir. 
 
 
8.4. Kanallarının titreşim izolasyonu ve sismik koruması 
 
1. 0,56 m2 üzeri dikdörtgen kanal veya 711 mm çap üzeri yuvarlak kanallar sismik koruma için 

bağlanmalıdır. 
2. SMACNA standardına uygun kanallar için bağlama aralıkları aşağıdaki gibidir: 

Yanal bağlama aralıkları, 
0,25 g kadar 12,2 m 
     1 g kadar 9,1 m 
     2 g kadar 6,1 m 
Eksenel bağlama aralıkları 
0,25 g kadar 24,4 m 
     1 g kadar 18,3 m 
     2 g kadar 12,2 m 
Plastik veya fiberglass kanallar için yukarıdakilerin yarısı 

3. Kanallar sismik bağlama noktasında kuvvetlendirilmelidir. 
4. Çoklu kanallar tek bir çerçevede bağlanabilir. 
5. Duvar geçişleri yanal bağlama olarak kabul edilebilir. Ancak duvara yerleştirilmiş duman 

damperleri için bu geçerli değildir. 
6. Düşey kanalların döşeme geçişleri yanal ve eksenel bağlama olarak kabul edilebilir. Bu yine 

duman damperleri için geçerli değildir. 
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7. Kanala doğrudan bağlı (inline) cihazlar 23 kg’dan ağırsa ayrıca sismik bağlanmalıdır. 
8. Bağlandığı cihazdan 15 m’den daha fazla uzunluğa sahip olan bütün besleme kanalları titreşim 

izolatörlü askılar kullanılarak binadan izole edilmelidirler. 5 m/s hava hızı üzerindeki kanallarda ön 
sıkıştırılmış yaylı tip askı elemanları kullanılmalıdır. 

 
 
Asılı Boru ve Kanallarda Sismik Bağların Yerleşimi 
 
İki yön değiştirme arasında kalan düz geçişe , düz boru denir. Aşağıda tabloda görülen maksimum 
kayma (offset) mesafeleri içinde kalan kayma halinde boru hala düz olarak kabul edilir. 
 
Çelik borularda maksimum kayma mesafesi (m) 
 

Boru Çapı (mm) Maksimum Kayma Uzunluğu 
 0,25 g 0,5 g 1 g 

32 – 51 1,2 0,6 0,3 
64 - 76 2,4 1,2 0,6 

102 - 127 3 1,8 0,9 
152 3 3 1,5 
203 3 3 2,1 

254 – 305 3 3 2,7 
256 – 610 3 3 3 

 
Kanallar için maksimum kayma (offset) mesafesi kanal genişliğinin iki mislidir. Buna göre  
 
1. Her düz boru geçişinde her iki uçta yanal yönde sismik bağlama yapılmalıdır (Şekil 21). 
2. Eğer iki yanal bağlama arasındaki mesafe maksimum bağ mesafesinden fazla ise gereği kadar 

yanal bağ ilave edilmelidir (Şekil 22). 
 

 
Şekil 21. Yanal bağlama 

 

 
 

Şekil 22. Yanal bağ aralıkları 
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Şekil 23. Yanal ve eksenel bağlama 
 
 
 

 
 

Şekil 24. Çok yön değiştiren boru hattının bağlanması 
 
 
 

 
 

Şekil 25. Düşey kolon bağlanması 
 
 
3. Her düz geçiş en az bir eksenel bağla sismik bağlanmalıdır. Maksimum kayma mesafesi içindeki 

yanal bağ diğer kol için eksenel bağ olarak kabul edilebilir (Şekil 23). Bu durumda dirsekten sonra 
konulacak ilk eksenel bağ mesafesi, P = 0,9 L – 0,5 T-A ifadesiyle bulunabilir. 

4. Çok yön değiştiren borularda bağlar Şekil 24’deki gibi yerleştirilebilir. 
5. Cihazlara bağlantıda düşey kolonlar Şekil 25’deki gibi korunabilir. Şekildeki B mesafesi maksimum 

yanal bağ mesafesinin 1/2'’sinden büyükçe döşemeye dayanan bir yanal bağ gerekir. 
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9. DOĞAL GAZ TESİSATINDA DEPREM ÖNLEMLERİ 
 
Doğal gaz (veya LPG) sisteminin esas olarak bir boru tesisatı olduğu düşünülürse, yukarıda anlatılan 
boru tespit konuları bu tesisat için de geçerlidir. Doğal gaz tesisatı için önemli olan deprem sırasında 
veya hemen sonrasında bina gaz bağlantısının kesilmesidir. Bu konuda ancak ana gaz dağıtım 
hatlarında önlem alınması deprem senaryoları içinde yer almıştır. Ancak binaların gaz bağlantılarının 
kesilmesi insan eliyle gerçekleşmektedir. Doğal gaz tesisatı yönetmeliklerinde bu yönde bir zorunluluk 
yoktur. Ancak deprem anında otomatik olarak gazı kesen vanalar mevcuttur ve bunlar örneğin ABD 
deprem bölgelerinde kullanılmaktadır. Bu vanaların elektrik ve mekanik tipleri olmakla birlikte, bilyeli 
mekanik tipleri çok daha güvenilirdir ve tercih edilmelidir. Türkiye’de deprem riski yüksek olan 
bölgelerde kullanılması gündemdedir.  
 
Doğal gaz tesisatında deprem açısından önemli olan bir başka nokta ise, mutfak fırını, ocak vs. 
cihazların sabit boru tesisatına çok kaliteli tip esnek hortum vb. elemanlar kullanılarak bağlanmasıdır. 
Esnek hortumlar yeteri kadar uzun olmalı ve cihazın depremdeki hareketlerine kopmadan izin 
vermelidir. 
 
 
9.1. Deprem Emniyet Ventilleri 
 
Doğal gaz, LPG ve propan hatları depreme karşı deprem emniyet ventilleri ile korumaya alınmalıdır. 
Doğal gaz , LPG ve propan hatları deprem anında, bina içinde binaya etkiyen deprem kuvvetleri 
neticesinde kırılabilir ve kontrolsüz gaz kaçakları meydana çıkabilir. Bu gaz kaçakları neticesinde 
çıkabilecek yangınlar , depreminde getirdiği olumsuz şartlar ile birlikte deprem felaketinin etkisini 
arttırabilir. Deprem ventilleri doğal gaz , LPG ve propan hatlarına monte edilirler. Görevleri, belirli bir 
büyüklüğün üzerindeki depremlerde binaya gaz akışını kesip, bina içindeki gaz hatlarında olası bir 
kırılma da kontrolsüz gaz kaçaklarını engellemektir. 
 
Doğal gaz, LPG ve propan hatlarında kullanılabilecek deprem emniyet ventilleri çalışma prensibi 
olarak mekanik ve elektronik olarak ikiye ayrılabilir. Elektronik deprem emniyet ventilleri, voltajdaki 
dalgalanmalardan ve elektrik kesilmelerinden ki Türkiye de voltajlarda sürekli dalgalanma ve sık sık 
elektrik kesilmesi olmaktadır, etkilenmekte ve emniyetli olarak çalışamamaktadırlar. 
 
Mekanik deprem emniyet ventilleri ise, elektrik enerjisine bağlı olmadıklarından güvenli ve emniyetli 
olarak , sadece belirli bir büyüklüğün üzerindeki depremlerde aktive olup gaz akışını keserler. Deprem 
emniyet ventilleri şiddeti 5,4 ve üzeri olan depremlerde devreye girerek %100 emniyetli olarak gazı 
keser ve tam sızdırmazlık sağlar. Ventil içinde bulunan çelik kapatma küresi, şiddeti 5,4 ve daha 
üzerindeki depremlerde sallantının etkisiyle gaz hattını kapatmakta ve tam sızdırmazlık sağlamaktadır. 
Ventil tekrar kurulmadan gaz akışına izin vermemektedir. Dolayısıyla ventil mekanik yapısı sayesinde 
sadece deprem anında devreye girer, servis ve bakım ihtiyacı yoktur. Deprem sırasında gazı kesen 
deprem emniyet ventili, deprem sonrası boru hatlarının sızdırmazlık ve gaz kaçağı kontrolleri 
yapıldıktan sonra bir tornavida yardımı ile tekrar kurulur. Ventil yatay monte edilmelidir, yatay montajı 
kontrol için su terazisi ventilin üzerindedir. Tekrar kurulan ventil, üzerindeki gözetleme camından 
kontrol edilebilir.  
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ÖZET 
 
Ülkemizde son olarak 1999’dan beri enerji krizi yaşanmaktadır. Yerli kaynaklı enerji üretimimizin 
tüketimi karşılama oranı ise %30 olup 2020’de %25’e düşeceği saptanmıştır. 1999 verilerine göre 
enerji tüketimi dağılımı %37 sanayi, %32 konut, %23 ulaşım, %5 tarım, %3 diğer sektörlerinde 
olmuştur. 1999’da sadece elektrik dış alımına 1,525 milyar dolar ödenmiş olup, petrol ile doğal gaz için 
de yaklaşık 6 milyar dolar giderimiz vardır. 
 
Yukarıdaki tablo enerji tasarrufunun önemini ortaya koymaktadır. Konutlardaki enerji sarfının %80’i 
ısıtma gayesiyle harcanması yanında sanayide lojmanların, sosyal tesislerin ve idare binalarının 
ısıtılmaları da göz önüne alındığında ısı yalıtımı ile kalorifer tesisatı standartlarının önemi ortaya 
çıkmaktadır. Yenileştirilen Nisan 1999 tarihli TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” isimli standart 
Mart 1988 tarihli standarda nazaran büyük yenilikler getirmesine rağmen yeterli olduğu söylenemez. 
Almanya’da ilgili standarda da her üç senede bir iyileştirme yapıldığı gibi ülkemizde de TS 825 
standardı kısa sürelerle iyileştirmelidir. Yeni haliyle bile çoğu Avrupa ülkelerinden %40-60 civarında 
daha fazla enerji kaybı söz konusudur. TS 2164 “Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları” isimli 
standart Ekim 1983 tarihli olup ısıtma devrelerinde kullanılan yeni teknolojilerden çok geride kalmıştır. 
Ayrıca her iki standart arasında da aykırılıklar bulunmaktadır. Her iki standardın iyileştirilmesi ve 
yenileştirilmesi ile %40’ları aşan enerji tasarrufu sağlanması söz konusudur.  
 
Yapılarda enerji tasarrufunun sağlanması ise özellikle binalarda, ısı yalıtımı ve kalorifer tesisatı ile ilgili 
standartların içeriklerinin iyi olmalarına bağlıdır. Ülkemizde bu konularda yürürlükte olan standartların 
yeterli oldukları söylenemez. Bu çalışmada her iki standart hakkında görüşler ayrı ayrı belirtilmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ülkemizde yürürlükte olan “TS 825-Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları” standardı 29 Nisan 1998 tarihinde 
yürürlüğe girmiş, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından da 14 Haziran 1999 tarih ve 23725 sayılı 
Resmi Gazete’de mecburi standart tebliği olarak yayınlanmıştır. Bu tebliğe göre 14 Haziran 2000 
tarihinden itibaren de mecburi uygulama başlamıştır. 
 
Bu standardın ilki ise 1979 tarihli olup 20 yıl sonra yenileştirildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı’nın 8 Mayıs 2000 tarih ve 24043 sayılı Resmi Gazete’de çıkan Isı Yalıtım Yönetmeliği 
TS 825’i tamamlayıcı niteliktedir. 
 
Ülkemizde  yürürlükte olan  kalorifer tesisatı ile ilgili standart ise  Ekim 1983  tarihli  “TS 2164-Kalorifer 
Tesisatı Projelendirme Kuralları”dır. Bu standardın da 18 senelik olduğu anlaşılmaktadır. 
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2. TS 825-BİNALARDA ISI YALITIMI KURALLARI STANDARDI ÜZERİNE GÖRÜŞLER  
 
2.1. Eskisine Nazaran Getirilen Yenilikler 
 
Yenileştirilen TS 825 No’lu standart için özellikle Almanların DIN 4108’ünden yararlanılmış olup 
aşağıdaki yenilikleri getirmiştir. 
 
1- Türkiye DG (Derece-Gün) sayılarına göre il merkezleri bazında 4 Derece Gün bölgesine ayrılmıştır. 
 
2- Binanın m² döşeme alanı (veya m³ hacmi) başına yıllık ısı kaybı 4 Derece Gün bölgesi için binanın 
A/V (dış yüzey/hacim) oranına göre belirlenmiştir. Daha evvel sınırlandırma yapı elemanlarının toplam 
ısı geçiş katsayılarının sağlanması ile yeterli olmaktaydı. 
 
3- 4 Derece Gün bölgesine göre tavsiye edilen dış duvar, pencere, tavan, döşeme için U toplam ısı 
geçiş katsayıları verilmiştir. Oysa daha evvel ki standartta bu değerler sağlanması zorunlu değerlerdi. 
 
4- Binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı sınır değerleri ve ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı geniş olarak 
verilmiş bir örnekle de anlaşılır şekilde açıklanmıştır. 
 
5- Binalarda yapı elemanlarının buhar geçişinin tahkiki ile sınıflandırılması ve hesaplama metotları 
etraflıca verilmiş örnek hesap yapılmıştır. 
 
6- İç ve güneş ısı kazançları göz önüne alınarak, net ısı kaybı hesap edilmektedir. 
 
7- Birimlerde Watt kullanılmaya başlanmıştır. 
 
8- Hesaplarda gerekli aylık ortalama dış sıcaklık ile güneş ışınım enerjisi değerleri, yapı ve ısı yalıtım 
malzemelerinin ısı iletim ve buhar difüzyon direnç katsayıları, ısı taşının katsayıları ve aylık sıcaklık ve 
güneş ışınım ortalamaları verilmiştir. 
 
 
2.2. Deyim ve Yazılma Hataları 
 
TS 825’in 2-1 bölümünde açıklanan yeniliklerine karşın bazı hataların gözden kaçtığı anlaşılmaktadır. 
 
1- Deyim hataları yapılmış olup Alman DIN 4108 normu iyi anlaşılmadan çeviri yapılmasından ve ısı 
geçişi-ısı transferi-olayının iyi incelenmemesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Örneğin, U (K) 
toplam ısı geçiş katsayısı yerine; 
 
Isı geçirgenlik kat sayısı  (0.2) 
Isıl geçirgenlik kat sayısı (0.2)(4.1) 
Isıl geçirgenlik değeri  (2.2) 
Toplam ısıl geçirgenlik değeri (3.1) 
Isı iletkenlik kat sayısı  (3.2) 
Isı geçirme kat sayısı  (EK6.23) 
Isı iletim kat sayısı  (EK1.C) 
 
deyimlerinin kullanılmaları yeni kullananlara anlama zorluğu çıkaracağı gibi hesap hatası yapmalarına 
da sebebiyet verecektir. Aynı şekilde 1/U ile 1/Λ yani toplam ısı geçiş direnci ile iletimle toplam ısı 
geçiş dirençlerinin karıştırılmaları kaçınılmaz durumdadır. Aynı hatalar ısı taşınım kat sayısı deyiminde 
de yapılmıştır. 
 
Sonuçta gerek ısı kaybı, gerek buhar geçişi hesaplarında büyük hataların yapılacağı kaçınılmaz 
olacaktır. 
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2- Bugün dilimizde hemen hemen hiç kullanılmayan harici kelimesi ile dış kelimesinin aynı sayfada alt 
alta harici hava,dış hava olarak kullanılmalarından kaçınılmalıdır. 
 
3- Ek1’deki A ve B cetvellerinde A/V oranları için verilen değerler kWh/m²a yani kWh/m²yıl olacaktır. 
 
4- Yoğuşma Suyu Kütlesinin Hesaplanması için gerekli veriler (9.2.5.2.2.) bölümünde iklim şartları 
verilirken dış ortam şartları örneği -100C  %80 bağıl nem olarak verilmektedir. 
 
Unutulmaması gereken nokta bu değerlerin Almanya iklim şartları için olduğu ve ülkemizde dış hesap 
sıcaklıklarının  +30C ile  -270C  arasında değiştiğinin göz önüne alınmadığıdır. Örneğin, İstanbul’da dış 
hesap sıcaklığı  -30C olup  -100C  olması düşünülemez. Kars’ta ise dış hesap sıcaklığı  -270C olduğu 
halde  -100C üzerinden hesap yapılması düşündürücüdür. İlgili Alman normu incelenince kabul edilen 
değerlerin basitleştirici olarak kabul edildiği özel haller için çalışma ve ortam şartlarının göz önüne 
alınması gerektiği dip notu olarak verilmektedir. 
 
Üzülerek belirtelim ki profesör olsun mühendis olsun bazı meslektaşlarımızın kitap ve makalelerinde 
yukarıda belirttiğimiz hataları aynı sayfa hatta aynı tabloda tekrarlamaları, projelerinde kullanmaları 
düşündürücüdür. 
 
 
2.3. Ana Noksanlar 
 
Yenileştirilen TS 825’de aşağıda belirtilen hususlara yer verilmemesini veya yüzeysel geçilmesini 
büyük noksanlık olarak görüyoruz.  
 
1- Ülkemiz 360 ve 410 enlem daireleri arasında bulunup yaz aylarında dış hava sıcaklıkları 400C’ye 
kadar yükselmektedir.Ancak dış duvar yüzey sıcaklıklarının 600C ve daha da yukarıya çıktığı ve de 
son senelerde soğutma-klima cihazlarının kullanımlarının çok artmasıyla beraber elektrik enerjisi 
tüketimi de düşünülürse soğuk yalıtımının önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. DIN 4108’de olduğu gibi 
TS 825’te de soğuk yalıtımına en kısa zamanda yer verilmesi kaçınılmazdır. 
 
2- Keza özellikle balkonlar, kirişler, denizlikler, parapetler göz önüne alınarak TS 825’de ısı köprüleri 
önlemlerine daha geniş yer verilmelidir. 
 
3- Kalorifer tesisatı yapılan binalarda kalorifer borularının ve vanalarının yalıtım kalınlıkları 0,035, 
0,040 ve 0,045 ısı iletim katsayısı gruplarına göre boru çaplarına bağlı olarak tablolar halinde 
verilmelidir. 
 
Aynı şekilde radyatör arkalarına ısı ışınım yansıtıcılı yalıtım levhaları konulması zorunluluğu 
getirilmelidir. 
 
4- Pencereler için öngörülen Uр=2,8 W/m²K  değeri yerine Uр=1,4 W/m²K (veya yakın) bir değer kabul 
edilmelidir. 
 
Pencere kasa, doğrama ve camlarında teknolojik gelişmeler olduğunu belirtmekte yarar vardır. Up=2,8 
değerini Alman yönetmelikleri 1982’de zorunlu tutmuş 1995’de 1,4 değerine düşmüştür. Güncelliğini 
yitirmiş 20 yıl önceki değerlerin kullanılmaması, sağlanacak enerji tasarrufu için önemlidir.  
 
5- Yalıtım bölgelerinin hassas olarak belirlenmesinde ülkemizdeki bütün meteoroloji istasyonlarındaki 
ölçme değerlerinden yararlanılarak Derece Gün sayılarının belirlenmesi gerekmektedir. 
 
6- Buhar kesicilerinin yerleştirilme yerleri ile ilgili sağlanması gereken şartlar verilmelidir. 
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3. TS 2164-KALORİFER TESİSATI PROJELENDİRME KURALLARI 
 
TS 2164 sayılı Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları isimli standart 18 Ekim 1983 tarihinde kabul 
edilmiş olup, çağdaş ürün ve yeni gelişmeler doğrultusunda oldukça eski kalmıştır.  
 
Doğalgazın 1990’lı yıllarda Ankara,İstanbul,Bursa,Eskişehir;İzmit’te kullanılmasının yaygınlaşmasıyla 
ısıtma sistemlerindeki yeni teknolojiler ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu gelişmelere 
karşın kalorifer tesisatı ile kazan vb. ısı üreticilere ait yeniliklerin standartlarımıza yansımadıklarını 
görülmektedir. Dış hesap sıcaklıkları da yeniden belirlenerek buna göre mutlaka değiştirilmelidir. 
 
 
3.1. TS 2164’de Yer Almayan Yenilikler 
 
Almanya’da 22 Mart 1994 tarihli ısıtma yönetmeliğinde öngörülen ve TS 2164’de bulunmadıkları 
görülen hususlar aşağıda belirtilmiştir.  
 
1- 90/70 ısıtma sistemi terkedilmiş olup alışılagelen –standart-kazanların 400 kW den küçük güçler 
31.12.1997’den itibaren yasaklanmıştır. 30kW den küçük güçler istek üzerine yapılabilir. 1973 ve 1978 
yıllarına kadar imal edilmiş kazanların değiştirilmeleri için zamanlama yapılmıştır. 
 
2- 1 Ocak 1998’den itibaren düşük sıcaklık ve yoğuşmalı kazanların kullanılmaları öngörülmüştür.EC 
belgesi alınması şartı vardır. 
 
3- Dolaşım pompalarının otomatik çalıştırılması, durdurulması ve devir sayısı ayarlı olmaları söz 
konusudur. 
 
4- Kapalı genleşme kapları öngörülmüştür. 
 
5- Otomatik kontrol sistemlerinin çeşitli haller için kullanılma durumları belirtilmiştir. 
 
6- Durma kayıplarına sınırlandırmalar getirilmiştir. 
 
7- Kalorifer tesisatı borularının çeşitli 0,035 , 0,040 , 0,045  ısı iletim katsayılarındaki yalıtım kalınlıkları 
anma çaplarına göre belirtilmiştir. 
 
8- Isı kaybı hesapları değiştirilmiştir. 
 
Yukarıdaki ana konulara ilave olarak çıkartılan yönetmelik ve normlarda da yeni zorunluluklar 
getirilmiştir. 
 
 
3.2 Isıtma Sistemleri İle İlgili Yeni Yönetmelik ve Normlar 
 
Isıtma sistemleri ile ilgili olarak Almanya’daki yeni yönetmelik ve normların bazıları şunlardır. 
 
1- Heizungsanlagen-Verordnung  1994 
2- Waermeschutz- Verordnung  1995 
3- Kleinfeinerungsanlagen- Verordnung  1996 
4- Energiespar Verordnung  2000 
5- Heizungen, Regeln für die Berechnung des Waermebedarfs von Gebaueden DIN 4701 
6-Berechnung des Heizenergiebedarfs EN 832 
 
Bu normların 2-3 senede bir yenileştirildikleri ve ilaveler yapıldığı görülmektedir. Örneğin son olarak 
Şubat 2001’de  DIN V 4701 Teil 10 Energetische Bewertung Heiz und Raumlufttechnischer Anlagen  
yayınlanmıştır. 
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4. SONUÇ 
 
Ülkemizde yalıtım ve ısıtma sistemleri ile ilgili olarak;  
 
• Standartların 15-20 yıl gibi uzun aralıklarla yenilendiği, 
• Alıntıların yapıldığı yabancı normların bu arada sürekli yenilemeye tabi tutuldukları, ilaveler 

yapıldığı ve bizlerin teknolojik olarak daha da geri kaldığımız, 
• Standartlarımızda ise kısa aralıklarla iyileştirmeler yapılmadığı ve yeni ilaveler getirilmediği 

anlaşılmaktadır. 
 
Sonuçta ısıtma ve yalıtımla ilgili uygulamalarda gelişmiş ülkelere göre oldukça geri kaldığımız ve 
özellikle de ENERJİ İSRAFINDA ısrarlı olduğumuz anlaşılmaktadır. 
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ISITMA SİSTEMLERİNDE YENİLİKLER 
 
 

Rüknettin KÜÇÜKÇALI 
 
 
 
 
 
ÖZET 
Isıtma sistemlerinde ve ekipmanlarında gelişmeler çok hızlı olmaktadır. Bu çalışmada sıcak sulu 
ısıtma sistemlerinde kullanılan kazan ve brülörlerdeki gelişmeler anlatılmıştır. Öte yandan özellikle 
hafta sonu evlerinde kesintili çalışmanın yarattığı yüksek yakıt tüketimi ve konforsuzluk üzerinde 
durulmuş ve bunun önlemleri tartışılmıştır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Isıtma sistemini oluşturan ekipmanlarda son yıllarda büyük gelişmeler olmuştur. Bu alandaki rekabetin 
yoğun olması ve enerjinin daha tasarruflu ve çevreyi kirletmeden kullanılması zorunluluğu gelişmeleri 
destekleyen iki ana unsurdur. Diğer taraftan özellikle binaların ısıtılmasında doğal gaz kullanımının 
bütün dünyada yaygınlaşması, gelişmelere yeni ufuklar açmıştır. Türkiye için de bu durum geçerlidir. 
Son yıllarda ısıtma sektöründe doğal gazın yaygın kullanımıyla birlikte büyük gelişmeler ve kalite artışı 
yaşanmaktadır. 
 
 
 
 
2. YILLIK VERİM VE YOĞUŞMA KOŞULLARI 
 
Kazan anma verimi, bir sıcak sulu ısıtma sisteminin veriminin tanımında yetersizdir. Önemli olan 
sistemin değişen koşullara uyabilmesi ve her koşulda yüksek verimde kalabilmesidir. On-off kontrollu 
standart kazan- brülör sistemlerinde, sistem verimi ısıtma yükü azaldıkça süratle düşmektedir. Sistem 
ise esas olarak bu düşük yüklerde çalışmaktadır. Dolayısıyla bir ısıtma sisteminin yakıt tüketimini 
belirleyen özelliği, düşük ısıtma yüklerindeki davranışıdır. Şekil 1’de Almanya’da bir bölge için mevsim 
boyunca farklı dış sıcaklıklarda kazan çalışma süreleri görülmektedir. Dış sıcaklık kış değişim aralığı –
15 ile +15 ˚C değerleri arasındadır.  Buna göre kazanın –15 ile –10 ˚C arasında çalışma süresi toplam 
sürenin %6,6’i oranındadır. –10 ile –5 ˚C arasında %8,4 oranında çalışır. En fazla ise 0 ile +5 ˚C 
arasında %35,9 oranında çalışmaktadır. Yani kazanlar tam yükte veya tam yüke yakın olarak yılın çok 
az bir kısmında çalışmaktadırlar. İstanbul için hazırlanan böyle bir diyagram ise Şekil 2’de 
görülmektedir.  Buna göre İstanbul’da dış sıcaklık %74 oranında 6 ˚C’nin üzerindedir. Yani kazanlar 
çalışma sürelerinin %74’ünü, %60 kapasitenin altında çalışarak geçirmektedirler. Bu durum klasik 
kazanlar açısından çok büyük bir dezavantaj oluşturmaktadır. 
 
Halbuki yoğuşmalı tip kazanlarda bu durum tam tersine çalışmaktadır. Modern yoğuşmalı kazanlarda, 
kazan ne kadar düşük yüklerde çalışırsa, verim o kadar yükselmektedir. Yoğuşmalı kazanların verimi 
dönüş suyunun sıcaklığı tarafından belirlenir. Verimin yüksek olması için dönüş suyu sıcaklığı düşük 
olmalıdır. Bu durum Şekil 1’de işaretlenmiştir. Buna göre 75/60 ˚C çalışan bir sistemde ısıtma 
mevsiminin yaklaşık %90’ında dönüş suyu sıcaklığı 55 ˚C’nin altında olduğundan, kazan yoğuşmalı 
olarak çalışabilmektedir. Döşemeden ısıtma yapılması halinde su sıcaklıkları çok daha düşük 
olduğundan zamanın %100’ünde kazanın yoğuşmalı olarak çalışması mümkündür. Doğal gaz yakan 
yoğuşmalı kazanlarda tam yoğuşma olması halinde alt ısıl değere göre verimin %109 değerine 
ulaşması mümkündür. Kazan, düşük dönüş suyu sıcaklıklarında bu değere yakın verimlerde çalışır.  
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Dolayısıyla yıllık ortalama verim dikkate alındığında, yoğuşmalı kazan ile iyi bir standart kazan 
arasında en az %15 mertebelerinde bir yakıt tüketimi farkı oluşabilmektedir. 
 
Özellikle yoğuşmalı kazanlarda kazan kalitesi ve dönüş suyu sıcaklığı kadar yoğuşma miktarında etkili 
olan bir başka parametre brülör cinsidir. Yoğuşma miktarı kazan verimini doğrudan etkiler. Tam 
yoğuşma ne kadar yüksekse, verim de aynı oranda artar. Şekil 3’te on-off çalışan bir brülör 
kullanılması ile, oransal bir brülör kullanılması arasındaki fark görülmektedir. Aynı su sıcaklıklarıyla 
çalışılması halinde, tam yoğuşma oransal brülör kullanılması halinde %74 iken; on-off brülör 
kullanılması halinde bu oran %42’ye düşmektedir. O halde yoğuşmalı kazanlarda oransal 
(modülasyonlu) brülör kullanılması son derece yararlıdır. Modern yoğuşmalı kazanlar modülasyonlu 
brülörlüdürler.  
 
 
 

 
 

Şekil 1. Isıtma eğrisinin seyri sistemin işletme şartlarını ve ekonomikliğini etkilemektedir. 
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Şekil 2. İstanbul koşullarında dış sıcaklığa göre su sıcaklıkları ve ısı yükü dağılımı 
 
 
2.1. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlarla Kazan Daireleri 
 
Değişik tipte yoğuşmalı kazanlar mevcuttur. Genel olarak yoğuşmalı kazanları döşeme tipi ve duvar 
tipi olarak ikiye ayırmak mümkündür. Döşeme tipi yoğuşmalı kazanlar kapladıkları yer ve pahalı 
olmaları nedeniyle yaygın kullanılamamaktadır. Duvar tipi cihazlar ise üstün özellikleri ve fiyat 
avantajları nedeniyle daha fazla ilgi görmektedirler. 
   
Duvar tipi bir yoğuşmalı kazanda üstte kazan, altta boyler bulunmaktadır. Bu şekildeki bir kazan 350 
m2 bir villanın ısıtma ve merkezi sıcak su sistemini besleyebilir. Bir kazan dairesine gereksinim yoktur. 
Kazanı hobi odasına veya yaşanan bir hacme yerleştirmek olasıdır.   
 
Daha büyük kapasitede (37.000 kcal/h) yaklaşık 650 m2 villanın tek cihazla ısıtılıp, sıcak su ihtiyacının 
karşılanması mümkündür. Bu sistemde entegre boyler yerine, ayrı boyler kullanılabilir. Bu sistemlerin 
hesabında ve seçiminde boyler için ayrı bir ısı yükü hesaba katılmamaktadır. Yapının ısı kaybı 25.000 
kcal/h ise, 25.000 kcal/h kapasiteli kazan kullanmak yeterlidir. Tek ünitede halen mevcut olan kapasite 
56.000 kcal/h değerine kadar çıkılmaktadır.  
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Şekil 3a. Yoğuşmasız durumdaki, kısmi ve tam yoğuşmadaki ısıtma zamanı yüzdeleri, 
tek kademeli brülörde 

 

 
 

Şekil 3b. Yoğuşmasız durumdaki, kısmi ve tam yoğuşmadaki ısıtma zamanı yüzdeleri, 
modülasyonlu (oransal) brülörde 
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Duvar tipi olarak geliştirilen yoğuşmalı kazanda ısıtma yüzeylerinde magnezyum, alüminyum, silis 
karışımı bir malzeme kullanılmaktadır. Bu malzemenin ömrü 30 yıldan fazla olarak belirlenmiştir. İlk 
kullanıma başlayan duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, 18 yıldır sorunsuz çalışmaktadır. Bu kazanlarda 
alev ve yanma havası birlikte modüle edilebilmektedir ve 8 mbar gibi çok düşük basınçlara kadar 
inildiğinde bile çalışabilmektedir. Modülasyonlu çalışma halinde 75/60 çalışan bir ısıtma sisteminde 
tam yoğuşmalı çalışma süresi toplam ısıtma mevsiminde %74 mertebelerine çıkabilmektedir. Kısmi 
yoğuşmalı dönem %21 ve yoğuşmasız dönem %5 mertebelerindedir.  
 
Duvar tipi bir yoğuşmalı kazanları, daha büyük sistemlerde, birden fazla sayıda kullanarak çok uygun 
çözümler üretmek mümkündür. Yan yana altıya kadar kazanın birlikte kullanımıyla ilgili kontrol sistemi 
geliştirilmiştir ve kaskad sistem olarak bilinmektedir. Çok sayıdaki duvar tipi cihazın her biri kendi 
pompasıyla bir ortak kolektöre sıcak suyu gönderir. Bu kolektörden istenen yerlere dağıtım yapılır. 
Modülasyonlu kontrol ve yüksek verim nedeniyle 75/60 çalışan sistemlerde ekstrem hallerde döşeme 
tipi yoğuşmasız klasik kazanlara göre yıllık ortalama sistem verimlerinde %30’lara varan farklar elde 
edilebilmektedir. 
 
Buradaki bir başka avantaj taze hava girişinin kazan dairesine bir kanalla sağlanması, çıkışların ise 
bacaya verilmesidir. Burada hermetik tipler de kullanılabilir. Kazan dairesi dışarı açılmadığı için, 
soğumayacak, kazan dairesinde toz olmadığı için, bu tozların yanma odasına girip yanmayı bozarak is 
oluşturması önlenecektir. Bu sistemde mimari açıdan elde edilen en önemli avantaj yer kazancıdır. 
Aynı zamanda sistemin temizliğidir.  
 
Bugünkü fiyatlar ve kapasitelerle dört kazanlı kaskad sistemler ekonomik görülmektedir. Daha fazla 
sayıdaki kazanla oluşturulan bataryalar diğer avantajlarına karşılık pahalı olmaktadırlar. Ancak 
önümüzdeki yıllarda 80.000 ve 100.000 kcal/h kapasiteli duvar tipi yoğuşmalı tek üniteler devreye 
girecektir. Böylece ilerdeki yıllarda 500.000 kcal/h kapasitelere kadar, duvar tipi cihazlarla ekonomik 
kaskad sistemler oluşturulabilecektir.  
 
 
 
 
3. GAZ YAKITLI BRÜLÖRLER 
 
Gaz yakıtlı brülörleri atmosferik ve üflemeli brülörler olarak genelde ikiye ayırmak mümkündür. Bina 
ısıtması uygulamalarında atmosferik brülörler büyük avantajlara sahiptir. Ancak bu tip kazanlar için 
son yıllarda geliştirilen ön karışımlı üflemeli brülörler, özellikle çevreyle ilgili emisyonlar açısından 
önemli üstünlüklere sahiptir. Pek çok yeni cihazda, özellikle duvar tipi cihazlarda, bu tip brülör 
kullanılmaktadır. Yoğuşmalı duvar tipi kazanlarda ön karışımlı brülör kullanıldığında, ısıtma gücü 40 
kW mertebelerine kadar çıkabilmektedir. Burada kullanılan yanma borularında özgül güç 800-1400 
kW/ m2 mertebelerindedir. 
 
Bu tip brülörlerde gaz yakıt tam yanma için gereken miktarda yakma havası ile önceden karıştırılır. 
Böylece elde edilen yanıcı karışım yanma odasına gönderilir. Burada her türlü yanma şartında 
karışımdaki hava oranı aynı kalmaktadır. Dolayısıyla yanma sonucundaki baca gazı bileşimi de 
değişmeyecektir. Yakma havasının temini, gaz yakıtla karışması ve regülasyonu bir fan yardımı ile 
sağlanır. Yanma odası tamamen kapalıdır. Baca gazlarının dolaşımı ve atımı baca çekişi veya baca 
aspiratörü ile sağlanır. Alevin kararlılığı ve güvenliliği karışımın mükemmelliğine bağlıdır.  
 
Ön karışımlı yakma sistemleri kısmen atmosferik brülörlere benzemektedir. Sistemin şematik 
görünüşü Şekil 4’de verilmiştir. Fan ile temin edilen yakma havası debisi ayarlanarak karışım odasına 
verilmektedir. Burada gaz yakıtla hava tamamen karışmaktadır. Yanmaya hazır karışım yanma 
borusuna gönderilir. Genellikle sıcaklığa dayanıklı seramik malzemeden yapılan poroz yanma 
borusuna merkezden giren karışım, radyal olarak dağıtıcı elekten geçerek delikli boru yüzeyine ulaşır 
ve burada yanar. Yanma borusunun bütün dış yüzey çevresi boyunca her delikte yanma vardır. 
Dağıtıcı elekte gaz hızı yanma hızından daha büyük olmak zorundadır. Aksi halde alev geri teper ve 
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tehlike yaratır. Ön karışımlı gazın bu şekilde yanmasının aşağıda sıralandığı gibi büyük avantajları 
vardır: 
 
1. Homogen bir hava- yakıt karışımı elde edilir. Hava fazlalık katsayısı sabit tutulabilir. 
2. Daha yoğun ve iyi bir yanma elde edilir. Bütün yüzey boyunca eşit büyüklükte alev ve eşit alev 

hızında yanma elde edilir. 
3. Büyük alev yüzeyi ve düşük alev yüzey yükü dolayısıyla alev sıcaklığı düşüktür ve bu nedenle 

NOx oluşumu büyük ölçüde önlenmiştir. Ön karışımlı yakıcılarda NOx emisyonu 30 mg/kWh ve 
CO emisyonu 10 mg/kWh değerlerine kadar düşebilmektedir. 

 
 

 
 

Şekil 4. Üflemeli ön karışımlı bir brülör şeması 
 
 

Ön karışımlı brülörde kompakt bir yapı oluşturulmuştur. Brülörün tek yanma borusu bulunmakta ve bu 
boru yanma odasına girmektedir. Brülör plakası ile ön karışımlı brülör yanma odasına sızdırmaz 
biçimde monte edilir. Bu brülörde alevin şekli sabit olduğundan yanma odasını küçük toleranslar içinde 
gerçekleştirmek ve küçük yanma odaları ile yetinmek mümkündür. 
 
Bu brülörde üflemeli brülörlerde olduğu gibi bir ses problemi yoktur. Her ne kadar atmosferik 
brülörlerle karşılaştırıldığında bir fan sesi varsa da bu ses uygun bir ses yutucu kabinle 
giderilebilmektedir.   
 
 
 
 
4. SIVI YAKITLI BRÜLÖRLER 
 
Sıvı yakıt brülörleri üç grupta toplanabilir: 
 
a. Buharlaşmalı brülörler (karbüratörlü) 
b. Pompalı brülörler 
c. Dönel brülörler 
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Isıtma amacıyla buharlaşmalı brülör kullanımı yaygın değildir. Kalorifer kazanlarında daha çok diğer iki 
tip brülör kullanılır. Pompalı brülörler 400 kg/h kapasitelere kadar monoblok olarak yapılır. Fan, 
pompa, motor, filtre, ısıtıcı ve kontrol elemanları kendi üzerindedir. Tam otomatik, tek veya çift 
kademeli olabilirler. Kumanda on-off veya oransal olabilir. Özellikle büyük kapasitelerde oransal 
kontrol önemli yakıt ekonomisi sağlar. Dönel brülörler genellikle büyük kapasitelerde kullanılırlar ve 
oransal kontrollüdürler. 
 
 
4.1. Sarı Alevli Brülör 
 
Sıvı yakıtların yanması sonucu oluşan alev parlak sarı renktedir ve radyanson kabiliyeti çok yüksektir. 
Bu nedenle özellikle endüstriyel kazanlarda fuel oil yakılmasında sarı alevli brülörler kullanılır. Ancak 
sıcak su kazanı uygulamalarında sarı alev su ile soğutulan yüzeylerle temas ettiğinde is ve kurum 
oluşur. Ayrıca bu tür alevlerde özellikle küçük kapasitelerde CO oranı fazla düşürülemez. 
 
Sıcak su üretiminde mazotlu brülör olarak mavi alevli brülörler geliştirilmiştir. Bu brülörlerde oluşan 
alev, aynı doğal gaz alevi gibi mavi renklidir. Kazanda kurum oluşumu tamamen önlenmiştir. CO ve 
Nox emisyonları gerçekleşen tam ve uygun yanma sonucu en düşük limitleri sağlayacak ölçüde 
düşüktür.   
 
 
4.2. Mavi Alevli Brülör 
 
Mavi alevli brülörde yakıt yüksek basınçta ve ısıtılmış olarak yanma odasına püskürtülür. Yüksek 
sıcaklıktaki yanmış gazların bir kısmı özel seramik başlık sayesinde tekrar geri döndürülerek 
püskürtülen pülverize yakıtla karıştırılır. 1000 ˚C mertebelerinde bu sıcak gazlar, yakıtın hızla 
buharlaşarak gaz yakıt haline geçmesine neden olurlar. Başlığı terk eden hava (buharlaşmış) gaz 
yakıt karışımı mavi alevle, gaz yakıt gibi yanar. Akkor hale gelen başlığın aynı zamanda yanma 
üzerinde katalitik etkisi vardır.  
 
Mavi alevli brülörde kurum oluşmamakta, dolayısıyla kurum kirlenmesine bağlı verim düşümü 
yaşanmamaktadır. Aynı gaz yakıt brülörü gibi bakım ve temizlik ihtiyacı olmadan bütün bir yıl sabit 
verimle yanmaktadır. Ayrıca duman yollarında tıkanma, kazan veriminde düşme ve bacada yangın 
riski oluşmamaktadır.  
 
Geçmiş yıllardaki eski modellerde mavi alevli brülörlerin iki önemli dezavantajı bulunmaktaydı. 
Bunlardan biri pahalı olmasıydı. Bu brülörler giderek ucuzlamaktadır. Günümüzde özellikle küçük 
kapasitelerde fiyat farkı çok azalmıştır. Diğer bir dezavantaj ise ses düzeyinin yüksek olmasıdır. Ancak 
bu sakınca da son geliştirilen modellerde ortadan kaldırılmıştır. Yeni model mavi alevli brülörlerde ses 
düzeyi klasik sarı alevli üflemeli brülör ses düzeyi altına inmiştir.  
 
Emisyon değerleri Almanya için geçerli olan mavi melek sınırlarının altındadır. Mavi melek sınır 
değerleri sıvı yakıtlı brülörlerde NOx için 120 mg/kWh CO için 80 mg/kWh olmasına karşılık, bu yeni 
brülörlerde NOx emisyonu 83 mg/kWh ve CO emisyonu 30 mg/kWh değerlerindedir. 
 
 
 
 
5. HAFTA SONU EVLERİNDE KÜTLE ETKİSİ 
 
Hafta sonu evleri kış mevsiminde en iyi şartlarda haftada iki gün kullanılmaktadır. Ev iki gün boyunca 
ısıtıldıktan sonra beş gün boyunca soğumaya bırakılmaktadır. Eve tekrar gelindiğinde, ısıtma sistemi 
uzun süre bina yapısının kaybettiği ısıyı tamamlamak için çalışmaktadır. Yani öncelikle, beş gün 
boyunca soğuyan duvarlar ve eşyalar tekrar ısınmakta, ancak bundan sonra sistem normal çalışma 
rejimine geçerek konforu sağlayabilmektedir. Geçiş süresi boyunca ortam havası ısıtılsa bile, soğuk 
yüzeylere ışınımla olan ısı kaybı nedeniyle, konfor hissi oluşmamaktadır. Bu dönemde sistem sürekli 
çalışarak büyük enerji tüketmektedir. Dolayısıyla yapıların kütle etkisi, hafta sonu evlerinde olumsuz 
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yönde olmakta ve hem konforu bozarken, hem de yakıt tüketimini artırmaktadır. Yapılan basit hesap 
göstermektedir ki, yapıyı haftada iki gün kullanmakla, sürekli bütün bir hafta kullanmak arasında yakıt 
tüketimi açısından çok büyük fark olmamakta, iki gün ısıtmanın yakıt maliyeti çok yüksek olmaktadır. 
 
Söz konusu etkilerin incelenebilmesi için İstanbul’da bir hafta sonu evi örneği alınarak, basitleştirici 
kabullerle simüle edilmiş ve yakıt tüketimi ve çalışma süreleri hesaplanmıştır. Buna göre evin çeşitli 
bölümlerine verilen ve buralarda depolanan ısı miktarları aşağıdadır: 
 

1. Döşemelere 5575680 kJ (= 1 334 000 kcal) 
2. Dış duvarlara 565044 kJ (=135 000 kcal) 
3. Kiriş ve kolonlara 1393920 kJ (=333 000 kcal) 
4. İç duvarlara 282522 kJ (=67 000 kcal) 
5. İç havaya 20480 kJ ( =5000 kcal) 
6. Eşyalara 264000 kJ (= 63 000 kcal) 
7. Çelik tesisata 5288 kJ (= 1300 kcal) 
8. Sistemdeki suya 94050 kJ (= 22 500 kcal) 
 

Toplam verilmesi gerekli ısı = 1 962 000 kcal    bulunmuştur. Bu miktarda enerjinin mevcut 30 000 
kcal/h kapasiteli kazan tarafından karşılanması için binanın dışarı olan ısı kayıpları hariç 65 saat 
çalışması gerekmektedir. Hafta sonu evinde 2 gün kalınacağı düşünüldüğünde sistem 48 saat 
boyunca çalışarak, binayı ısıtmaya çalışacak ve binayı göz önüne alınan sıcaklıklara eriştiremeden 
kapatılacaktır. İstenilen sıcaklıklara ulaşmak için yaklaşık 3 gün gerekmektedir. 
 
Sürekli olarak ısıtılan bir evde sistem rejim haline geçmiş halde, dış sıcaklığa bağlı olmakla birlikte, 
tüketilecek yakıt hesaplanan değerin üçte bir ile yarısı arasında olacaktır. Aradaki fark hafta arasında 
havaya gitmektedir. 
 
Hafta içinde bina iç yüzey sıcaklıklarının düşmesi sonucunda iç yüzeylerde yoğuşma olmakta ve 
duvarlar ve eşyalar ıslanmaktadır. Bunun önlenmesi için çözüm, yüzeylerde sıcaklık yoğuşma 
şartlarının altına inmeyecek şekilde, içerinin ısıtılmasıdır. Bu düşük mertebede ısıtma için kazandan 
yararlanmak, verim düşümü ve korozyon problemleri yarattığı için, yoğuşmalı kazanlar dışında uygun 
değildir. Bunun yerine güneş enerjisinden yararlanılabilir. Güneş kollektörleri binanın kullanma sıcak 
suyunu karşılayacak biçimde seçilebilir. Burada amaç binanın tamamen güneş enerjisiyle ısıtılması 
değildir. Bu amaçla belki kollektör yüzeyi bir-iki kollektör ilave edilerek artırılabilir. Ev terk edildiğinde, 
kullanma sıcak suyu tüketimi olmadığından, güneşten elde edilen enerji evin (baz) ısıtılması için 
kullanılabilir. Bu baz ısıtma sayesinde evde nem problemi önlenebildiği gibi, yapı elemanlarının 
sıcaklıkları fazla düşmeyecek ve hafta sonunda gelindiğinde kazan daha kısa bir sürede evi rejim 
haline getirecek ve yakıt tüketimi azalacaktır. Nem probleminin önlenmesi eşyaların ömrünü de olumlu 
yönde etkileyecektir. 
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RADYANT ISITMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ 
 
 

C. Ziya Tiryaki 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Isıtma sistemlerindeki tüm  gelişmeler günümüzde tasarruf kelimesinde odaklanmıştır. Enerjinin her 
zerresi kayıp olmadan kullanıcının konforuna en ucuz şekilde sunmak için yeni teknolojiler üretilmekte 
veya geliştirilmektedir. Bunlardan biri de ışıma ile yapılan ısıtmadır.  
 
Yüksek ve büyük hacimli mekanlarda konveksiyon ile yapılan ısıtmanın etkisiz kalması veya yüksek 
enerji maliyetlerine neden olması, ışıma ısıtma sistemleri teknolojileri gelişmesini  ve  yaygın olarak  
kullanımını sağlamıştır. 
 
Işıma (radyant) ısıtma güneş doğası ile aynı fenomene sahiptir. Enerji merkezinden ışınım şekliyle 
çıktıktan sonra düştüğü yüzeyi (Çalışanları veya bina tabanını) ısıtır. Böylece –konveksiyonlu 
ısıtmanın aksine- yüksek binaların tabanı ve çalışanları ısınırken tavan veya çatı bölümü gereksiz yere 
ısınmaz. Uygun cihaz kullanımıyla konforla birlikte %80 tassaruf sağladığı yapılan ölçümlerle tespit 
edilmiştir.[1.1] 
 
Uygun cihazın seçimi ve projelendirilebilmesi için temel kavramların yanı sıra sistem parametrelerinin 
bilinmesi gerekmektedir.  
 
ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan ışıma ısıtma sisteminin fiziksel temel fenomenleri,  cihaz seçim 
ve montaj kriterleri gibi projelendirilme de izlenecek yolu, tesisatçı, projeci mühendislerin yanısıra 
fabrikaların ısı veya planlama mühendislerine gösterebileceği nitelikte konuyla ilgili temel olabilecek 
özet bilgiler sunulmuştur. 
 
 
 
 
1. IŞIMA ISITMA SİSTEMLERİ 
 
1.1. Işıma Isıma  Sistemlerinin Sınıflandırılması 
 
Işıma ısıtma sistemleri genelde yapı ve yanma sistemlerine göre " açık radyant" ve "kapalı radyant 
veya siyah ısıtıcı" diye ikiye ayrılmasına karşın ülkemizde "radyant ısıtıcı" olarak bilinmektedir. İngiliz 
literatüründen dilimize geçen bu kelime ( radiant=parlak ışık )  sadece açık radyant sistemleri için 
doğrudur.  
 
1.1.1. Açık Radyant 
 
Hava gaz karışımının atmosferik ortamda bir bek üzerinde yanması ve açık parlak alevin görünmesi 
nedeniyle "açık radyant"  denilmektedir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere alev açık ortamda atmosferik 
brülörle gerçekleşmededir. 
 
Gaz cihaza yaklaştığında venturi prensibi ile havayı emer. Hava gaz karışımı seramik yüzeyde yanar 
ve yüzey sıcaklığını 900°C yükseltir. Kızaran seramik radyasyon (ışınım) yaymaya başlar. Alevin 
oluştuğu seramik yüzeydeki deliklerin birim cm2 deki sayısı alev oluşumunun ve yanma veriminin 
kriteridir. Bu sayı ile birlikte verim de artar. (Resim 1.1.1.1) 
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Yanma gazları yanma şeklinden ötürü fazla zararlı değildir. EN 13410.2001 normuna göre bu 
cihazların konduğu mahallerde cihazın altına bir temiz hava ve cihazın üstüne de bir baca gazı tahliye 
menfezleri açılmalıdır. Menfez kesitleri sistemin tabii veya cebri havalandırmalı oluşuna ve her KW için 
10 m3/h hava sirkülasyonuna uygun olacak şekilde hesaplanmalıdır. 
 

  
 

Resim 1.1.1.1. Açık radyanın yapısı 
 
Açık  radyant cihazları kendi içinde üç evre geçirmiştir. Sadece alevin oluştuğu brülör ve onu 
çevreleyen reflektör sacdan oluşan basit tipli radyantların verimi %45-50 dır. Verimi artırmak için alevin 
oluştuğu yüzeye ince çelik  borular konarak kapalı radyatlar da olduğu gibi malzemenin ışıma 
özelliğinden de faydalanılarak- verim artışı (%55-58) sağlanır. Bu özelliğinden dolayı kombine radyant 
olarak isimlendirilmiştir. Bu sistemin üzerine ısının yukarıya doğru kaçışını önleyen ve her istenilen 
açıda ışıma yapabilen izolasyonlu konverter tipler yapılmıştır. Bunlar açık radyant içinde verimi en 
yüksek -%65- 73 - olan cihazlardır. [2.1] 
 

- 
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Kullanım alanları genelde açık veya yarı açık örneğin stadyumlar gibi mekanlar olan bu cihazlar kapalı 
ortamda kullanıldığında yukarıda belirtildiği gibi havalandırma yapılmalıdır. Kurutma proseslerinde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak her prosesin kendine özgü parametreleri ve hesap yöntemi 
olduğu için bu makalede değinilmeyecektir.  
 
Cihazların montajı , ısı hesapları ve konacağı yerlerde aranan özellikler kapalı radyant bölümünde 
bahsedilmiştir. 
 
1.1.2. Kapalı Radyant "Siyah Isıtıcı" 
 
Hava gaz karışımı fanlı bir brülörle siyah renkli ışıma borularının içinde yanar. Alevin ince ve uzun 
olması için brülör özel dizayn edilmiş ve vakum altında çalışmaktadır. Alevi açık radyantlarda olduğu 
gibi dışarıdan görmek mümkün olmadığından "kapalı radyant" veya brülörün verdiği ısıyı absorbe edip 
emisyonla ışımaya döndüren siyah ışınım borularına atfen "siyah ısıtıcı" denilmektedir.  
 
Lineer tip olarak ilk uygulamaya giren kapalı radyant sistemleri homojen ısıtma, tassaruf ve verimi 
artırmak için yapılan geliştirmelerde u-tip , en son olarak da izolasyonlu ve re sirkülasyon brülörlü U-
tipler geliştirilmiştir.  
 

 
 
Lineer tip kapalı radyant sistemlerinde ışınım borularının üzerinde alüminyum reflektörler vardır. Fanlı 
brülörün dışında atık gazların tahliyesi için cihaz ucunda bir fan daha bulunur. Fanın konuş yerine, 
birkaç cihazın atık gazlarının bir bacada toplanması şekline göre D-tipi, E-tipi,F-tipi ve H-tipi diye 
sınıflanırlar. 
 
Birkaç lineer veya U-tipli cihazın tek bir baca gazı kollektöründe toplanması durumunda baca sistemi 
DIN4705 göre hesaplanmalıdır. Baca çekişi brülörlerin yanmasını etkilemeyecek ve hiçbir yerde 
yoğuşma yapmayacak şekilde sıcaklık, basınç, baça çapları, uzunluk, kapasite, fan kapasitesi, gibi 
parametreler bir simülasyon programında yapılmalıdır. 
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Resirkülasyonlu İzolasyonlu, Radyant Cihazları 
 
Kapalı radyant cihazlarında lineer tip den daha homojen ısıtan U-tipine doğru gelişmiştir. Işınım 
borularının üzerindeki reflektör malzemesi ısınarak çatıya  doğru konveksiyon  ısı kaçışına, -yapılan 
ölçümlere göre enerjinin %50 kayıp olmasına-, neden olmaktadır. [2.5 ] 
 
Resim 1.1.2.1 de en son geliştirilen U-tipi bir cihazın kesiti görülmektedir. Işınım boruları üzerindeki 
reflektörün kalın bir izolasyonla çevrildiği ve izolasyonun dışında istenilen renge boyanabilen ikinci bir 
gövdenin olduğu görülmektedir. Bu konstrüksiyonla birlikte resim 1.1.2.2 de görülen re sirkülasyonlu , 
çift veya modülasyonlu brülör ve ısı geri kazanımlı baca sistemiyle konvensiyonel sistemlere %80, 
diğer tür radyantlara göre de %50 yakın tassaruf yaptığı tespit edilmiştir. [2.3 ]   
 

 
 

Resim 1.1.2.1. İzolasyonlu cihazın gövde kesidi 
 

 
Resim 1.1.2.2. Resikülasyon sistemi 

 

Baca gazları içinde yanmamış gazların tekrar brülör yanma hücresine gönderilerek yakılmasına 
resirkülasyon denilmektedir. Böylece tam yanma sağlanarak verim artarken  baca gazı emisyon 
değerleri de minimuma inmektedir. 
 

Lineer ve U tipi cihazların verimi %45-65 arasındadır. İzolasyonlu ve re sirkülasyonlu sitemlerde verim 
%93-95 dır. 
 

Cihaz uzunlukları 3m den 90 m kadar 3 ün katları olabilmekte kapasite değerleri de 20 kw den 300 kw 
kadar tek brülörle sağlanabilmektedir. (Resim 1.1.2.3) 
 

24 kw den 150 kw kadar ring sitemi kurulabilmektedir. (Resim 1.1.2.4) 
 

 
Resim 1.1.2.3. U-tipi izolasyonlu resirkülasyonlu radyant 

 
Resim 1.1.2.4. 24...150 kW ring sistem 
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1.2. Kapalı Radyant Cihazların Özelliklerini Belirleyen Parametreler 
 
Radyatörlü veya sıcak hava apareyli ısıtmada konveksiyonla ısı transferi olur. Ortam havası ısınır, 
ısınan hava yoğunluk kaybedeceğinden yükselir ve tavan altında birikir. Bu şekilde ısınan hava 
tavandan tabana doğru inmeye başlar. Bina yüksekliği 3m yi geçtiğinde ve yüksekliğin daha da artığı 
durumlarda, özelikle fabrika binalarında, hangarlarda, yüksekliği 15 m yi bulan spor salonlarında vs. 
ısıtma etkinliğini kaybeder ve maliyeti  artar. Isının çatı altına gidip kaybolması değil de insanların 
bulunduğu tabandan 2 m yüksekliğe kadar yoğunlaşması istenir. 
 
Güneş ışınları binlerce km uzaklıktan gelerek uzay boşluğunda enerjilerini hiç kaybetmeden geçerler 
ve düştükleri yer yüzünü ısıtırlar. Aynı prensiple çalışan radyant cihazındaki ışınım boruları brülörün 
yanmasından aldıkları iç enerjiyi absorbe ederler ve ışınım (elektromanyetik dalga) yayarlar. Işınımlar 
düştükleri taban yüzeyi veya insanları ısıtırlar. Isıtma yoğunluğu tabanda oluşmaktadır. [2.1] 
 
Işınımla (foton tanecikleriyle) primer (resim 1.2.3 /2) ve sekunder (resim 1.2.3 /3 ) olmak üzere iki kat 
ısıtma sağlanır. Işımayla gelen foton tanecikleri enerjilerini ilk olarak (primer) düştükleri yüzeye, 
örneğin insan vücuduna, tabana, makinalara vs nüfus ederek (absorbe olarak ) onları ısıtırlar. 
 
Isınan cisimler sekonder olarak ısı yayarlar. Taban absorbe ettiği foton enerjileri ile sıcaklığı yükselir 
ve yerden ısıtma da olduğu gibi ısı yaymaya başlar. Yayılan ısı tabandaki havayı  ısıtarak ortam 
sıcaklığını artırır. Sekonder ısıtma primer ısıtmanın -ışının ısıtması- tersine konveksiyonla yapılan bir 
ısıtmadır. Ancak ısı yoğunluğu radyatörlü veya apareyli sistemde olduğu gibi tavanda değil tabandadır. 
 
Isıtmanın verimli olabilmesi için cihaza giren enerjinin ışınıma dönüşmesi minimum kayıpla olmalıdır. 
Enerji bilançosu, İşletim sıcaklığı, dalga boyu, ışınım dağılımı diyagramları incelendiğinde cihazların 
verimi ve konstruksiyonlarının nasıl olması gerektiği ve değişik cihazlar arasındaki farkın ne olduğu 
kolayca anlaşılır. 
 

 
Resim 1.2.1. Radyatörlü veya apareyli ısıtma 

 
Resim 1.2.3. Radyantla ısıtma iki şekilde olur 

 

 
Resim 1.2.2. Radyant ısıtma 

 
 
1.2.1. Enerji Bilançosu 
 
Her sistemde olduğu gibi ışınım sistemlerinde  toplam  enerji bilançosu (resim 1.2.1.1) verimlilik ve 
sistem konstruksiyonu hakkında bize detaylı bilgi verir. Yakıt olarak kullanılan gazla sisteme yanarak 
ısıya dönüşen bir enerji (Q) girmektedir. Yanma (ηbrülör yakma =0,80..0,96) ve işletme (ηbrülör işletme )  
verimleri, brülörün tek , çift kademeli veya  modülasyonlu, re sirkülasyonlu olma özelliklerine bağlıdır. 
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QIŞIMA 
 

Resim 1.2.1.1. Toplam enerji bilançosu 
 
 
Sadece yanma veriminin yüksek olması yeterli değildir. İşletme esnasında sıcaklığa göre brülör 
hareketlerini kısıtlayan, ısıyı kontrol eden; 
 (ηbrülör işletme =0,75) tek kademe, 

 (ηbrülör işletme =0,9) çift kademe, 
(ηbrülör işletme  =1) modulasyon 
 
faktörleri toplam brülör verimini 
 
ηbrülör  =ηbrülör yakma  * ηbrülör işletme  
          = 0,65...0,96 verir. 
 
Isının bir bölümü reflektör gövdesinin yaydığı QGövde , diğer bir kısmı de kenarlardan yukarıya 
Qkonveksiyon, ile çatıya doğru giderek kaybolurlar 
 
Baca gazı sıcaklığı ve oluşan su buharı ile dışarı atılan kayıp enerji de QBaca dır. Enerji bilançosun da 
toplam kayıp; 
QKayıp = QGövde + QBaca + Qkonveksiyon dır. 
Q IŞIMA =  [Q*ηbrülör  - QKAYIP  ] * ε 
Verim ;  
 

η = Q IŞIMA / Q      dır  (1.2.1.1.) 
Burada en önemli faktörlerden biri ε= ışıma verim       
derecesi)  dır. Pazardaki cihazların ışıma verimleri genelde %45-60 dır. Bir firma yap  -GE 
çalışmaları neticesinde 2001 yılı itibariyle ε= 0,94 olarak       

bildirmiştir.[2.5 ] Bilindiği gibi ε= siyah ideal         
ettiği) ısının tümünü ışınıma çevirir. Malzeme yüzeyini işleme tekniği ile bu sayı iyileştirilmektedir. 
 
 
Gövde kayıpları 
 
Enerji bilançosunda görüldüğü gibi gövde üzerinden çatı altına doğru ısı kaçışı cihaz verimini çok 
büyük ölçüde etkilemektedir. 
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Resim 1.2.1.2. a da izolasyonlu gövde de ısı kaybının olmadığı, resim 1.2.1.2 b de ısının büyük bir 
bölümünün kayıp olduğu termografik fotoğraflarda görülmektedir.  
 
Resim 1.2.1.3 a/b de cihaz kesitleri görülmektedir. 
 

 
 

Resim 1.2.1.2.a İzolasyonlu Radyant cihazında ısı kaçışının olmadığını gösteren termografik reisimi 
 

 
 

Resim 1.2.1.2.b İzolasyonsuz Radyant cihazında ısı kaçışının termografik resmi 
 

 
Resim 1.2.1.3.a İzolasyonlu gövde 

 
Resim 1.2.1.3.b İzolasyonsuz gövde 

 
Baca Kayıpları 
 
Yanan gazlar çıkış sıcaklıkları ile orantılı olarak enerji kaybına neden olurlar. %15 civarında olan bu 
kaybın, yeni baca sistemleri ile - dışardan emdiği temiz havayı baca gazları ile ısıtarak - % 7-12 sinin 
geri kazanımı sağlanmaktadır.  
 
Ortam havasını yakan cihazlar yakılan kadar dışardan soğuk hava geleceğinden ek bir enerji kaybına 
neden olurlar. 

 
Resim 1.2.1.4. Isı geri kazanımlı baca 
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1.2.2. Sıcaklık ve Dalga Boyu 
 
Resim 1.2.2.1 de görünür ışık λ =0,7 µm  den başlayan radyant ısıtma cihazlarının sıcaklığa bağlı 
dalga boyları ve ışıma yoğunluğu görülmektedir.[2.3] 
 
Dalga boyunun büyüklüğü tamamen sıcaklığın bir fonksiyonudur. Işıma borusunun yüzey sıcaklığı 
700-900 C de λ =1,2-2 µm,  300 C de λ= 4 - 5 µm dir. Dalga boyunun uzun olması - güneş ışımasında 
olduğu gibi- ışınım daha uzaklara gitmesini sağlamakta ve ısıtma daha konforlu rahatsız etmeyen 
nitelikte olmaktadır. Dalga boyu küçüldükçe -yüksek sıcaklıklı ışınım borularında- ışıma yoğunluğu 
artmakta , konfor azalmakta ışıma mesafesi de azalmaktadır. 
 
Resim 1.2.2.2 : Cam λ=2 µm kadar ışımayı geçirir ama bunun üzerindeki dalga boylarına bir duvar gibi 
davranır ve geçirmez. Pencereler veya duvarları cam olan yapılarda uygun cihaz kullanıldığında 
ışımayla  ısı kaçışı olmaz. 

 
Resim 1.2.2.1. Sıcaklığa bağlı olarak cihazların dalga boyları 
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Resim 1.2.2.2. Camın ışımanın dalga boyuna göre geçirgenliği 

 
1.2.3. Cihaz Uzunluğu 
 
Isının verimli üretilmesi kadar tüm alan boyunca homojen dağıtılması da önemlidir. Cihazın 120 
derecelik açıyla gördüğü alana örtülen kısım denir. Projelendirmede  hesaplanan ısı kapasitesinden  
önce cihazın alanı örtmesine bakılır. Kapasite uygun olsa bile örtme faktörü  iyi değilse  homojen ve 
verimli ısıtma sağlanamaz. Öncelikle örtme faktörü iyileştirilmelidir. 
 
Resim 1.2.2.1 de 80 kW 33 m uzunlukta tek bir cihazla ısıtma yapıldığında homojen ve verimli bir ısı 
dağılımı alınırken, resim 1.2.2.2 de aynı işi 20 kW lık dört cihaz yapmakta ve ısı dağılımında 
istenmeyen soğuk ve sıcak bölgeler oluşmaktadır. Cihaz ne kadar uzun olursa örtme faktörü, homojen 
ısıtma, verim o kadar iyi olur. 
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Resim 1.2.2.1. 80 kw lik tek cihazla ısıtma 

 
Resim 1.2.2.2. 20 kw lik dört cihazla ısıtma 

 
 
Cihaz uzunluğunun yanı sıra ışıma borularının başı ve sonu arasında ışıma yoğunluğu farkı 
olmamalıdır. Tüm yüzey aynı sıcaklıkta olmalıdır. Resim 1.2.2.3.’de 9 m ile 36 m uzunluğunda iki cihaz 
mukayese edilmiştir. Cihaz boyu (9 m) küçük olmasına rağmen brülör tarafı ile cihaz sonu arasında 
600-200 kW gibi ışıma yoğunluğu farkı vardır. Bu şu demektir brülörün altında duran biri sıcaktan 
kavrulurken cihazın ucundaki diğeri soğuktan titreyecektir. 36 m’lik cihaz başı ve sonu arasında aynı 
ışıma yoğunluğuna sahiptir ve her noktada homojen ışıma yapmaktadır. Bu özellik cihazın 
uzunluğundan değil ışınım borularının içine konan özel izolatörler sayesinde olmaktadır. 
 

 
Resim 1.2.2.3. Işıma yoğunluğunun cihaz boyuna gore dağılımı 

 
 
Radyant Isıtmanın Ekonomikliği 
 
Gelişmiş ülkelerde Radyantla yapılan ısıtmanın yüksek ve büyük hacimli binalarda alternatifsiz 
olmasının nedeni enerji tassarufudur. İlk yatırım maliyeti merkezi sisteme yakın olmasına karşın %80 
lere varan yakıt tassarufu, homojen ve sorunsuz ısıtması onu vazgeçilmez kılmaktadır. [1.1], [2.4] 
 
"GASWAERME International" da yayınlanan ve 5 sene boyunca kullanıcı fabrikanın kendi 
mühendisleri -H.G Bruchmann ve J. Hausschild - nin yaptığı gerçek ölçümlere dayanan 
değerlendirmenin özeti bu konuda her şeyi söylemektedir. Firma Erfurt GmbH 1992 yılından 
başlayarak merkezi sistemle ısınan fabrikasının bir bölümünü radyant ısıtmaya dönüştürür. (Resim 
2.3.1) Ve her sene kullandıkları yakıt miktarını ölçerler. 1997 de bütün fabrika bölümleri radyantla 
ısıtmaya geçtiğinde, 1992 yılında %100 olan enerji girdilerinin 1997 itibari ile  %25 e düştüğünü tespit 
ederler. Böylece tassaruf edilen enerji %75 gibi oldukça büyük bir rakamdır. (Resim 1.3.2.) 
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Resim 1.3.1. Radyat cihazların Fabrika bolümlerine yerleşim planı 
 

 
 

Resim 1.3.2. % olarak yıllara Göre enerji girdisinin azalışı 
 
 
SONUÇ 
 
Yüksek yapıların, fabrika bölümlerinin, hangarların spor salonlarının konveksiyonlu ısı tranferi -
radyatör , hava apareyi vs.- ile ısıtılmasında ortaya çıkan; 
 
• Isının çatı altına yükselişi, 
• Isıtmaya  çok önceden başlanması, 
• Isınmanın uzun süre istemesi, 
• Homojen ısınamamak yüzünden iş verimim kaybolması, 
• Lokal ısıtma yapılamaması, 
• Hava sirkülasyonun çok olduğu örneğin kaynak atölyeleri yerlerde ısıtma malıyetinin çok yüksek 

olması, -çünkü ısınan hava sirkülasyonla dışarı atılıyor- 
 
gibi sorunların giderilmesinde radyant ısıtma sistemleri hedefe yönelik ısıtma yapabilmeleri nedeniyle 
kesin çözümdürler. Bu ve buna benzer tüm dezavantajları ortadan kaldırdıkları gibi %80 varan yakıt 
tassarufu sağlarlar. Yalnız burada en önemli konu - diğer ısı sistemlerinde olduğu gibi - her cihaz aynı 
kefeye konulmamalı ve doğru seçim yapılmalıdır. Ancak o zaman 100 birim yerine 20 birim enerjiyle 
ısıtmamızı sağlayabiliriz. 
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İş yeri sahiplerinin, mühendislerin, mimarların ve konuyla ilgili tüm kişilerin cihazları seçebilme ve 
değerlendirebilmeleri için ışın teorisi ve bilimsel seçim parametrelerini bilmeleri gerekir. İngiliz ve 
Alman literatüründen toplayarak  özetle  sunulan bu  makale bu konuda yardımcı olacaktır.  
 
Yaşantımızdaki her şeyın - ayakkabının, gömleğin, bilgisayarın , kalemin, kağıdın vs.- ana maddesi 
enerjidir. Onsuz hiçbir şey olmaz. Ama o bitmek üzere. Fosil yakıtların ömrü 30- 40 sene olarak 
hesaplanıyor. Ya sonrası yaşantımızdan alışkanlıklarımızdan vazgeçebilecekmiyiz. 
 
Alternanif olarak gösterilen füsyon enerjisinin yaşama geçmesi için de bilim adamlarınca 30- 40 
senelık süre isteniyor . O zaman enerji tassarufunda sadece kesemiz için değil, ülke ekonomisi için, 
dünya insanlığı için, ekolojik dengeyi bozmamak için enerjiyi minimumda kullanmalıyız ve teşfik 
etmeliyiz. 
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KONVEKTÖR BATARYALARININ ISIL KAPASİTELERİNİN 
TEORİK VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 

 
 

H. Cem ERİŞTİRENOĞLU 
Ece SANCAK 
Server Levent YILMAZ 
Feridun ÖZGÜÇ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Geleneksel HVAC (Isıtma-Havalandırma-Klima) sistemleri insan sağlığı ve konforu açısından özellikle 
cebri akımlı klima sistemlerinin yarattığı sıcak/soğuk hava akımından ve yüksek nem oranından 
kolayca etkilenen çocuk, hasta ve yaşlılar için yeterli koşulları sağlayamamaktadır. Ayrıca giydirme 
cephe binalarda, odada istenen konfor şartı ortalama olarak sağlansa bile, camdan gelen ışınım 
geçişinin sonucunda cam önünde istenmeyen şartlar oluşmaktadır. Bu kullanım lüks konutlarda büyük 
cam uygulamalarında da geçerlidir. Üzerinde çalışılan projenin amacı yukarıda belirtilen konularda 
çözüm oluşturmaktır. Bu projede bataryanın sadece ısıtma fonksiyonu incelenmiştir, soğutma 
fonksiyonunun analizi projeye ek bir proje olarak sonraki döneme bırakılmıştır. 
 
Çalışmada üç aşamalı bir analiz öngörülmüştür : Bunlar, deneysel, analitik ve sayısal (numeric) 
analizlerdir. Öncelikle İstanbul Teknik Üniversitesi’nde deneysel çalışmalar yapılmıştır. Deney 
çalışmalarını takiben, test sonuçlarını ve çalışmayı kapsayan analitik danışmanlık raporu 
hazırlanmıştır. Deney sonuçları ve hazırlanan rapor, daha sonra yapılan çalışmaların temelini 
oluşturmuştur. Daha sonra, kapsamlı bir analitik çalışma yapılmış ve akabinde, çalışmayı toparlayan 
iteratif bir algoritma geliştirilmiştir.  Bu algoritmadan elde edilen sonuçlar, deneysel sonuçlarla çok az 
hata payıyla örtüşmüştür. Bu sebeple, bu algoritmanın konveksiyon bataryası optimizasyonunda etkili 
bir şekilde kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla üretilen dört konveksiyon bataryası modeli bu 
yöntemle incelenmiş ve optimum model saptanmıştır.  
 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
1.1. Problemin Kaynağı ve Tanımı 
 
Geleneksel HVAC sistemleri teorik olarak mekanlarda gerekli şartları sağlasalar da, sağlık ve konfor 
şartlarının sağlanmasında problemlerle karşılaşılmaktadır. Özellikle çocuk, yaşlı ve hasta insanlar, 
vücut savunma mekanizmalarının zayıf olması nedeni ile, yüksek hava akımının ve nemin bünyede 
yarattıkları etkiden dolayı sağlık problemleri yaşamaktadırlar. Gerçekte tüm insanlar cebri hava 
akımının yarattığı,  yüksek hava hızının belli bir hızı geçtiği ortamlarda sağlık problemleri 
yaşamaktadırlar. Fakat etkileri, bünyenin kuvvetli olup olmamasına göre değişim göstermektedir. 
Burada amaç, doğal ısı taşınımı ile konvektör bataryasından ortama ısı geçişi gerçekleştirerek, 
ortamın şartlandırmasının doğal şartlarda oluşmasını sağlamaktır. Ayrıca, verimliliği belirli yöntemlerle 
artırmaya çalışarak, daha az malzeme ile ortamları daha iyi şartlandırma şansını elde etmeye 
çalışılmıştır. Hem hava tarafında, hem de su tarafındaki basınç kayıpları, kapasite ile paralel ele 
alınmıştır.  
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1.2. Pazarın İhtiyaçları 
 
İnsanoğlu, şehirleştikçe ve fiziken harcadığı efor azaldıkça (vücut sıcaklığını yükseltmedikçe), 
yaşadığı ortamın şartlarının dalgalanımını daha çok daraltarak, yaz, kış aynı şartlarda yaşamaya 
çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, global ısınma ve yeşil alanların azalması da bu ihtiyacı arttırmaktadır. 
Fakat, cebri hava akımı ile bu şartlar gerçekleştirilmeye çalışıldığında; diğer bir deyişle, yüksek hava 
hızı ve havaya basınç verilmesi durumunda, hava hızına ve basınca bağlı olmak üzere insan vücudu 
normalde okuduğumuz kuru termometrelerden daha farklı bir sıcaklık algılamaktadır. Bunun 
sonucunda, vücut kabul edebileceği şartların dışına çıkmış olabilmektedir. Bu durumda çocuk, yaşlı ve 
hastalar, vücut savunma mekanizmalarının daha zayıf olmasından dolayı, çok daha kolay etkilenerek 
hasta olmaktadırlar. Vücudun bu tepkisi özellikle soğutmada daha çok ortaya çıkmaktadır. Bunun 
sonucunda insanlar soğuk algınlığından, zat ürüye varan aşamalarda hasta olmaktadırlar. Bu sebeple 
insanlar, giderek artan oranda, cebri hava sirkülasyonlu klimalara tepki göstermekte, pazarda daha 
farklı bir ürünler konusunda talep oluşmaktadır. Talep sadece soğutmada değil, ısıtmada da artarak 
ortaya çıkmaktadır. 
 
Konvektör, doğal ısı geçişi ile hava hızları düşük, nem oranları kabul edilebilir seviyelerde ortamlar 
oluşturmaktadır. Bu özellikleri ile, Türkiye gibi değişik iklimleri olan yerlerde, özellikle yaz sezonu uzun, 
kış sezonunun kısa olduğu bölgelerde, oldukça yaygın kullanımı olabilecektir. Amerika’nın güneyinde 
oldukça yaygın kullanımı olan konvektör bataryası aynı zamanda, giydirme cephe binalarda, cam 
önlerinde ışınım ile gerçekleşen ısı geçişini önlemek için de yaygın şekilde kullanılmaktadır.  
 
 
 
 
2. KONVEKTÖR BATARYASI TASARIMI 
 
Tasarım Çalışması  4 ana başlıkta incelenmiştir: 
 
1. Konvektör Bataryası Analitik Tasarımı 
2. Konvektör Bataryasının Test Edilmesi 
3. Test sonuçlarının Analitik Sonuçlarla Karşılaştırılması 
4. Konvektör Bataryası Nihai Tasarımı 
 
2.1. Analitik Analiz 
 
2.1.1. Teorik Altyapı 
 
2.1.1.1. Isı Değiştirici Değişkenleri ve Isıl Devre 
 
Burada istenilen, aşağıdaki ısı değiştiricinin değişkenleri arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır.  
 
• Isı Geçişi Miktarı, Q 
• Isı Geçişi Yüzeyi, A 
• Akışkan Sıcaklıkları 
• Debiler 
 
Bu aşamada analiz için, enerji korunumu ve enerji artışı ile ilgili formüller kullanılmıştır. Isı 
değiştiricideki değişkenleri algılamak için, Şekil 2-1’deki gibi çapraz akım dikkate alınmıştır. Sürekli 
rejim çalışma şartı olarak kabul edilmiş, çevreye ısı kaybı, kinetik ve potansiyel enerji değişimleri ihmal 
edilmiş ve akışkan özellikleri sabit kabul edilmiştir. 
 

0R
TTUAQ m

m
∆

=∆=   (2-1) 
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Şekil 2.1. Isı değiştirici değişkenleri [1] 

 
 
 

ccfwcthfh RRRRRRR +++++= ,,0   (2-2) 
 

Rh = Sıcak kısım ısı taşınım direnci 
 Rf,h = Sıcak kısım kirlilik direnci 
 Rct = Kanat-boru temas direnci (Kanat olmadığında Rct =0’dır) 
 Rw = Duvar ısı direnci 
 Rf,c = Soğuk kısım kirlilik direnci 
 Rc = Soğuk kısım ısı taşınım direnci  
 
 

 
 

Şekil 2.2. Isı değiştiricideki, ısı geçişi için ısıl devre 
 
 

∑===== RR
AUAUAUUA wwcchh

0
1111

  (2-3) 

 
 
Formül 2.3’de U ayrıca, sıcak akışkan yüzeyi, soğuk akışkan yüzeyi, temas yüzeyi alanları ile 
ilişkilendirilerek de yazılabilir. Burada, çözüme ulaşmak için, yapılacak kabule dayalı,  değişik 
hesaplama metodları bulunmaktadır. Bunlar, є-NTU, P-NTUt, LMTD ve ψ-P metodlarıdır. Burada, 
konvektör bataryası hesapları için sadece є-NTU yöntemi kullanılacaktır. Diğer yöntemlere ilişkin 
veriler için [1],[2] ve [3] numaralı kaynaklar referans verilebilir. 
 
 
2.1.1.2. є-NTU Yöntemi 
 
Tablo 2-1’de ısı değiştiricinin toplam ısı geçişi  є-NTU yönteminin boyutsuz parametreleri ile 
fonksiyonel ve tanım ilişkisi verilmiştir. [1] 
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Tablo 2.1. Yöntemi [1] ve ısı değiştirici toplam ısı geçişi oranı ile ilişkisi 
 

є-NTU Yöntemi Parametreleri 
Isı Değiştirici Toplam Isı Geçişi )( ,,min icih TTCQ −= ε   (2-4) 

Etkenlik (fonksiyonel İlişki) )ı s a m a lr  ay  a   s ık  a,,( rCNTUφε =  
Etkenlik (tanım) 
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Geçiş birimi sayısı 
∫==
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Isıl Kapasite Oranı 

max
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Tablo 2-1’de belirtildiği gibi, є , NTU’nun bir fonksiyonudur ve ısı değiştiriciden geçen iki akışkanın, 
akış değerlendirmelerini tanımlar. Bu konuda ek veriler için [1], [4],[5],[6] kaynakları kullanılabilir.  Akış, 
genellikle geçiş sayısı, genel akış rejimi ve geometrilerle belirlenir. Burada, çapraz akım ve bu 
değişkenleri içeren sembolik notasyonlar kullanılır. Uygulamamızda 4 değişik batarya geometrisi 
kullanılmıştır. Bunlarla ilgili değerler ve sembolik notasyonlar aşağıda Tablo 2-2’de verilmiştir. 
 
Tablo 2.2. Bu projede  test edilen konvektör bataryalarının, tanım ve açılımları . 
 

Batarya 
Notasyonu 

St ve Sl 
(mm.mm) 

Do 
(inch) 

Bir Sıradaki 
Boru Sayısı 

Sıra 
sayısı 

Kullanılan 
Boru 

Sayısı 

Kanat 
Aralığı(mm) 

3866-5/8-2x3-4-6 3866 5/8” 2 3 4 6 

4035-1/2-2x2-4-6 4035 1/2" 2 2 4 6 

4035-1/2-4x2-8-6 4035 1/2" 4 2 8 6 

3866-5/8-4x3-4-6 3866 5/8” 4 3 8 6 

 
Konvektör bataryası çapraz akımlı, köşeli kanatlı, dairesel borulu, her iki akışkan birbirine karışmayan, 
2 geçişli ısı değiştirici tipidir. Burada etkenlik aşağıdaki formülde belirlenmiştir [6]: 
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2.1.1.3. Hava Tarafı Isı Geçişi: Dikey Kanallar Arasında Doğal ısı Taşınımı  
 
Doğal taşınımla, ısı geçişinin tespiti, ısı sistemleri tasarımında önemli bir konudur. isi geçişinde doğal 
taşınım özel bir yere sahiptir. Hatta cebri taşınımda bile doğal taşınım etkileri ikincil bir etkidir. Bazen 
doğal taşınım etkileri cebri taşınım hesabını tek başına geçersiz kılabilir. [7] 
 
Doğal taşınım konusu, üzerinde araştırmaların devam ettiği, halen bilinmeyenlerin ve güçlüklerin 
olduğu bir konudur. Isıtmada doğal taşınım incelendiğinde, sonlu dikey kanallar kabul edilmiş ve 
uygulanan geometride enerji denkleminde zorluklar ortaya çıkmıştır. Ayrıca, momentum ve konvektif 
enerji terimleri lineer değildir.  
 
 
2.1.1.3.1. Isı Geçişi Korelasyonları 
 
Burada Elenbaas tarafından simetrik ısıtılan izotermal kanallar için tanımlanan yarı ampirik formül 
kullanılmıştır [8]. Ortalama Nusselt sayısı, kanat aralığına (S) bağlı olarak tanımlanmıştır.  
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Burada Rayleigh Sayısı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 
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Hava ile kanatlar arasındaki ısı taşınım katsayısı aşağıdaki gibi tanımlanabilir:  
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Formül 2-11’deki h daha sonra kanat verimi için kullanılacak olmasına rağmen, logaritmik ortalama 
sıcaklık farkı ( mT∆ ) sınır şartı için sabit yüzey sıcaklığı kabul edilerek yeni bir tanım getirilmesi daha 
gerçekçi olacaktır.  
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Bu tanıma dayanarak, ısı geçişi katsayısı tekrar tanımlanmalıdır. 
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2.1.1.3.2. Kütle Akışı 
 
Doğal taşınımda simetrik ısıtılmış kanallardaki tanımlı duvar sıcaklığı problemi Quintiere tarafından 
tanımlanmıştır [9]. Şekil 2-3’de yapılan analizin sonucu olarak Rayleigh Sayısı (Ra) ile Graetz  Sayısı 
( 0u′ ) arasındaki ilişki bir grafikle verilmiştir. Kanalın girişindeki hava debisi Graetz  Sayısı ile 
karakterize edilmiştir.  
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Şekil 2.3. Değişik Pr sayılarında Ra- 0u′  ilişkisi [9] 
 
 

( )
PrPr 2

4

ν
β

H
TTgS

GrRa ps ∞∞ −
==   (2-14) 

ve 

H
SSUu Pr0

0 ν
=′   (2-15) 

 

Şekil 2-3’den ve denklemden yararlanılarak kanal girişindeki hava hızı tanımlanmış ( )∞−TTps  değeri 
için bulunabilir. Buradan kütlesel hava debisi aşağıdaki formülden hesaplanır.  
 

∞= ,fin0 cc NSwUm ρ   (2-16) 
 

Burada  (S w) bir kanal için hava geçiş kesit alanı olup, toplam hava geçiş alanı ( )finSwN  ile 
tanımlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda Ra sayısının 0-50 arasında kaldığı ortaya çıkmış ve 
buradan Şekil 2-3’deki grafik [9] fonksiyon olarak hesaplandığında Pr = 0,7 için aşağıdaki sonuca 
ulaşılmıştır :  
 

2988.0)ln(1899.0)ln(2011.0)ln(07.0)ln(012.0 234
0 +++−=′ RaRaRaRau  (2-17) 

 
 
2.1.1.4. Hava Tarafı Isı Geçişi: Kanat Verimliliği 
 
Kanat verimi, kanat ortalama sıcaklığında geçen ısının, tüm kanadın taban sıcaklığında olması halinde 
geçecek  ısıya oranı olarak tanımlanmıştır [10].  
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Burada düzgün dizilişli dikdörtgen kanatlardan, dairesel kanatlara yaklaşım yapıldığında eşdeğer 
kanat çapı ( er ) aşağıda tanımlanmıştır. Burada, smS    en küçük LS  ve TS  değerleri, grS    en büyük  

LS  ve TS  değerleridir.  
 

2.0/64.0 −= smgrsme SSSr   (2-19) 

 

 
 

Şekil 2.4. Çapraz boru dizilişi [10] 
 
 
Çapraz dizilişli dikdörtgen kanatlardan, dairesel kanatlara yaklaşım yapıldığında eşdeğer kanat çapı 
( er ) aşağıda tanımlanmıştır. Burada, smS    en küçük LS  ve dS  değerleri, grS    en büyük  LS  ve dS  

değerleridir. dS    ise diyagonal komşu boru merkezleri arasındaki mesafedir. 
 

3.0/635.0 −= smgrsme SSSr   (2-20) 

 

4/22
TLd SSS +=   (2-21) 
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( )[ ]oeoe rrrrF /ln35.01)(* +−=   (2-22) 
 

ffin

fin

tk
h

B
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=   (2-23) 

 

Yukarıdaki ifadelerden hareketle eşdeğer kanat verimi aşağıda tanımlanmıştır: 
 

*

* )tanh(
BF

BF
F =h   (2-24) 

 

Literatürde genellikle bilinen ve düz kanatlar üzerinde çalışmalar bulunmaktadır. Karmaşık geometriler 
ve endüstriyel uygulamalar için düz kanatlarla ilgili kaynaklardaki korelasyonların kullanılmaması 
tavsiye edilmiştir. Burada, kanat verimi hesaplarında kullanılması için Sonlu Elemanlar Metodu gibi 
detaylı hesaplama yöntemlerine başvurulması tavsiye edilmektedir.  
 
 
2.1.1.5. Boru Tarafı Isı Geçişi : Dairesel Boru Isı Taşınımı Korelasyonları  
 
Değişik sınır şartları ve akış rejimleri için boru içindeki akışın ısı geçişini tanımlamada hem sayısal 
hem de deneysel birçok çalışma ve kaynak bulunmaktadır. Bölüm 2.1.2.1. tanımlandığı gibi, yapılan 
hesaplarda, sabit yüzey sıcaklığı (hem eksenel hem de açısal yönde) kabul edilmiş ve akış tipi bu 
esasa dayanarak hesaplanmıştır. Diğer boru akış tiplerine [11], [12], [13] nolu kaynaklarda 
değinilmiştir. 
 
Tablo 2-4’de belirtildiği gibi, test edilen bataryalarda akışkan debisi 2 borulu bataryalarda 35 kg/saat 
ve 4 borulu bataryalarda 75 kg/saat’tir.  Boru çapları 5/8" ve 1/2" dır. Bu verilere göre, konvektör 
bataryasında, boru akışı için hesaplanan maksimum Reynold’s sayısı aşağıdadır: 
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 (2-25) 

Tam gelişmiş akımda, türbülans için Re sayısında kritik sınırın 2200 olduğu ve tam gelişmiş türbülanslı 
akışın 10000 seviyelerinde oluştuğu dikkate alındığında akışın tam gelişmiş laminer akış olduğu 
ortaya çıkmaktadır [7]. 
 
Giriş bölümünde hızların ve sıcaklığın hem eksenel (x) yönde, hem de açısal yönde (r) çözülmesi 
gerekliliğinden dolayı problem zorlaşmaktadır. Kaynaklarda giriş uzunluğu problemi aşağıdaki 
korelasyonla çözümlenmiştir: 
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(2-26) 
 
 

Denklem 2-26’da bulunan tüm değerler, sµ  hariç, akış sıcaklığının ortalama değerine  

( ) 2,, ohihm TTT +=  göre hesaplanmalıdır. 
 
Bu analizde boru çıkışındaki sıcaklığı büyük bir önem kazanmaktadır. Enerji dengesi denkleminden ve 
ortalama ısı taşınım katsayısı h i, tanımından çıkıştaki sıcaklık, boru yüzey sıcaklığı  Ts, ve akış giriş  
sıcaklığından T i. ,aşağıdaki formülle hesaplanabilir: Daha fazla detay için [7] nolu kaynakçaya 
bakılabilir. 
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2.1.1.6. Boru Duvar Isıl Direnci 
 
Silindirik sistemler açısal yöndeki sıcaklık gradiyanları ve tek boyutlu olarak incelenmiştir. Fourier’in 
tek boyutlu ısı iletim akış yasasının çözümü aşağıdaki denklemde tanımlanmıştır [7] :  
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Buradan hareketle, duvar ısıl direnci ekte tanımlanmıştır: 
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2.1.2. Uygulama ve Sonuçlar 
 
Bu aşamada yukarıdaki bölümlerde teorisi belirtilen konvektör bataryasında, genel bir çözüm yöntemi 
oluşturulmaya çalışılmıştır. 
 
 
2.1.2.1. Kabuller ve Modelleme 
 
Kabuller aşağıda belirtilmiştir: 
 
1. є-NTU yönteminin kullanımı için aşağıdaki kabuller yapılmalıdır :  
 

a. Sürekli rejim (sabit debi, boru içindeki akışkanın termofiziksel özelliklerinin sabit kalması) 
b. Çevreye olan ısı kayıplarının, buna ışınımla ısı kaybı dahil,  ihmal edilebilir olması.  
c. Tüm akışkan özelliklerinin ortalama sıcaklıktaki değerlerinin sabit olması (yoğunluk, özgül ısı, 

akma direnci v.s.)  
d. Hem hava, hem de su tarafındaki hız ve sıcaklıkların girişte belli olması.  
e. Toplam kanat veriminin ηo , belirli ve sabit olması.  
f. Akışkan tabakaları arasında, toplam ısı geçiş katsayısının, U, sabit olması. 
g. Bölgelerin entegrasyonu yapılmış halde, ısı taşınım katsıyının hem hava, hem de su tarafında, 

io hh   ve , sabit olması.  
h. Tüm geçişlerde eşit su dağılımı olması. Kaçak olmaması ve akış hızının her kesitte aynı 

olması. 
i. Su tarafında ve boru cidarında, yatay ısı taşınımının ihmal edilebilir olması. [1] 

2. Boru cidar sınır durumunda eksenel ve açısal düzgün sıcaklık dağılımı olması.  Ayrıca yüzey 
sıcaklığının her geçiş için eşit olması.  

3. Kanat yüzeyi boyunca düzgün sıcaklık olması ve tüm kanatların eşit sıcaklıkta olması. Bu 
sıcaklığın boru cidarı dış sıcaklığı owT ,  ve kanat veriminden fh  bulunabilmesi.  

 

fpsow TT h=,   (2-30) 
 

4. Hava tarafı ısı taşınım katsayısı ve hava debisi, simetrik ısıtılmış paralel levhalardan oluşmuş 
dikey kanallı yapıdaki doğal ısı taşınımı ile elde edilebilmeli. 

5. 1-h ve 2 kabullerinde belirtilen özelliklere göre, tüm dikey kanallar aynı ısı geçişi karakter özellikleri 
gösteren kanatlardan oluşmuştur. Böylece tek bir kanalda meydana gelen ısı geçişi tüm batarya 
genelini yansıtıyor olacaktır.  

6. Kirlenmeden kaynaklanan ısıl dirençler ve kanat-boru temas direnci ihmal edildiği kabul edilmiştir.  
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2.1.2.2. Iterasyonlu Çözme Yöntemi 
 
Genelde, ısı değiştirici analizi, ısı değiştiricinin ısı kapasitesinin є-NTU yöntemi ile ekteki aşamalardan 
geçmesi ile gerçekleşir : 
 
1. Giriş sıcaklığının ve akışkan debisinin bilinmesi durumunda, ısıl kapasite debisi, Ch ve Cc, 

hesaplanır. Burada dış sıcaklıklar, ortalama sıcaklıkta sabit özgül ısının bulunmasında kullanılır. 
Eğer, analiz sonucunda, tahmin edilen sıcaklıklardan farklı çıkması durumunda, yeni bir ortalama 
sıcaklık değeri verilir.  

2. Isıl sınır şartları ve bununla ilişkili taşınım korelasyonları kullanılarak, ısı geçişi katsayısı 
hesaplanır. Sabit ortalama akışkan özelliklerinin çözümü için  çıkış sıcaklığı aşama 1 ‘deki gibi 
kullanılır. 

3. Toplam ısıl direnç ve UA Denklem 2-3’den hesaplanır.  
4. NTU,  Denklem 2-6 kullanılarak hesaplanır. 
5. Geometriden, akış ayarları, NTU ve Cr , etkenlik є, gerekli korelasyonlar ve kaynaklardaki grafikler 

kullanılarak hesaplanır.   
6. Q ve çıkış sıcaklıkları Denklem 2-4 ve Denklem 2-5 kullanılarak hesaplanır.  
 
Doğal taşınımda hava tarafında problem daha karmaşıktır. Gerçekte doğal taşınım ısıl ve hidrodinamik 
olarak katlanmaktadır ve bu katlanma ekteki zorlukları getirmektedir: 
 
1. Hava ve su çıkış sıcaklıklarının bilinmemesi, ısı geçişine oranına (Q) bağlı olmasından, ve hava 

debisinin bilinmemesinden dolayı є-NTU analizinin 1. Aşaması daha fazla iterasyon gerektirir.  
2. ho ‘nun kanat yüzey sıcaklığına bağlı olmasından dolayı Aşama 2 olduğu gibi gerçekleşmez. 
 
Yukarıdaki akışta, konvektör bataryasında ısı geçişi karakteristiklerini çözmek için bir iterasyon 
çerçeveye ihtiyaç vardır. Bu çerçeve bize verilmiş değerler olan ortam sıcaklığı, icT , , su giriş sıcaklığı 

ihT , , ve su debisi, hm , için, doğru kapasite Q,  çıkış sıcaklıkları ve hava debisini vermelidir. 
İterasyondaki aşamalar sırası ile şunlardır ve şekil 2-5’de de şematik olarak verilmiştir.  
 
1. Toplam ısıl direnç değeri tahmin edilerek verilir. UAIG 
2. Çıkış su sıcaklığı tahmin edilerek verilir. Tc,o 
3. Hava debisi tahmin edilerek verilir. cm  
4. Cmin (hava tarafı), NTU ve Cr  değerleri Denklem 2.6 ve Denklem 2.7. є ilgili korelasyonlardan 

hesaplanır ve Q değeri Denklem 2.4 kullanılarak bulunur. Bu değer tahmin edilen Q değeri ile 
karşılaştırılır, eşitlik durumunda iterasyona son verilir. 

5. Bu aşamadan sonra bulunan Q değeri ile yüzey sıcaklığı, Tps, ile ilicili Denklem 2.9, Denklem 2.10 
ve Denklem 2.11 kullanılarak yeni bir iterasyon gerçekleştirilir. Burada iterasyon için Yarıya Bölme 
Yöntemi kullanılmıştır.  

6. Şekil 2-3 ve Denklem 2.16 kullanılarak kütlesel hava debisi hesaplanır. Bu değer başta tahmin 
edilen hava debisi cm değeri ile karşılaştırılır. Eşitlik sağlanıncaya kadar iterasyon devam eder.  

7. Bu aşamada, IG
psT  ve QIG değerleri bilinmektedir ve Denklem 2.27 ile boru dış yüzey sıcaklığı IG

owT ,  

, Denklem 2.29 ile boru duvar iç sıcaklığı, IG
iwT ,  Denklem 2.30 ile su çıkış sıcaklığı ohT , , 

hesaplanır. Aşama 2’deki sıcaklık ile aynı değere ulaşıncaya kadar iterasyona devam edilir. 
Genellikle birkaç iterasyon sonucunda aynı değere ulaşılır.  

8. Son aşama olarak, Ro (veya UA) tahmin değeri iterasyonu gerçekleştirilir. Denklem 2.26 , ve 
IG
ohT , , IG

iwT , değerleri kullanılarak, h i   değeri hesaplanır. Bunun sonucunda  Denklem 2.12 ve 
Denklem 2.13 kullanılarak ho hesaplanır. Bilinen h değerleri, Rw değeri ve Denklem 2.29 
kullanılarak toplan ısıl direnç yani UA hesaplanır. Hesaplanan UA değeri tahmin edilen UA değeri 
ile eşitlenince iterasyon tamamlanır ve hm , Tc,o ve Th,o değerleri için Q, Tc,o, Th,o değerleri 
hesaplanarak işlem sona erer. 
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Şekil 2.5. İterasyon Algoritması 
 

Bu iterasyon algoritması MathCad2001 yazılımında hazırlanmıştır. (www.mathcad.com) 
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2.1.2.3. Standart Batarya Geometrilerinin Karşılaştırması 
 
2.1.2.3.1. Bu Çalışmada İrdelenen Batarya Geometrileri 
 
Tablo 2.3. Konvektör geometrileri alternatifleri  
 

Geometri I (St x Sl  (mm)) 40 x 35 -1/2" 

Geometri II (St x Sl (mm)) 38 x 66 - 5/8” 
 
2.1.2.3.2. Çalışma Şartları ve Optimum Hatve 
 
Konvektör bataryası mekanların ısıtılması ve soğutulması amacı ile kullanılır. Bu projede, sadece 
ısıtma fonksiyonu incelenmiştir.  
 
Isıtılan odanın ( deneylerin yapıldığı odanın) ortam sıcaklığı yaklaşık 23 °C, su giriş sıcaklığı yaklaşık 
90 °C, ve pompa su debisi 35 kg/h. Değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 
Tablo 2.4. Nominal standart çalışma şartları  
 

∞,havaT  23 °C 

isuT ,  90 °C 

sum  
35 

h
kg

 (4 borulu model için) 

75 
h
kg

 (8 borulu model için) 

 
Herhangi bir ısı değiştiricinin etkenliği ortam şartlarına doğrudan bağlıdır. Fakat, ortam şartlarına göre 
geometriyi değiştirmekte uygulama sırasında pek mümkün değildir. Dolayısı ile, konvektör batarya 
geometri analizi, yukarıdaki Tablo 2-4’deki test değerleri göz önünde bulundurularak 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Konvektör bataryası tasarımındaki bir diğer önemli parametre ise kanatlar arasındaki mesafe, diğer bir 
deyişle hatvedir. Bu aşamada amacımız optimum hatveyi (p f) hesaplamaktır ve bu amaçla iteratif 
algoritmadan kanatlar arası mesafe (S)- güç arasındaki ilişki hesaplanarak aşağıda Şekil 2-6’da 
verilmiştir. 

 
Şekil 2.6. Isıl Güç – Kanatlar Arası Mesafe 
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Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi maksimum güç değerlerine kanatlar arası mesafenin 5.5 mm ile 
5.75 mm arasında olduğu bölgede ulaşılmaktadır. Burada üretim parametreleri göz önünde 
bulundurulduğunda hatve 6 mm olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu hatve kanatların kirlenmeden dolayı 
tıkanması probleminin önlenmesi açısından da oldukça uygun bir hatvedir.  
 

pf = 6,   mm84.516.06 =−=−= ffpS δ .  
 
Tüm geometriler bu S değerine göre üretilmiş ve tüm hesaplar yine bu değere göre yapılmıştır.  
Optimum Model Seçimi 

Model seçimi basit bir deterministtik metot olan birim alandan geçen ısı miktarı oranı, 
tA

Q
, ile 

yapılmıştır. Burada A t  toplam dış yüzey alanı ki bu alan kullanılan toplam alüminyum kanat miktarını 
da verir. Burada küçük alan, az batarya maliyeti anlamındadır.  
 
Tablo 2.5.’de tüm geometriler için ısıl güç performans değerlendirilmesi hesaplanarak belirtilmiştir.   
 
Tablo 2.5. Modellerin performans değerlendirmesi 
 

Model 
Q 
(W) 

At 
(m2) 

Q/At 
(W/m2) 

3866 3x2 812 3,58 226,82 
4035 2x2 755 2,78 271,58 
4035 4x2 1543 5,559 277,57 
3866 4x3 1664 7,34 226,70 

 
Tablo 2.5.’de de açıkça gözüktüğü üzere 4035 1/2" kalıbı en verimli geometridir. 
 
 
2.2. Deneysel Analiz 
 
2.2.1. Deney 
 
Bu çalışmada, tüm deneyler İstanbul Teknik Üniversitesi Isı Tekniği Laboratuarında, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Geliştirme Vakfı bünyesinde 2000/636 nolu proje olarak Prof.Dr. Ahmet Arısoy, 
Prof.Dr.Feridun Özgüç ve Yard. Doç.Necmi Kaptan katkıları ile gerçekleştirilmiştir.  
 
 
2.2.1.1. Deney Düzeneği 
 
Deney aparatları DIN 4706 standardına göre hazırlanmıştır. Deney düzeneği ve konvektör 
bataryasının konumu ekte şematik olarak gösterilmiştir.  DIN 4706 standardına göre deney düzeneği 
aşağıdaki aparatlardan oluşur: 
 
• Sıcaklık düzenleyici; konvektör bataryasına girişte su sıcaklığını ayarlar. 
• Terazi; suyun kütlesel debisini ölçer. 
• İkincil depot; su seviyesini ayarlar, konvektörden çıkan suyu ve aşırı akışları kontrol eder.  
• Pompa motoru; basınç kayıplarını karşılar ve suyu pompalar. 
• Ana boyler; suyu ısıtır. 
• Sabit seviye deposu; suyun kütlesel debisinin sabit tutar. 
• Pürjör; sudaki havayı devreden dışarı atar. 
• Konvektör bataryası; test edilen cihazdır.   
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Şekil 2.7. Deney Düzeneği 

 

 
Şekil 2.8. Test odası ve konvektör bataryasının konumu 

 

 
Şekil 2.9. Ortam sıcaklığının ve çıkış havası sıcaklıklarının ölçüm yönteminin şematik gösterimi. 

 
2.2.2. Deney Sonuçları 
 
Her konvektör bataryası modeli için beşer test yapılmıştır. Sonuçları ekte Tablo 2-6 da gösterilmiştir.  
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Tablo 2.6. Deney Sonuçları 
 

Model
Deney 

Numarası

Su Giriş 
Sıcaklığı  

Twi             

(°C)

Su Çıkış 
Sıcaklığı  
Twe  (°C)

Hava Giriş 
Sıcaklığı  

Tai       (°C)

Hava Çıkış 
Sıcaklığı  

Tae       (°C)

Suyun 
Kütlesel 
Debisi       

mw   
(kg/h)                                  

Ölçülen Güç   
Qwc       (W)

1 92,99 74,80 25,56 64,26 36,81 781
2 95,07 81,99 25,98 63,58 57,48 877
3 89,11 71,58 24,38 62,79 37,53 766
4 81,31 68,95 25,80 57,90 43,86 631
5 84,41 70,98 25,89 58,20 43,43 679
1 94,06 77,67 26,23 63,37 42,11 805
2 95,49 82,85 26,46 66,41 59,82 883
3 89,98 73,68 26,39 58,37 38,21 726
4 84,55 70,88 25,78 59,59 41,09 654
5 82,76 65,20 25,95 56,60 27,95 571
1 87,23 67,96 25,57 57,50 55,60 1248
2 89,89 69,72 25,92 57,38 55,40 1302
3 94,77 71,85 26,05 60,00 52,50 1402
4 95,62 76,35 26,77 63,00 66,41 1492
5 96,94 82,86 28,21 66,28 101,05 1661
1 85,42 72,42 27,60 60,54 79,72 1207
2 87,57 73,92 27,76 64,76 79,76 1269
3 90,14 75,93 28,09 65,52 71,77 1354
4 92,53 77,54 28,45 71,22 80,65 1409
5 95,97 79,94 28,67 74,40 80,84 1511

38
66

 3
x2

40
35

 2
x2

40
35

 4
x2

38
66

 4
x3

wcQ

wm

 
 
2.3. Analitik Analizlerin Deney Sonuçları İle Karşılaştırılmaları 
 
Herhangi bir analitik çalışma deneyle desteklenmediği sürece geçerliliği veya doğrulanması 
yapılmamış olur. Çünkü başlangıçta öngörülen tasarım girdileri, gerçek hayatta tasarım çıktılarını 
karşılamalıdır, geçerlilik ve doğrulama ancak o şartta gerçekleşir. Bu bölümde analitik çalışma ile 
deneysel sonuçların karşılaştırmasını yapıp, hem analitik çalışmaya esas teşkil eden modellemeyi 
doğrulayacağız, hem de doğrulanan analitik çalışma modelinin gerçek hayatta ne oranda geçerli 
olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. 
 
Aşağıdaki tablo deneysel ve analitik çalışmaların sonuçlarının karşılaştırmasını içermektedir.  
 
Tablo 2.7. Deneysel ve analitik çalışmaların sonuçlarının karşılaştırması 
 

Q Tco Tho Q Tco Tho Q Tco Tho Q Tco Tho
 (W)  (oC) (oC)  (W)  (oC) (oC)

1 781 64,3 74,8 827 63,5 73,7 5,93 -1,11 -1,43 Max. 9,67 5,95 1,75
2 877 63,6 82,0 962 67,4 80,6 9,67 5,95 -1,75
3 766 62,8 71,6 794 61,2 71,0 3,59 -2,49 -0,83 Min. 3,59 1,11 0,83
4 631 57,9 69,0 685 60,2 67,9 8,56 3,89 -1,51
5 679 58,2 71,0 730 61,4 70,0 7,45 5,58 -1,38 Avg. 7,04 3,80 1,38
1 805 63,4 77,7 803 64,0 77,7 -0,27 0,99 0,04 Max. 2,37 6,15 0,46
2 883 66,4 82,8 891 66,6 82,7 0,94 0,31 -0,07
3 726 58,4 73,7 722 62,0 73,8 -0,59 6,15 0,12 Min. 0,06 0,25 0,02
4 654 59,6 70,9 670 59,7 70,6 2,37 0,25 -0,46
5 571 56,6 65,2 571 57,0 65,2 0,06 0,75 0,02 Avg. 0,85 1,69 0,14
1 1248 57,5 68,0 1258 58,5 67,8 0,78 1,74 -0,20 Max. 2,47 4,10 0,50
2 1302 57,4 69,7 1313 59,7 69,6 0,86 4,10 -0,22
3 1402 60,0 71,9 1403 61,2 71,9 0,07 1,96 0,03 Min. 0,07 1,19 0,03
4 1492 63,0 76,4 1524 63,8 76,0 2,17 1,19 -0,50
5 1661 66,3 82,9 1702 67,9 82,5 2,47 2,40 -0,39 Avg. 1,27 2,28 0,27
1 1207 60,5 72,4 1391 62,5 70,5 15,21 3,32 -2,71 Max. 15,21 9,00 2,71
2 1269 64,8 73,9 1452 63,6 72,0 14,39 -1,86 -2,64
3 1354 65,5 75,9 1531 65,0 74,1 13,05 -0,81 -2,41 Min. 11,74 0,81 2,31
4 1409 71,2 77,5 1587 66,1 75,7 12,60 -7,12 -2,40
5 1511 74,4 79,9 1688 67,7 78,1 11,74 -9,00 -2,31 Avg. 13,40 4,42 2,50

Hata Sonuçları (%)

40
35

 2
x2

40
35

 4
x2

38
66

 4
x3

Oransal Hata (%)Deney İteratif Analiz

38
66

 3
x2

Ölçüm 
Sırası
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Yukarıda elde edilen sonuçlara göre, analitik çalışmada öngörülen metotlar çok büyük bir oranda 
deney sonuçları ile çakışmış gözükmektedir. Özellikle seçilen geometride elde edilen sonuç çok 
başarılıdır. Bu sebeple iteratif algoritmanın konvektör bataryası tasarımında rahatlıkla kullanılabileceği 
ortaya çıkmıştır. Ayrıca, deney sonuçlarının da analitik çalışmalarla çakışması deneylerinde sağlıklı 
yapıldığı ve deney sonuçlarının da güvenilir olduğunu ortaya koymuştur. 
 
 
2.4. Final Tasarım Parametreleri 
 
Burada, optimum model olarak 40*35-1/2”-2x2 (bakınız Bölüm 2.1.2.3.3.) modeli seçilmiştir. 
Yukarıdaki tasarım parametrelerine göre ürün teknik resmi Şekil 2-10’da gösterilmiştir.  

 
 

Şekil 2.10. Optimum modelin teknik resmi 
 
 
 
SONUÇ 
 
Tablo 2-7’de görüldüğü üzere konvektör bataryası için yapılan analitik analiz sonucu geliştirilen iteratif 
algoritma özellikle 40x35-1/2” modelleri için oldukça sağlıklı değerler vermiştir. Bu sonuç bölüm 
2.1.2.1’de yapılan modellemenin, daha öncesinde yapılan araştırmaların sonuçlarının 
değerlendirilmesinin ne kadar sağlıklı yapıldığını ortaya koymaktadır. 
 
Örneğin, kanatlı borularda dikey kanallar kabulü bu kadar sağlıklı sonuçlar vermeyebilirdi. Fakat dikey 
kanallar kabulü detaylı incelendiğinde, çözüme uzak bir model olarak gözükmemektedir. Özellikle, 
Sparrow ve Bahrami’nin çalışmasında doğal hava akımları ve taşınım incelenmiştir. Bu makalede, bir 
kütle geçişi modeli oluşturulmuş ve analog ısı geçişi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, hava belli 
bir yoldan en az hidrodinamik dirençle geçmektedir. Bu yol konveksiyon alanı olup, genişliği akışa dik 
en dar kesit alanına eşit olan dikey kanal alanına eşittir. Yaptığımız çalışmada, boru çapları kanat 
genişliğine göre küçük kaldığı durumlar için, dikey kanal genişliği ön alana (kesit alanına) eşit 
alınmıştır. 
 
Diğer önemli bir nokta, analitik metot 4035 modeli için 3866 modeline göre daha sağlıklı sonuçlar 
vermesidir. Bu muhtemelen, Bölüm 2.1.2.1 de 3. kabulün bir sonucudur. Burada kanat sıcaklığı 
düzgün kabul edilmiştir. Bu düzgün sıcaklık, taban sıcaklığa (Tw,o) göre kanat verimi doğrulaması 
sonucunda elde edilen sıcaklıktır. S l  değeri 3866 modeli için büyük çıkmasına rağmen doğruluğu 
tartışılırdır. Çünkü, ısı kaynağının eşit şekilde dağılmamasından dolayı, kanat boyunca düzgün 
sıcaklık oluşmamaktadır.  
 
Diğer taraftan, Yukarıda özetlenen konuların sonucunda, kanat boyunca sıcaklık farkları az olduğunda 
ve hava akış kanalı göreceli olarak kısa olduğunda, boru akışı için düzgün sıcaklık sınır şartları 
kabulünün doğru sonuçlar vermesi şaşırtıcı olmamalıdır. , 
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YAPI ELEMANLARININ ISIL AKTİVE EDİLMESİNİN 
KLİMA SÜRECİNE UYGULANMASI 

 
 

Ahmet CAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yapı elemanlarının ısıl aktive edilmesi, özellikle klima tekniği ile ilgili uygulamalarda; sisteme ait 
tasarımların ve üretilen elemanların ispatladığı gibi, hızla genişlemektedir. Konu ile ilgili bilgi alt yapısı 
eksikliği, bir çok talebi karşılayamamakta ve hatalı kuralları kullanma zorunda bırakmaktadır. Bu 
sebeple burada, konunun temel esasları ile ilgili objektif bilgi sunulması amaçlanmaktadır. 
 
Yapı elemanlarının ısıl aktive edilmesinin en çok tanınan uygulaması tabandan ısıtmadır, burada ele 
alınmayacaktır. Bu çalışmada, ısı depolayıcı olarak çalışan klima elemanlarına ait bölümlerin 
fonksiyonunu doğrudan yapı elemanlarının aldığı sistemler incelenecektir. Esas olarak, yapı elemanı 
aktivasyonunda pasif bir sistem söz konusudur. Yapı elemanları, pozitif yada negatif ısı akımı ile 
yüklenerek aktif işletilebilir. Hacmin soğutulması için yapı elemanının hacim içinden ısı yükü alması, 
tamamen pasif gerçekleşmektedir. 
 
Yapı elemanı aktivasyonunun uygulanmasına ait esas gerekçe, çevre enerjisinin kullanılması ve 
elektrik enerjisi tüketiminden vazgeçilmesidir. Bu yönteme göre doğal yer altı suyu, deniz suyu, vb. 
soğutma ve hacim kliması uygulamalarında doğrudan kullanılabilir. Bu uygulama ile çok önemli iki 
avantaj elde edilir: 
1. klima yada soğutma sürecinden önce suyun soğutulmasına ihtiyaç yoktur, 
2. doğal yeraltı suyu kolayca ve ucuz şekilde temin edilebilir, tekrar alındığı yere verilerek sıcaklık 
stabilize edilir.  
 
Klima yada soğutma yapılacak ortamdan ısının alınması, hacmin tavanına veya duvarlarına 
yerleştirilen modüler soğutma gruplarına ait kapilar boruları içinde dolaştırılan su ile 
gerçekleştirilmektedir. Burada, ısı geçişi ağırlıklı olarak, ışınım, taşınım ve iletim ile olmaktadır. Hacim 
sıcaklığına yakın değerlerde düşük yüzey sıcaklığında ışınımın etkisi oldukça önemlidir. 
 
Sonuç olarak, bu tür bir sistemin termodinamik analizi yapılarak, kapilar borular için ve bunlardan 
oluşacak modüler yüzeyin boyutları, suyun borulardaki akış hızı, giriş çıkış sıcaklıları, birim yüzeyin 
depoladığı soğutma gücü gibi tasarıma ait bilgiler sunulmaktadır.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Klasik klima tesisatlarının iki önemli görevi vardır. Bir tanesi, soğutulmuş dış havanın teneffüs için 
klima ortamına verilmesi, diğeri, klima yapılan hacimden ısının atılması. Bu, modern mimari ile sürekli 
artan dış yük ve son yıllarda kuvvetli şekilde yükselen insanlar, makineler ve hayvanlardan gelen iç 
yük olmak üzere iki bölümden oluşur. Hava klima tesisatında şartlandırılır ve kuvvetli şekilde 
soğutulur. Bunun arkasından enerji yoğun bir şekilde havanın hacimler içine transportu gerçekleşir. 
Düşük sıcaklığa sahip büyük hava miktarları, hacimler içine üflenir. Bu esnada, hava hacmin üst 
yüzeylerinden, insanlardan ve hacimdeki cihazlardan ısı alır ve hacmi atık hava sıcaklığında terk eder. 
Böylece, hacim havası atılması gereken bütün ısı akımı ile yüklenir [1].  
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Büyük hava hacimsel debileri, hacim içinde büyük hava hızları (w > 0,3 m/s ) oluşturur. Bu durum, 
düşük hava sıcaklıklarına sahip kutuplar ile romatizma hastalıklarına ve solunum yolları hastalıklarına 
sebep olan hava akımları oluşturur. İnsanların büyük bir yüzdesinin çekme oluşumları sebebiyle 
konforlu bulmadığı çekme riski, ISO 7730’da aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır [1] : 
 
 

0,62
LDR = (34-t ) ( 0,05) (0,37  Tu +3,14) L Lw w-  % olarak  (1) 

 
 
Burada, DR % olarak çekme riski, insanın yakınındaki hava sıcaklığı tL oC , ortalama hava hızı wL m/s 
ve havanın türbülans derecesi Tu % anlamındadır. Bu formül, yaklaşık 150 insan ile tL = 20 ... 26 oC, 
wL = 0,05 .. 0,4 m/s ve Tu = % 0 ... 70 arasındaki değerlerde uygulanarak ve onların tahminlerine 
dayanarak belirlenmiştir. Klasik klima tesisatlarına sahip hacimlerde bu hava hızlarının sürekli üzerine 
çıkılmaktadır. Yeni en yakın zamanda hava hızı wL = 0,2 m/s tespit edilmiştir.  
 
 
 
 
2. TEORİK ANALİZ 
 
Yeni, etkili şekilde iyileştirilmiş klima süreçleri meydana getirmek ve tesisatları ekonomik ve teknik 
optimum boyutlandırmak için klima ile ilgili gereksinimleri, kesin bilimsel verilere göre ortaya koymak 
gerekir. Giriş bölümünde değinilmiş klasik klima tesisatlarının olumsuzlukları önlenebilir. Bunun için, 
yüksek hava hacimsel debileri azaltılmalıdır ve insanın hacim bölümlerine (duvarlar, tavan ve döşeme) 
ışınımla ısı vermesi arttırılmalıdır [2]. Burada tanıtılan klima yönteminde etkili olan ısı transferi Şekil 
1’de şematik verilmiştir. 
 

Şekil 1. İnsandan havaya ve hacim iç üst yüzeylerine ısı geçişi [1]  
 

İnsanın çevreye verdiği kuru ısı akımı trq  önce elbisesi aracılığı ile transfer edilmelidir. 
 
 

( ) ( ) ( )1
trq 0,155H M KL H M

KL

t t R t tλ
δ

- = - = - 
 

   (2) 

 
 
Burada, tH deri üst yüzey sıcaklığı, tM elbise üst yüzey sıcaklığı RKL elbisenin ısı iletim direnci “çıplak” 
0’dan 3,5 clo (clothing) değerlerine kadar ulaşır. Bununla ilgili değerler [1]’den alınmış Tablo 1’de 
verilmiştir. 
 

 

ışınım 

taşınım 

soğutma duvarı soğutma sütunu 

hava 
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Tablo 1 . Isı iletim dirençleri ve elbise ile fKL yüzey büyümesi. 
 

Elbise türü RKL 
 

Clo 

(δ/λ)KL 
 

m2K/W 

fKL 

çıplak 0 0 1 
şort 0,1 0,0155 1 
iş elbisesi 0,6 0,093 1,1 
büro elbisesi (Avrupa) 2 0,155 1,15 
poler elbise (Avrupa) 3,5 0,543 1,4 

 
 
İşlemsel hacim sıcaklığı (hissetme sıcaklığı) tE, hacim sıcaklığı tL ile çevrenin ortalama ışınım sıcaklığı 
tS arasından ortalanmış bir büyüklük olarak tanımlanmıştır. ≤ 0,2 m/s hız değerlerinin sağlanması 
koşulu altında tE için aşağıdaki eşitlik geçerlidir: 
 

( )E L St 0,5 t + t=   (3) 
 
Çevrenin ortalama ışınım sıcaklığı tS yaklaşık, her biri A i  yüzeyine sahip n adet hacim üst yüzeyinin ti 
sıcaklıklarının ortalaması olarak hesaplanabilir. 
 

n

i
i=1

S 

1

t
t  

i

n

i
i

A

A
=

=
∑

∑
  (4) 

 
ISO 7730 standardında havanın % 50 rölatif nemi için hissetme sıcaklıkları, aktivitenin, elbisenin ve 
hava hızının fonksiyonu olarak tanımlanmıştır ( [1,S.9]’den alınmış Tablo 2’ye bakınız). 
 
 
Tablo 2. ISO 7730’a göre konfor durumundaki hissetme sıcaklıkları 
 
 
tE Hissetme Sıcaklıkları oC 
 
 
Aktivite 

 
hava 

 
hızları wL 

 
m/s 

 

 
 
 
met* 
 

0,1 m/s 
elbise 

 
clo 

0,15 m/s 
elbise 

 
clo 

0,2 m/s 
elbise 

 
clo 

0,3 m/s 
elbise 

 
clo 

(W/m2) 0,5 0,75 1,0 0,5 0,75 1,0 0,5 0,75 1,0 0,5 0,75 1,0 
 
1          (58) 

 
26,0 

 
24,6 

 
23,3 

 
26,5 

 
25,0 

 
23,6 

 
26,8 

 
25,3 

 
24,0 

 
27,2 

 
25,7 

 
24,3 

1,2    (69,6) 24,7 23,1 21,5 25,2 23,5 22,0 25,5 23,9 22,3 26,0 24,4 22,7 
1,4    (81,2) 23,3 21,6 19,8 23,8 22,1 20,4 24,3 22,4 20,7 24,8 23,0 21,2 
1,6    (92,8) 22,1 20,2 18,3 22,7 20,8 18,8 23,1 21,2 19,2 23,7 21,7 19,8 
1,8  (104,4) 20,9 18,7 16,6 21,4 19,3 17,2 21,9 19,8 17,6 22,5 20,4 18,2 
2        (116) 20,3 17,3 15,0 20,2 17,8 15,6 20,7 18,3 16,0 21,3 19,0 16,7 

 
* 1 met = 58,2 W/m2 
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Hissetme sıcaklarının, mümkün olduğunca hassas sağlanması gereklidir. Alman normlarında, 2 K 
daha yüksek sıcaklık sapmalarına izin verilmektedir. Buna göre, optimum sağlıklı bir hacim klimasına, 
sadece amaçlanan konfor hissetme sıcaklıklarından ± 1 K sapmaya sahip, hava ve ışınım 
sıcaklıklarında ulaşılabilir. 
 
 
2.1. Modern Klima Sistemi 
 
Modern klima sistemlerinde, suni madde polipropilen kapilar borularla oluşturulmuş modül, Şekil 2 
a’daki gibi hacmin tavanına veya 2 b’deki şekilde duvarına entegre edilmiştir.  

 
Şekil 2. Kapilar Boruların hacim yapı elemanlarına yerleştirilmesi 

 
 
Dışarıdan ısı hacme girmeden, kapilar borular içinden geçen su akımı ile alınıp uzaklaştırılmaktadır. 
Yapı elemanlarının soğutulması ile düşük bir üst yüzey sıcaklığı elde edilmektedir [3]. Hacim içinde 
bulunan şahıs, ısı üretiminin büyük bir bölümünü ışınımla duvar- veya tavan üst yüzeylerine 
vermektedir. Hacim içinde ısı üreten cihazlar, sıcak üst yüzeyleri sayesinde ışınımla kısmen doğrudan 
hacim üst yüzeyleri tarafından absorbe edilen ısı vermektedir. Hacimden ısı atılması, esas olarak 
entegre edilmiş bir su sistemine sahip yapı elemanının soğutulması ile olmaktadır. Hava hacimsel 
debisi, hijyenik, insanların sağlığı için gerekli değere azaltılabilir. Havanın ısı alması önemli ölçüde 
daha küçük değerde olur. Bu sebeple, hacme verilen hava hacimsel debisi aşırı şekilde azaltılabilir ve 
hava giriş sıcaklığı biraz yukarıya kaldırılabilir. Bunun sonuçları: çok iyi bir konfor ve sağlık yönünden 
hiçbir riziko taşımaması, hiçbir gürültü olumsuzluğunun bulunmaması ve düşük işletme masrafları 
şeklinde sıralanabilir. 
 
 
2.2. Kapilar Boru Tekniğinin Temel Özellikleri ve Avantajları 
 
Suni madde kapilar boru modülleri, polipropilenden çapı 3,4 x 0,55 mm ve borular arası uzaklık 10 mm 
olacak şekilde bir Alman firması tarafından geliştirilmiştir ve üretilmektedir. Bu temel teknoloji için 
önemli karakteristikler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
* enerji kaynaklarından daha iyi faydalanma, 
* klasik teknolojilere karşılık masraf azaltılması, 
* üretimde ve işletimde çevre uygunluğu, geri dönüşümlü madde kullanımı, 
* uzun zaman kararlılığı, kimyasal mukavim ve özel işçilik gerektirmeyen malzeme, 
* yapısındaki basitlik, 
* çok sayıdaki uygulama olanakları, 
* seri halinde üretim. 

  

 
a  kapilar borular tavanda                                              b  kapilar borular duvarda 

kapilar boru sistemi 

aralık 

beton 

yalıtım 

  

λh = 1.4 W/mK 
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Avantajlı termodinamik özellikler; yapı elemanları içindeki ısı iletimi yönünden ve havaya ısı 
geçişindeki taşınım ile ilişkisinden, kapilar boru modüllerinin iki geometrik avantajı çok uygundur. Boru 
aralıkları oldukça küçük olan modülün içine dökülmüş yapı elemanının iyi iletim kabiliyeti sebebiyle çok 
düşük sıcaklık farkı elde edilir. Küçük boru çapları –örneğin 3,4 mm– havada serbest asılmış 
modüllerde küçük hava hızlarında taşınımda büyük ısı transfer katsayılarına ulaştırır [4]. 
 
Teknik çözüm uygulaması, Şekil 3’te gösterilmiştir. 
 
 

Şekil 3. Kapilar boru soğutma düzeni [3] 
 
Prensip olarak, soğutma için soğutma makineleri ile de hazır tutulabilecek 16 oC sıcaklığındaki su 
kullanılır. Her şeyden önce 10 K değerinde bir sıcaklık farkında (hacim – soğuk su) 50 ile 90 W/m2 güç 
değerlerine sahip modüller denenmiştir. 

 

1. hacim bölgesi 
kapilar boru modülü 
yoğuşma  sensörü 

2. hacim bölgesi 
kapilar boru modülü 
yoğuşma izleyici 

hacim sıcaklık kontrolu 
ısıtma / soğutma 

bölge vanası 
bölge ayar vanası 
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3. UYGULANMIŞ ÖRNEK VE KLASİK SİSTEMLE KARŞILAŞTIRMA  
 
Klasik bir klima santralında KQ =  1 kW değerinde bir soğutma yükünde, havanın giriş ve çıkışı 
arasındaki efektif sıcaklık farkı 10 oC iken gerekli hava hacimsel debisi aşağıdaki değerdedir [1]: 
 

3 3
KQ 1000 m mV =  =  = 0,0825 300 

 c t 1,2 1010 10 s hρ
≈

∆ ⋅ ⋅


   (5) 

 
Alışılmış tesisat tekniğine göre, kanalın giriş ve çıkış arasında1000 Pa basınç farkı altında bu hava 
debisini transport edecek vantilatör için gerekli P gücü hesaplanabilir. 
 

toplam

V p 0,0825 1000 P =  =  W = 138 W
0,6η

∆ ⋅
  (6) 

 
Bu değer, soğutma yükünün % 14’üne karşılık gelmektedir ve ekonomik olmayan bir şekilde klima 
tesisatı ile atılmaktadır. Hareketli parçalara sahip pahalı tesisat tekniği ve hijyenik şartların kusursuz 
korunması için kullanılan hava yıkayıcılar, hava kanallarının temizlenmesi vb. çok yüksek bir bakım 
maliyeti oluşturmaktadır. 
 
Modern klima santralında KQ =  1 kW değerinde bir soğutma yükü atmak için, çıkış ve giriş arasında 
soğutma suyunun 3 K değerindeki sıcaklık farkında aşağıda belirlenmiş su debisi gereklidir: 
 

3 3 Q 1000V      0,00008 0,29
  1000 4200 3

K m m
c t s hρ

= = = ≈
∆ ⋅ ⋅


   (7) 

 
Kural olarak, bu su debisinin transportu için pompanın tahrik gücü, modülün giriş ve çıkışı arasında 
30000 Pa basınç kaybı altında tespit edilebilir. 
 

toplam

V p 0,00008 30000P =  =  W =  3  W
0,72η

∆ ⋅
  (8) 

 
Bulunmuş değerin soğutma yükünün % 0,3 kadar ve çok ekonomik olduğu anlaşılmaktadır. 
 
 
 
 
4. SONUÇ 
 
Doğal su kaynağından yararlanarak soğuk bir yüzey oluşturmada ve bununla ortam sıcaklığını 
düşürmede bilinen üç ısı transfer mekanizması da etkili olmaktadır. Ortamdan duvar üst yüzeyine 
doğal taşınım ve ışınımla, buradan yani, duvar üst yüzeyinden kapilar boru iç yüzeyine iletimle ve 
buradan kapilar borular içinden geçirilen suya zorlanmış taşınım ile ısı kazancı olmaktadır.  
 
Ortam sıcaklığı ile yüzey sıcaklığı arasında 5 ila 11 oC arasında bir sıcaklık farkı oluşmasına dikkat 
edilmelidir. Aksi taktirde, yüzey üzerinde yoğuşma olabilir, örneğin; % 80 bağıl nemlilikte 22 oC 
sıcaklıktaki nemli havanın yaklaşık 14 oC’lik yüzeyden taşınımla ısı alışverişinde yüzeyde yoğuşma 
görülebilir. 
 
Su ile soğutulan yapı elemanının birim alanı başına düşen ısı kazancı ve etkili parametrelere bağlı 
olarak modüller üzerine ortam havasının cebri gönderilmesine veya doğal şekilde olmasına göre tespit 
edilmelidir. Ortam sıcaklığından düşük yüzey sıcaklığına sahip düşey modülün üst yüzeyine yakın 
bulunan hava tabakası soğuyarak yoğunluğu artar ve yüzeyde aşağıya doğru doğal hava akımı oluşur. 
Bu olay, sıcak levha önündeki hava hareketinin tersi olarak düşünülebilir. Düşey konumdaki modül 
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üzerindeki doğal taşınım durumunda karakteristik uzunluk olarak dikdörtgen modülün dikey duran l 
uzunluğu alınır. Kapilar borular içinden doğal yer altı suyu geçirilerek hacim içindeki sıcaklık ile suyun 
sıcaklığı arasında 10 oC sıcaklık farkı için düşey duran modülün birim alanı başına ısı kazancının 50 W 
ile 90 W arasında değiştiği tespit edilmiştir. 
 
Enerji ve su, dünya ve tüm insanlık için en önemli maddeler haline gelmiştir. Bu iki maddeye sahip 
olanlar ve ulaşılmış bilimsel düzeyi ve standartları göz önüne alarak kullananlar, hem insanlık adına 
hem de kazanç yönünden önemli olumlu gelişmelere ulaşabilir. 
 
Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’mizde uygulamalarının ve kullanımının çok önemli konfor ve enerji 
tasarrufu sağlayacağı düşüncesi ile sunulmuş bu çalışma bir başlangıç olabilir. Bunun yanında, konu 
ile ilgili yapılacak yatırımların, doğru kaynak kullanımı ve kapsamlı istihdam olanağı oluşturacağı da 
kolayca anlaşılabilir. 
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İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN VE İKLİM ŞARTLARININ 
OFİS BİNALARI ENERJİ İHTİYACI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 
 

Nurdil ESKİN 
 
 
 
 
 
ÖZET  
 
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin gerek ilk yatırım maliyetlerinin ve daha sonra da 
işletme esnasındaki enerji ihtiyacının ve yakacak sarfiyatının bir binanın enerji ihtiyaçları üzerinde 
doğrudan ve çevre üzerinde ise dolaylı bir etkisi vardır.  Bu çalışmada hazırlanan bir bilgisayar 
programı vasıtasıyla farklı iklim bölgelerinde bulunan ofis binalarının yıllık enerji ihtiyaçları değişken ve 
sabit hava debili sistemler esas alınarak karşılaştırılmaktadır.  Çalışmada ofis binaları ele alınmış, 
binaların Türkiye iklim bölgelerine göre beş farklı şehirde olduğu kabul edilmiştir.  Sonuçlar DDS 
sistemlerinin yeni binalarda ve eski binalara olan yeni iklimlendirme sistemi tesisinde gözönüne 
alınması gerektiğini göstermektedir. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Enerjinin etkin ve verimli kullanımı için sürekli gelen talep karşısında iklimlendirme sistemlerinin 
performans ve işletme stratejilerinin analizi önemli olmaktadır.  Konutlar ve konut dışı binalarda HVAC 
sistemlerinin enerji ihtiyaçları binaların toplam enerji sarfının yaklaşık yarısını kapsamaktadır [1]. 
Tasarım şartlarında tesbit edilen yüke göre tesis edilen HVAC ekipmanlarının sabit debide 
çalıştırılması, sistemin gün boyunca toplam yükün %30 u seviyesine indiği şartlarda dahil olmak üzere 
her zaman maksimum güç kullanımını gereksindirmektedir.   
 
Son elli yıllık period dahilinde sıcaklık,hacim ve kontrol stratejileri konusunda HVAC sistem 
parametreleri üzerinde yapılan çalışmalar enerji sarfiyatı azaltılarak daha yüksek verimlerin elde 
edildiği sistemlerin gerekli konfor şartları sağlanırken de mümkün olduğunu göstermiştir.  Besleme 
havası sıcaklığının değişken olduğu sistemlerin tasarımı beraberinde  iki yollu üç yollu kontrol 
valflerinin tasarım ve üretimine yol açmıştır.  Havanın  hacimsel debisinin değiştirilmesi gereksinimi 
üzerindeki çalışmalar ise son ısıtmalı değişken hava debili (DHD-SI), vantilatör destekli değişken hava 
debili sistemler (DHD-VD), çift kanallı (DHD-ÇK),ve hava debisi  ve sıcaklığın değişken olduğu 
değişken debi ve sıcaklık (DDS) sistemlerini ortaya çıkarmıştır [2]. 
 
Doğrudan dijital kontroller ve çeşitli kontrol stratejileri ile HVAC sisteminin soğutma ve ısıtma yüklerinin 
kontrolü ve maksimum sistem verimi için ekipmanların ihtiyacı olan gücün sağlanmasını sağlayan 
sistemler de geliştirilmiştir. 
 
Bina yük analizi ve bilgisayar simülasyon programları sayesinde DHD sistemlerinin binalara 
uygulanması ve bina yüklerinde meydana gelen değişikliklerin toplam ekipman kapasitesini azaltıcı 
yöndeki tesiri üzerindeki rolünün açıklanmasında  faydalı olmaktadır.  Litteratürde çeşitli DDS ve DHD 
ssitemlerin diğer HVAC sistemleri ile performans açısından karşılaştırılmasında ve enerji korunumu 
üzerinde yüklerdeki değişikliklerin etkisi üzerindeki çalışmalar özellikle Türkiye açısından eksiktir.  
Ekonomik ve fiziksel değişikliklerin değişiminin incelenmesi bu açıdan önem kazanmaktadır.  Bu 
çalışmanın amacı, (1) temel tanımları ve sabit hava debili sistemler ve değişken hava debili sistemler 
ile igili simülasyon sonuçlarını sunmak (2) yıllık enerji sarfiyatını ve ekonomik faktörleri sistem bazında 
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karşılaştırmaktır.  Bu çalışmada iç hava kalitesi standartları [3] uygulanmış ve gerçek modelleme ve 
simülasyon için yerel firmaların fiatları ele alınmıştır.  Çalışmada konu dışı binalar özellikle ofis binaları 
ele alınmıştır.   
 
 
BİNA TANIMI 
 
En yeni bina inşaat özellikleri esas alınarak çalışmanın gerçekleştirilmesi mümkündü. .  Buna göre 
bina dış kabuğu düşük ısı geçiş katsayısına sahip bina yapı elemanlarından yapıldığı kabul edilebilirdi.  
Ancak ülkemizde bina parametreleri arasında inşaat parametreleri bina yükleri üzerinde etkili olacağı 
bilhassa eski binalarda bunun daha da geçerli olduğu düşünülerek aşağıdaki parametreler seçilmiştir. 
 
Ofis binası 2500 m2 iklimlendirilmiş alana haiz olup, binanın bulunduğu şehirler İskenderun, Antalya, 
İstanbul ,Artvin ve Ağrı olarak seçilmiştir.  Bütün binalarda uzunluk/genişlik oranı 3 olarak alınmıştır. 
Bilgisayar hesaplama süresini kabul edilebilir seviyede tutmak amacıyla bina büyüklüğü  sabit değerde 
tutulmuştur.  
 
Bina üç katlıdır ve zeminden zemine kat yüksekliği 3.65 m  olarak alınmıştır.  Pencere alanı toplam dış 
duvar alanının %20 olarak seçilmiş, bina toplam direnci ASHRAE hesaplamalarına göre R-0.36 
alınmıştır.  Gölgeleme faktörü 0.51, duvar yalıtımı R-0.89, çatı yalıtımı R-1.95 dir.  Aydınlatma 
armatürleri, yangın söndürme sistemi, iletişim hatları, HVAC sistemi,  kanallar ve borular için 0.61 m 
asma tavan yüksekliği bırakılmıştır.  Bina dış cephesinde herhangi bir gölgeleme elemanı 
bulunmamakta ve ayrıca bina yakınında gölgeleme yapabilecek yüksek bina bulunmadığı kabul 
edilmektedir.  Binada çatı penceresi veya teras yoktur.  Bina duvar ve çatısı güneş ışınımı yutma 
katsayısı 0.9 olan koyu renkli olduğu kabul edilmiştir.  Referans değerler açısından tipik bir ofis binası 
olarak 9.3 m2 (100 ft2 ) zemin alanında bir kişinin olduğu ve 26.9 W/m2 (2.5 W/ft2)   aydınlatma 
yapıldığı kabul edilmiştir.  
 
Binanın her katı dört tanesi yönlere bağlı olarak dış kabuk (kuzey, doğu, güney, batı) ve biri de iç 
bölge olmak üzere ısıl yönden beş bölgeye ayrılmıştır.  Dış bölgeler 83.6 m2 ve iç bölge ise 594 m2 
iklimlendirilmiş alana haizdir.  Coğrafi ve iklim verileri sadece beş şehir için değiştirilmiştir.  Binanın 
yerleştirilmesi, hava sızması miktarları sabit alınmıştır.  Minimum havalandırma miktarı 9.33 lt/s (20 
CFM/kişi) olarak IAQ standartlarına göre alınmıştır.   
 
Binanın genel işletme şartları tipik bir ofis binası düşünülerek seçilmiştir.  Bina sabah 7:00 den itibaren 
akşam 21:00 e kadar gündüz çalışma modunda, 21:00 den 7:00 ye kadar ise gece çalışma modunda 
çalışıyor olacaktır.  Yıl boyunca 15 tatil günü olduğu ve bu günlerde binanın ısıtma/soğutma sisteminin 
çalışmadığı  ve hafta sonlarında binanın hafta sonu çalışma modunda çalışacağı kabul edilmiştir. 
 
Binanın zemini halı kaplıdır ve iç hava şartları 24 0C kuru termometre sıcaklığında ve %50 bağıl 
nemde alınmıştır.  Hafta sonları ve hafta içinde binanın kullanılmadığı dönemler için soğutucu ve ısıtıcı 
termostat değerleri sırasıyla 35 0C ve 16 0C olarak belirlenmiştir.   
 
 
HVAC SİSTEMLERİ 
 
Genellikle HVAC sistemlerinin hava tarafı ekipmanları iki temel sınıfa ayrılır: Sabit hava debili 
sistemler (SHD) sabit tasarım kapatesinde sürekli olarak çalışırken, değişken hava debili sistemler 
(DHD) sözkonusu bölge çerçevesinde konfor şartlarını sağlayacak hava debisinde kısmi yüklerde de 
çalışabilirler.  Çok bölgeli binalarda SHD sistemleri kullanarak besleme havası sıcaklığı bölgeler 
arasında en yüksek talep temel alınarak seçilir ve geriye kalan bölgeler için aşırı soğutmayı 
engellemek için son ısıtma yapmak gerekebilir.  DHD sistemler ise hava decisi talebine göre vantilatör 
güçleri ayarlanabildiği için daha verimli olduğu düşünülebilir.  DHD sistemlerin pekçok tasarım tipi 
mevcuttur; bununla beraber bu çalışmanın hedefleri açısından tatmin edici olacağı düşünülerek bu 
sistemlerden sadece birkaçının simülasyonu esas alınmıştır.  
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SHD sistemleri isminden de anlaşılacağı gibi her iklimlendirilen bölgeye sabit miktarda hava gönderir 
ve hava miktarı en yüksek tasarım yüküne göredir.  Her bilgede arzu edilen sıcaklıkların temin 
edilmesinde farklı yöntemler mevcuttur.  Bunlar arasında son ısıtmalı sistemler (SHD-SI) ve dış hava 
ile çalışan fan-coil sistemleri sayılabilir.  DHD sistemler arasında ise DHD-SI , DHD-VD, vanilatör 
destekli dış bölge ısıtmalı (VDDHD-ÇI) ve vanilatör destekli dış bölge son ısıtmalı (VDDHD-SI) ve oda 
bazında kontrollü (ONOFF-ÇI) sistemler simülasyonda ele alınmıştır (Şekil 1). 
 
DHD-ÇI sistemlerin işletilmesi DHD-SI sistemlerine benzer ancak binanın dış kabuk bölgelerine 
yerleştirilen ikinci bir ayrı sistem ile ısıtma yapılır.  Bu ısıtma sisteminin kapasitesi binanın dış kabuk 
bölgesinin ısı kaybına ve bu bölge için yapılacak ilave ısı miktarına bağlıdır. 
 
DHD-ÇI sistemi ısıtmada  taşınımla ısı geçişinin rol oynadığı sistemleri esas aldığından düşük üfleme 
hızlarında düzgün dağılımlı bir sıcaklık dağılımı vermeyebilir.  Bu durum ise binanın söz konusu 
bölgesinde daha fazla enerji harcamasına yol açar [4].  VDDHD-SI sistemde ise ısı ışınım ve taşınım 
ile nakledileceğinden, havanın düzgün dağıtılmasındaki zorluk bertaraf edilmiş olur.  Isıtma sistemleri 
mevcut olan eski binalarda, iklimlendirme sisteminin ilavesi söz konusu olduğunda bu sistem göz 
önüne alınmalıdır. 
 
OnOFF-ÇI sisteminde iklimlendirme bölgesine hava sabit sıcaklıkta gönderilir.Çalışma saatleri 
boyunca belirli zonlarda soğutma yükü azaldıkça terminal damperi o bölgeye verilecek hava miktarını 
azaltır.  Eğer soğutmaya ihtiyaç yok ise ve konfor şartlarının sağlanması açısından bölgede ısıtma 
gerekli ise bu durumda çevresel ısıtma devreye girer.   
DDS sistemleri ise değişken hava debili ve sabit hava debili sistemler arasında benzerlikler içerir, zira 
bu sistem SHD sistemin hava tarafı ekipmanları ile aynı ekipmanları içerir ve DHD sistemin enerji 
verimli işletme şartlarının faydasını sağlar.  DDS sisteminde (Şekil 2) binaya hava besleme vantilatörü 
ile verilen toplam hava debisi sabittir ancak her bölgeye verilen hava miktarı değişkendir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Değişken hava ve sıcaklık sistemi şematik diyagramı 
 
 
 Bir DDS sistemi sabit debili bir vantilatör, otomatik bay-pass damperleri ve terminal damperlerinden  
(DHD kutuları) teşkil edilmiştir. Bu şekilde sistem farklı sıcaklık gereksinimleri olan bölgelere hizmet 
edebilir.  Bir saatlik bir zaman diliminde bir bölge ısıtma talebinde iken diğeri soğutma gerektirebilir.  
Bu durum söz konusu olduğunda, bölgede konfor şartları açısından ısıtma gerekirken merkezi ünite 
soğutma modunda çalışıyorsa, bu durumda “zaman paylaşımı” söz konusu olacak ve soğutma 
gerektiren bölge damperleri kapatılarak merkezi sistem ısıtma moduna geçilecektir.  Bu çalışma 
modunda aynı cihazlar e kontroller ile sistem alternatifli olarak çalışacaktır.   
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SİMÜLASYON SONUÇLARI VE İRDELEME 
 
Söz konusu iklimlendirme sistemlerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde ekipman maliyeti, 
işletme maliyeti ve diğer maiyet kalemleri göz önüne alınmıştır.  Ekonomiklik ve sistemin kullanım 
ömrü süreç maliyetinin simülasyonu, sistem tesis maliyeti, bakım maliyeti, aylık bina enerji sarfiyatı, 
faiz oranı, enflasyon oranı gibi bazı belirli parametrelere ihtiyaç gösterir.  Faiz ve enflasyon oranları 
%70 ve %98 olarak alınmıştır.  Aylık enerji sarfiyatı değerleri ise sistemin simülasyonundan elde 
edilmiştir.  Sistemin ömrü olarak 20 yıl alınmış, tesis ve bakım maliyetleri ise Tablo 1 de verilmiştir.   
 
 
Tablo 1 Ofis binası maliyetleri ($) 
 

Sistem Yük(tons) Sistem Maliyeti 
($/m2) 

Bakım Maliyeti 
($/m2/yıl) 

SHD-SI 80/T 95. 2.8 
DHD-SI 73/K 87 2.8 
DHD-ÇI 73/K 109 2.8 

VDDHD-SI 73/K 97 2.8 
VDDHD-ÇI 73/K 120 2.8 
ONOFF-ÇI 73/K 109 2.8 

DDS 80/T 82  
 
HVAC sistem maliyeti ısıtma, soğutma ve havalandırma ekipmanlarının ve gerekli sistem kontrolleri ile 
güç bağlantılarının maliyetini kapsamaktadır.  Tabloda sistemlerin maliyetlerinin hesaplanmasında 
esas alınan yük değerleri T ile maksimum tasarım yükü, K ile kısmi yüke göre dağıtımın yapıldığını 
belirtmek için kullanılmıştır. 
 
Listelenen sistemler içinde DDS maliyetleri en düşüktür.  Bu durum son  ısıtma veya çevresel ısıtma 
sisteminin borulama maliyetinin yokluğundan kaynaklanmaktadır; zira sistemin hava tarafı hem ısıtma 
ve hem de soğutma için kullanılmaktadır. 
 
Simülasyon sonuçları ofis binalarının HVAC sistem elemanlarının vantilatör enerji ihtiyacı (kWh/yıl), 
ısıtma enerji ihtiyacı (kJ/yıl), kompresör gücü enerji ihtiyacı (kWh/yıl) ve ilk yıl maliyeti ($) ve sistemin 
kullanım ömrü süreç maliyeti ($) açısından mukayesesini sağlamaktadır.   
 
Tablo 2 de vantilatör, gaz ısıtması ve kompresör gücü için gerekli yıllık enerji sarfiyatları verilmektedir. 
 
Tablo 2. HVAC sistemleri enerji sarfiyatları 
 

Sistem Vantilatör (kWh/yıl) Gaz ısıtması 
(kJ/yıl) 

Kompresör 
(kWh/yıl) 

SHD-SI 202343 3474342 315994 
DHD-SI 101740 1147581 80628 
DHD-ÇI 99904 1124146 63353 

VDDHD-SI 100365 1384911 64671 
VDDHD-ÇI 100365 723147 64671 
ONOFF-ÇI 34308 617320 41322 

DDS 202343 718807 92359 
 
Besleme vantilatörü yıllık enerji sarfiyatı açısında değişken hava ve sıcaklık sistemi ile sabit hacimli 
sistemler 202343 (kWh/yıl) ile en yüksek enerji sarfiyatına sahiptir.  Bununla beraber gaz ısıtması ve 
kompresör açısından DDS ile DHD sistemler aynı seviyeye sahiptir.  SHD-SI sisteminde enerjinin 
fazladan kullanımı soğutulmuş dönüş ve mahal havalarının tekrar ısıtılmasından kaynaklanmaktadır.  
Tablo değerlerinin mukayesesinden bu sistem için ısıtma ve soğutmada diğer sistemlere göre %60 
oranında fazla enerji sarfiyatı olduğu görülmektedir. 
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Bir ofis binası için uygun sistemin seçimi uygulama güçlüğüne ve ele alınan ısıl  kriterlere bağlıdır.  
ONOFF-ÇI sistemi tekrar ısıtma düzeneğinin olmadığı DHD sistemin bir örneği olarak, açma-kapama 
süreci boyunca mahal içinde ısıl yükler neticesinde sıcaklığın artmasına izin verdiği için minimum 
havalandırma kriterlerini karşılayamayabilir.  İlk yıl maliyetleri ve sistemin kullanım ömrü süreç maliyeti 
Tablo 3 de karşılaştırılmıştır. 
 

Tablo 3. HVAC sistemleri maliyetleri 
 

Sistem İlk yıl maliyeti ($) Sistem kullanım 
ömrü süreç maliyeti 
($) 

SHD-SI 33095 668176 
DHD-SI 18908 507376 
DHD-ÇI 18205 568187 

VDDHD-SI 19384 547893 
VDDHD-ÇI 22095 565790 
ONOFF-ÇI 17170 557617 

DDS 20279 551617 
 

Bu sistemlerin mukayesesinde en uygun sistem DHD-SI sistemi olup 507376$ maliyete sahiptir. Yeni 
bir  DDS iklimlendirme sisteminin kullanım ömrü süreç maliyeti 551617 $ olup DHD-SI siteminden 
sadece %8 oranında fazla olması bu sistemi cazip kılmaktadır.  Sistemlerin maliyetleri ve enerji 
sarfiyatları üzerindeki incelemede farklı iklimsel verilerin etkisi sistemlerin sıralamasında bir değişiklik 
yapmamaktadır.  Yine yapılan incelemede Doğu Anadolu ve İç Anadolu gibi daha soğuk  ve ısıtmanın 
önemli olduğu bölgelerde DHD-ÇI sistemlerinin DHD-SI sistemlerinden daha avantajlı olduğu zira 
daha etkin ısıtma yaptığı gözlenmektedir.  Her ne kadar kullanım ömrü süreç maliyeti açısından DHD-
ÇI sistemi DHD-SI sisteminden daha fazla ise de, DHD-ÇI sistemi konfor şartlarının sağlanması 
açısından tercih edilir bir sistem olarak kabul edilebilir. 
 
DDS sistemi sabit hacimli son ısıtmalı sisteme haiz bir binada yapılacak değişiklikler ile uygulanması 
açısından daha verimli çalışma şartları sağlamaktadır.  Bir binada SHD_SI bir iklimlendirme sistemi 
mevcut iken bu sistemin DDS sistemine dönüştürülmesinde mevcut HVAC ekipmanları kullanarak  
dönüşüm maliyeti 43500 $ olarak hesaplanmıştır.  Birim alan başına olan maliyet ise 15.6 $/m2 dir.  
Yılda 12816 $/yıl net tasarruf sağlanacağı da göz önüne alınırsa sistemin geri ödeme süresi 3.39 yıl 
olarak tesbit edilmiştir. 
 

 
A    G     I      S     T        A      G      I       S       T        A     G      I     S     T 

%20   %50    %80   
Şekil 3. Yıllık HVAC enerji kullanımının cam toplam ısı geçiş katsayısı ve cam alanına göre değişimi 
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Bina cam yüzeyinin toplam bina dış yüzeyine olan oranları da % 20, % 50 ve  % 80 olarak üç farklı 
oranda programa dahil edilmiştir.  Cam yüzeyleri binanın dört cephesinde de aynı oranlardadır.  Buna 
göre farklı iklim verilerine göre DHD bir sistemdeki yıllık enerji sarfiyatlarındaki değişim Şekil 3 de 
görülmektedir.  Görüldüğü gibi ısıl yüke tesir eden parametre doğrudan sistemin enerji sarfiyatına etki 
eder durumdadır.   
 
 
 
 
SONUÇ 
 
DDS sisteminin sabit debili ve değişken debili sistemler ile karşılaştırılması sistem hakkında son 
derece faydalı sonuçlar ortaya koymuştur.  Çalışmada farklı HVAC sistemleri sistem seçimi, tasarım 
ve sistemlerin kurulmasında önemli olan enerji sarfiyatı ve maliyetler açısından karşılaştırılmıştır.  
Doğal olarak yerel şartlara göre maliyet faktörleri değişecektir.  Buna bağı olarak sistemin kullanım 
ömür maliyeti ve geri ödeme süreleri de farklılaşacaktır.  Ancak çalışma sonucunda elde edilen 
bulguların sıralamasında bu etkilerin rolünün fazla olması beklenmemelidir.  Sonuçlar göstermiştir ki 
DDS sistemi konut dışı yapılarda tasarım esnasında göz önüne alınmalıdır.  Yine bu sistem enerji 
açısından verimi düşük olan SDS-SI sistemleri yerine daha yüksek sistem verimlerine ulaşılabileceğini 
göstermektedir.  2500 m2 alana haiz bir ofis binası için geri ödeme süresi 3-4 yıl olarak gözükmektedir. 
 
İklim verilerinin, cam yüzeyinin  değişimi sadece ısıl yük üzerinde beklenen etkiyi vermekte, bağlı 
olarak sistem yükleri ve kapasiteler artmaktadır.  Ancak uygun sistemin seçilmesi aşamasında önemli 
olan parametrelerin maliyet ve sisteme bağlı enerji sarfiyatı verimliliği olacağı, ısıl konforda beklenen 
önceliklere göre sistem seçiminin yapılmasının gerekliliği görülmüştür.  
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ÖZET 
 
Absorpsiyonlu soğutma sistemleri ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılarak, hem çevre koruması hemde 
enerji tasarrufu sağlamaktadır. Sistemin yapısı diğer soğutma sistemlerine göre daha karmaşık ve 
soğutma etki katsayısı daha küçüktür; fakat atık enerjilerin ve yenilenebilir enerjilerin 
değerlendirilmesinde en uygun sistemlerdir. Sıkıştırma işlemi diğer sistemlerde kompresörle 
yapılmasına rağmen, absorpsiyonlu sistemlerde bu işlem absorber ve generatörden oluşan bir 
sistemle gerçekleştirilir. 
 
Bu çalışmada absorpsiyonlu sistemlerinin genel kavramları, kullanılan akışkan çiftleri, mekanik 
soğutma sistemleriyle kıyaslamaları yapılacaktır. Absorpsiyonlu sistemlerde soğutma etki katsayılarını 
geliştirme uygulamaları: Yoğuşturma ısısı geri kazanımı, absorpsiyonlu (soğurma) ısısı geri kazanımı, 
yoğuşma-absorpsiyon ısısı geri kazanımı olarak ele alınacaktır. Ayrıca absorpsiyonlu sistemlerde 
kullanılan çok etkili ve çok kademeli çevrim uygulamaları incelenecektir. Sistem verimini artırmak için 
yapılabilecek iyileştirmeler ve tasarım, imalat aşamasında önemli olan parametreler incelenecektir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Güneş enerjisiyle soğutma özellikle de iklimlendirme, güneş enerjisinin en yüksek olduğu mevsimlerde 
gereksinim duyulan proseslerdendir. Güneş enerjisi ülkemizde de gerek potansiyel gerekse uygulama 
olarak daha çok sıcak su ısıtmada değerlendirilmektedir. Bu sistemlerin ısıtmanın yanında soğutmada 
yapabilecek şekilde geliştirilmeleri çevre ve enerji tasarrufunda önemli rol oynamaktadır.  
 
Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde akışkan çifti olarak absorbent ve soğutucu akışkan 
kullanılmaktadır. Soğutma sistemlerinde en uygun ve en çok kullanılan akışkan çifti NH3-H2O ve H2O-
LiBr’dir [1][2]. Sistemin yapısı diğer soğutma sistemlerine göre daha karmaşık ve soğutma etki 
katsayısı daha küçüktür; fakat atık enerjilerin değerlendirilmesinde en uygun olanıdır. 
 
Son yıllarda yapılan her ne kadar güneş enerjili soğutma sistemleri üzerine önemli makaleler olsa da 
içeriği ve kontsrüksiyonundaki karmaşıklıklar sebebiyle güneş enerjisi ile soğutma, kullanım ve ticari 
yararlanma açısından diğer uygulamalar kadar yaygın değildir. Yapılacak çalışmalarla sistemi daha 
uygulanabilir hale getirilebilecektir. 
 
Absorpsiyonlu soğutma sistemi Fransız Ferdinand Carre tarafından ilk kez icat edilmiş ve 1860 yılında 
Amerika’da kendisi tarafından patenti alınmıştır [3]. İngiltere’de Pontifex ve Wood firmaları tarafından 
1887 yılında absorpsiyonlu soğutma makinası imal edilerek bu sahadaki gelişmeler hız kazanmıştır. 
 
Yirminci yüzyılın ilk yıllarında absorpsiyonlu soğutma sistemi oldukça rağbet görmüş ve uygulama 
alanları bulmuştur. 1920’li yıllardan sonra özellikle Amerika, Almanya, İtalya, İngiltere, Belçika, 
Hollanda, Rusya ve diğer bazı ülkelerde absorpsiyonlu soğutma makinalarının dizaynı ve teknolojisi 
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konusunda çalışmalar ve uygulamalar başarıyla sürdürülmüştür. Bu tarihlerde imal edilmiş olan en 
büyük absorpsiyonlu soğutma tesisi 4190 kW’lık soğutma kapasitesine sahiptir. 1950’li yıllardan sonra 
elektriğin ucuza gelmesi ve değişik boyut ve kapasitedeki kompresörlerin kullanıma geçmesiyle buhar 
sıkıştırmalı mekanik sistemler öncelik kazanmıştır 
 
19 yy’da birçok kimya ve proses sanayide kullanılan buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin yerini  
NH3-H2O çiftli absorpsiyonlu soğutma sistemi aldı. H2O-LiBr sistemleri 1940 ve 1950 yıllarda su 
soğutmalı olarak büyük binaların iklimlendirilmesinde ticari olarak kullanılmaya başladı. Sistemin 
çalışabilmesi için generatöre verilmesi gereken ısı enerjisi, doğal gaz veya fuel-oil yakıtlarını kullanan 
kazanlardan elde edilen buhar veya sıcak sudan sağlanmaktaydı. 1970 yıllarda gerekli ısı enerjisinin 
sağlanmasında değişik yöntemler arandı ve güneş enerjisi kısa bir sürede kendini gösterdi. 
 
Yakıt maliyetlerinin artması ve kimya sanayisinde olduğu gibi birçok proseste düşük sıcaklıktaki  
(90-1000C) ısı enerjileri atmosfere atılmaktaydı. Bu nedenle düşük sıcaklıkla soğutma yükü 
sağlayabilen absorpsiyonlu sistemlerin kurulması atılan ısıdan ihtiyacın karşılanması gibi çok büyük bir 
avantaj sağlamaktadır. 
 
 
 
 
2. ABSORPSİYONLU SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN İLKELERİ 
 
Absorpsiyonlu soğutma çevrimleri iki akışkan çiftiyle çalışan sistemlerdir. Generatörde buharlaşarak 
soğutma işlemini yapan soğutucu akışkan ve absorberde soğurma işlemini yapan absorbentten 
oluşmaktadır. Tablo 1’de üzerinde çalışmalar yapılan akışkan çiftleri verilmektedir [1][2[3][4]. 
 
Tablo 1. Üzerinde çalışma yapılan akışkan çiftleri 
 

SOĞUTUCU AKIŞKAN ABSORBENT 
Amonyak Kalsiyumklorür (CaCl2) 
Amonyak Stronsiyumklorür (SrCl2) 
Amonyak Heptanol 
Amonyak Trietanol amin 
Amonyak Gliserol 
Amonyak Silikon yağ 
Amonyak Lidyum nitrat (LiNO3) 
Amonyak Lidyum bromid (LiBr2) 
Amonyak Çinko bromid (ZnBr) 
Amonyak Sodyumtiosiyanat (NaSCN) 
Amonyak Lidyumtiosiyanat (LiSCN) 
Amonyak N Metil 2 pirrolidon (NMP) 
Amonyak Metil ε kaprolactan (MCL) 
Amonyak Dimetil metil fosfonat (DMMP) 
Amonyak Tetraetilen glikol dimetil eter (DMETEG) 
Amonyak Dimetil formamid (DMF) 
Su Lidyum bromür (LiBr) 
Metil amin Su 
Metil klorid Tetraetil glikol 
R 12 Dimetilasitamid 
R 12 Siklohexanon 
R 21 Dimetil etil ester 
R 22 Dimetil formamid 
R 22 Siklohexanon 
R 22 Dimetil asit amid 
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Tek kademeli absorpsiyonlu soğutma çevrimlerinde, yüksek basınçtaki soğutucu akışkan buharı 
yoğuşturucuda sıvı faza dönüştürüldükten sonra düşük buharlaştırıcı basıncına kısılır. Buharlaştırıcı 
vasıtasıyla ortamdan ısı çekilerek soğutma yükü sağlanır. H2O-LiBr akışkan çiftli sistemlerde 
absorbent de herhangi bir buharlaşma olmadığından basit bir distilasyon yeterli olmaktadır; fakat  
NH3-H2O akışkan çiftli sistemlerde absorbentin buharlaşabilen bir madde olması daha kompleks bir 
distilasyon ünitesinin kullanılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, soğutucu akışkan buharının tam 
olarak ayrılabilmesi için bu sistemlerde zenginleştirme kolonu kullanılmaktadır. Zenginleştirme kolonun 
da generatör üstüyle direkt temaslı üst üste akışkan havuzlarından oluşmuş analizör denilen bir kısım 
bulunur. Zengin çözelti bu tepsilerden aşağı doğru taşarak süzülürken generatörden yükselen buharı 
soğutur. Böylece soğutucu akışkanla (NH3) birlikte buharlaşan absorbentin (H2O) yoğuşması sağlanır. 
NH3-H2O’lu sistemlerde zenginleştirme kolonunun kullanılması zorunludur çünkü; amonyakla beraber 
suyun buharlaştırıcıya girmesi suyun donmasını ve sistemde istenmeyen durumların oluşmasına 
neden olur.  
 
Absorpsiyonlu soğutma sistemleri buhar sıkıştırma sistemlerine genel olarak benzemekle beraber bu 
sistemlerde kompresörün yerini absorber, generatör, genleşme valfi ve solüsyon pompası almaktadır.  
 
 
 
 
3. ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİYLE MEKANİK BUHAR SIKIŞTIRMA 
SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
 
1. Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde hareketli parçaların az olmasından dolayı sessiz 

çalışabilmektedirler.  
2. Absorpsiyonlu soğutma sistemleri düşük buharlaştırıcı sıcaklıklarında avantajlıdır. Bunun nedeni 

buhar sıkıştırmalı sistemdeki kompresördeki sürtünmelerden dolayı güç kayıplarının ve aşırı 
kızdırma problemleri bu sistemlerde söz konusu değildir. 

3. Absorpsiyonlu soğutma sistemleri kolay ayarlanabilir, kontrol edilebilir ve uzun ömürlüdür. 
4. Absorpsiyonlu soğutma sistemleri % 0-100 arasında değişebilen soğutma yükü sağlayabilir. 
5. Sıcaklık değişimleri, genleşme valfindeki küçük değişimlerle korunabilir. 
6. Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde buharlaştırıcı basınç ve sıcaklıklarında azalma olduğunda 

soğutma kapasitesinde çok az bir düşme olur. 
7. Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde hızlı bir soğutma yükü sağlanır.  
8. Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinde buhar sıkıştırmalı sistemlerinde kullanılan elektrik enerjisinin 

% 2-9 kullanılmaktadır. 
9. Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin farklı elemanlarının küçük bir alana yerleştirme gerekliliğinde 

simetrik olarak yerleştirmeyle etkili bir çalışma sağlanabilmektedir. 
10. İlk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen bakım gerektirmemesi ve arızalanmanın az 

olması sistemi avantajlı kılmaktadır. 
 
 
 
 
4. ABSORPSİYON ÇEVRİMLERİ ve TERMİNOLOJİSİ 
 
Absorpsiyon çevrimleri terminolojilerine göre Tablo 2'de gösterildiği gibi sınıflandırılabilir. Bu çalışmada 
absorpsiyonlu sistemlerin kademe sayılarına, kullanılan akışkan çiftlerine ve etkilerine göre 
incelemeleri yapılmıştır. Çok etkili soğutma sistemlerinin soğutma etki katsayıları ideal çevrimlerinkine 
eşit olmaktadır. Çevrimlerin kademe sayıları sistemde bulunan absorber sayısına göre değişimi 
göstermektedir.  
 
Geliştirilen absorpsiyon çevrimleri Tablo 3'de verildiği gibi temel amaçlarına göre üç temel kategoride 
toplamak mümkündür. Buradaki performans geliştirme kategorisi yoğuşturma ısısı geri kazanımını, 
absorpsiyon ısısı geri kazanımını, absorpsiyon/yoğuşma ısısı geri kazanımını ve buharlaştırıcı ısı 



   ________________________________________  102  _______ 
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
 

miktarının artırılmasını içermektedir. Geliştirilmiş olan çevrimler basınç-çözelti sıcaklık diyagramlarında 
gösterilerek çalışma prensipleri açıklanmaya çalışılmıştır [5][14].  
 
 
Tablo 2. Absorpsiyon çevrimlerinde kullanılan terminolojiler 
 

TERMİNOLOJİ TANIM 
Etki Sayısı Soğutma sağlayan kısım sayısı 
Kademe Sayısı Buharlaştırıcı ve absorber kısımlarındaki çözelti devrelerinin sayısı 
Akışkan Çiftinin Sayısı Birbiriyle karışmayan faklı akışkan çiftlerinin sayısı 
Temel Çevrim Tek kademeli çevrim 
Isı Aktarma Ünitesi Isı değiştirici kısmı 
Zengin Çözelti Soğutucu akışkanca zengin 
Fakir Çözelti Soğutucu akışkanca fakir 
Sıcaklık Artışı Isı çekilen ve atılan ortamlar arasındaki sıcaklık farkı 

Resorpsiyon Düşük sıcaklıklı generatörle sağlanan soğutma yükünün yüksek 
sıcaklıklı absorber tarafından kullanıldığı ikili çevrimler 

İkili Çevrim Isı alışverişinde bulunan ikili çevrim 
Hibrid Absorpsiyon ve sıkıştırma proseslerini içeren çevrim 

 
 
Tablo 3. Geliştirilen absorpsiyon çevrimlerin temel amaçlarına göre sınıflandırılması 
 

TEMEL 
AMAÇ 

ISI 
KAZANIMI 

TEK AKIŞKAN ÇİFTİ İKİ AKIŞKAN ÇİFTİ ÜÇ AKIŞKAN ÇİFTİ 
Tek 
Kademeli 

Çift 
Kademeli 

Üç 
Kademeli 

  

Performans 
Geliştirme  

Absorpsiyon 
ısısı geri 
kazanımı 

GAX İki etkili 
GAX 

Üç etkili 

RA Geliştirilmiş 
RA 

 

Yoğuşma 
ısısı geri 
kazanımı 

Çift etkili Üç etkili  İki etkili  
Üç etkili    
Dört etkili 
Altı etkili 

Absorpsiyon 
yoğuşma 
ısısı geri 
kazanımı 

  Resorpsiyon Üç etkili Üç etkili 
 İki etkili Yedi etkili 

Üç etkili  
Dört etkili 
Beş etkili 
Altı etkili 

Buharlaşma 
ısısı geri 
kazanımı 

İlave 
soğutma 
çevrimi 

    

 
 
 
 
5. TEK ETKİLİ SOĞUK SU ÜRETİCİLER (Chillers) 
 
 
Şekil 1.’de ticari olarak bulunabilecek, tek etkili indirekt yakma sistemli sıvı soğutucu gösterilmektedir. 
Tablo 4.’te ise bu tür bir soğutucunun tipik özellikleri verilmektedir[15]. 
 
Büyük kapasiteli tek-etkili makinaların ARI (Air Conditioning and Refrigeration İnstitute) deneme 
koşullarında soğutma etkinliği katsayısı (COP) 0.7 – 0.8 değerlerindedir. 
 
Bu performansı artırmak için geliştirilen ve üzerinde çalışılan bazı çevrimler sonraki bölümlerde ele 
alınmıştır. 
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Tablo 4. Tipik tek etkili indirekt-yakma sistemli su-lityum bromid absorpsiyonlu soğutucunun (chiller) 
özellikleri[15]. 
 

Verimlilik Özellikleri  
Buhar giriş basıncı 60-80 kPa  (Manometrik) 
Buhar gereksinimi 
(Her kW soğutma için) 

1.48-1.51 kW 

Sıcak akışkan giriş sıcaklığı 115-132 oC aralığında. Atık ısı uygulamaları için 
88oC gibi mümkün olduğunca küçük (Örneğin 
güneş enerjisi uygulamaları için). 

Gerekli ısı kapasitesi 
(Her kW soğutma için) 

1.51 – 1.54 kW 

Soğutma suyu giriş sıcaklığı 30 oC 
Soğutma suyu debisi  
(Her kW soğutma için) 

65 mL/s  - 115 mL/s 

Soğutulmuş su sıcaklığı 6.7 oC  
Soğutulmuş su debisi 
(Her kW soğutma için) 

43 mL/s (bazı küçük makinalar için 47 mL/s) 

Elektriksel güç gereksinimi 
(Her kW soğutma için) 

3 ile 11 W, Bazı küçük makinalarda minimum 1 W 

Fiziksel Özellikler  
Nominal kapasiteler 180 – 5800 kW, bazı küçük makinalarda 18 –35 

kW kapasitelerde 
Uzunluk 3.3 – 10 m, bazı küçük makinalarda 0.9 m kadar 

düşük boyutlarda.  
Genişlik 1.5 – 3.0 m, bazı küçük makinalarda 0.9 m kadar 

minimum değerlerde 
Yükseklik 2.1 – 4.3 m, bazı küçük makinalarda 1.8 m kadar. 
Çalışır durumda kütlesi 5 – 50 ton, bazı küçük makinalarda 320 kg kadar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. İki-gövdeli Su-Lityum bromid çevrim akışkanlı absorpsiyonlu su soğutucu. 

Soğutulmuş su 

Yoğuşturan su 
çıkış 

Buhar 

Yoğuşturan su 

Soğutkan Pompası 

Isı değiştirici 

Çözelti Pompası 
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6. PERFORMANSI ARTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN ÇEVRİMLER [5] 
 
6.1. Yoğuşma Isısı Geri Kazanım Çevrimleri 
 
6.1.1. İki ve Üç Etkili Çevrimler 
 
Şekil 2(a)'da iki etkili H2O-LiBr çevrimi gösterilmektedir. Generatördeki (G1) soğutucu akışkan buharı 
yoğuşturucuda (C1) yoğuşmakta ve buharlaştırıcıya (E) gelmektedir. Yoğuşturucuda (C1) atılan 
yoğuşma ısısı generatör (G2) ısısı için kullanılmaktadır. Generatördeki (G2) soğutucu akışkan buharı 
yoğuşturucuda (C2) yoğuşmakta ve C1'deki soğutucuyla birleşerek buharlaştırıcıya (E) girmektedir. 
Generatörlerdeki (G1 ve G2) fakir çözelti absorberde (A) karışarak buharlaştırıcıdaki soğutucu 
akışkanı absorplamaktadır. Paralel tip iki etkili çevrimlerde absorberdeki (A) fakir çözelti generatörlere 
(G1 ve G2) seri olarak girmektedir. Sistemde sadece bir generatöre (G1) dışarıdan ısı verilmesine 
rağmen diğer iki generatörde de soğutucu akışkan absorbentten ayrılmaktadır. Bu çevrimlerde 
buharlaştırıcı (E) kısmında iki kat daha fazla soğutucu akışkan buharlaştığından, ideal soğutma etki 
katsayıları 2'den büyük olmaktadır. İki etkili çevrimler absorpsiyonlu çevrimlerin geliştirilmesinde temel 
oluşturmakta ve ticari olarak da kullanılmaktadır.  
 
Şekil 2(b)'de üç etkili H2O-LiBr çevrimi gösterilmektedir. Burada absorberdeki fakir çözelti 
generatörlere (G1, G2 ve G3) seri olarak dağıtılmaktadır. Bu çevrimde sadece bir generatöre (G1) ısı 
verilmesine rağmen üç generatörde soğutucu akışkan absorbentten ayrılmaktadır. Bu çevrimlerin ideal 
soğutma etki katsayıları 3'den büyük olmalarına rağmen halen ticari olarak üretilmemektedir [6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2.(a) İki etkili çevrimin P-T diyagramı 
   (b) Üç etkili çevrimin P-T diyagramı 
 
 
6.1.2. Üç ve Dört Etkili Hibrid Çevrimler 
 
Şekil 3(a)'da soğutma etki katsayısının artırılmasının yanında sıcaklık artışı da sağlayan üç etkili 
resorpsiyonlu hibrid bir çevrim gösterilmektedir. Bu sistem iki etkili çevrimi, resorpsiyon çevrimi ve 
yüksek basınç kısmındaki kompresörü içermektedir. Generatördeki (G1) soğutucu akışkan buharı 
yoğuşturucuda (C1) yoğuşmakta ve yoğuşamayan soğutucu akışkan buharı kompresör tarafından 
sıkıştırıldıktan sonra yoğuşmaktadır (C0). Yoğuşturucularından (C0 ve C1) atılan ısı sırasıyla 
generatörlerde (G1 ve G2) kullanılmaktadır. G2 generatöründeki soğutucu akışkan buharı C2 
yoğuşturucusunda yoğuşarak C1'deki soğutucu akışkanla karışarak buharlaştırıcıya (E) girer. 
Buharlaştırıcıdan çıkan akışkan buharı absorber (A2) tarafından soğrularak düşük sıcaklık 
generatörüne (G3) girer. Absorberden atılan ısı (A2) generatör (G3) için kullanılır ve karışım solüsyon 
pompası tarafından generatörlere (G1 ve G2) pompalanır. Bu iki çevrimde soğutma etkisi 
buharlaştırıcıyla (E) ve generatörle (G3) sağlanır. Generatör (G1) ısısının bir kısmının yoğuşturucudan 
(C0) sağlanması durumunda ideal soğutma etki katsayısı 3'den büyük olmaktadır.  

Ba
sı

nç
 (k

Pa
) 

Ba
sı

nç
 (k
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) 

Çözelti Sıcaklığı (°C) Çözelti Sıcaklığı (°C) 
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Şekil 3.(a) Üç etkili resorpsiyonlu hibrid bir çevrimin P-T diyagramı 
  (b) Dört etkili hibrid bir çevrimin P-T diyagramı 
 
 
Şekil 3(b)'de Şekil 2(b)'de gösterilen üç etkili siteme kompresör eklenerek oluşturulan dört etkili hibrid 
bir çevrim gösterilmektedir. Bu çevrimde generatöre (G1) gereken ısının yoğuşturucudan (C0) 
sağlanmasıyla ideal soğutma etki katsayısı 3'den büyük olmaktadır. Çevrimlerin etki ve kademe 
sayıları artırılarak sistem performansı artırılmaktadır; fakat çok etkili sistemlerde akışkan çiftlerinin 
kritik sıcaklıkları sınırlayıcı rol oynamaktadır. 
 
 
6.2. Absorpsiyon Isısı Geri Kazanım Çevrimleri 
 
6.2.1. Generatör Absorber Isı Değişim Çevrimleri (GAX) 
 
Bu çevrimler tek kademeli sistemlere uygulanabilmektedir. Generatör ve absorberde çakışan sıcaklık 
miktarlarına göre soğutma etki katsayıları artmaktadır. Şekil 3(a)’da generatör absorber ısı değişim 
çevrimi gösterilmektedir. Çevrimde absorberden generatöre transfer edilen ısı miktarına göre soğutma 
etki katsayısı 1’den büyük olmaktadır. NH3-H2O akışkan çifti kullanılan GAX çevrimlerinde transfer 
edilebilecek ısı miktarları fazladır. Bu çevrimlerin iki kademeli olarak tasarlanmasıyla performansları 
artırılabilmektedir. Şekil 4(b)’de yüksek basınç devresi (G1 ve A1) ve düşük basınç devresinden  
(G2 ve A2) oluşan generatör absorber ısı değişim çevrimi gösterilmektedir [7][8].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4.(a) Generatör absorber ısı değişim çevriminin P-T diyagramı 
 (b) İki kademeli generatör absorber ısı değişim çevriminin P-T diyagramı 
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6.2.2. Rejeneratif Absorpsiyonlu Çevrimler (RA) 
 
Şekil 5’de gösterildiği gibi rejeneratif absorpsiyonlu çevrimlerde GAI çevrimlerinden daha fazla sıcaklık 
aralıkları çakışmaktadır. Düşük basınçtaki absorberinden (A1) atılan ısı generatör (G1) ısısı olarak 
kullanılmaktadır. Absorberden (A1) çıkan çözelti sıkıştırılarak bir kısmı generatörlere (G1 ve G2)  diğer 
kısmı da  orta basınç absorberine (A2) gider. Sonuç olarak generatör (G1) ve absorberde (A1) çakışan 
sıcaklık aralıkları artmıştır. Şekil 7’de gösterilen [1] kısmı GAX çevriminde çakışan sıcaklık aralığını ve 
[1][2] kısmı rejeneratif absorpsiyonlu çevrimde çakışan sıcaklık aralığını göstermektedir. Rejeneratif 
absorpsiyonlu çevrimlerin soğutma etki katsayıları GAX çevrimlerinin yaklaşık 1,3 katıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Rejeneratif absorpsiyonlu çevriminin P-T diyagramı 
 
 
6.2.3. İki Etkili Orta Basınç Çevrimleri 
 
Şekil 6’de absorpsiyon ısısının kullanıldığı iki etkili orta basınç çevrimleri gösterilmektedir. Bu 
çevrimlerde absorber ısısı (A1) generatörde (G2) kullanılmaktadır. Dolayısıyla yüksek basınç tek etkili 
çevrimlerle aynı seviyede tutulabilir. İdeal soğutma etki katsayısı bu sistemlerde yaklaşık 2’dir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6. İki etkili ara basınç çevriminin P-T diyagramı 
 
 
6.2.4. Resorpsiyonlu Üç Etkili Düşük Basınç Çevrimleri 
 
Şekil 7’de iki etkili orta basınç çevrimini içeren iki etkili resorpsiyonlu çevrimin diyagramı 
gösterilmektedir. Generatördeki (G1) soğutucu akışkan buharı yoğuşturucu ve buharlaştırıcıdan sonra 
diğer generatörlerden (G2 ve G3) gelen çözeltilerle absorberde (A2) karışır. Absorberden (A2) ayrılan 
çözelti ikiye ayrılarak generatörlere (G1 ve G2) gider. Isısı absorberdeki (A1) absorpsiyon ısısı 
tarafından karşılanan generatördeki (G2) soğutucu akışkan buharı diğer generatörden (G1) gelenle 
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karışarak yoğuşturucuya girer. Generatördeki (G3) soğutucu akışkan buharı absorber (A1) tarafından 
soğrulur. Bu çevrimde soğutma yükü buharlaştırıcıdan ve generatörden (G3) sağlanır. Çevrimin 
soğutma etki katsayısı yaklaşık 3’dür.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7. İki etkili ara basınç çevriminin P-T diyagramı 
 
 
6.3. Absorpsiyon-Yoğuşma Isısı Geri Kazanım Çevrimleri 
 
6.3.1. Tek Akışkan Çiftli İki Kademeli Üç Etkili Çevrimler 
 
Şekil 8’de yüksek ve düşük sıcaklık kademelerinden oluşan tek akışkan çiftli iki kademeli üç etkili bir 
çevrim gösterilmektedir. Generatördeki (G1) soğutucu akışkan buharı yoğuşturucuda (C1) 
yoğuştuktan sonra diğer yoğuşan (C2) soğutucu akışkanla karışarak buharlaştırıcıya (E) gider. 
Yoğuşturucu (C1) ve absorberden (A1) atılan ısı generatör (G2) ısısı olarak kullanılır. Bu çevrimlerin 
ideal soğutma etki katsayıları 3’e eşittir [9].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8. Tek akışkan çiftli iki kademeli üç etkili bir çevrimin P-T diyagramı 
 
 
6.3.2. İki Kademeli Dört Etkili Çevrimler 
 
Şekil 9’da yüksek sıcaklıkta tek etkili (G1 ve A1) ve düşük sıcaklıkta iki etkili (G2, G3 ve A2) 
çevrimlerden oluşan iki kademeli dört etkili bir çevrimin diyagramı gösterilmektedir. Absorberden (A1) 
ve yoğuşturucudan (C1) atılan ısılar generatörlerdeki (G2 ve G3) soğutucu akışkanın buharlaştırılması 
için kullanılmaktadır. Bu çevrimlerde dışarıdan G1 generatörüne bir birim ısı verilmesine karşın 
buharlaştırıcıda dört birim soğutucu akışkan buharlaşmaktadır. Bu çevrimlerin ideal soğutma etki 
katsayıları 4’e eşittir [9]. 
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Şekil 9. İki kademeli dört etkili bir çevrimin P-T diyagramı 
 
6.3.3. İki Akışkan Çiftli İki Kademeli Üç Etkili Çevrimler 
 
Şekil 10’da yüksek sıcaklıkta NH3-H2O akışkan çifti kullanılan tek etkili (G1, C1, E ve A1) ve düşük 
sıcaklıkta H2O-LiBr akışkan çifti kullanılan tek etkili (G2, C2, E ve A2) çevrimden oluşan iki akışkan 
çiftli iki kademeli üç etkili çevrim gösterilmektedir. Generatördeki  (G2) soğutucu akışkanın 
buharlaşması için gereken ısı absorber ve yoğuşturucudan (A1 ve C1) sağlanmaktadır. Bu 
çevrimlerde üç birim soğutucu akışkan buharlaştırıcıda buharlaşmaktadır. Bu çevrimlerin ideal 
soğutma etki katsayıları 3’e eşittir [10][11].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 10. İki akışkan çiftli iki kademeli üç etkili çevrimin P-T diyagramı 

 
6.3.4. Adsorpsiyonlu Üç Etkili Çevrimler 
 
Şekil 11’da yüksek sıcaklıkta NH3-NiCl2 adsorpsiyon (D, C1, E1 ve R) ve düşük sıcaklıkta iki etkili 
H2O-LiBr çevriminden (G2, C2, G3, C3, E2 ve A) oluşan adsorpsiyonlu üç etkili çevrim 
gösterilmektedir. Bu çevrimlerin ideal soğutma etki katsayıları yaklaşık 3’dür [12].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 11. Adsorpsiyonlu üç etkili çevrimin P-T diyagramı 
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6.3.5. Resorpsiyonlu Üç Kademeli Çevrimler 
 
Şekil 12’de üç etkili H2O-LiBr (G1, G2, G3, C1, C2, C3, E1 ve A1) ve tek etkili resorpsiyonlu NH3-H2O 
(G4, C4, E2, A2, A3 ve D) çevrimlerinden oluşan resorpsiyonlu üç kademeli çevrim gösterilmektedir. 
NH3-H2O çevrimindeki yoğuşma ve absorpsiyon ısısı H2O-LiBr çevriminin buharlaşma ısısını 
karşılamaktadır. Üç etkili çevrimdeki generatörlerin (G2 ve G3) ısıları yoğuşturuculardan (C1 ve C2) 
sağlanmaktadır. Absorber ve yoğuşturucudan (C4, A2, A3) atılacak ısı miktarı yoğuşturucu (E1) 
tarafından sağlanmaktadır. Bu çevrimlerin ideal soğutma etki katsayıları 1,2 civarındadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 12. Resorpsiyonlu üç kademeli çevrimin P-T diyagramı 
 
 
6.3.6. Dört Etkili Çevrimler 
 
Şekil 13’de yüksek sıcaklıkta NH3-H2O akışkan çifti kullanılan tek etkili (G1, C1, E1 ve A1) ve düşük 
sıcaklıkta H2O-LiBr akışkan çifti kullanılan iki etkili (G2, G3, C2, C3, E2 ve A2) çevrimden oluşan dört 
etkili çevrim gösterilmektedir. Generatör (G2 veG3) ısıları sırasıyla yoğuşturucular (C1 ve C2) 
tarafından sağlanmaktadır. Çevrimdeki E1 buharlaştırıcısı C3 yoğuşturucusunu ve A2 absorberini 
soğutmak için kullanılmaktadır. Bu çevrimlerin ideal soğutma etki katsayıları 4’e eşittir [9].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 13. Dört etkili çevrimin P-T diyagramı 
 
 
6.3.7. Beş Etkili Çevrimler 
 
Şekil 14’de yüksek sıcaklıkta NH3-H2O akışkan çifti kullanılan tek etkili (G1, C1, E ve A1) ve düşük 
sıcaklıkta H2O-LiBr akışkan çifti kullanılan iki etkili (G2, G3, C2, C3, E ve A2) çevrimden oluşan beş 
etkili çevrim gösterilmektedir. Bu çevrimde soğutma yükü hem NH3-H2O hem de H2O-LiBr 
çevrimlerinde sağlandığından dolayı ideal soğutma etki katsayıları 5 olmaktadır [9].  
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Çözelti Sıcaklığı (°C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 14. Beş etkili çevrimin P-T diyagramı 
 
6.3.8. Altı Etkili Çevrimler 
 
Şekil 15’de yüksek sıcaklıkta tek etkili NH3-H2O (G1, C1, E ve A1) ve düşük sıcaklıkta üç etkili  
H2O-LiBr (G2, G3, G4, C2, C3, C4, E2 ve A2) çevrimlerinden oluşan altı etkili çevrim gösterilmektedir. 
E1 buharlaştırıcının sıcaklığı E2’den büyük olduğundan yoğuşturucu ve absorber (C4, A2) ısılarının 
çekilmesi için kullanılmaktadır. Bu çevrimlerin ideal soğutma etki katsayıları 6 olmaktadır [9].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 15. Altı etkili çevrimin P-T diyagramı 
 
6.3.9. Üç Akışkan Çiftli Üç Kademeli Üç Etkili Çevrimler 
 
Şekil 16’da yüksek sıcaklıkta tek etkili H2O-Nitrat (G1, C1, E1 ve A1) , orta sıcaklıkta tek etkili H2O-
LiBr (G2, C2, E2 ve A2) ve düşük sıcaklıkta tek etkili H2O-LiBr (G3, C3, E3 ve A3) çevrimlerden 
oluşan üç akışkan çiftli üç kademeli üç etkili çevrim gösterilmektedir. G2 generatörü için gereken ısı 
C1 yoğuşturucusundan ve A1 absorberinden, G3 generatörü için gerekli olan ısı ise C2 
yoğuşurucusundan sağlanmaktadır. Bu çevrimlerin ideal soğutma etki katsayıları 3’dür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 16. Üç akışkan çiftli üç kademeli üç etkili çevrimin P-T diyagramı 
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6.3.10. Üç Akışkan Çiftli Yedi Etkili Çevrimler 
 
Şekil 17’da yüksek sıcaklıkta (G1, C1, E ve A1) ve orta sıcaklıkta (G2, C2, E ve A2) iki tane  
H2O-NaOH ve düşük sıcaklıkta H2O-LiBr (G3, C3, E ve A3) çevrimlerinden oluşan üç akışkan çiftli 
yedi etkili çevrim gösterilmektedir. Geliştirilen en fazla etki sayısına sahip olan bu çevrimlerin ideal 
soğutma etki katsayıları 7’dir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 17. Üç akışkan çiftli yedi etkili çevrimin P-T diyagramı 
 
 
6.4. Buharlaşma Isısı Geri Kazanım Çevrimleri 
 
Şekil 18’de buharlaşma ısısının kullanıldığı resorpsiyonlu çevrim gösterilmektedir. Bu çevrimlerde 
soğutma yükü buharlaştırıcının çektiği buharlaşma ısısı ve generatöre verilmesi gereken gizli ısı 
miktarı kadar olmaktadır. İdeal soğutma etki katsayısı bu çevrimlerde 1’den büyük olmaktadır [13].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 18. Resorpsiyonlu çevrimin P-T diyagramı 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada absorpsiyonlu sistemlerinin genel kavramları, kullanılan akışkan çiftleri, mekanik 
soğutma sistemleriyle kıyaslamaları yapılmıştır. Geliştirilmiş olan absorpsiyonlu çevrimler 
sınıflandırılarak incelenmiştir. Absorpsiyonlu sistemlerde soğutma etki katsayılarını geliştirme 
uygulamaları: Yoğuşturma ısısı geri kazanımı, absorpsiyonlu (soğurma) ısısı geri kazanımı, yoğuşma-
absorpsiyon ısısı geri kazanımı olarak ele alınmıştır. Sistemlerin çalışmaları P-T diyagramlarında 
gösterilerek çalışma şekilleri anlatılmaya çalışılmıştır. Absorpsiyonlu makinaların bunlar ve benzeri 
çevrimlerle soğutma etkinliklerinin arttırılması çalışmaları sürdürülmektedir. 
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LEJYONER HASTALIĞINA KARŞI MEKANİK TESİSATTA 
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

 
 

Rüknettin KÜÇÜKÇALI 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada lejyoner hastalığı tanımlanmakta ve mekanik tesisatla ilişkisi verilmektedir. Mekanik 
tesisat vasıtası ile yayılan bu hastalığın önlenmesi için öncelikle risk taşıyan tesisat bölümleri 
sıralanmıştır. Bunlar tek tek ele alınarak incelenmiştir.Proje, uygulama, malzeme seçimi ve işletme 
bakım aşamalarında yapılabilecekler üzerinde durulmuştur. Önemli konuların altı çizilmiş ve önlemler 
gruplanmıştır. Tanısı giderek daha kesin yapılan bu hastalık, tesisat sektörü için bir gerçektir. Bu 
gerçeğin sektöre yansıması son haliyle yazıda özetlenmeye çalışılmıştır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Lejyoner hastalığı son yıllarda daha çok görülür veya bilinir hale gelmiştir. Bu konudaki kayıtlar çok 
sağlıklı değildir. Bu hastalığın, tanısıyla kayda geçenin çok üzerinde var olduğu bilinmektedir. Hastalık 
tanındıkça kayıtları daha sağlıklı bir hale gelmektedir. Örneğin, İngiltere’de yılda 1000 üzerinde hasta 
hastane kayıtlarında yer almaktadır. Bu hastalık, Lejiyonella bakterisi (Legionella pneumophilla) 
tarafından oluşturulan ve ölüme yol açabilen ciddi bir zatürre hastalığı biçimidir. Lejiyonella nemli ve 
sulu ortamda yaşar ve çoğalır. En yaygın bulaşma yolu binalardaki sıhhi tesisat ve klima tesisatıdır. 
Özellikle oteller, hastaneler iş merkezleri ve fabrikalar gibi büyük sistemlerde karşılaşılır.   
 

 
1- Solunabilen aerosolde (pülverize haldeki su ile hava karışımında) su tanecik 

büyüklükleri 1 ila 5 mikron çap aralığındadır. Tanecik çapı küçüldükçe tehlike riski 
artar. Çünkü 5 mikron ve altındaki su zerrecikleri Akciğerin en derin noktalarına kadar 
geçebilir ve bunlar tekrar kolayca dışarı atılamaz. Öte yandan küçük tanecikler hava 
akımları ile çok uzak mesafelere (soğutma kulelerinden 3 km mesafelere kadar) 
taşınabilir. 

2- Lejyoner hastalığının oluşabilmesi için Lejiyonella bakterisi ile kirlenmiş suyun 
aerosol halinde solunması gerekir. Böylece mikrop akciğere ulaşarak hastalığı 
oluşturabilir.  

3- Hastalık riski solunan mikrop sayısı ile orantılıdır. Solunan aerosol ne kadar 
yoğun bir biçimde Lejiyonella ile kirlenmişse ve bu aerosol ne kadar yoğun ise, aynı 
oranda hastalığa yakalanma riski vardır.  

4- Bir diğer önemli risk faktörü de temas süresidir. Duş yaparken temas süresi 
dakikalar mertebesindedir. Halbuki bir terapi havuzunda veya jakuzide bu süre 
daha uzundur. Örneğin bir soğutma kulesinden kaynaklanarak kirlenmiş bir binada 
ise her gün 8-10 saat temas süresi söz konusudur. Hastanelerde veya evlerde 
karşılaşılan bazı özel durumlarda ise sürekli temas mümkündür. 

5- Özetle lejyoner hastalığı riski havadaki Lejiyonella sayısı, solunum hızı ve solunum 
süresiyle artmaktadır. 
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Hastalığın geçişiyle ilgili şema Şekil 1’de görülmektedir. Bu şemada çevresel kaynaktan başlayarak, 
klinik olaya ulaşıncaya kadar olan olaylar ve etkiyen faktörler özetlenmiştir.  
 
Lejiyonella bakterisi doğada ve su kaynaklarında bulunmaktadır. Şebeke suyu ne kadar iyi 
şartlandırılırsa şartlandırılsın, bu suda hastalık mikrobu bulunabilmektedir. Önemli olan bu yolla binaya 
ulaşan su içinde, binada bakterinin üreyip çoğalabilmesi için uygun ortamın yaratılmamasıdır. 
Hastalığın geçişindeki zincirin en önemli üç halkası, yani  
a) çoğalma,  
b) yayılma,   
c) geçiş, 
mekanik tesisatta meydana gelmektedir. Buna göre hastalıkla mücadelenin esas alanı bina tesisatı 
olmaktadır. Bu alanda hastalık, 
a) iyi mühendislik tasarımı  
b) doğru uygulama  
c) iyi bakım ve işletme ile önlenebilir.  
 

 
Hastalığın bulaşabilmesi için mutlaka Lejiyonella bakterisi ile kirlenmiş suyun pülverize 
hale gelmesi, bu mikroplu aerosollerin solunması gerekmektedir. Buna göre bu hastalıkla 
mücadele için; 
1- Tesisatta Lejiyonella bakterisinin üreyebileceği uygun ortamı yaratmamak  

Gereklidir. 
2- Pülverize su oluşturulmamalı ve bu aerosol doğrudan veya hava ile insanlara 

ulaşmamalıdır.  
3- Üreyebilen bakteriler ise dezenfeksiyon ile yok edilmelidir. 
 

 
Lejiyonellanın 40’ın üzerinde çeşidi bulunmakla birlikte en tehlikelisi ve bizim açımızdan önemli olanı 
Lejyoner hastalığını oluşturan Legionella pneumophilla cinsidir.  
 

 
Özetlersek: 
1- Lejiyonella bir bakteridir. 
2- Suda ve nemli ortamda yaşamını sürdürür. 
3- Suyun 5 – 8,5 PH değerleri yaşamı için uygun değerlerdir. 
      6,9 PH Lejiyonella’nın yaşamı için en uygun ortamı oluşturur. 
4- 5 – 68°C sıcaklık aralığı yaşamı için  sınır değerlerdir. 
5- 25 - 45°C  hızlı çoğalma sıcaklık aralığıdır. 
6- 37°C su sıcaklığında 2 saatte 2 kat çoğalır. 48 saat sonunda sayısal olarak patlama 

yaparak, tehdit edici boyuta ulaşır. 
7- Pülverize su içinde solunum yolu ile akciğerden alınır. 
8- Hastalığı alma riski, solunan mikrop sayısı ile orantılıdır. 
9- Kirlenmiş pülverize su ile temas süresinin fazla olması risk faktörünü artırır. 
10- Solunum ile alındıktan 2 – 10 gün kuluçka döneminden sonra çoğalarak enfeksiyon 

yapar. 
11- Belirtileri; kuru öksürük, solunum sıkıntısı, halsizlik, bitkinlik, başağrsı, kas 

kasılmaları, yüksek ateş vb. 
12- İnsandan insana geçtiğine dair bulgu yoktur. 
13- Türkiye’de risk, İngiltere’den daha fazla. Antalya’da  daha da fazladır. (sıcak iklim) 
14- En etkili savaşma yöntemi, bakterinin çoğalmasının ve yayılmasının önlenmesidir. 

(Hastalığın insana geçmesini önlemek için) 
15- Hastalığa yakalananlarda ölüm oranı %15 – 20 mertebesindedir. 
16- Tedavi: Makrolid grubu antibiyotikler (Eritromisin v.b.) kullanılır 
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Şekil 1. Lejiyonellanın taşınması ve insan vücuduna geçişi 
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2. BİREYLERİN ETKİLENMESİ 
 
Birçok insan Lejiyonella bakterisi almış ve bağışıklık sistemleri sayesinde hastalığa yakalanmamış 
olabilir. Normal bağışıklığı olan insanların Lejiyonella bakterisinden etkilenme olasılığı daha azdır. 
Lejyoner hastalığından etkilenmeyi kolaylaştıran faktörlerden bazıları; 
 
1- Çocukların bu hastalıktan çok az etkilendiği görülmüştür. 
2- Artan yaşla birlikte risk artar. 
3- Cinsiyet: Erkekler kadınlara göre 3 kat daha fazla etkilenmeye yatkındır. 
4- Solunumla ilgili olan mevcut hastalıklar Akciğerleri lejyoner hastalığına yatkın yapar. 
5- Kanser, şeker ve çeşitli böbrek hastalıklarıyla alkolizm gibi vücut yapısını etkileyen hastalıklar, 
6- Sigara içmek, özellikle de aşırı sigara tüketimi gibi akciğer fonksiyonlarını bozan faaliyetler, 
7- Bağışıklık sistemini etkileyen ilaç kullanımı, 
8- Bağışıklık sistemi zayıf olan  insanların bu hastalığa yakalanma olasılığı daha fazladır. 
 
 
Bu hastalıkla ilgili istatistikler fazla sağlıklı değildir. Örneğin İngiltere’de yılda yaklaşık 1000 kişi 
Lejiyonella yüzünden hastaneye yatmaktadır. Ama bu sayı çok daha fazla olabilir. Çoğu zaman 
hastalık zatürre olarak kaydedilmektedir. Türkiye’de de Lejyoner hastalığına rastlanmaktadır. Ancak 
sayı konusunda elde sağlıklı bir veri bulunmamaktadır. 
 
 
 
 
3. TESİSATTA LEJİYONELLA POTANSİYELİ OLAN YERLER 
 

 
Lejiyonella’nın büyümesi için: 
a- Sıcaklık  
20°C’nin altındaki sıcaklıklarda üreme miktarı önemsizdir.  
En uygun sıcaklık aralığı 25-45 °C arasıdır.  
En uygun sıcaklık ise; 37 °C olarak saptanmıştır. 37°C sıcaklıkta ve uygun ortamda ∼ 2 
saat içinde iki katına çıkar. 48 saat içinde de sayısal olarak patlama yaparak tehdit edici 
boyuta ulaşır. 
46°C sıcaklıkta : üremesi durur. 
50°C sıcaklıkta  : birkaç saat yaşayabilir. 
60°C sıcaklıkta  : ömrü dakikalar mertebesindedir. 
70°C sıcaklıkta  : yaşam şansı sıfıra yakındır. 
b- Suyun pH değeri : 6,9 en uygun değerdir.  
c- Ortamdaki demiroksit büyüme ve çoğalmayı hızlandırır. 
d- Hijyen : Kirler ve birikintiler kuluçka için uygun ortam oluşturur. 
 

 
 
 
Şekil 2’de binalardaki mekanik tesisatta karşılaşılan tipik tasarım sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre 
Lejiyonella için en uygun büyüme ortamları soğutma kuleleri, duşlar, terapi havuzları ve jakuzilerdir. 
Buralarda biyosidal şartlandırma yapmak gereği vardır. Kullanma suyu veya sprinkler gibi servisler ise 
ancak sıcak yaz mevsiminde büyüme için uygun sıcaklık koşullarına ulaşabilirler.  
 
Buna göre tesisatta Lejiyonella üremesine uygun olan ve lejyoner hastalığının çıkmasına neden 
olabilecek sistem ve elemanlar aşağıda sayılmıştır. Bu sistem ve elemanlardan kaynaklandığı 
belirlenen lejyoner hastalığı  vakaları mevcuttur. 
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1. Soğutma kuleleri 
2. Buharlaşmalı kondenserler 
3. Duşlar 
4. Terapi havuzları, jakuziler 
5. Nemlendiriciler (özellikle sulu tip) 
6. Süs havuz ve çeşmeleri, fıskiyeler 
7. Kullanma suyu ve spreyler (özellikle yaz aylarında) 
8. Springler sistemi (yangın söndürme sistemleri) (özellikle sıcak iklim bölgelerinde) 
9. Bina dışında bulunan su depoları (plastik, metal v.b.) güneş ışığı ile ısındıkları için 

potansiyel ortam oluştururlar. 
 

 
Soğutma kuleleri ve buharlaşmalı kondenserlerden kaynaklanan aerosollerin uzun mesafelere 
taşınabildiği ve hastalığa neden oldukları bilinmektedir. Duş başlıkları ve musluklar da solunabilen 
aerosoller oluşturmaktadır ve buradan kaynaklanan hastalıklar tanımlanmıştır. Isıtılmış havuzlar, 
terapi havuzları, hareketlendirilmiş banyo küvetleri de bilinen hastalık kaynaklarıdır. Süs havuz ve 
çeşmeleri fıskiyelerini de bu kategoride değerlendirmek mümkündür. Sulu tip nemlendiriciler ciddi 
risk kaynağını oluşturabilir. 
 
Kullanma soğuk suyu ve yangın söndürme sistemleri ise yaz mevsiminde havaların ısınmasıyla 
birlikte bakteri üremesi için çok uygun ortamlar haline gelir. 
 

 
 

Şekil 2. Dizayn sıcaklıkları ve risk oluşumu 
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4. KULLANMA SUYU SİSTEMLERİ 
 
En iyi korunan içme suyu kaynaklarında bile küçük miktarlarda mikrobiyolojik hayat formları 
bulunabilir. Bu bakteriler şebeke ile evlere taşınır. Ancak iyi bir şehir şebekesinde bu bakterilerin sayısı 
çok azdır ve zararlı düzeyde değildir. Ancak bina tesisatında uygun koşullar yaratılırsa, bu bakteriler 
hızla çoğalır ve adeta sayısal olarak patlama yaparak hayatı tehdit eden kirlenmelere yol açabilir. Su 
tankları, kullanılmayan boru sistemi parçaları, su filtreleri ve duş başlıkları bakteri ve virüslerin 
çoğalma yerleridir.  
 
Lejiyonella büyümesi için en uygun sıcaklık aralığı 20-45 °C arasıdır ve bu sıcaklıklar genellikle 
domestik su sistemlerinde söz konusu sıcaklıklardır. Hatalı tasarım, kötü bakım ve işletme Lejiyonella 
gelişmesi ve çoğalması için uygun şartları yaratabilir. Özellikle suyun durgun kalmasına veya 
çeperlerde biofilm oluşmasına imkan tanınıyorsa, bu potansiyel daha fazla olacaktır. Örneğin eğer su 
ılıksa ve kullanım kesintili ise, su depolarında ve borularında Lejiyonella üreyebilir. 
 
Evlerdeki su tesisatının Lejiyonella potansiyeli ve Lejyoner hastalığı ile ilişkisi konusunda İngiltere’de 
bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, 
 
1. Boylerin 60 °C ve üstünde set edilmesi halinde araştırma kapsamındaki evlerin 20/32 sinde 

(%62.5’unda) hiçbir Lejiyonella bakterisine rastlanmamıştır. Sadece %25’inde pozitif Lejiyonella 
örneklerine rastlanmıştır. 

2. Sıcak su cihazlarında (boyler) Lejiyonella bulunduğunda, sıcak su musluklarının çoğunda da 
Lejiyonella bulunmuştur. Cihazda Lejiyonella yokken musluklarda Lejiyonellaya çok az 
rastlanmıştır. 

3. Evlerde en büyük risk faktörü kapaksız su depoları bulundurma halinde geçerlidir.  
4. Kirli görünüşlü su içeren depolar veya yüzeyleri kirli görülen depolar daha fazla Lejiyonella riski 

taşımaktadır.  
5. Eğer soğuk su sisteminde Lejiyonella varsa, kullanma sıcak suyu sisteminde daha fazla 

Lejiyonella riski oluşmaktadır. Ancak su sıcaklığı çok önemli bir parametredir. 
 
 
 
 
5. LEJİYONELLA DEZENFEKSİYONU 
 
Lejiyonella yeteri kadar oksijen bulunan, düşük tuz oranlı, çökelen maddeler içeren  suları tercih eder. 
Biofilm ve protozoa önemli bir rol oynuyor gözükmektedir. Su tankları özellikle akış ve hareket 
olmayan bölgeleri çok iyi büyüme alanları oluşturmaktadır. Boru tesisatındaki lastik parçalar (doğal 
kauçuk), ahşap malzeme, bazı plastik cinsleri ve belirli demir veya çinko alaşımları organizmaların 
gelişmesini teşvik etmektedir. Bakır antibakteriyal bir metaldir ve büyüme koşullarına negatif etkisi 
vardır. Fakat tek başına bakır borular Lejiyonella dezenfeksiyonu için yeterli değildir.  
 
Lejiyonellaya karşı çeşitli dezenfeksiyon yöntemleri geliştirilmiştir. 1. Isıtma ve yıkama (Termik 
dezenfeksiyon)  2. Klorlama,  3. Ozonlama,  4. Yoğun ultra viyole ışığı ile muamele etmek ve 5. Anot 
oksidasyonu.  Bu yöntemler arasında termik dezenfeksiyon yöntemi en fizibil önlem olarak 
görülmüştür.  
 
a) En iyi koruyucu önlem periyodik olarak sistemi çok yüksek sıcaklıktaki su ile temizlemektir. 
Lejiyonella nüfusunun %90’ı 60 C’de 25 dakikada ölmektedir. 70 °C’de 10 dakika içinde %90’ı 
ölmektedir. Bu bir yok etme prosesidir. Bütün bakterileri öldürmek mümkün değildir. Önlemlerin tekrar 
gelişme ve çoğalmayı önlemek üzere devam ettirilmesi gerekir.  
 
b) Anot oksidasyonu pazarda göreceli olarak yeni bir önlemdir. 1998 yılında Almanya’da yok etme ve 
koruma önlemi olarak kabul edilmiştir. 
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c) Klor büyümeyi yavaşlatır, ancak Lejiyonellanın klora karşı direnci fazladır. Dezenfeksiyon için 
yüksek klor yoğunluğu gereklidir.  
 
d) Yapılan bir çalışmada Lejiyonella ile kirlenmiş su tesisatının klorla dezenfeksiyonu üzerinde 
durulmuştur. İki klorlama standardı uygulanmıştır. Her ikisine başlarken de sistem temizlenmekte, 
görülür bütün kirler ve birikintiler temizlenmekte ve sistem temiz su ile durulanmaktadır. BS6700’e 
göre tanımlanan klorlama yöntemi daha etkilidir. Fakat her iki yöntem de tamamen güvenilir değildir. 
Her iki yöntem de ilk ağızda Lejiyonella konsantrasyonunu düşürmekle birlikte, sürekli bir etki 
konusunda güvenilir değildir. Sistem tekrar kirlenebilmektedir.  
 
e) Sistemin dezenfeksiyonu iyi bakım ve işletme olmadığı sürece güvenilir bir işlem değildir. 
 
 
 
 
6. ÖNERİLER 
 
1. Yüksek riskli yerlerde soğuk su 20 °C altında depolanmalı ve dağıtılmalıdır.  
2. Sıcak su 60 °C ve üstünde depolanmalı ve sirkülasyon dönüşü 51 °C altına düşmemelidir.  
3. Haşlanmayı engellemek için musluklarda termostatik karıştırma vanaları kullanılması 

önerilmektedir.  
4. Termik dezenfeksiyonu periyodik olarak (örneğin haftada bir kere) sıcaklık en az 66 °C’ye 

çıkarılmalıdır. Bazı  kazan-boyler sistemlerinde bu program bulunmaktadır. Haftada bir gece yarısı 
boyler su sıcaklığı 1 saat süre ile 75 °C değerine yükseltilmektedir.  

5. Kullanma sıcak suyu sirkülasyonu son kullanım yerlerinin tamamına ulaşamıyorsa; su akıtılarak en 
az 5 dakika yıkama yapılmalıdır. Bu işlemin gece yarısı veya hafta sonunda insanların en az 
olduğu ve kullanım yokken yapılması tavsiye edilmektedir.  

6. Eğer sistemde plastik boru kullanılmış ise, bu boruların deforme olmamasına dikkat edilmelidir. 
Plastik borular hijyen, aşırı uzama vb. sorunlara neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.  

7. Su depoları sıkı kapanan kapaklı olmalıdır. Mümkün olduğunca temiz bir mahalde ve yerden 
yükseltilmiş olarak bulunmalıdırlar. 

8. Su depoları ve boylerler en az yılda bir kez temizlenip, yıkanmalıdır. 
9. Miks batarya kullanmaktan kaçınmalıdır. Bu bataryalarda sıcak ve soğuk su birbirine karışmakta 

ve sıcak su soğuk su hattına kaçabilmektedir. Miks batarya kullanıldığında daire girişlerindeki  
kullanma sıcak ve soğuk su branşmanlarına çekvalf monte edilmelidir. 

10. Kesintili çalışmadan mümkün olduğunca kaçınılmalı ve tesisatta suyun hareketsiz kaldığı yerler 
bulunmamalıdır.  

11. Boyler tesisatlarında içinde suyun hareketli tutularak sürekli değiştiği (DIT tip) genleşme depoları 
kullanılmalıdır. (Bakınız Şekil 3) 

12. Hidrofor tesisatında da aynı DIT tipi, içinde suyun hareketli kaldığı kapalı genleşme depoları 
kullanılmalıdır. (Bakınız Şekil 4) 

13. Boyler deposunun tamamen boşaltılabilme ve temizlenebilme imkanı olmalıdır. Boylerlerde ısıtıcı 
serpantin mümkün olduğu kadar alt seviyede bulunmalı, böylece suyun yeterince hareketi 
sağlanmalıdır.  

14. Boyler iç yüzeyleri kir tutmayan ve temizlenebilen bir malzemeyle kaplı olmalıdır. En mükemmel 
olanı cam kaplı boylerdir. 

15. Boru tesisatında çalışmayan ölü uçlar bulunmamalıdır.  
16. Hem soğuk su hem de sıcak su boruları izole edilmelidir. Yoğuşmanın önlenmesi korozyon riskini 

azaltır, boru ömrünü artırır. Ayrıca ısı kaybı da azalır.  
17. Bu borulardan birbirine ısı geçiş imkanı olmamalıdır. Duvar içinden geçen sıcak ve soğuk su 

boruları arasında yaklaşık 30 cm mesafe olmalıdır. 
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18. Yedek pompalar sürekli atıl bırakılmamalı, belirli bir program içerisinde (örneğin haftada bir) 
sırayla dönüşümlü çalıştırılmalıdır. 

19. Yüksek riskli yerlerde ayda bir duş başlıkları ve musluk kafalarının çıkartılarak, klor çözeltisinde 
dezenfekte edilmesi önerilir.  

20. Tamiratlardan sonra su yeniden verilirken sistem tamamen yıkanmalıdır.  
21. Tatil dönüşlerinde uzun süre kullanılmayan tesisatta su bir müddet akıtılarak yıkama yapılmalıdır.  
22. Bahçe sulama hortumlarının içinde, sulamadan sonra su bırakılmamalıdır.  
23. Dışarıdaki tanklar direkt güneş ışınlarına karşı korunmalı ve reflektif boya boyanmalıdır. 

Bodrumdaki tankların iyi havalandırılan bir bölgede olmasına gayret edilmelidir. Su depolarının 
toprak altında veya bodrum katta yapılması, içerisinin havuz seramiği ile derzsiz kaplanması 
tavsiye edilir. Pürüzsüz ve hijyenik tip kaplama malzemesi temizliği de kolaylaştırır. 

24. İki birleşik tank varsa; boru sisteminin simetrik olmasına ve aynı oranda dolup, boşalmalarına 
dikkat edilmelidir. Tanklardan birinin daha az çalışması ve durgun kalması en tehlikeli 
durumlardan biridir. 

25. Büyük depolarda su birkaç gün mertebesinde kalabiliyor ise, özel olarak klorlama yapılmasında 
yarar vardır. Depoda su kendi içinde en az günde 1-2 kez sirküle ettirilmelidir. 

26. Kullanma suyu ile yangın suyunun ayrı depoda depolanması uygulaması terk edilmelidir. Depo 
içindeki durgun yangın suyu hastalığın üremesi için uygun bir ortam oluşturur.  
Kullanma suyu ve yangın için ortak su deposu seçilir, su seviyesi yangın için bırakılması gereken 
seviyeye indiğinde otomatik seviye alarmı devreye girer (Şekil 4c).  

27. Suyun uzun süreli bekleme ve bayatlama durumlarında ve durağan sıcak su devrelerinde 
bakteriye karşı uygun biyolojik yok edicilerin kullanılması tavsiye edilir. 

28. Kirli ve tozlu ortamlarda işletmede sayılan önlemler daha sıkı olmalıdır. 
 
 

 
 

Şekil 3. Boyler ile kullanma sıcak suyu hazırlama şeması 
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Şekil 4a. Genleşme kabı ile hidrofor bağlantı şeması (6 bar – 33 lt’ye kadar) 
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Şekil 4b. Genleşme kabı ile hidrofor bağlantı şeması (10 bar, 80-3000 lt) 
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Şekil 4c. Su deposu kullanımı 
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7. GÜNEŞLE SU ISITMA SİSTEMLERİNDEKİ LEJİYONELLA RİSKİ 
 
Güneşli kullanma sıcak suyu ısıtma sistemleri Lejiyonella için yüksek kirlenme riski olan sistemlerdir. 
Yılın büyük kısmında sıcaklıklar 30-45 °C arasında kalmaktadır. Bu nedenle güneşle su ısıtma 
sistemlerinde çift serpantinli boyler kullanılmalı ve ikinci serpantine sıcak su kazanı gibi konvensiyonel 
bir enerji kaynağından bağlantı yapılmalıdır. Belirli zamanlarda bu kaynak yardımı ile su sıcaklığı 
yükseltilerek, sistemde termik dezenfeksiyon yapılmalıdır.  
 
Güneşle su ısıtma sistemlerine giren suyun doğru ve hijyenik şartlarda depolanması ve pompalanması 
halinde güneş kaynaklı sistemler kullanılabilir. Enerji politikaları da bu kullanımı teşvik etmektedir. 
Hollanda, Almanya gibi pek çok batı ülkesinde sıcak su üretiminde güneşten yararlanma çok yaygındır 
ve giderek de çoğalacaktır. 
 
 
 
 
8. SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİ 
 
Sıcak su devrelerinde ısıtıcı radyatörlerde buhar ve kondens devrelerinde Lejiyonella riski yoktur. 
(sıcaklık yüksek ve kapalı devre) 
 
 
 
 
9. SOĞUTMA KULELERİ VE BUHARLAŞMALI KONDENSERLER 
 
Soğutma kulelerini kapalı devreli ve açık devreli olarak ikiye ayırmak mümkündür.  
 
1. Kapalı devre soğutma kuleleri (ve buharlaşmalı kondenserler) 
 
Kapalı devre soğutma kulelerinde, Şekil 5’de görüldüğü gibi, soğutulmak istenen proses akışkanı 
(chiller devresinde dolaşan su) hava ile doğrudan temasta değildir. Su boruların içindedir. Boru 
dışında boruları ıslatan ve hava ile temasta olan sekonder devre suyu, açık devreli soğutma kulelerine 
göre çok daha az miktardadır. Sekonder devrede dış borulama genellikle yoktur. Su tamamen cihaz 
içinde sirküle eder. 
 
2. Açık devre soğutma kuleleri 
 
Şekil 6’da görülen açık tiplerde ise, soğutma suyu tavalardan parçalanarak düşer veya fıskiye şeklinde 
püskürtülür. Doğrudan bu suyun üzerinden geçen hava, buharlaşmayla soğurken, bir kısım suyu 
aerosol şeklinde sürükler. Her ne kadar su tutucu perdelerde sürüklenen suyun bir kısmı tutulsa da, 
genellikle 5 mikron altındaki su zerrecikleri sürüklenerek etrafa yayılır. Damla tutucu olmadan 
sürüklenen su, resirküle eden suyun %1’i mertebesindedir. Kaliteli tip soğutma kulelerinde damla 
tutucularla bu oran %0,1 mertebelerine indirilir. Bu yüzden damla tutucular kulelerin en önemli 
elemanlarından biridir.  
 
Soğutma kulelerinde Lejiyonella bakterisinin çoğalacağı yer su haznesi (veya havuzu) olmaktadır. Su 
haznesinde tipik su sıcaklığı 29 °C ile 35 °C arasındadır. Ancak çalışma stratejisi, dış sıcaklık ve 
sistem ısı yüküne bağlı olarak sıcaklıklar 21 °C altına inebilir veya 49 °C üstüne çıkabilir. Özellikle 
durma sırasında (işyerlerinde hafta sonu ile tatil günleri gibi) ve özellikle yaz aylarında soğutma 
kulelerinde Lejiyonella çoğalması için çok uygun sıcaklık değerlerine ulaşabilir. Bu haznede biriken 
yabancı maddeler, tortu ve ısı geçiş yüzeylerindeki kirler ve birikintiler kuluçka için uygun bir ortam 
yaratır. Su soğutma kuleleri kaynaklı çok sayıda lejyoner hastalığı belirlenmiştir. 
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Soğutma kulelerinde lejiyonella ile mücadelede anahtar tavsiye, sistemin temiz tutulması ve biyolojik 
şartlandırma yapılmasıdır. Bu konuda su şartlandırma uzmanına danışılması ve onun gözetiminde bir 
program uygulanması çok önemlidir. 
 
 

 
 

Şekil 5. Açık devreli soğutma kulesi sistemi 
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Şekil 6. Kapalı devreli soğutma kulesi veya buharlaşmalı kondenser 
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1) Soğutma kulelerinin ve buharlaşmalı evaporatörlerin yerleştirmesinde aşağıdaki konulara dikkat 
edilmelidir: 
 
a) Klima santrallerinin taze hava alış menfezlerinden ve açılabilen pencerelerden mümkün olduğu 

kadar uzağa yerleştirilmelidirler. 
b) Soğutma kulesinin klima santralının dış hava emiş ağızlarından ve pencerelerden, lokanta, 

kafeterya vb. insanların yoğun olduğu yerlerde en az 10 m ve daha uzak olması, hakim rüzgar 
yönünde soğutma kulesinin daha ileri noktaya montajı ve soğutma kulesi drenajının hava kesicili 
(sifonla) drenaja bağlanması gerekir. Soğutma kulesinden 3 km uzağa kadar Legionella 
bakterilerinin taşınabildiği unutulmamalı ve kulenin bakım, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri 
özenle yapılmalıdır. 

c) Mutfak egzoz fanları, bacalar, gibi organik madde kaynaklarının yanına ve yakınına 
yerleştirilmemelidir. 

d) Hakim rüzgar yönü dikkate alınmalı, dışarıdaki halka açık alanların rüzgar yönünde önüne 
yerleştirilmemelidir. 

e) Soğutma kulesi yerleşimi restoran, otel odaları vb. yaşam mahallerine çok yakın planlanmamalıdır. 
 
2) Soğutma kulelerinde kullanılan malzeme pürüzlü olmayan, kolay temizlenebilir yüzeyli olmalıdır. 
Metalik olmayan bileşenler örneğin contalar vs. mikrobiyolojik büyümeye uygun olmamalıdır. Ahşap 
gibi bazı doğal malzemeler bu açıdan sakıncalıdır ve konstrüksiyonda kullanılması tavsiye edilmez. 
Cihazın genel tasarımında durağan su bölgelerinden kaçınılmalı, elemanlara kolay ulaşım, temizleme, 
numune alma ve drenaj imkanı tanınmalıdır. Komponentler kolayca çıkarılabilmelidir. 
 
3) Soğutma kuleleri sistemi temiz tutulmalı ve iyi bakım yapılmalıdır. Gözle muayene ederek; kir, 
organik madde, birikinti veya çökelti olmamasına dikkat edilmelidir.  
 
a) Hazne zaman zaman temizlenmelidir.  
b) Mekanik filtrasyon tavsiye edilir.  
c) Tortu ayırıcı cihazlar bakteriyle mücadelede önemli katkıya sahiptir.  
d) Damla tutucular belirli aralıklarla temizlenmeli ve eskiyenler değiştirilmelidir.  
e)  
4.)  Aynı zamanda bir su şartlandırma uzmanı tarafından yürütülecek kimyasal şartlandırma 
gerekecektir. Su şartlandırma bakteri çoğalmasını önleyecek katkıları içerdiği gibi; kireçlenmeyi, 
korozyonu ve çökelmeyi önleyici maddeleri de içerir.  
 
5.)   Soğutma kulelerinin durdurulması ve çalıştırılması hastalık açısından en kritik işlemlerden biridir.  
 
a) Üç günden uzun süreli durdurmalarda sistemin (soğutma kulesi havuzu, borular, ısı değiştirgeçleri 

vs.) tamamen drene edilmesi en uygun yoldur.  
b) Eğer kısa süreli durdurmalarda drenaj pratik değilse; bu durumda sistem yeniden çalıştırılmadan 

önce ön şartlandırma ile soğutma kulesindeki su dezenfekte edilmelidir.  
c) Drene edilmiş sistem yeniden çalıştırılırken önce pislikler temizlenir, sistem su doldurulur ve 

bakteri öldürücü ile ön şartlandırma yapılır. Fanlar bundan sonra çalıştırılır.  
 
Soğutma kulelerinin ve buharlaşmalı evaporatörlerin konstrüksiyonunda ve işletiminde ise özetle 
aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir: 
 
1) Damla tutucular bütün çalışma koşullarında minimum sürüklenmeye imkan verecek şekilde dizayn 
edilmelidir. 
2) Su dağıtımı, su minimum ölçüde pülverize olacak şekilde yapılmalıdır. 
3) Enjektör prensibi ile çalışan soğutma kulelerinin: 

a- Su yüksek basınçlı pülverize edildiği için dezavantajı 
b- Kulu içinde dolgu malzemesi olmadığından temizlik kolaylığı için de avantajı vardır. 

4) Tepsiler temizlenebilir olmalıdır. 
5) Havuz direkt güneş ışıklarından korunmalıdır. (Az da olsa kule verimini de artırır.) 
6) Taze su besleme hızları ve su hacmi kule üzerine işaretlenmelidir. 
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7) Su toplama çukuru; çamuru ayıracak biçimde tasarlanmalı ve drenajı uygun çaplı boru ile en alttan 
gerçekleştirilmelidir. 
8)  Bütün drenajlarda havalıklar ve süzgeçler bulunmalıdır. 
9) Su şartlandırma programı bütün yönleri ile düşünülmeli ve su kalitesi sürekli kaydedilmelidir. 
10) Yedek pompalar normal çalışmada izole edilmeli ve zaman zaman yıkanmalıdır. 
11) Filtre düzenlemesi su şartlandırma ile koordineli bir biçimde gerçekleştirilmelidir. 
12) İşletim ve bakım üreticinin öngördüğü biçimde sürdürülmelidir. 
 
 
 
 
10. SOĞUTMA KULELERİNDE OPERASYON VE BAKIM 
 
Sistemi operasyona alacak olan elemanlar, soğutma kuleleriyle ilgili olarak eğitilmiş olmalı ve de bu 
tarz bir sisteme çalıştırmaya yatkın olmalıdırlar. Sistem işletimi sırasında meydana çıkacak kritik 
değerler kaydedilmelidirler. Prosedürler normal kontrol parametrelerini ve sınırlarını belirlemelidir. 
 
Çalışanlar normal şartlar dışında çalışma durumlarından haberdar olmalıdır ve su kalitesi üzerinde 
belli aralıklarla testler yapılmalıdır. Bu kontrollerin arasındaki süre 1 ayı geçmemelidir ve hastane gibi 
bakterilere duyarlı ortamlarda bu süre daha da kısa tutulmalıdır. Bu durumlarda kullanılan 
mikrobiyolojik slaytlar faydalı olsa da bunlar sadece kulenin bakım kalitesiyle ilgili bilgi verir ve su 
içindeki lejiyonella bakterisiyle doğrudan alakası yoktur. 
 
Suyun elektrik iletiminde değişimi belirleme ise, su içindeki çözünmüş madde miktarındaki değişimin 
ölçümünde bir yol olarak kullanılabilir. 
 
 
10.1. Bakım 
 
Basit fakat ayrıntılarıyla yazılmış bir bakım şartnamesi bu tesisatlar için çok önemlidir. 
 
Bu şartnamelerde bakım aralıkları, kontrol prosedürleri ve temizliğin hangi yöntemlerle yapılacağı 
açıkça belirtilmelidir. 
 
Üreticinin isteği standart bakım dışında sistemin genel çalışması da incelenmelidir. Otomatik kontrol 
ünitesinin tüm kısımları test edilmelidir. Kondaktivite kontrol cihazı eğer monte edilmişse kalibre 
edilmelidir. Bu cihaz, su içinde çözünmüş madde miktarının değişimini belirlenmesinden dolayı çok 
önemlidir. 
 
Püskürtme sisteminin ve su dağıtım sistem kontrolünde görsel bakım yapılabilir. Bu anda 
malzemelerin iyi durumda olup olmadığı ve kötüye gidip gitmediği kontrol edilebilir. Bu sürüklenme 
önleyici elemanlar için de aynı şekilde önemlidir. 
 
Lejyoner hastalığı salgını, genelde kulelerin uzun süre durmadan sonra devreye alınmasıyla ortaya 
çıkar. Bütün soğutma kuleleri senede en az bir kere tamamen temizlenmelidir. Bu hastaneler için DHS 
standartlarına göre senede iki keredir. 
 
Sistemde yapılan kontrolün frekansına, olağan kontrollerin sonucunda karar verilmelidir. 
Eğer sistem sadece yaz mevsiminde kullanılıyorsa, kuleyi sistem devre dışı kaldığı ilk anda 
temizlemek en doğrusudur. Sistemi yazın devreye almadan önce de dezenfekte edip kontrol etmek de 
gereklidir. 
Suda, sistemin temizlenmesinden önce temizliği yapacak kişileri korumak amacıyla, 5 ppm derişiklik 
olacak şekilde klorlama yapmak gereklidir. Sudaki serbest klor miktarını belirlemek için en basit ve 
hızlı yöntem Palin-PPD metodudur. Bu kalorometrik bir yöntemdir ve örnek alınan suya bir takım 
kimyasal tabletler eklenerek suyun sonuç rengine bakılır. 
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Klorlama işlemi iki basamak halinde yapılmalıdır. İlk basamak sistem suyundaki serbest klor miktarını 
belirlemektedir. Klor organik bileşiklerle çok çabuk reaksiyona girdiğinden dolayı  muhtemelen teorik 
olarak hesaplanan miktardan fazlası gerekecektir.  
 
İkinci olarak da klorun veriminin pH 7’nin üzerindeki değerlerde hızla düştüğü unutulmamalıdır. Klor 
dan en yüksek verimi alabilmek için pH değerini 7’nin üzerine çıkarmayan maksimum dozajı vermek 
gerekir. 
 
Temizleme operasyonu klorlanmış suyun sistemden atılmasıyla sona erer. Bakım ayrıca sürüklenme 
önleyiciler ve dolgu malzemesinin temizlenmesini içerir. Ayrıca bu işlem sırasında hasar gören 
parçalar da değiştirilmelidir. 
Havuz tamamen boşaltılıp ve temizlenmeli, tüm organik maddeler ve tortulardan arındırılmalıdır. 
Sistemdeki tüm süzgeçler, emme tarafı da dahil olmak üzere temizlenmelidir. 
Kış döneminden devreden çıkarılırken sisteme inhibitör ve Antifreeze sisteme eklenmelidir. 
Sistem tekrar devreye alınmadan önce tüm su akıtılmalı, tazyikli su ile temizlenmeli ve taze suyla 
doldurulmalıdır. Ve 15 ppm miktarında klorla en az iki saat reaksiyona sokulmalıdır.  
Eğer 5 ppm klor kullanılacaksa bu süre 6 saate çıkarılmalıdır. Burada önemli olan önerilen 
konsantrasyonla uygun kontak zamanını bulmaktır. 
 
Bütün sene kullanılan kuleler içinse; sistem temizlenip taze suyla doldurulduktan sonra 15 ppm 
konsantrasyonunda tutulmalı ve pH 7’yi geçmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. İşlemden geçirilen su 
kule de dahil olmak üzere tüm sistemde en az iki saat sirküle edilmeli. Bu sırada efektif klor 
konsantrasyonu da sağlanmalıdır. Klorlu su sonra boşaltılmalı ve sistem taze suyla doldurulmalıdır ve 
standart kimyasal su temizleme işlemlerine devam edilmelidir. 
 
İç bakım ve temizleme için normal koruyucu kıyafet yeterlidir. Basınçlı temizleme aerosol oluşuma 
neden olduğu için tavsiye edilmez. Eğer tesisatta buna gerek duyulursa özel kıyafet giyilmeli ve artı 
basınç maskesi bulundurulmalıdır. 
 
 
10.2. Acil Dezenfeksiyon prosedürü 
 
1- Eğer mümkünse soğutma kulesi üzerindeki ısı yükü kaldırılmalıdır. 
2- Soğutma ekipmanıyla ilgili fanlar kapatılmalıdır. 
3- Sistem durdurulmalı ve tamamlama suyu vanaları açık ve çalışır olmalıdır. 
4- Temizleme prosedürü sona erene kadar binanın hava emiş menfezleri kapatılmalıdır. 
5- Resirküle su pompalarının çalıştırılmasına devam edilmelidir. 
6- 25-50 ppm serbest halojen kalmasını sağlamak için yeterli biosid eklenmelidir. 
7- Yeterli miktarda köpük önleyici yada biodispersan eklenmelidir. 
8- 24 saat boyunca 10 ppm’lik serbest halojen kalması sağlanmalıdır. Bu 10 ppm’in korunması için 

daha fazla biocide ortama eklenebilir. 
9- Sistem pH’ı ölçülmelidir. Yüksek pH larda halojen dezenfeksiyon hızı yavaşladığı için ortama asit 

ilave edilebilir yada devir azaltılabilir. Böylece pH, klor bazlı biosidler için 8 yada brom bazlı 
biosidler için 8.5 altında tutulabilir. 

10- Sistemin drenajı lağıma yapılmalıdır. Eğer drenaj izin alınarak bir yüzey suyuna yapılacaksa 
dehalojenizasyona ihtiyaç duyulacaktır. 

11- Sistemi tekrar doldurulmalı ve 1’den 10’a kadar olan basamaklar tekrar edilmelidir. 
 
 
 
 
11. DİREKT BUHARLAŞMALI HAVA SOĞUTUCULAR (EVAPORATİF SOĞUTUCULAR)  
 
Direkt buharlaşmalı soğutucular, su ile doğrudan temasla havayı nemlendirir ve aynı zamanda 
soğuturlar. Bu cihazlar mekanik soğutma yapmadıklarından endüstriyel ve tarımsal (hayvan 
barınakları gibi) soğutma alanında ve kuru dış iklime sahip bölgelerde konfor iklimlendirmesinde 
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kullanılan ekonomik cihazlardır. Bu cihazlarda hava ya (bir örneği Şekil 7’de görülen) ıslatılmış 
yataklar üzerinden geçerken nemlendirilir, veya hava üzerine (Şekil 8’de görüldüğü gibi) doğrudan su 
püskürtülerek nemlendirilir. Bu sırada hava ideal durumda yaş termometre sıcaklığına kadar 
soğutulabilir. Her iki halde de kullanılan su resirküle edilebileceği gibi, tek geçişli de olabilir. Kullanılan 
sudaki kirlenme oranı blöf işlemine ve taze suyun kalitesine bağlıdır.  
 
Havanın ıslak yataklardan geçirilerek nemlendirilmesinde gözenekli malzemeden yapılmış yataklar 
kullanılır. Geniş temas yüzeylerinde havaya buharlaşma suretiyle nem geçişi olur ve bu işlem 
sırasında suyun yüzeyden koparak su zerrecikleri halinde havayla sürüklenmesi söz konusu olmaz. 
Bu nedenle bu tip cihazlarda damla tutuculara da gerek yoktur.  
 
Bu cihazları işlem koşullarına göre zaman zaman kapatmak gerekebilmektedir. Sistemin 
çalıştırılmadığı koşullarda tamamen drene edilip, kurutulması şarttır. Bunun da ötesinde sürekli 
çalışma periyotlarında resirküle eden sistemlerde yeterli düzeyde blöf yapılmalıdır. Yüksek orandaki 
blöf, yabancı maddelerin, kirleticilerin ve bakterilerin birikmesini ve çoğalmasını sınırlar veya engeller. 
Bu şartlarda lejiyonella gelişmesi çok nadirdir. Öte yandan bu cihazlarda yatak sıcaklığı yaş 
termometre sıcaklığı düzeyindedir ki bu değer genellikle 25 °C değerini aşmaz. Yani sıcaklık bakteri 
gelişmesi için uygun sınırların altındadır. Bu nedenlerle bu cihazlardan kaynaklanan lejyoner hastalığı  
literatürde belirlenmemiştir.   
Bu sistemlerde iyi bakım ve sürekli temizlik ve gözetim esastır. Filterler gerektiği gibi temizlenmelidir. 
Bütün su devresi ayda bir yıkanmalıdır.   
 
Islak yataklı direkt buharlaşmalı soğutucularda çalışmaya belirli süreler ara verildiğinde yatak 
malzemesi kuru tutulmalıdır. Bunun için büyük sistemlerde su kesilip fan çalıştırılarak kuruma 
sağlanabilir. Sistem bundan sonra kapatılır.  
 
Suyun resirküle ettiği sistemlerde rezervuarda biriken suda yapılan blöf işlemi tuz konsantrasyonunu 
düşürdüğü gibi bakteri konsantrasyonunu da düşüren bir işlemdir. Ayrıca rezervuarda kimyasal 
şartlandırma yapılmalıdır. Suyun durgun kalmamasına dikkat edilmelidir.  

 
 

Şekil 7. Direk evaparasyonlu soğutucu ve nemlendirici 
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Şekil 8. Yıkamalı nemlendirici 

 
 
 
12. NEMLENDİRİCİLER 
 
Yıkamalı nemlendiriciler, atomizörlü nemlendiriciler ve buharlı nemlendiriciler ortam havasının veya 
klima santralındaki şartlandırılmış havanın nemlendirilmesinde kullanılır. Yıkamalı nemlendiriciler 
günümüzde hijyen nedeniyle artık terk edilmektedir. Bu amaçla daha çok suyun resirküle edilmediği ve 
sadece gerekli nem ihtiyacı kadar suyun sis biçimde havaya verildiği nemlendiricilerle, buharlı 
nemlendiriciler kullanılmaktadır. 
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Atomizörlerde ve yıkamalı nemlendiricilerde su sıcaklığı yaş termometre sıcaklığında olup, genellikle 
25 °C altındadır. Sis şeklinde atomizörlü nemlendiricilerde cihaz çıkışında su zerresi bulunmaz. Bütün 
su buharlaşır. 
 
Buharlı nemlendiricilerde zaten su söz konusu değildir. Burada kullanılan buhar sıcaklığı yüksektir. 
Buharlı nemlendiricilerde hiç bir hastalık riski yoktur.  
 
Atomizörlü nemlendiricilerde resirküle su kullanılmamalıdır.  Nemlendirici kullanılan klima tesisatında 
özellikle hava kanalların temizliğine dikkat edilmelidir.  
 
1. Hava kanallarında yoğuşma olabilir. Bununla ilişkili önlem alınmalıdır. İyi ısı yalıtımı yapılmalıdır. 
2. Hava kanalları temizlenebilecek şekilde planlanmalı ve yapılmalıdır 
3. Hava kanalları belirli periyotlarda temizlenmelidir 
4. Klima santrallerinin filtreleri kaliteli yapılmalı ve periyodik bakımı yapılmalıdır.  
 
Bütün bu sistemlerde de iyi bakım ve sürekli temizlik ve gözetim esastır. Filterler gerektiği gibi 
temizlenmelidir. Bütün su devresi ayda bir yıkanmalıdır. Bu cihazların yerleştirilmesinde, bacalardan, 
mutfak egzozlarından ve diğer organik kirletici kaynaklarından uzakta yerleşim yapmaya dikkat 
edilmelidir. 
 
 
 
 
13. KLİMA SANTRALLARI VE FANCOİLLER 
 
Bu cihazlar lejyoner hastalığı kaynağı olarak görülmemektedir. Ancak bu cihazların bakımlarının iyi 
yapılması ve iyi işletilmesi esastır. Öncelikle bu cihazlardaki yoğuşma tavalarının eğimleri drenaj 
yönünde olmalı ve drenaj alt noktadan yapılmalıdır. Tavalarda su birikmemelidir. Hastane gibi hassas 
binalarda drenaj hatlarında cam gözetleyiciler konulabilir. 
 
Klima santrallerinde sulu nemlendiriciler yerine, buharlı nemlendiriciler kullanılması tercih edilmelidir. 
Nemlendirici olarak, su hacmi olmayan direkt havaya sis biçiminde nemlendirme yapan nemlendirici 
tipleri alternatif olabilse de, buharlı nemlendiriciler riski sıfıra indiği için tercih edilmelidir. Cihaz 
filtrelerinin bakımı gereğine göre yapılmalıdır.  
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EK 1. MEKANİK TESİSATTA LEJYONER HASTALIĞINA KARŞI YAPILACAK İŞLER LİSTESİ 
 
1- Havalandırma Cihazları 
Kanallarda su bulundu mu?  Evet Nedenini araştırın ve düzeltin. 
     Hayır 
 
Çiller bataryalarının drenajlarına   Evet  - 
sifon tesisatı kuruldu mu?  Hayır Tesisatın kurulmasını sağlayın 
 
Pis su boruları kış mevsiminde              Evet Conta kullanın 
Kuruyor mu?    Hayır  - 
 
Eşanjörlerin kontrolü için yeterli              Evet  - 
Düzenek var mı?   Hayır Düzeneğin kurulmasını sağlayın. 
 
2- Soğutma Kuleleri 
Sistemdeki su hacmi kule üzerine  Evet Boru tesisatındaki su hacminin de 
Yazılmış mı?     gözönüne alındığından emin olun. 
     Hayır Kuleye bu hacmi yazın 
 
Kule iletişim kılavuzu var mı?             Evet Kolayca okunabilir olduğundan ve 
      Mevcut tesisatı anlattığından emin 
      olun. 
     Hayır Bir kılavuz hazırlayınız. 
 
Normal işletim koşulları                Evet  - 
belirtilmiş mi?    Hayır Bu bilgiyi ekleyin. 
 
Bir bakım kılavuzu var mı?  Evet Okunmaya hazır olduğundan emin  
      Olun. 
     Hayır Kule tasarımcısı ve imalatçısıyla  
      Görüşerek hazırlatın. 
 
Bir bakım cetveli var mı?  Evet Tüm prosedürü açıkladığından 
      Emin olun. 
     Hayır Bir tane oluşturun 
 
Suyun normal en yüksek işletim    <20 C  - 
Sıcaklığı nedir?                20-30C Dikkat; blosid kullanıldığından 

 emin olun.  
>30 C Blosid kullanımını kontrol edin. 

 
Su debisini ölçen bir cihaz var mı? Evet Kolayca okunabilir olduğundan ve 
      Değerlerinin kaydedildiğinden emin 
      olun. 
     Hayır Bir tane takın. 
 
Sistemde kimyasallar ve biosid               Evet Miktarın beklenen düzeyde olup 
Kullanımı kayıtlara alındı mı?  olmadığını kontrol edin. 
     Hayır Kaydedin 
 
Mikrobiolojik aktivite kontrol               Evet Oranın sabit olduğundan ve 10E5 edildi mi? 
    parça miktarını aşmadığından emin olun. 
     Hayır Olağan incelemelere devam edin. 
 
Havuza güneş ışığı girebiliyor mu? Evet Kuleyi perdeleyin 
     Hayır  - 
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Damla tutucu, sürüklenme önleyici Evet  - 
var mı?                 Hayır Bir tane ekleyin 
 
Kule çıkışı herhangi bir hava  Evet Bu mesafeyi arttırmaya çalışın. 
girişi veya pencereye 10 m’den           Hayır  - 
daha yakın mı? 
 
Soğutma kulesi drenajına bir sifon Evet  - 
Sistemi eklenmiş mi?   Hayır Bir tane ekleyin. 
 
3- Kullanma Sıcak Suyu 
Kaloriferdeki depolama sıcaklığı  >60 C 2 saat veya daha fazla bir  
      süre içinse sağlıklıdır. 
              55-60 C Bir gece duracaksa sağlıklıdır. 
              50-54 C Dikkat 
 
Her musluktaki su sıcaklığı 46 C’ye Evet  - 
Erişiyor mu?    Hayır Boru izolasyonun yapın ve tesisatı 
      modifiye edin. 
 
Sistemde Water Reserach Center’ın Evet Onaylanan parçalarla değiştirin. 
Onaylamadığı herhangi bir parça Hayır  - 
var mı? 
 
Çok uzun kör noktalar var mı?               Evet Bu kısımları kısaltın ve ikincil 
      Bir boru tesisatı oluşturun. 
     Hayır  - 
 
Bu noktalarda çıkış var mı?  Evet  - 
     Hayır Gereksiz boru tesisatını ortadan 
      kaldırın. 
 
 
Acil durumlar için duş ve göz  Evet Periodik olarak dezenfektasyon ve 
Yıkama noktaları var mı?   temizleme işlemleri yapılmalıdır. 
     Hayır  - 
 
Su hastalığa yatkın kişilerce mi             Evet Aerosollün nerede oluştuğunu  
kullanılıyor?      belirleyen ve oluşumunu önlemeye  

çalışın. 
     Hayır   - 
 
4- Kullanma Suyu Depoları 
Su sıcaklığı nedir ?            <20 C Sağlıklı 
                       20-25 C Dikkat edilmeli 
                       26-30 C Su sıcaklığını düşürün, özellikle yaz 
      mevsiminde depo çatı arasındaysa  
      veya kışın ısıtma borularının yanında  
      yer alıyorsa  
      Mümkün olan müdahaleler 

1- Daha küçük bir sarnıç kullanın 
2- Sarnıçı izole edin ve ışığı yansıtıcı bir boya ile 

boyayın. 
3- Yerel havalandırmayı arttırın. 
4- Seri akışı sağlamak için komşu depoyu kullanın. 
5- Soğuk su kaynağını izole edin. 
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Sarnıç veya gözleme kapağı kapalı mı?              Evet  - 
      Hayır Deponun kirlenmesini  
       önlemek amacıyla uygun bir  
       kapak takın. 
 
Deponun içi temiz mi?               Evet  - 
      Hayır Kiri ve çamuru temizleyip  
                             Onaylanmış bir boya ile 

 boyayın. 
 
Bu tek bir depo mu?    Evet Yedek olarak kullanılacak 
       İkinci bir tank edinin. 
      Hayır  - 
 
 
 
 
EK 2. SÖZLÜK  
 
Protozoa : Tek hücreli bir canlı türü 
Biyofilm : Çok ince film tabakası 
Nutrients: Bir bakterinin yaşaması için gereksinimleri. 
Biocides (biosidal) : Biyolojik temizleme 
Surveillance : Yaşamını devam ettirme 
Virulence :Bakterinin hastalık yapma gücü 
Microbial asosiotions : Bazı bakteriler bazı bakterilerin yaşam şansını desteklerler. Sinerji gösterir. 
(Ortak davranış) 
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LOKAL ISI-ENERJİ GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA 
CİHAZLARININ TASARIMI 

 
 

Hüseyin BULGURCU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Son yıllarda hava sızdırmazlığına sahip binalarda iç hava kalitesini, enerji en az kaybı ile sağlamak 
geri ısı kazanımlı havalandırma cihazları ile mümkün olabilmektedir. Bu cihazlar egzoz havasından 
taze besleme havasına ısı aktarımı yaparlar. Sadece ısı aktarımı yapan cihazlara HRV (ısı geri 
kazanımlı havalandırma cihazı), hem ısı hem de nem geri kazanımı yapabilen cihazlara ERV (enerji 
geri kazanımlı havalandırma cihazı) adı verilir.  
 
Bu çalışmada lokal geri kazanımlı havalandırma cihazlarının temel özellikleri ve tasarım prensipleri 
incelenmiş, verim hesaplamaları örneklerle açıklanmıştır.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ülkemizde henüz; konut, ofis, kahvehane, kantin, lokanta vb. küçük ölçekli ortamlarda iç hava kalitesi 
ve temiz hava ihtiyacı üzerinde pek durulmamaktadır [1]. Özellikle kahvehane, kantin, birahane gibi 
ortamlarda kirlenen havanın tahliyesi ve temiz hava ihtiyacı için pencerelere aspiratör-vantilatör takılır. 
Ancak bu cihazlar düzenli hava dağılımı yapamadığı ve soğuk havalarda iç ortamı soğuttuğu için 
verimli değildir. 
 
Verimli enerji kullanan binalarda sağlıklı iç hava kalitesi, uygun havalandırma işlemine bağlıdır. PVC 
pencerelere sahip veya dış camları açılamayan giydirme cepheli binalarda taze hava ihtiyacı için 
mekanik sistemlere ihtiyaç bulunmaktadır. Isı geri kazanımlı havalandırma sistemleri (HRV) bina içine, 
egzoz havasından aktardıkları ısı ile sürekli taze hava verirler. Enerji geri kazanımlı sistemler (ERV) 
ise, egzoz havasından taze havaya hem ısı hem de nem aktarımı sağlarlar. Enerji geri kazanımlı 
sistemler, ısıtma ve soğutma mevsimlerinde dış ortamlara atılan gizli ısı yüküne sahip nemin geri 
kazanılarak iç enerji yükünün azaltılmasını hedeflemektedir. [2] 
 
Yeni tasarımlarda, kanal sistemi ile egzoz havası banyo ve mutfaktan emilir, taze hava ise oturma 
odası ve yatak odası gibi yaşanılan ortamlardan verilir. Yine bu cihazı mutfak aspiratörüne eklemek 
mümkündür. HRV ve ERV’ler mevcut ısıtma-soğutma kanal sistemlerine eklenebilir, fakat onların 
bağımsız egzoz kanallarına bağlanması tercih edilmelidir. 
 
Lokal ısı geri kazanım cihazları, pencereye ve duvara takılan (frivent) tipte veya ortamın her tarafını 
dolaşan kanal bağlantılı (klimabox) sistemlerdir. Bazı durumlarda bir ısıtma-soğutma sistemi için 
kullanılan bir kanal, HRV için de hava akışı sağlayabilir. Bir ısı değiştirici metal, plastik ve kağıt esaslı 
malzemelerden yapılarak egzoz ile taze hava arasında ısı değiştirici ortam yüzeyi oluşturur. 
 
Isı geri kazanımlı lokal cihazlar saatte 0.35-0.5 defa hava değişimi sağlayacak şekilde seçilir. Son 
yıllarda bu tip cihazları üreten firmaların sayıları hızla artmaktadır. Pencere ve kanallı tip cihazların 
hava debileri 300-3000 m3/h arasındadır. Fiyatları ise 700-2000 $ arasında değişmektedir. 
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2. ISI DEĞİŞTİRİCİ TASARIMI 
 
Havadan havaya ısı değiştiriciler genellikle yekpare veya parçalı levha saclardan birleştirmek suretiyle 
imal edilirler. Malzeme olarak alüminyum, galvaniz kaplı çelik, paslanmaz çelik gibi metaller, reçine 
emdirilmiş kağıt, plastik, polyester ve seramik kullanılabilir. Sac levha kalınlıkları 0,15-0,50 mm 
arasında değişmektedir. Döküm yöntemi ile yekpare olarak imal edilen ısı değiştiricilerde eleman 
kalınlıkları daha fazla olmaktadır. Isı değiştirici tasarımında kanal aralıkları 5-30 mm arasında 
alınabilir.  
 
Parçalı levha saclardan ısı değiştirici imalatında değişik yöntem ve eleman tipleri tasarlanabilir. Bu 
yöntemlerden herhangi birinin tercih edilmesinde imalat kolaylığı, verimlilik ve temizlenebilme kolaylığı 
gibi faktörler dikkate alınmalıdır.  
 
 
2.1. Levha Kenarları Tek Kıvrımlı Isı Değiştirici Modeli 
 
İmalat yönünden en kolay şekilde üretilebilecek bir yöntem, Şekil-1'deki gibi levhanın paralel 
kenarlarının 900 ters açı ile bükülmesiyle oluşturulabilir. Bu yöntemle üretilen levhaların, bükülen 
kenarları üst üste gelecek şekilde yerleştirilerek birleştirilirse çapraz akışlı ısı değiştirici elde edilir. 

 

 
 

Şekil 1. Kenarları tek kıvrımlı ısı değiştirici modeli 
 
 
2.2. Levha Kenarları Aynı Yönlü Çift Kıvrımlı Isı Değiştirici 
 
Şekil-2’deki yöntemde metal levha uçlarından aynı yönde iki defa 900 kıvrılır. Bu levhalar birbiri üzerine 
şaşırtmalı yerleştirilerek kenar kısımları lehim veya yapıştırıcılarla eklenir. Bu şekilde birbirine 900 açılı 
iki ayrı yönde hava kanalcıkları elde edilir. Eklenen bu levhaların oluşturduğu ısı değiştirici, çerçeve 
içine yatay veya dikey yönde diyagonal olarak yerleştirilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Levha kenarları aynı yönlü çift kıvrımlı ısı değiştirici modeli 
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2.3. Levha Kenarları Ters Yönlü Çift Kıvrımlı Isı Değiştirici 
 
Diğer bir yöntem, sac levha metal uçları Şekil-3’teki gibi kesilerek paralel kenarlar aynı yönde olacak 
şekilde ikişer kenarı bir yöne diğer iki kenarı ters yöne doğru iki defa 900 bükülerek kıvrılır. Levhalar 
yine birbiri üzerine zikzaklı şekilde yerleştirilerek kenarlarından eklenir. Köşelerde kalan boşluklar, 
hava kaçakları olmaması için silikon vb. maddelerle kaplanır [1].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 3. Kenarlarından çift kıvrımla eklenen bir diğer ısı değiştirici modeli 
 
 
2.4. Oluklu Levhalı Isı Değiştirici Modeli 
 
Diğer bir ısı değiştirici tasarımı ise trapez veya üçgen oluklu levhaların birbiri üzerine zikzaklı 
yerleştirilmesidir. Bu oluklu levhalar arasında düz levhalar yapıştırılarak sızdırmazlık sağlanır. Bu 
tasarımda kullanılan malzeme miktarı öncekilere göre daha fazla olduğundan daha pahalıya gelmekte, 
ayrıca sızdırmazlık da önceki tasarımlardan daha kötüdür (Şekil-4). 
 
 

 
Şekil 4. Oluklu sac levhalardan yapılan ısı değiştirici 

 
 
Kullanılan malzeme ve uygulanan kenetleme teknikleri ile ısı değiştirici bloğu içerisinde 4500 Pa (459 
mm SS) basınç farkına kadar sızdırmalık sağlanabilmelidir.  
 
Plakalı ısı değiştiricilerde verim; hava hızı, kanat biçimi, kanat aralığı ve basınç kaybına bağlı olarak 
değişir. Plaka boyutları büyüdükçe verimlilik artar, basınç kaybı ve hava hızı azalır. Tersine hava hızı 
arttırıldıkça ısı değiştirici boyutları küçülür, verim ve maliyet düşer, fakat basınç kayıpları ve gürültü 
artar. Bundan dolayı lokal cihazların verim değerleri %50-%75 arasında, basınç kayıpları ise 100-250 
Pa (10-25.4 mm SS) arasında tutulması tavsiye edilmektedir [1]. 

trapez oluk 

üçgen oluk 
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2.5. Kenar Flanşlı Isı Değiştirici Modeli 
 
Bu modelde sac levhalar Şekil 5-a daki gibi U şeklinde iç içe geçirilerek orta kısımlarından kaynak 
veya perçinle birleştirilir. Bu flanşlara Kare şeklindeki plakalara iki kenarından paralel olacak şekilde 
geçirilir (Şekil-5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Kenarı Flanşlı Tip ısı Değiştirici Tasarımı 
 
 
 
 
3. ISI DEĞİŞTİRİCİ HESAPLARI 
 
3.1 Isıl Tesir Katsayısı (ε) 
 
Örnek olarak 80 m2 alana 3 m yüksekliğe sahip bir kafeterya için seçilen 2000 m3/h hava debisine 
sahip bir ısı geri kazanımlı (HRV) cihazı ısı değiştiricisinin verimi şu şekilde hesaplanabilir: 
 
Tasarım Koşulları: (Şekil-6) 
Dış ortam sıcaklığı: 5 [0C] (ϕ=%50) 
İç ortam sıcaklığı  : 25 [0C] (ϕ=%60) 
Isı değiştirici boyutları: 0.8x0.8x0.8 [m] 
Isı değiştirici kanal aralığı: 30 [mm] 
Isı değiştirici kanal sayısı: 26 adet 
Malzeme: Alüminyum veya galvanizli sac levha   
Malzeme kalınlığı: 0.15 [mm] 
 
İstenenler: 
Alüminyum ve galvanizli çelik sac malzemelere göre ısıl verimler ve ısı değiştirici çıkış sıcaklıkları. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6. Isı kanalları 
 
 
Çözüm: 
Taze havanın kütlesel debisi       mt=V/vt*3600=0.7023 [kg/s] 
Egzoz havasının kütlesel debisi  me=V/ve*3600=0.646 [kg/s] 
Pt=Pe= 3.16 [m] (çevre) 
At=Ae=0.624 [m2] (net kesit alanı) 
Lt=Le=0.8 [m] (havanın yolu] 

30
 

30
 

30
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U=V/A=2000/0.624*3600=0.89 [m/s] 
 
Dh=Dt=De= 4*A/P=0.7898 [m] (hidrolik çap) 
 
Ret=U*Dt/γ t=35863 (dış taze hava) 
Ree=U*De/γe=31578 (egzoz havası) 
 
ht=0.036 (k/Dt) Re0.8 Pr0.33 (Dt/Lt)0.055= 4393 [W/m2C] 
he= 4137 [W/m2C] 
 
1/Ku= (1/htA + ΣL/k +1/heA) = 8.5034x10-4 ise 
Ku=1176 [W/m2C] (galvanizli sac levha) 
Ku=1283 [W/m2C] (alüminyum sac levha) 
 
NTU= Ku/Cmin=1176/0.646*1007= 1.8 (galvanizli sac levha için) 
NTU=1.97 (alüminyum sac levha için) 
 
Cmin/Cmax=0.9198 
 
Verim değeri NTU ve Cmin/Cmax  değerlerine bağlı olarak referans [3]’teki çapraz akımlı ısı değiştirici 
eğrilerinden  ε = 0.60 (galvanizli sac için), ε=0.62 (alüminyum sac levha için) bulunur. 
 
Çıkış sıcaklıkları verim eşitlikleri yardımıyla hesaplanabilir: 
ε =Teg-Teç/∆Tmax=25- Teç/20=0.60 ise Teç=13 [0C] (galvanizli sac) 
Teç=12.6 [0C] (alüminyum sac) 
 
ε = Ttç-Ttg/ (Cmin/Cmax)* /∆Tmax= Ttç-5/ (0.9198)*20=0.60 ise Ttç=16 [0C] (galvaniz) 
Ttç=16.4 [0C] (alüminyum sac) bulunur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7. Alüminyum ısı değiştiricide sıcaklık hesaplanan değişimi 
 
 
3.2. Isıl Verimi (ηT) 
 
Isı değiştiricilerde ısıl verim taze havadaki sıcaklık farkının, egzoz havası ile taze hava giriş sıcaklıkları 
farkına bölünmesiyle elde edilir. 

Teg=25 C 

Ttç=16.4 
C 

Teç=12.6 C 

Ttg=5 C egzoz havası 

taze hava 
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Şekil 8. Isıl veriminin şematik gösterimi [4] 
 

 
 

Şekil9. Bir ısı değiştirici için ısıl veriminin besleme havasına bağlı değişimi[4] 
 
Buna göre örneğimizdeki ısı değiştiricinin ısıl verimi; 
η t=Ttç-Ttg /Teg-Ttg = 16-5/25-5=0.55 [%55] (galvanizli sac levha için), 
η t=Ttç-Ttg /Teg-Ttg =16.4-5/25-5=0.57 [%57] (alüminyum sac levha için) bulunur. 
 
 
3.3 Mevsimlik Enerji Tasarrufu 
 
Balıkesir şartlarında bir kafeteryada havalandırma cihazının %57 verimle günde 8 saat çalıştığı kabul 
edilirse, günlük enerji tasarrufu; 
 
Q = m (htg - htç) x 8 saat = 0.7023 x (30.50-11.30) x8 = 107.87 [kWh] 
Kış mevsimi dolayısıyla sistemin 5 ay çalıştığı kabul edilirse, mevsimlik enerji kazancı; 
∑Q=107.87x5x30=16180.5 kWh bulunur. 
 
1 kWh elektrik fiyatı 0.1 $ civarında olduğu bilindiğine göre mevsimlik parasal kazanç; 0.1x16180.5 
=1618.05 $ bulunur. Bu rakam da bu kapasitedeki bir HRV cihazının satın alma fiyatına eşdeğerdir. 
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4. CİHAZ TASARIMI 
 
4.1 Kabin Tasarımı 
 
Cihaz tasarımında pencere-duvar tipi (frivent) ile kanallı tipleri (klimabox) ayrı incelemek yararlı 
olacaktır. Çünkü pencere tipi cihazlarda hava ortama doğrudan verilir, aynı şekilde ortamdan 
doğrudan emilir. Kanal bağlantılı tiplerde cihaz uygun yerlere gizlenir, kanallar asma tavan altından 
geçirilir. 
 
Cihaz tasarımında cihazın kullanılacağı ortam dikkate alınarak kapasite tayini yapılması gerekir. 
Konutlarda hava değişim sayısının 0.5 alınması tavsiye edilmektedir [1]. Buna göre 130 m2’lik bir 
dairede kat yüksekliği 3 m alınırsa cihaz hava debisi 200 m3/h civarında hesaplanır. Kahvehane, 
kantin, lokanta vb. işyerlerinde dikkate alınacak dış hava debileri Tablo-1’de verilmiştir. İç hava kalitesi 
yönünden havalandırma yükleri kişi başına dış hava ihtiyacına göre belirlendiği için bir işyerinin 
maksimum kaç kişilik olduğu dikkate alınmalıdır. 
 
İmal edilen lokal cihazların kapasite aralıkları incelendiğinde 300-6000 m3/h arasında değiştiği 
görülecektir. Frivent cihazlarda debi 50-500 m3/h, kanallı tiplerde ise 500-6000 m3/h aralığında 
kullanılmaktadır [1]. 
 
Lokal kanallı cihazlar için Şekil-10’daki gibi bir tasarım çok yaygın olarak uygulanmaktadır. 
 
Tablo 1. Değişik ortamlar için tavsiye edilen dış hava ihtiyaçları [5] 
 

UYGULAMA MAKSİMUM DIŞ HAVA İHTİYACI 
[m3/h.kişi] 

Konutlar Hava değişim sayısı 0.5 alınır. 
Lokanta, kafeterya, fast food 36 
Bar, kokteyl salonu 54 
Mutfaklar 28.8 
Sigara salonları 108 
Güzellik salonu 46.8 
Berber 28.8 
Süper market 28.8 
Disko ve balo salonları 46.8 
Konferans salonları 36 
Toplantı salonları 28.8 
Tiyatro lobileri 36 
Tiyatro salon ve sahneleri 28.8 
Terminal bekleme salonları 28.8 
Banka 28.8 
Eczane 28.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 10. Radyal fanlı kanallı tip HRV cihaz tasarımı 
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Pencere-duvar tipi (frivent) ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında kanal bağlantısı yerine 
menfez bulunur. Bu menfezlerin aynı yöne bakması iç hava dolaşımı yönünden iyi olmayacağı için ısı 
değiştiriciye paralel yönde (diyagonal) yapılması gerekir. Bu şekilde iç ortamda taze hava ile emilen 
egzoz havası karıştırılmamış olur. Ancak aksiyal vantilatör çıkışında hava dönerek ilerlediği için ısı 
değiştirici kanallarına paralel yönde kılavuz kanatlar eklenmelidir. Aksiyal fanların basınç statik basınç 
farkları düşük olmasına rağmen, cihazlara kanal bağlanmadığı için bu cihazlarda problem oluşturmaz.  
 
Şekil-11’de şeması verilen cihaz, kahvehane, kafeterya, birahane vb. yerler için uygundur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 11. Pencere-duvar tipi (frivent) HRV cihaz tasarımı 
 
Şekil-12’de bir Japon firması tarafından üretilen HRV cihazı görülmektedir. Bu cihazda ısı değiştirici 
yukarıda örneklenen cihazlardan farklı olarak yatay-diyagonal olarak yerleştirilmiştir. Cihazda egzoz 
girişine damper yerleştirilmiş olup, havanın ısı değiştiriciye veya doğrudan aspiratöre yönlendirilmesi 
yapılmaktadır. Özellikle bahar mevsimlerinde ısı kazanımı gerekli olmayabilir. Bu durumda direkt 
geçiş, basınç kayıpları azaldığından daha iyi havalandırma sağlayacaktır. 
 
Bu cihazda uzaktan kumanda mevcut olup fanlar çift devirli çalıştırılabilir. Havalandırma konum 
değiştirme anahtarı yardımıyla ısı geri kazanımı-direkt geçiş (by pass) seçenekleri sensör yardımıyla 
otomatik veya elle ayarlanabilir. 

 
Şekil 12. Bir Japon firması tarafından geliştirilen kanallı HRV cihaz modeli [6] 
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Şekil 13. Ülkemizde üretilen kanallı HRV cihazının iç yapısı [7] 
 
 
4.2 Cihaz Debilerine Bağlı Isı Değiştirici Boyutları 
 
Isı değiştiricinin boyutları üretici firmaların tasarımına bağlı olarak değişebilir. Ancak firmalar tarafından 
benimsenen boyutlar Tablo-2’de verilmiştir [7]. Boyutlarda hacim sabit kalmak suretiyle değişiklikler 
yapılabilir. Yine kanal (lamel) aralıkları, ısı değiştiricinin üretim yöntemine bağlı olarak değişeceği bir 
gerçektir. 
 
Tablo 2. Cihaz debilerine bağlı olarak lokal HRV cihazlarında tavsiye edilebilecek ısı değiştirici 

boyutları 
 

CİHAZ DEBİSİ [m3/h] ISI DEĞİŞTİRİCİ BOYUTLARI[m3] KANAL ARALIKLARI [mm] 
300 0.3x0.3x0.3 10 
500 0.4x0.4x0.3 10 
800 0.5x0.5x04 15 
1200 0.65x0.65x0.4 15 
1600 0.7x0.7x0.6 20 
2000 1.1x1.1x0.8 30 
3000 1.5x1.5x1.0 35 
4000 2.2x2.2x1.6 55 
5000 2.7x2.7x2.0 70 
6000 3.3x3.3x2.4 80 

 
 
 
 
5. ENERJİ (NEM) GERİ KAZANIMI 
 
Enerji geri kazanımlı havalandırma cihazlarının (ERV), ısı geri kazanımlı cihazlardan (HRV) temel 
farkı, ısı değiştirici elemanlarındaki nem geçirme özelliği bulunmasıdır. Özellikle yaz mevsiminde 
egzoz havasından taze havaya aktarılan nem, klimaların soğutma yükünü önemli ölçüde azaltır. Aynı 
şekilde kış aylarında ısıtılmış nem, taze havaya aktarılarak yine önemli bir gizli ısı tasarrufu yapılmış 
olur. 
 
Nem geri kazanım için kullanılan ısı değiştirici elemanları, reçine emdirilmiş ambalaj kağıdı (kraft), ince 
delikli alüminyum ve polyester levhalar kullanılabilir. Ayrıca, arasına nem tutma özelliğine sahip 
silikajel gibi maddeler doldurulmuş delikli alüminyum levhalar kullanılırsa nem tutma özelliği önemli 
ölçüde arttırılmış olur. 
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SONUÇ 
 
Gerek ısı ve gerekse enerji geri kazanımlı cihazların kullanımı, hem iç hava kalitesi, hem de enerji 
tasarrufu yönünden son derece faydalı olmaktadır. Kahvehane, kafeterya gibi kirlenme hızı yüksek 
olan küçük işyerlerinde yaygınlaşması insan sağlığı için çok önemlidir. Bu cihazların en kötü ihtimalle 
%50 verimle çalıştığı kabul edilirse dahi, amortisman süresinin bir yıl kadar olması çok cazip bir 
avantajdır. 
 
Isı geri kazanımının yanında enerji (nem) kazanımı da yapılabilirse bu amortisman süreleri daha da 
kısalacaktır. 
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ÖZET 
 
Günümüzde yaygın bir kullanım alanı bulan ısı pompalarının endüstriyel ısı geri kazanımında 
kullanılması, uygulama tipleri verilmiştir. Kapalı çevrim ısı pompası uygulamaları, hava-hava, hava-su, 
su-su sistemleri olarak ele alınmıştır. Isı pompalarının açık çevrim ve yarı açık çevrim uygulandığı 
sistemler üzerinde durulmuştur. Isı geri kazanımı tasarım kuralları verilmiştir. Uygulamalı ısı geri 
kazanım sistemleri ise, atık ısı geri kazanımı, su çevrimli ısı pompası sistemleri ve dengelenmiş ısı 
geri kazanımı sistemleri şeklinde başlıklar halinde incelenmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Isı Pompaları enerjinin düşük sıcaklık kaynağından yüksek sıcaklık kuyusuna (kaynağına) aktarıldığı 
düzenekler olup; prensip olarak uzun yıllardan beri bilinmektedir. lsıl enerjinin değişik şekillerinin 
kullanıldığı soğurmalı ısı pompalarında verim birincil enerjiden itibaren tüm enerji dönüşümlerinin 
dikkate alınması halinde klasik sistemlerden yüksek olmaktadır. Ayrıca bu tip sistemlerde enerji 
depolama imkanı bunlara kesikli olarak kullanılabilirliği olan enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde 
uygulama avantajı sağlamaktadır. Çeşitli adsorbentler ile yapılmış olan teorik ve deneysel çalışmalar 
adsorpsiyonlu ısı pompalarının özellikle güneş enerjisi, jeotermal enerji, atık ısının kullanılabilmesi ve 
elektrik enerjisinin az kullanıldığı saatlerde depolanarak daha sonra kullanılmasına imkan sağlaması 
açısından önemini göstermiştir. 
 
Gerek sanayide ve gerekse günlük yaşamda ısıtma ve soğutmanın önemi ve bu amaç ile sarfedilen 
enerjinin toplam enerji tüketimi içindeki payının yüksekliği, araştırmaların enerji kullanımında 
verimliliğin artırılmasında ve güneş enerjisinden atık ısıya kadar geniş bir yelpaze içerisinde çeşitli 
kaynakların değerlendirilmesinde yoğunlaştırılmasına neden olmuştur. 
 
Son yıllarda ülkemizde de adını özellikle konut ısıtma amaçlı olarak sıkça duymaya başladığımız ısı 
pompası sistemlerinde dış hava, toprak, nehir suyu, göl suyu gibi bir ortam kış şartlarında düşük 
sıcaklık kaynağı olarak kullanılarak alınan ısı, ısıtılması hedeflenen hacime aktarılmakta; yaz 
şartlarında ise serinletilmesi hedeflenilen hacimden alınan ısı bu sefer yüksek sıcaklık kuyusu olarak 
görev yapan dış hava, toprak, nehir suyu, göl suyu.vb.'ne transfer edilmektedir. Sıcaklık kaynağı veya 
kuyu olarak kullanılacak ortamın seçilmesi ise iklim şartları, coğrafik yerleşim, ilk yatırım maliyeti gibi 
pek çok faktöre bağlı olmaktadır. 
 
Carnot, buharlı güç çevriminin ters çalıştırılması ile ısının çevreden alınıp, yüksek sıcaklık bölgesine 
transfer edilebileceğini farketmiş; ancak,bu prensibe dayanan ısı pompalarının pratikte uygulanabilirliği 
fikri ilk defa William Thompson (daha sonra Lord Kelvin) tarafından ortaya atılmış (1852); belirgin bir 
şekilde uygulama alanına girmesi ise II. Dünya Savaşından sonra olmuştur. 
 



   ________________________________________  154  _______ 
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
 

Isı Pompaları kullanılan enerji şekline göre elektrik enerjisi ile tahrik edilen ısı pompaları (mekanik ısı 
pompalan) ve termal enerji ile tahrik edilen ısı pompaları olmak üzere iki ana gurupta 
toplanabilmektedir. Klasik buhar sıkıştırmalı ısı pompaları ilk  grup içinde yer almakta olup, birincil 
enerjinin ( kömür, fuel oil kaynaklı enerji) elektrik enerjisine dönüşüm verimindeki düşüklük elektrik 
enerjisine dayalı ısı pompalarının toplam veriminde düşüşe ve kısıtlı kullanımına neden olmaktadır. 
Elektrik enerjisinin ucuz olduğu ülkelerde şehirlerin ısıtma ve serinletmesine yönelik merkezi 
sistemlerin uygulanmasına karşılık (İsviçre, İsveç, gibi ) yakıt maliyetinin nisbeten düşük olduğu 
ülkelerde (İngiltere gibi) binaların ısıtılmasında kullanımı oldukça kısıtlıdır. Birincil enerjiden itibaren 
tüm enerji dönüşümlerinin irdelenmesi halinde; mekanik enerjiye dönüşümde verimin düşük olması 
nedeni ile, doğrudan doğruya ısı enerjisinden yararlanılan ısı pompaları, özellikle son yıllarda üzerinde 
geniş çapta araştırma yapılan bir konu haline gelmiştir (Verim elektrikli buhar sıkiştırmalı ısı 
pompalarında %90-100, içten yanmalı motorla çalışan buhar sıkıştırmalı ısı pompalarında % 150-180; 
absorpsiyonlu ısı pompalarında %130-150). Termal ısı pompaları arasında yer alan adsorpsiyon ve 
absorpsiyonlu ısı pompaları bu bağlamda daha avantajlı olmakla birlikte bu tipin çalışma maddesine 
dayalı farklı sorunları bulunmaktadır. 
 
Günümüz koşullarında konvansiyonel buhar sıkıştırmalı sistemlerin kömür ve diğer yakıtlar ile 
yeterince rekabet edememesine bağlı kullanım kısıtlılığı, performans katsayılarının arttırılması ve atık 
ısı enerjisinin değerlendirilmesi ile giderilerek , ısı pompaları çok cazip olabilecektir. Diğer taraftan 
sanayi kuruluşlarında atık ısının değerlendirilme imkanı paralelinde sanayideki işletme maliyetinin 
düşürülme imkanı ısı pompalarının kullanılma isteğini daha da arttırmaktadır. 
 
 
 
 
2. UYGULAMALI ISI POMPASI SİSTEMLERİ  
 
Isı pompası bir kaynaktan aldığı ısıyı daha yüksek sıcaklıktaki bir ısı kuyusuna transfer eder. Bu 
tanıma göre soğutucu donanımının bütün parçaları, soğutma çevrimli hava şartlandırıcıları ısı pompası 
olarak düşünülebilir. Ancak mühendislikte ısı pompası terimi soğutma amaçlı çevreden ısı çekme 
işleminden ziyade özel amaçlar için ısı veren donanımlar için kullanılır. İkili biçimde çalışan ısı 
pompaları ısıtma veya soğutma için kullanılır. Modern ısı pompalarının çoğu buhar sıkıştırmalı 
(Geliştirilmiş Rankine) çevrim veya soğurma çevrimi kullanılır. Isı pompası kompresörlerinin çoğu 
elektrik motorları ile çalışırken kısıtlı ihtiyaçlar için motor ve türbinden güç kullanılabilir. Uygulamalı ısı 
pompaları genellikle binaların ısıtma ve soğutmasında kullanılırken, günümüzde su ısıtması, havuz 
ısıtması ve endüstriyel proses ısıtması için kullanım artmaktadır [1]. 
 
Çeşitli amaçlar için kullanılan uygulamalı ısı pompalarının kapasiteleri 7 kW ile 44 MW arasında 
değişmektedir. Bu makinelerin bazılarından 105°C ye kadar sıcaklıkta su çıkışı ve 400 kPa‘a varan 
basınç (manometrik) elde edilir. 
 
Genel su çevrim dolaşımına eklenen çoklu su kaynaklı ısı pompalarını içeren yerinden denetimli su 
çevrimli ısı pompaları oldukça kullanışlıdır. Bunlar ayrıca yer devreleri, ısı çeviriciler (kule soğutma ve 
kuru soğutucular), ilave ısıtıcılar (kazanlar ve buharlı ısı değiştiricileri), çevrim iyileştirici ısı pompaları, 
güneş enerjisi toplayıcı devreler ve termal depoları içerirler. İlk yatırım maliyeti ucuzdur ve bina içine 
yerleştirilmesi kolaydır. Toplu veya bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri (merkezi ve dağıtılmış ısı 
pompası sistemlerine dayanan) ekonomik olarak yapılabilir. 
 
 
2.1. Isı Pompası Çevrimleri 
 
Çeşitli tiplerde uygulamalı ısı pompası sistemleri (açık veya kapalı çevrimle çalışan) elde edilebilir. 
Bazıları HVAC sistemlerinde ısıtma ve soğutma yapabilmek için çevrimlerini ters çevirirken, diğerleri 
ise HVAC ve endüstriyel proses uygulamaları için ısıtmada kullanır. Aşağıda dört temel ısı pompası 
çevrim örnekleri verilmiştir: 
 



   ________________________________________  155  _______ 
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
 

1. Kapalı buhar sıkıştırmalı çevrim (Şekil 1 ) 
Bu HVAC ve endüstriyel proseslerde kullanılan en genel tiptir. Bu çevrim tek kademeli, birleşik, çok 
kademeli veya kaskat tipinde olabilir. 
 
2. Isı değiştiricili, mekanik buhar yeniden sıkıştırmalı çevrim (MVR:Mechanical Vapor 

Recompression) (Şekil 2) 
Proses içinde proses buharı yeniden kullanım için gerekli sıcaklık ve basınca sıkıştırılır. Enerji tüketimi 
minimumdur; çünkü sıcaklıklar proses için en elverişli durumdadır. Bu çevrimin tipik uygulamaları 
buharlaştırıcılar (Konsentratörler:yoğunlaştırıcılar) ve damıtma sütunları içerir. 
 
3. Buhar yeniden sıkıştırmalı açık çevrim (Şekil 3) 
Bu çevrim için tipik bir uygulama bir çok buhar basınç değerine sahip bir endüstriyel tesiste, 
istenilenden az seviyedeki basınçta çok aşırı buhara sahip olunmasıdır. Bu tesiste düşük basınçlı 
buhar sıkıştırılarak, ısı yüksek basınca pompalanır. 
 
4. Isı ile işletilen Rankine çevrimi (Şekil 4) 
Bu çevrim büyük miktarlarda atık ısı ve yüksek enerji maliyetleri olan durumlarda oldukça 
kullanışlıdır.Çevrimin ısı pompası açık veya kapalı olabilir; fakat Rankine çevrimi çoğunlukla kapalı 
çalışır. Şekil 4 teki uygulamada atık buhar türbinden geçirilerek üretilen mekanik enerji ısı pompasının 
kompresörünün direkt olarak tahrik edilmesinde kullanılmaktadır. 

 
Şekil 1. Kapalı buhar sıkıştırmalı çevrim [1] 

 

 
Şekil 2. Isı değiştiricili, mekanik buhar yeniden sıkıştırmalı çevrim [1] 
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Şekil 3. Buhar yeniden sıkıştırmalı açık çevrim [1] 

 

 
Şekil 4. Isı ile işletilen Rankine çevrimi [1] 

 
 
2.2. Isıl Enerji Kaynakları ve Isıl Enerji Kuyuları 
 
Tablo 1. ısı kaynakları ve ısı kuyuları için gerekli bilgileri içermektedir. Uygun ısı kaynağı ve kuyuları 
seçimini coğrafi konum, iklim, ilk yatırım maliyeti, kullanılabilirlik ve yapı tipi etkiler. Bu ısı kaynağı 
tipleri aşağıdaki başlıklarda incelenmiş ve karşılaştırılmalıdır. 
 

• Hava 
 

Açık hava ısı pompaları için çok yaygın kullanılan bir ısı kaynağı ve kuyusudur, daha çok konutsal ve 
hafif ticari sistemlerde kullanılır. Genişletilmiş yüzeyli ve zorlanmış taşınımla ısı transfer eden 
serpantinler, hava ile soğutucu akışkan arasındaki ısı transferini sağlar. Genel olarak açık hava 
serpantinlerin yüzey alanları, iç serpantin yüzey alanından % 50-100 fazladır. Kullanılan dış hava 
hacmi, kullanılan iç hava hacminden aynı oranda (%50-100) fazladır. Isıtma sırasında buharlaştırılan 
soğutucu akışkan sıcaklığı, dış hava sıcaklığından 6-11 K daha azdır. 
 
Hava kaynaklı bir ısı pompası seçerken veya tasarımlanırken iki faktör göz önüne alınır: 
 
1. Uygulanacak yerdeki dış hava sıcaklığı, 
2. Buz oluşumunun engellenmesi, 
 
Dış hava sıcaklığı azalırsa hava kaynaklı ısı pompasının kapasitesi de düşer. Bu durum hava kaynaklı 
ısı pompasının dış hava ısıtma sıcaklığı tasarımının, yakacak olarak yakıt kullanan bir sistem 
tasarımından çok daha zor olmasını sağlar. 
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Sistem donanımlarının yaz aylarında gereksiz ve aşırı soğutma kapasitesine sahip olmaması ve 
uygun bir soğutma için yeterli, dengeli bir çalışma noktası için seçilmeleri gereklidir. 
 

Dış hava serpantin yüzey sıcaklığı 0 0 C veya altında, dış hava kuru termometre sıcaklığı ise bundan  
2-5,5 K fazla ise, serpantin yüzeyinde buz oluşabilir. Buzun birikmesi önlenmezse, bu buz oluşumu ısı 
transferini engeller. Bu sebepten periyodik olarak buzun eritilmesi gerekir. Eritme periyodunu iklim, 
hava- serpantin tasarımı ve işletme süresi etkiler. Dış hava şartları –10°C ve %60 bağıl nemden 
düşükse az miktarda buz eritilir. Rutubetli ortamlarda havada su damlaları bulunursa, buz tortuları 
oranı psikrometrik teoriyle bulunan değerin üç kat fazlası olur. Bundan sonra 20 dakika kadar az bir 
süre operasyon ile ısı pompası buzları eritilir. Hava kaynaklı ısı pompası tasarımında buzlanmaya 
bağlı ısı kaybı kapasitesi de göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
Ticari soğutma pratiklerinde, buz eritme sıklığını azaltmak amacıyla hava kaynaklı ısı pompalarının 
kanat boşlukları 5-6 mm arasında tutulmuştur. Deneyimler göstermiştir ki etkili sıcak gaz ile buz 
eritilmesi, daha sık kanat boşluğu, azaltılmış boyut ve hacim olanağı sağlar. Bugünkü pratikte, kanat 
aralıkları 1,3-2,5 mm arası yapılır. 
 
Birçok kurum ve ticari binada, havanın bir kısmı yıl boyunca devamlı olarak egsoz edilmelidir. Egsoz 
havası ısı kaynağı olarak kullanılabilir, buna rağmen ilave ısıya genelde ihtiyaç duyulur. 
 
Kapalı yüzme havuzlarındaki yüksek rutubet tavanda, kapılarda, pencerelerde ve yerlerde 
yoğunlaşmaya sebep olur, bu da seyircilere rahatsızlık verir. Dış hava ve nem alma serpantileri,.bir 
kazandan tekrar ısıtma ile havuz suyunun ısıtılmasında kullanılmaktadır. Bu uygulama havadan 
havaya ve havadan suya çalışan ısı pompaları için oldukça uygundur ve enerji giderlerini oldukça 
azaltır. Isı pompası elemanları klordan oluşabilecek korozyona ve yüksek rutubete karşı dayanıklı 
malzemelerden seçilmelidir.  

 
• Su 

 
Su tatmin edici bir ısı kaynağıdır.Tablo 1’de suyun özellikleri verilmiştir. Şehir suyu, fiyatı ve 
belediyelerin kısıtlamaları sonucu nadiren kullanılır. Yer altı suyu (kuyu suyu) ısı kaynağı olarak 
oldukça çekicidir; bunun sebebi oldukça yüksek ve neredeyse sabit olan sıcaklığıdır. Su sıcaklığı; 
kaynağın derinliği,iklime ve bölgeye bağlıdır. Ayrıca su kalitesi analiz edilmeli, kireç oluşma ihtimali ve 
korozyon gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Bazı durumlarda ilave bir ısı değiştiricisi ile kuyu 
akışkanının teçhizattan ayrılması gerekebilir. Ayrıca özel akışkanlar için filtre işlemleri ve havuz 
kurulumu gibi konular da göz önüne alınmalıdır. Diğer dikkate alınacak hususlar ise kazı giderleri, 
borulama, pompalama ve kullanılan suyun tasarrufudur. 
 
Isı değiştiricileri açık havuz, nehir veya derelere daldırılabilir. Akarsu veya durgun su ısı kaynağı olarak 
kullanılırsa, kış aylarında buharlaştırıcıdaki sıcaklık düşmesi, buzlanmanın önlenmesi için kontrol 
altında tutulmalıdır. 
 
Endüstriyel uygulamalarda, atık proses suyu (Örneğin çamaşırhanelerin ılık suları, ılık yoğuşturucu 
(kondenser) suları) ısı pompasının çalışması için uygun bir ısı kaynağı olabilir. 
 
Lağım pisliği durgun veya yer altı sularından daha yüksek bir sıcaklığa sahip olduğu için ısı kaynağı 
olarak kabul edilebilir. Böyle durumlarda temizlenmiş lağım genelde tercih edilir, fakat uygun ısı 
değiştiricisi dizaynı ile lağım pisliği de kullanılabilir. 
 
Soğutma esnasında su kullanımı ile su soğutmalı yoğuşturucuların gelişimi mümkün olmuştur. Sudan 
soğutucuya ısı değiştiricileri genellikle direk genişlemeli veya su basmalı soğutuculardır ve tipleri 
gövde ve serpantin veya gövde.ve boruludur. Pirinç kaplamalı levhalı ısı değiştiricileri de kullanılabilir. 
Büyük uygulanmış  ısı pompaları sistemlerindesoğutkan yerine genellikle su dolaştırılır. 
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• Toprak 
 

Toprak geniş suretle gömülü serpantinlerden ısı transferi ile ısı kaynağı ve kuyusu olarak kullanılır. 
Toprak bileşimi; ıslak kilden kumlu toprağa kadar değişen, sistemin performansı ve termal özellikleri 
üzerinde ağır basan bir etkiye sahiptir. Topraktaki ısı transferi prosesi zamana bağlı rejimdedir. Isıl 
difüzyon baskın bir faktör olup yerel toprak bilgileri olmadan belirlenemez. Isıl difüzyon, ısıl iletkenlik 
katsayısının yoğunluk ve özgül ısı değerinin çarpımına oranıdır. Toprak nemi bileşenleri termal iletimi 
etkilemektedir. 
 
Üç çeşit birincil tip toprak kaynaklı ısı pompası vardır: 
 
1. Yer altı suyu (Bir önceki bölümde açıklandı) 
2. Direk genişlemeli (Topraktan soğutucuya ısı değiştiricisi toprak altına gömülür.) 
3. Toprak çiftli (Toprak kaynaklı kapalı çevrim) Burada topraktan suya ve sudan soğutucuya iki ısı 

değiştiricisi birbirine salamuralı ikinci bir çevrim olarak bağlanır. 
 
Toprak çevrimleri yatay veya düşey olarak yerleştirilebilir. Yatay sistemde, tekli veya çiftli serpantinli ısı 
değiştiricisi boruları 1-2 m toprağın altında 1-2 m aralıklarda yatay düzlemde gömülürler. Borular daha 
da derine gömülebilir; fakat kazı masrafları oldukça yüksek olmaktadır. Düşey sistemde ise ortak 
eksenli (konsantrik) boru veya U-borulu ısı değiştiriciler kullanılmaktadır. Toprak kaynaklı ısı pompaları 
ilgili kaynaklarda bulunabilir [7]. 
 

• Güneş Enerjisi 
 

Güneş enerjisi tek başına veya diğer kaynaklarla birlikte kullanılabilir. Hava, yüzey suları, sığ yer altı 
suları ve yüzeysel toprak kaynaklı sistemler doğrudan olmasada güneş enerjisi kullanırlar. Güneş 
enerjisini direkt olarak kullanmanın en büyük avantajı diğer sistemlerden daha yüksek sıcaklarda ısı 
elde edilmesi ve ısıtma etkinlik katsayısının önemli oranda artmasıdır.Isı pompasız güneş enerjili 
ısıtma ile kıyaslanırsa, kollektör verimi ve kapasitesi daha düşük kollektör sıcaklığına ihtiyaç 
duyulduğu için artmaktadır. 
 
Güneş kaynaklı ısı genellikle düzlemsel levhalı araştırma ve geliştirilmesinde iki basit sistem incelenir: 
Direkt ve indirekt. Direk sistemde genellikle düzlemsel levhalı güneş kollektörüne soğutkan 
buharlaştırıcı (evaporatör) boruları yerleştirilir. Araştırmalar göstermiştir ki cam örtüsüz düzlemsel 
levhalarda dış havadan ısı soğurabilir. Aynı yüzey soğutma uygulamalarında kondenser olarak dış 
havayı ısı kuyusu olarak kullanmayı sağlayabilmektedir. 
 
İndirek sistemde ise güneş kollektöründe su veya hava dolaştırılır. Eğer hava kullanılırsa kollektörün 
kontrolü: 
 
1.Kollektör dış hava için ön ısıtıcı olarak kullanılabilir. 
2.Dış hava çevrimi kapatılabilir, böylece bütün ısının kaynağı güneş olabilir. 
3.Kollektörün ısı kaynağı ve kuyusu olarak iş gören dış havayla bağlantısı kesilebilir. 
 
 
2.3. Isı Pompası Tipleri 
 
Isı pompaları şu kriterlere göre sınıflandırılır: 
 
1. Isı kaynağı ve Kuyusu 
2. Isıtma ve soğutma dağıtım akışkanı 
3. Termodinamik çevrim 
4. Bina özellikleri 
5. Boyut ve yerleşim 
6. Kaynak ve kuyu kısıtlamaları 
 
Şekil 5’de ısıtma ve soğutma için çok rastlanan kapalı buhar sıkıştırma çevrimli ısı pompaları 
verilmiştir[1] . 
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2.3.1. Havadan Havaya Isı Pompaları 
 
Bu tip ısı pompaları en çok rastlanan ve fabrikasyon üretime uygun tekil ısı pompası tipidir. Genelde 
konutsal ve ticari uygulamalarda kullanılır. Şekil 5’deki ilk diyagram kullanılan soğutma devresinin en 
tipik örneğidir. 
 
Havadan havaya ısı pompası sistemlerinde şartlandırılacak ortama ısıtılmış veya soğutulmuş hava 
temini için hava devreleri motorla işletilen veya manuel kullanımlı damperlerle yönlendirilebilir, 
değiştirilebilir. Bu sistemde ısı değiştirici serpantinlerinden biri her zaman buharlaştırıcı iken diğeri de 
her zaman için yoğuşturucudur. Soğutma çevrimi boyunca şartlandırılmış hava buharlaştırıcıdan 
geçerken dış hava ise yoğuşturucudan geçer. Damperlerin konumlandırılması soğutma ve ısıtma 
işlemi arasındaki geçişi sağlar. Şekil 5 teki ilk şekilde de belirtildiği gibi soğutucu akışkan yönlerinin 
değiştirilmesiyle de ısı pompası ısıtma ve soğutma modunda çalıştırılabilir. 
 
 
2.3.2. Sudan Havaya Isı Pompaları 
 
Bu ısı pompaları ısı kaynağı ve kuyusu olarak suya bağlı iken şartlandırılmış ortamdan ısı alışverişi 
için hava kullanır. Şekil 5’deki ikinci diyagram incelenmelidir. Ayrıca aşağıdaki ısı pompaları da bu 
grupta incelenebilir: 
 

1. Yeraltı Suyu Isı Pompaları: Kuyulardaki yeraltı sularını ısı kaynağı veya kuyusu olarak kullanılır. 
Toprak çiftli ısı pompaları gibi, bu sistemler ısı pompasında yer altı suyunu direkt olarak 
kullanabildiği gibi kapalı çevrimde aracı akışkanda kullanılabilir. 

2. Yüzey Suyu Isı Pompaları: Göl, havuz veya nehirlerdeki yüzey sularını ısı kaynağı veya kuyusu 
olarak kullanır. Aynı toprak çiftli ve yeraltı suyu ısı pompaları gibi suyu direkt olarak kullanılabildiği 
gibi veya kapalı çevrimde aracı akışkanda kullanabilir. 

3. İç Kaynaklı Isı Pompaları: İç kaynaklı ısı pompaları modern yapılarda üretilen yüksek iç soğutma 
yükünü direkt olarak veya depolandıktan sonra kullanır. Bu tip pompalar su çevrimli ısı 
pompalarını da içine alır. 

4. Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompaları: Bu tip pompalar düşük sıcaklıktaki güneş enerjisini ısı 
kaynağı olarak kullanırlar. Güneş enerjili ısı pompaları güneş kollektörü ve ısıtma soğutma dağıtım 
sistemi tipine göre sudan havaya veya diğer tip ısı pompalarına benzemektedir. 

5. Atık Su Kaynaklı Isı Pompaları: Bu tip pompalar ısı kaynağı olarak temiz atık su ısısını veya pis 
atık suyun ısısını kullanır. Atık su, ısı pompası buharlaştırıcısına filtre işleminden sonra direkt 
olarak verilebilir veya depolama tankından alınabilir. Bu uygulamaya bağlıdır. Buharlaştırıcı ve atık 
ısı kaynağı arasındaki ısı transferi için aracı bir çevrim kullanılabilir. 

 
 
2.3.3. Sudan Suya Isı Pompaları 
 
Bu tip ısı pompaları ısı kaynağı ve ısıtma soğutma için ısı kuyusu olarak su kullanır. Isıtma soğutma 
değişimi soğutma devresinde yapıldığı gibi, Şekil 5’deki üçüncü diyagramda görüleceği üzere 
değişimin su devresinde yapılması daha uygundur. Diyagramda buharlaştırıcıya direk su girişi 
verilmesine rağmen, bazı durumlarda kapalı soğutulmuş su sisteminin pislenmesinin önüne geçmek 
için su indirekt olarak bir ısı değiştiricisi (çift duvarlı buharlaştırıcı) üzerinden sisteme giriş yapar. Bir 
diğer metodu ise kapalı devre yoğuşturucu su sistemini kullanmaktır. 
 
 
2.3.4. Toprak Çiftli Kaynaklı Isı Pompaları 
 
Toprak ısı kaynağı ve kuyusu olarak kullanılır. Isı pompası soğutucudan suya ısı değiştiricisi veya 
direkt genişlemeli (DX tipi) ısı değiştiricisi kullanır. Bu iki tipte Şekil 5’de gösterilmektedir. Soğutucudan 
suya ısı değiştiricisi içeren sistemlerde ; su veya antifriz çözeltisi toprağa gömülü yatay, dikey veya 
serpantinli borulara basılır. Direkt genişlemeli toprak çiftli ısı pompaları yer borusu serpantini için, 
soğutucu akışkanı direkt genişlemeli, su basmalı veya sirkülasyonlu buharlaştırıcı devrelerinde 
kullanır. 
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Bu metoddaki ısı değişiminin başarısı toprak tipine, nem miktarına, kompozisyonuna, yoğunluğa ve 
çevre toprağının özelliklerinin değişmez oluşuna bağlıdır. Boruların malzemeleri, boruların 
konstrüksiyonu, yerel toprağın korozyon değeri ve yer altı suları ısı transferini ve kullanım ömrünü 
büyük ölçüde etkiler. Bu çevrimde buharlaştırıcıdaki ısının tamamı veya bir kısmı ile Kompresör 
sıkıştırma (işi) ısısı, su soğutmalı yoğuşturucuya transfer edilir. Bu yoğuşturucu ısısı hava veya dahili 
sıcak su ısıtma gibi işlemlerde kullanılabilir. 
 
Bunlara ek olarak aşağıda sözü geçen ısı pompaları da vardır: 
 
Değişimsiz Havadan Suya Isı Pompaları: Bunlar genel olarak ısı pompası su ısıtıcısı olarak bilinirler. 
 
Soğutkandan Suya Isı Pompaları: Bu tipde kaskat (kademeli) yöntemine göre soğutucu akışkan 
yoğuşturulur. Kaskat yöntemi ile ısı daha yüksek sıcaklığa basılır ve burada su veya herhangi bir 
sıvıya verilir. Bu tip ısı pompaları nerdeyse bütün akışkan ve prosesin soğutulmasında yoğuşturucu 
ünitesi olarak görev yapar. İlk kullanılan ısı kaynağı yetersiz kalırsa birden fazla ısı kaynağı 
kullanılabilir. 
 
 
2.4. Endüstriyel Proses Isı Pompaları 
 
Endüstrideki ısı kazanımı ihtiyacı uygulamalı ısı pompaları için çok çeşitli olanaklar sunmaktadır. İki en 
genel endüstriyel ısı pompası sistemi kapalı çevrimli ve açık çevrimli ısı pompalarıdır. Fabrika üretimi 
kapalı çevrim makinaları akışkanları 50°C ile 105°C arası ısıtacak şekilde üretilir. Açık çevrim ve Yarı 
açık çevrim makinaları düşük seviyede, doymuş ve kızgın buhar üretmek amacıyla üretilir. 
 
Endüstriyel uygulamalarda ısı pompaları genel olarak ortam ısıtma yerine proses ısıtması için 
kullanılır. Her bir ısı pompası sistemi kendine özel uygulaması için dizayn edilmelidir. Isı pompası 
boyutu ve çıkış sıcaklığı hava koşulları veya dizayn standartlarından ziyade ekonomik sınırlamalar, 
çevre şartları veya istenen düzeydeki ürün kalitesi gibi faktörlerden etkilenir. Bu tasarımcıya ekipman 
seçiminde esneklik sağlar; çünkü buhar gibi daha geleneksel proses ısıtma sistemleri ile birleşik olarak 
sıkça uygulanır. 
 
 
2.4.1. Kapalı Çevrim Sistemleri 
 
Kapalı çevrim sistemleri bir uygun çalışma akışkanını, genellikle sızdırmaz bir sistem içinde bir 
soğutkan, kullanılır. Bu sistemler soğurma (absorpsiyon) veya buhar sıkıştırma prensibini kullanırlar. 
Geleneksel olarak buhar sıkıştırma sistemleri istenen sıcaklıkları elde etmek için R-11, R-12, R-113 ve 
R-114 akışkanlarını kullanırlar. Bu akışkanların kullanım dışı olmaları nedeniyle (Montreal Protokolu) 
çıkış sıcaklığı ihtiyacı soğutucu akışkanını basınç kısıtlamaları ve makine seçimine ayarlanırsa, buhar 
sıkıştırmalı sistemlerde R-22 ve R-134a kullanmak doğrudur. Isı, soğutma sistemi ısı değiştiricilerine 
benzer olan ısı değiştiricileri üzerinden içeri ve dışarı transfer edilir. Kapalı çevrim ısı pompası 
sistemleri çoğunlukla endüstriyel soğutma çevrimleri ile aynı gruba dahil edilebilir; fakat kapalı çevrim 
ısı pompası sistemleri yüksek sıcaklıklarda çalışır. 
 
Sistem için seçilen ısı değiştiricileri uluslararası ve yerel kurallara uygun olmalıdır. Örneğin; ABD’de 
bazı yetkili mahkemeler içme suyu ve soğutucu akışkan arasında çift boru ile ayrım yapılmasını 
emretmektedir (zehirlenme vb. tehlikeler). Isı değiştiricileri korozyon ve ısı kaynağı ile ısı kuyusu 
akışkanlarının kötü ortam şartlarına karşı dayanıklı olmalıdır. 
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Şekil 5. Isı Pompası Tipleri [1] 

Isı kaynağı  
Ve kuyusu 

Dağıtım 
akışkanı 

Termal 
çevrim 

Diyagram  
               Isıtma                Soğutma             Isıtma ve soğutma 

Hava Hava 
Soğutucu 
Değişimi 

 

Su Hava 
Soğutucu 
Değişimi 

 

Su Su 
Su  
Değişimi 

 

Toprak 
Çiftli 

Hava 
Soğutucu 
Değişimi 

 
Toprak 
Çiftli 
(Kaynaklı) 
(Direk 
genişlemeli) 

Hava Soğutucu 
değişimi 
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Soğutucu akışkan ve yağ; 
 
1. bileşim maddeleri ile uygun olarak çalışmalı, 
2. beklenen çalışma sıcaklıklarında karşılıklı olarak uygun çalışmalıdır. 
 
Ayrıca, soğutucu akışkan ve yağ karışımlarının akışkanlık ve köpürme karakteristiği, donanımın özgül 
mekanik yük etkisi altındaki yağlama ihtiyacına uygun olmalıdır. Buharlaştırıcı ve yoğuşturuculardaki 
asıl yağ dönüşü ve ısı transferi göz önüne alınmalıdır. Kapalı çevrim ısı pompası sıkça birtakım 
faktörlerin seçimini gerekli kılar. Bu bölümde değişik kapalı çevrim sistemleri ve proseslerin seçimi için 
önemli olan faktörler verilmektedir. 
 
 
2.4.1.1. Havadan Havaya Isı Pompaları (Nem Alma Isı Pompaları) 
 
Bu ısı pompaları (Şekil 6) ürünlerin endüstriyel kurutma veya işletme işlemlerinde sıkça kullanılır. 
Örneğin; kerestelerin kalitesini arttırmak için kurutma işleminde nem almalı kurutucular (kiln) kullanılır. 
Sıradan buharlı kurutucular ile kıyaslandığında ısı pompası iki büyük fayda sağlar; ürün kalitesinin 
arttırılması ve giderlerin azaltılması. Nem alma işlemi ile kereste daha düşük sıcaklıklarda kurutulabilir, 
bu da eğrilme, çatlama, ve renk değişiminin engellenmesini sağlar. Sistem odun tipine (sert veya 
yumuşak) ve istenen kurutma zamanına göre seçilmelidir. Nem alma ısı pompaları tarımsal ürünlerin 
(kümesçilik, balık, et, tekstil ve diğer ürünler) kurutulmasında da kullanılır. 
 

 
Şekil 6. Nem alma ısı pompası 

 
 
2.4.1.2. Havadan Suya Isı Pompaları 
 
Bu tip pompaların bir diğer ismi de ısı pompası su ısıtıcısıdır. Bu pompalar kapalı çevrim sistemlerinde 
genellikle birleşik olan özel bir uygulamasıdır. Ülkemizde de küçük tip sıcak-soğuk su üreticilerinin 
(çay makinası) imalatları gerçekleştirilebilmektedir. Bu tür ısı pompaları ile ilgili bazı bilgiler “ASHRAE 
2000 Systems and Equipment” el kitabı 45. bölümünde bulunabilir. 
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2.4.1.3. Sudan Suya Isı Pompaları 
 
Bu tip ısı pompaları en yaygın endüstriyel uygulama alanına sahiptir. Isı kaynağı olarak soğutma 
kulesi suyu, dışarı akan akarsuları ve hatta soğuk su toplama sularını kullanabilirler. Dışarı verilen 
sıcak su, ürün durulama tankları, donanım temizleme suyu sistemleri ve ürün ön ısıtıcılarında 
rahatlıkla kullanılır. Sudan suya ısı pompaları oldukça basit olabilir (Şekil 7), proses soğutma 
kulesinden soğurulan ısı başka bir prosesin su ısıtmasında kullanılır.Şekil 7’ de ayrıca proses suyunun 
ön ısıtılması için ısı değiştiricisinin birleştirilmesi gösterilmektedir. Tipik olarak ısı pompası COP’si 4-6 
arasında, sistem COP’si 8-15 arasında değişir. 
 
 

 
 

Şekil 7. Soğutma kuleli ısı pompası [1] 
 
 
Sudan suya ısı pompası sistemleri oldukça karmaşık olabilir; tekstil boyama ve son işlem tesisi için 
kullanılan kademeli (kaskat) çevrimli ısı geri kazanımlı ısı pompası sistemleri gibi (Şekil 8). Prosesin 
dışarı akan sularından geri kazanılan ısı, prosesin birleşim suyunun ön ısıtılmasında kullanılır. Dışarı 
akan sular keten tiftiği , iplik ve yüksek korozyon etkisine sahip ısı değiştiricisini kirletebilecek 
kimyasallar gibi maddeler içerebilir. Bu yüzden özel maddeler ve kirlenmeyi önleyici cihazlar başarılı 
bir tasarım için ısı değiştiricisine dahil edilebilir. 
 
Birçok yiyecek hazırlama tesisinde, süper ısıtıcı veya süper ısıtıcı-yoğunlaştırma birleşiminin kullandığı 
su miktarından fazla su kullanılmaktadır ve bu sistemlerde rahatlıkla sudan suya ısı pompası kullanılır 
(Şekil 9). Su soğutmalı yoğuşturucu yüksek basınçlı soğutucu akışkandan duyulur ve gizli ısıyı geri 
kazanır. Yoğuşturucuda ısıtılan su iki kola ayrılır; bir tanesi sudan suya ısı pompası için ısı kaynağı 
diğeri de prosese sıcak su temini ve temizleme suyu ön ısıtılması için sağlanır. Ön ısıtma suyu 
depolama tankından gelen sıcak su ile ısı pompası yoğuşturucusunun sıcaklık farkını 11 K civarında 
sınırlamak için karıştırılır. Bu soğutucu uygulamaları için standart bir örnektir. Isıtılan su, depolama 
tankına geri basılır ve bu tankın depolama kapasitesi 1,5 ila 5 saat arasındadır; çünkü soğutucu yükü 
bütün suyun ısıtılması için yetersiz kalabilir, var olan su ısıtıcıları (genellikle buhar) ek ısı temin 
edilebilir ve böylelikle kullanım noktasındaki proses suyunun sıcaklık kontrolü ile de sağlanır.  
 
Mevcut tesis soğutucu sistemlerine ısı geri kazanımı ünitesi eklerken üç büyük faktör göz önüne 
alınmalıdır: 
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1. Arzu edilen ısı değiştiricisinden sıcak gaz soğutkanın akışının zorlanması 
2. Uzun bir süre diliminde proses ihtiyaçlarının temini sırasında, yeterli ısı kaynağının sağlanması 

için soğutma prosesinin planlanması 
3. Su soğutmalı ,gövde-boru tipi yoğuşturucuların (kondenserlerin), buharlaştırıcı yoğuşturucularla 

birleştirilmesi 
Soğutucu akışkanın yönü iki yoğuşturucu sistemin seri borulanması veya üçlü basınç ayarlama 
vanaları ile kontrol edilebilir. Üçlü basınç ayarlama vanalarından birincisi sıcak gaz çözdürme 
(en düşük basınç ayarı), ikincisi geri kazanım sistemine (orta basınç ayarı), üçüncüsü ise buharlaştırıcı 
yoğuşturucuya (en yüksek basınç ayarı) bağlanır. Basınç ayarlama vanaları iyi bir kontrol sunmasına 
rağmen mekanik olarak karışık olabilir. Seri borulama basittir; fakat bütün sıcak gazın su soğutmalı 
yoğuşturucudan geçebilmesi için ihtiyaç duyulan boru tipi pahalıdır. Her bir soğutma yükü, arzu edilen 
çıkış ve üretim isteklerinin temini için gözden geçirilmelidir. Örneğin; buz oluşumu temizleme süresinin 
belirlenmesi ve çalışma süresi sonunda patlama donması oluşmaması için sıklığı planlanmalıdır. 

 
Şekil 8. Isı geri kazanımlı ısı pompası 

 
Şekil 9. Soğutma ısı geri kazanımı ısı pompası  
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Çoklu sistem birleştirmelerde, genişletilmiş sistem birleşimlerindeki gibi; eşitleme hatları, sıvı hatları ve 
alıcılar (receiver)standart soğutma pratiklerine göre tasarlanmalıdır. 
 
 
2.4.1.4. Proses Akışkanından Proses Akışkanına Isı Pompaları 
 
Bu tip pompalar buhar kompresörüne zarar veren kimyasallar içeren proses akışkanlarının 
buharlaştırılması, konsantrasyonu, kristallendirilmesi ve damıtılması için uygulanır. Kapalı çevrim 
buhar kompresör sistemi; buharlaştırıcı sistemde katı ve sıvının ayrılması, damıtma sisteminde iki 
sıvının ayrılması için kullanılır (Şekil 10). İki sistemden de genel olarak 8-10 arası COP değeri elde 
edilir ve soğutma kulesinin ortadan kaldırılması (kullanılmaması) için fayda sağlar. 

 
Şekil 10. Kapalı çevrim buhar sıkıştırmalı sistem 

 
 
Sudan suya, soğutucu akışkandan suya ve diğer akışkandan akışkana sistemler aşağıdaki faydaları 
içerir: 
1. Yakıt kullanımlı su ısıtıcılarından, ısı geri kazanımlı su ısıtıcıya geçiş sayesinde düşük enerji gideri  
2. Buhar kaynaklı sisteme göre kazan için su temizleme kimyasallarında azaltılması 
3. Azaltılmış kazan yüklerine karşı NOX, SOX, CO, CO2 ve diğer zararlı kimyasalların azaltılması 
4. Katı parçacıkları ayıran su temizleme prosesinin tesirliliğini yükseltmek için dışarı akan sıcaklığın 

düşmesi 
5. Proses çevriminin başlangıcında uygun su için sıcaklığın yükseltilmesi ve buna bağlı olarak 

üretimin artması. Daha düşük sıcaklıklara başlangıç olarak ihtiyaç duyan prosesler için ön ısıtılmış 
su dış su ile karıştırılır. 

6. Daha yüksek sıcaklıklarda su ile durulamaya bağlı olarak yüksek ürün kalitesi. Daha düşük 
sıcaklıklara ihtiyaç duyulursa ön ısıtılmış su ile dış su karıştırılabilir. 

7. Soğutma kuleleri ve buharlaştırıcı yoğuşturucular için su ve kimyasal tüketimin azaltılması 
8. Soğutma basıncı veya soğutma kulesi dönüş sıcaklığının azaltılması için ısı geri kazanımı 

kullanımı ile daha verimli proses eldesi. 
9. Buhar serpantinleri, zorlanmış hava gaz sistemleri ve rezistans ısıtıcılara göre düşük yüzey 

sıcaklıklarına sahip ısı pompalarında düşük kirlilik birikimine sahip ısı değiştiricileri mevcuttur. 
10. Eğer ısı geri kazanımı soğutma basıncı veya soğutma kulesi dönüş sıcaklığını azaltmada 

kullanılabiliyorsa daha etkili (verimli) proses soğutması elde edilir. 
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2.4.2. Açık Çevrim ve Yarı Açık Çevrim Isı Pompası Sistemleri 
 
Bu sistemler buhar sıkıştırması ile kullanılabilir ısı enerjisinin sıcaklığını arttırmak için proses akışkanı 
kullanılır ve kimyasal soğutucu akışkana olan ihtiyacı yok eder. En önemli uygulama alanı buharı 
yeniden sıkıştırmadır. Sıkıştırma ya mekanik bir kompresör ya da istenen düzeydeki yüksek basınçlı 
buhar ile tahrik edilen termo sıkıştırma pistonu ile yapılır. Bu çeşit sistemler için üç önemli kontrol 
faktörü; buhar kalitesi, kaynama noktası yüksekliği ve kimyasal katkıdır. 
 
Kazan üretimli proses buharının yeniden sıkıştırılmasında iki büyük uygulama söz konusudur(Şekil11): 
 
1. Hat kayıplarına rağmen mevcut buhar basıncında düşüşe bağlı büyük kolaylık 
2. Düşük, orta ve yüksek seviyede buhar ihtiyaçlarında önemli bir denge sağlanması 
 

 
Şekil 11. Kazan üretimli proses buharının yeniden sıkıştırılması 

 
 
Kazan üretimli proses buharı, sıkıştırma donamının korozyonunu engellemek için temizlik 
standartlarına uygun olmalıdır. Bu uygulamalar ile enerji giderlerinin değerlendirilmesi ve buhar 
değerinin tayini karışık olabilir, bu amaçla pinch teknolojisi gibi analitik araçlar kullanılır. 
 
Açık çevrim ısı pompalarının buharlaşma prosesine uygulamaları oldukça önemlidir. Tek etkili 
buharlaştırıcılar (Şekil 12) küçük hacime sahip su ve ayrıştırılması gereken katı parçalar içeren 
durumlarda oldukça yaygındır. En sık uygulama alanı gıda ve süt endüstrisinde görülür. 
Buharlaştırıcının sabit buharı sıkıştırılır ve dolayısıyla ısıtılır ve sistem ısıtıcısına basılır (Calandria). Isı 
sulandırılmış çözeltiye transfer edilir ve buharlaştırıcıya basılır. Yoğunluğu fazla olan kısım dibe, buhar 
ise yüzeye çıkarken buharlaştırıcı girişinde ani buharlaşma (Flashing) etkisi görülür. Sistem COP’si 
10-20 ye yükselir ve calandria da daha düşük ürün bulunurken, buharlaştırıcının uzun dönem 
performansı artar. Çift etkili buharlaştırıcılar (Şekil 13) daha büyük oranlarda; fakat aynı basit kuralları 
uygular. Bunlar genelde kağıt ve kimya endüstrisinde görülür. Çift etkili buharlaştırıcılar seri veya 
paralel olarak borulanabilir. Sistem COP’ si 30’ u aşabilir. 
 
Açık çevrim ısı pompaları uygulamaları damıtma prosesine uygulanabilir (Şekil 14). Fakat kolay 
tutuşan gaz bileşiklerinin sıkıştırılması tehlikeli olduğundan oldukça büyük dikkat gerektirir. Sabit 
buharlar yüksek sıcaklık ve basınca sıkıştırıldıktan sonra yeniden kazanda (reboiler) yoğuşturulur. Bu 
yeniden kazandaki kazan buharına olan ihtiyacı yok eder ve bütün enerji tüketimini azaltır. 
Yoğuşturulmuş buhar basıncı genişleme vanasında azaldığı için düşük sıcaklıktaki bir kısım akışkan 
kolona tekrar akış olarak geri döner ve akışkan ile buhar arasında bir denge kurulur. Gerekli ise buhar 
yeniden çevrime katılabilir. Sistem COP’si 30-40 seviyesine ulaşabilir. 
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Şekil 12. Tek etkili ısı pompası buharlaştırıcısı 

 

 
Şekil 13. Çift etkili ısı pompası buharlaştırıcısı 

 
 
2.4.2.1. Proses Emisyonundan Buhara Isı Pompası Sistemleri 
 
Bu sistemler düşük basınçlı doymuş veya kızgın buhar ile çalışan pişirme, iyileştirme ve kurutma 
sistemlerinde kullanılır. Pişirme prosesinin buharı, örneğin eritme ünitesinin, pişirme için gerekli 
buharın üretilmesi için geri kazanılabilir (Şekil 15). Buhar vidalı kompresör ile sıkıştırılır, bunun nedeni 
de prosesden buharla uzaklaştırılan yoğunlaşmayan materyalin karşılıklı çalışan veya merkezkaç 
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kompresörleri aşındırması veya zarar vermesidir. Sıkıştırılmış buhar, pişiriciye ısı kaynağı olarak 
kullanılır ve burada buhar yoğunlaşır. Yoğuşturulan sıvı daha sonra bir ısı değiştiricisi için proses suyu 
ısıtılmasında kullanılmak üzere sağlanır. Yoğuşmayan materyal genellikle kazınarak temizlenir ya da 
yakılır ve su tekrar temizlenir veya pis su olarak tahliye edilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 14. Damıtmalı ısı pompası sistemi 
 

 
Şekil 15. Eritme tesisindeki ısı geri kazanımlı ısı pompası 

 
Bazı proseslerdeki pislikler yarı açık çevrimli ısı pompalarının kullanımına ortam hazırlar (Şekil 16). Bu 
sistem genelde yeniden kazan (reboiler) olarak adlandırılan ısı değiştiricisine, baca gazlarından ısı 
geri kazanımı açısından ihtiyaç duyar. Yeniden kazan düşük basınçda buhar üretir ve bu buhar arzu 
edilen basınç ve sıcaklığa sıkıştırılır. Pislik miktarı fazla ise yerinde temizleme (CIP) (Clean-inplace) 
sistemi kullanılabilir. 
 
Daha yakın ve daha verimli kapasite kontrolü için kullanılan bu sistemlerde değişken hızlarda işletme 
özellikle uygulanır. En iyi verimin sağlanması için nominal işletme koşullarının tespit edilmesinde, 
geçici olarak fazla hızda kullanım ile acil durumlar için ek kapasite de belirlenir. Özel birleşimler, 
düzenlemeler için ısı pompası kontrolleri ve sistem kontrolleri gereklidir. 

Tekrar Akış    (Reflux) Tankı 

(Reboiler) 
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Şekil 16. Tekstil tesisindeki yarı açık çevrimli ısı pompası sistemi 

 
 
2.5. Isı Geri Kazanımı Tasarım Kuralları 
 
Isı geri kazanımı sistemlerinin tasarımında aşağıda açıklanan genel kurallar kullanılmalıdır: 
 
1. Karışık prosesler için ısı geri kazanımlı ısı pompalarının termodinamik olarak yerleşiminin 

temininden önce İkinci Yasa, Pinch Teknolojisi veya diğer termodinamik analiz metotları 
kullanılmalıdır. 

2. İlk yük şartlarına göre dizayn yapılmalı. Isı geri kazanım sistemleri azaltılmış çalışma giderlerine 
uygun olarak tasarlanır. Daha iyi bir sistem dengesi için proses planlama ve termal depolama 
(genellikle sıcak su) uygulanabilir. Elde bulunan su ısıtma sistemleri azami yük periyotları ve daha 
iyi sıcaklık kontrolü için uygulanabilir. 

3. Öncellikle ısı değiştirilmeli, daha sonra pompalanmalıdır. Sisteme termal iş sağlamak için ısı 
değiştiricisi gerekli ise kullanılmalıdır. Isı kaynağı akışının ek soğutumuna veya ısı kuyusu akışının 
ek ısıtılmasına ihtiyaç varsa ısı pompası sisteme dahil edilir. 

4. Isı pompasının, tasarımdan kaynaklanan problemleri çözmesi beklenmelidir. Dengelenmemiş 
soğutma sistemi gibi bir sorunun çözümünde sisteme ısı pompası eklenmesi sorunu şiddetlendirir. 

5. Isı değiştiricisi sistemi ile ısı pompası sistemi arasında kapsamlı bir karşılaştırma yapılmalı. Isı 
değiştiricisinin yalnız olarak kıyaslanmasında, ısı pompası sistemi ek olarak ilk yatırım ve işletme 
maliyeti açısından oldukça pahalıdır. Eğer,ekonomik olarak mümkün ısı değiştirici 
kullanılabilecekse ısı pompası sisteminin ön ucuna yerleştirilmelidir. 

6. Isı pompası sistemi ile kaybolan ısının maliyeti değerlendirilmeli. Kazan işletmesi değiştirilmezse 
ya da kazanın verimi düşerse, ısı pompası ekonomik olmaktan çıkar. 

7. Yakıt kullanan standart sistemler ve endüstride yaygın olarak kullanılan ısı değiştiricisi sistemleri 
ısı pompası tasarımından önce araştırılmalıdır. 

8. Geniş bir zaman diliminde ısı kaynağı ve ısı kuyusunun akış ve sıcaklık profili ölçülmelidir. Bu 
bilgiler sistemin ihtiyaçlarının ve ekonomisinin olduğundan fazla görünmesini engeller. 

9. Sistemin kullanılabilirliğini ve termal ihtiyaçlarını etkileyebilecek ilerdeki proses değişiklikleri 
şimdiden araştırılmalıdır. Tesisin soğuk su temizleme sistemine veya daha düşük sıcaklıklardaki 
daha az akışkan kullanan prosese dönüşmesi için gerekli olan şartlar belirlenmelidir. 

10. Sistem, tesis çalıştırıcılarına (operatörlere) kolaylık sağlayacak şekilde tasarlanmalı. Elle kontrole 
karşı otomatik kontrol iyice incelenmelidir. 
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11. Her hangi bir proses akışının kullanılması sırasında gerekli olabilecek malzeme özellikleri 
belirlenmelidir. Bileşimi bilinmeyen herhangi bir akışın kimyasal analizi önceden yapılmalıdır. 

12. Cihaz sağlayıcıların çevre koşulları ve cihazlarda beklenen yük gereksinimleri konusunda 
bilgilendirilmesi gereklidir. 

 
 
 
 
3. SANAYİDE ISI POMPALARI 
 
Bazı üretim proseslerindeki düşük sıcaklık ısı kayıpları, ısı pompası kullanımı ile faydalı enerjiye 
dönüştürülebilir. Üstelik, enerji veriminin iyileştirilmesinde, ısı pompalarının yatırım ve integrasyonu 
göz önüne alınmalıdır. Endüstriyel iç enerji sistemlerinde ısı pompasının integrasyonuna karar vermek 
için; ısı pompası karakteristiklerini göz önüne alan çalışma metodu analizi yapılmalıdır. Proses 
endüstrisinde enerji geri kazanımı için integral prosesi terimi kullanılır. Proses integrasyonunun amacı 
verilen herhangi bir proses için sistematik termodinamik analiz kullanarak, minimum fayda ihtiyaçlarını 
ve minimum istenen ısı transfer alanı saptamaktır.  
 
Isı pompalarının ısı değişimi net işinin optimizasyonu, pinch teknolojisi ve kullanımla ilgili kompozit 
eğrilerin şekline bağlı araştırmaları önemlidir. Bu değerlendirme [2]’de gerçekleştirilmiştir. Bu 
araştırmada endüstride ısı pompasının kullanım krıtiği olarak aşağıdaki belirlemelere ulaşılmıştır. Bir 
başka araştırmada ise [3,10] çalışma dinamiği analizi ile endüstrideki ısı pompaları incelenmektedir. 
 
 
3.1 Endüstride Isı Pompası İntegrasyonunun Kritiği 
 
Endüstriyel iç enerji sistemlerinde kullanılan ısı pompasının en temel kriteri, konvansiyonel sisteme 
kıyasla düşük ısı enerjisi giderini başarmasıdır. Pratik olarak bunun başarılması için; 
 

• Isı prosesi integrasyonunda ısı kaynağı ve kuyusu yeterli oranda olmalıdır 
• Isı kaynağı ve kuyusu arasındaki sıcaklık farkı tatmin edici olmalıdır. 
• Elektrik/ısı fiyatı oranı düşük olmalı 
• Senede çalışma saatleri yüksek olmalı 
• Elektrik enerjisi tüketimine bağlı verimli çalışma rejimi saptanmalıdır. 

 

Atık ısı kaynağının kullanılabilirliği ve akış sıcaklığındaki ısıya olan talep, ısı pompası kullanıma sebep 
hazırlar. Isı kaynağının değiştirilmesinin etkileri, günlük, haftalık , aylık ve sezonluk düşük sıcaklık 
ısısına olan ihtiyaç analiz edilmelidir. Isı pompasının pozitif ekonomik koşullar altında çalışması altında 
yapılan değerlendirmeler COP değerinin ve çalışma zamanının yüksek olması gerektiğini gösterir. 
Elektrikli kompresörlü ısı pompalarının kullanımı oldukça kabul görmektedir, bu yüzden pik elektrik 
ihtiyacına erişmekten sakınmalıdır. Ayrıca görülmüştür ki, diğer kaynaklar (yakıt , gaz vs ) kullanılarak 
üretilen ısının maliyeti ısı pompası kullanımı ile elde edilen ısının maliyetinden fazladır. Isı pompası 
çalışmasının geliştirilmesi için iki veya daha fazla ısı pompasının seri olarak bağlanması ile başarılır ve 
böylece Lorenz prosesine (Şekil 17) yaklaşılmış olunmaktadır [3,11]. 

 
Şekil 17. Lorenz çevrimi 
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4. UYGULAMALI ISI GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ 
 
4.1. Atık Isı Geri Kazanımı 
 
Birçok büyük binada iç ısı kazancı bütün bir yıl boyunca soğuk su üreticilerin (chiller) çalışmasını 
gerektirir. Soğutma yoğunlaşma suyu genellikle soğutma kulesi tarafından atılır. Şekil 18’de soğutma 
kulesinden dışarı atılmadan önce, soğutucu yoğuşturucusundan gelen su hattına kurulan bir ısı geri 
kazanım sistemi görülmektedir. Bu uygulamada ortam ısıtma, yeniden ısıtma ve ev için su ısıtması için 
gerekli olan yüksek sıcaklıkta ısı temin etmek için atık ısı kullanılır. 
 

 
Şekil 18. Isı geri kazanımlı ısı pompası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 19. Çift paketli yoğuşturuculu ısı geri kazanımı 

HWR: Isıtılan su dönüş 
HWS: Isıtılan su gidiş 
CWR: Soğutma suyu dönüş 
CWS: Soğutma suyu gidiş 
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İhtiyatlı bir tasarım için soğutmalı birleştirilmiş (kademeli kaskat) sistemler paralel veya seri olarak 
bağlanır. Geniş bir yük aralığı ve sıcaklık ihtiyaçlarını karşılamak üzere alışıla gelmiş elemanlar 
kullanılabilir. Bu uygulamada karşılıklı veya santrifüj kompresörle çalışan çift boru demetli yoğuşturucu 
genelde kullanılır. Şekil 19 bu sistemin basit bir yerleşimini gösterir, bu sistemde 40 ile 50° C 
aralığında ısı elde edilebilir. Ilık su, ısı pompasının ikinci fonksiyonu olarak elde edilir ve ısı geri 
kazanımı olarak belirtilir. 
 
Şekil 20 benzer bir çevrimdir, yalnız sisteme bir depolama tankı eklenir. Tankta depolanan suyun 
sıcaklığı arttırılarak sistemin çalışma saatleri boyunca ısı depolanmasına olanak verir. Çalışma saatleri 
dışında ise tandaki su azar azar buharlaştırıcıya verilerek, sistemin kapalı olduğu saatler boyunca 
binanın ısıtılması için gerekli kompresör ve yoğuşturucu yükü sağlanmış olur. 
 
Şekil 21’de iki soğutucu sistem birleştirilerek, 55-60°C‘ye veya daha ılık suyun üretilmesini sağlayan 
ısı transfer sistemi görülmektedir. Bu yerleşimde I nolu makine sadece soğuk su üretici (chiller), II nolu 
makine ise yalnızca ısıtma amaçlı ısı pompası olarak verilmektedir. 
 
Modern çok katlı bir ofisin ısı geri kazanımının büyüklüğü Şekil 22, 23 ve 24’de verilmektedir. Şekil 22 
ve 23 çalışma dönemleri boyunca iç ve dış bölgelerdeki net ısı kaybı ve iç ısı kazancını gösterir. 
Şekil 24’de ise geri kazanım için kullanılabilir toplam ısı miktarı verilmiştir. İç bölgelerden geri 
kazanılan ısı, dış bölgelerin ısı ihtiyacının bir kısmının veya tamamının karşılanması için kullanılabilir. 
Geri kazanılan fazla ısı termal depoya çevrilip, çalışma saatleri dışındaki ihtiyaçların karşılanması için 
harcanabilir. Çalışma periyodu sırasında bu varsayılan bina için –5°C veya üstü dış hava 
sıcaklıklarında, dış ısı kaynağı veya ilave ısıya ihtiyaç yoktur. 
 
Bağıl performans genel durumları göstermek için bu şekillerde işaretlenmiştir. Tabii ki, her binanın 
kendine özgü koşulları mevcuttur ve şekillerdeki binaların değerleri ile farklılık gösterebilir. 
 

 
Şekil 20. Depolama tanklı ısı geri kazanımı 
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Şekil 21. Birleştirilmiş ısı transfer sistemi 

 
 

 
Şekil 22. Çalışma zamanı boyunca dış bölgelerdeki ısı kazancı veya kaybı 
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Şekil 23. Çalışma zamanı boyunca iç bölgelerdeki ısı kazancı veya kaybı 

 
 
4.2. Su Çevrimli Isı Pompası Sistemleri (WLHP) 
 
Su çevrimli ısı pompası sistemi çoklu sudan havaya ısı pompası sistemlerinin yük transferi özelliklerini 
birleştirmektedir (Şekil 25). Her bölge veya ortam, bir yada birden fazla sudan havaya ısı pompası 
içerir. Her iki durumdaki üniteler, binanın iç (çekirdek) ve dış alanlarını (perimeter) sıradan çift borulu 
sistemle hidrolik olarak birleştirilir. Her bir ünite, özel bölgelere hava sağlanarak ve bütünleyici 
yoğuşturucu kullanarak ısının iki borulu sisteme atılması sayesinde, kendi kendine soğutulur. Çift 
borulu sistem ile toplanan fazla ısı, genel bir ısı atma devresi ile atılır. Bu devre genelde bütünleyici 
püskürtme pompası içeren kapalı devreli buharlaştırmalı (evaporatif) soğutma kulesi ihtiva eder. Eğer 
bazı bölgeler, özellikle binanın kuzey kısmının ısıya ihtiyacı olursa, özel üniteler (soğutucu akışkanı 
ters akışa yönelten vanalar) soğutma çevrimine katılır. Bu üniteler yüksek sıcaklıktaki kaynaktan, çift 
borulu su çevriminden ısı çeker, bu tamamen veya kısmen diğer bölgelerin ısıtılmasını sağlayan 
ünitelerin yoğuşturucularından dışarı atılan ısı ile sağlanır. Eğer sadece ısıtmaya ihtiyaç varsa, bütün 
üniteler ısıtma çevrimiyle çalışır ve bu nedenle çevrim sıcaklığının korunması için bir dış ısı kaynağının 
çevrime dahil edilmesi gerekir. Su çevrimi sıcaklığı genelde 16-32 °C aralığında tutulmaktadır ve bu 
nedenle, nadiren boru yalıtımı gerekir. 

 
Şekil 24. Çalışma zamanı boyunca geri kazanım için uygun iç ısı 
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İstenilen sayıda sudan havaya ısı pompası böyle sistemlerde kurulabilir. Su, kapalı çevrim üzerinden 
her bir ünitede dolaşır. Su devresi genellikle iki sirkülasyon pompası içerir (bir pompanın karşılama 
oranı %100’dür), buda çevrime ve çevrimden dışarı ısı ekleme ve atımına imkan sağlar. Her bir 
pompa, her bir bölgedeki konfor seviyesinin korunması için ısıtma veya soğutma yapabilir. 
 
Isıtma durumunda çalışan üniteler dolaşan sudan ısı çekerken, soğutma durumunda çalışan üniteler 
ısıyı suya geri çevirir. Bundan dolayı sistem istenilen yerde ısıyı geri çevirir ve yeniden dağıtır. Hava 
kaynaklı ısı pompalarının aksine bu sistemin ısıtma verimi dış hava sıcaklığına bağlı değildir. Su 
çevrimi atılan ısıyı iletir fakat ikinci bir ısı kaynağı (tipik olarak bir kazan) genelde temin edilir. 
 
Bir diğer su çevrimli ısı pompası sistemi ısı kaynağı ve kuyusu olarak toprağa gömülü serpantinler 
kullanılır. Bu sistemlerde dolaşan suyun uygun sıcaklık değerleri arasında olması için konvansiyonel 
sistemle kazan ve soğutma kulesinin birleştirilmesine gerek yoktur. Yine de, toprak kaynaklı ısı 
pompaları düşük su giriş sıcaklıklarında (antifriz karışımı) çalışabilir. Bazı uygulamalar –4°C ile 44°C 
arasında değişen su sıcaklıklarına izin veren ısı pompalarını gerektirebilir. Hava şartlandırmanın 
gerekli olduğu iklimlerde, tüm tesisat giderlerini azaltmak amacıyla bazen soğutma kulesi, toprak 
kaynaklı ısı pompalarıyla birleştirilir. 
 
Şekil 26’da ise depolama tankı ve güneş kollektörleri içeren bir sistem gösterilmektedir. Çalışma 
saatleri boyunca yoğuşturucu devresindeki depolama tankı fazla ısıyı depolar ve çalışma saatleri 
dışında çevrime ısı sağlamış olur. Tanktan ısı depolama ve çekme işlemi sırasında yoğuşturucu 
sistemin izin verdiği sıcaklıklar dahilinde güneş enerjisi sisteme dahil edilebilir. Bu koşullar altında 
sıcaklık aralıkları içerdiği için güneş kollektörleri daha etkili ve verimli olur. 
 
Daha fazla ısı kazanımı için ısı geri çevrim devresinden önce kapalı su çevrimine sudan suya ısı 
pompası eklenebilir. Bu ısı pompası konutsal sıcak su sağlamak veya depolama tankındaki çevrim su 
sıcaklığının yükseltilmesi için kullanılır. Böylece ısıtma çevriminde ihtiyaç olduğu zaman su çevrime 
geri akıtılabilir (Şekil 27). 

 
Şekil 25. Kapalı çevrimde sudan havaya ısı pompaları kullanan ısı geri kazanım sistemi 
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Şekil 26. Güneş kollektörlü ve termal depolu kapalı çevrim ısı pompası sistemi 

 

 
Şekil 27. İkincil ısı geri kazanımı 

 
Bazı durumlarda  büyük soğutma yüklerine (örneğin; iç bölgeler (zonlar), ışıklar, insanlar, iş 
makinaları, bilgisayarlar, elektrik tertibatı ve üretim makinaları) ihtiyaç duyulur, buda çalışma saatleri 
boyunca yani yılın büyük bir kısmında çevrim ısı geri kazanımıyla sonuçlanır. Bu atık ısı geri kazanımı 
genelde dışardan elde edilen enerjiyi ısı olarak kullanan diğer ısıtma yükleri (havalandırma, yeniden 
ısıtma ve konutsal sıcak su v.s.) sisteme dahil edildiğinde ortaya çıkar. Sistem tasarımına ikinci bir 
sudan suya ısı pompası dahil edildiğinde, ekonomik olarak ilave dengeli ısı geri kazanımına ulaşılır. 
İkinci ısı pompası geri çevrilen ısının geri kazanılmasında etkili bir biçimde kullanılır, sıcaklığını 
yükseltir ve elde edilen enerjinin  tüketimini minimize ederek diğer ısıtma yüklerine hizmet etmek için 
kullanılır. 
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Bir başka su çevrimli ısı pompası sisteminde, binanın pülverizatör (sprinkler) sistemi, çevrim su 
dağıtma sisteminin bir parçası olarak kullanılır. Bu bölümde tanımlanan sistemlerin bazı halleri özeldir 
ve uygunluk araştırması yapılmadan herhangi bir sistemde kullanılamaz.  
 
 
4.3. Tasarım Koşulları 
 
Su çevrimli ısı pompası sistemleri çok odalı binaların birçoğunda kullanılır. En sık görülen 
uygulamalarından biri de iç bölgelerden kazanılan ısının kış ayları boyunca çevreye yeniden dağıtıldığı 
ofis binalarıdır. Diğer uygulama alanları ise oteller, moteller, okullar, apartmanlar, hastaneler ve üretim 
faaliyetleridir. Uygulamalar içinde eş zamanlı olarak ısıtma ve soğutma isteklerini karşıladığı için en 
uygun çalışma gideri olan bu sistemlerdir. 
 
 
4.3.1. Bölgeleme (zonlama) 
 
Su çevrimli ısı pompası sistemleri üstün zonlama sahiptir. Minimum kanal değişiklikleri ile gelecekte 
meydana gelebilecek yer değişikliklerine olanak sağlar. Bu da donanımın bölgesel olarak yer 
değiştirilmesiyle mümkün olur. Bazı sistemler çevre bölgeleri ve tavan için ısı pompaları kullanılır, 
yalnızca soğutma üniteleri ise iç bölgeler için kullanılır ve bütün bu üniteler aynı çevrimli su devresiyle 
bağlantılıdır. 
 
 
4.3.2. Isı Geri Kazanımı ve Depolanması 
 
Su çevrimli ısı pompası sistemleri ısı depolanması için oldukça uygundur. Çeşitli binalar, mesela 
okullar, kış aylarının bir çok gününde soğuk ve geceleri sıcak olduğu için ısı depolamaya oldukça 
uygundur. Su, kapalı çevrim içinde kazandan önce büyük bir tank içinde depolanabilir. Bu 
uygulamada, çevrim sıcaklığı gün boyunca 32°C’ ye kadar arttırılabilir. 32°C’ de depolanmış olan su 
çalışma saatleri dışında binadaki ısının korunması için kullanılabilir. Bu esnada çevrim sıcaklığı 
16°C’ye kadar düşebilir. Su ısıtıcısı (veya kazan) çevrim sıcaklığı tamamen 16°C olmadan 
kullanılmamalıdır. Depolama tankı ısı birleşimi veya ısı geri dönüşü olmadığı zaman çalışma süresini 
uzatmak için kullanılır. 
 
 
4.3.3. Gizli Birimler 
 
Tavana kurulmuş olan teçhizatlar bakım kolaylığı, servis filtreleri, kontrol panelleri ve kompresörler 
içermelidir. Uygun ,yoğuşan su boşaltma sistemi (drenaj) sağlanmalıdır. 
 
 
4.3.4. Havalandırma 
 
Havalandırma için dış hava : 
I ) havalandırma sağlama sisteminden ünitelere kanallanmalı 
II )özel ünitelere bir damper aracılığıyla çekilmeli 

Yeterli düzeyde çalışma için su kaynaklı ısı pompasına giriş yapan hava sıcaklığı 16 0 C ‘den yüksek 
olmalıdır. Soğuk iklimlerde, havalandırma için kullanılan hava önceden ısıtılmalıdır. Özel üniteler için 
hazırlanan hava miktarı, baca etkisi, rüzgar ve dengeleme güçlüklerine bağlı olarak değişkenlik 
gösterir. 
 
 
4.3.5. İkincil Isı Kaynağı 
 
İkincil ısı kaynağı olarak elektrik, gaz, toprak, güneş enerjisi veya atık ısı kullanılabilir. Normal olarak 
su ısıtıcısı veya kazan kullanılırken özel ısı pompalarında elektrik rezistans ısısı uygun kontroller 
yardımıyla kullanılabilir. Elektrikli ısıtıcılara minimum 16°C’ye ulaşıldığında sistemi kontrol eden 
termostat dahil edilebilir. 
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Elektrik kazanı 16°C’de çıkış su sıcaklığını denetleyebildiği için doğrudan çevrimde kullanılır. Gaz 
yakmalı veya yağ yakmalı yanma kazanı, ısıyı çevrime transfer edecek bir ısı değiştiricisi ile 
kullanılırken, kullanılan kazanın tipine bağlı olarak çevrime katılan sıcak suyun karıştırılmasını 
sağlayan ayarlama vanası sisteme eklenir. 
 
Toprak veya güneş enerjisi ikincil ısının bir kısmını veya tamamını sağlayabilir. Kollektörlerle sistemde 
dolaşan su veya antifriz karışımı, ikinci ısı değiştiricisi üzerinden sisteme doğrudan veya indirekt 
şekilde ısı ekler.  
 
Gece geri ayarlı bir bina ısı pompası tesisat kapasitesine uygun ilave ısıtıcı kazana ihtiyaç duyabilir. 
Burada bina ısı kaybı önemli değildir. Çünkü sabah ısıtma çevrimi, bina uygun sıcaklığa gelene kadar 
en yüksek ısıtma kapasitesinde çalışmak üzere herhangi bir ısı pompasına ihtiyaç duyar. Bu durumda 
4,0 COP değerine sahip su kaynaklı ısı pompasına dayanarak, binaya yerleştirilen bütün su kaynaklı 
ısı pompalarının bütün ısıtma kapasitesinin %75’ ini sağlayacak kazan seçilmelidir. 
 
 
4.3.6. Isı Geri Çevirici (Heat rejector) Seçimi 
 
Kapalı çevrim devresi aynı zamanda bir ısı değiştiricisi olan ısı geri çeviricisi (çevrim suyundan 
soğutma kulesi suyuna), kapalı çevrim buharlaştırıcı soğutucusu veya yer serpantinlerine ihtiyaç 
duyar. Isı geri çeviricisi, aşağıda belirtilen kıstaslara göre imalatcının seçim eğrileri ile aşağıdaki 
parametrelere göre seçilir. 
 
a-Su Akış Debileri 
 
Yapımcıların tavsiyelerine göre su akış debileri oranları soğutma kapasitesine göre her kw için 40 ile 
50 mL arasında tercih edilmelidir. Düşük yaz dış hava yaş termometre sıcaklığına sahip bölgelerde 
düşük akış oranları genelde tercih edilmelidir. Daha rutubetli iklimlerde, yüksek akış oranı ısı pompası 
çıkış sıcaklığında uygun yükselme olmadan ısı geri çeviricisinden ısı pompasına yüksek su sıcaklığı 
sağlanmasına imkan verir. Bundan dolayı ısı pompalarının performansı azaltılmadan soğutma kulesi 
veya buharlaştırıcı soğutucunun boyutu ve fiyatı düşürülebilir.  
 
b- Su Sıcaklığı Aralığı 
 
Su sıcaklığı aralığı (ısı geri çeviricisinin giriş ve çıkışındaki su sıcaklığının farkı ) ısı pompası soğutma 
kapasitesi , su akış oranı ve çeşitlilikle değişir. Bu genelde 5 ile 8 K arasındadır. 
 
c-Yaklaşım 
 
Yaklaşım, soğutucuyu terk eden su sıcaklığı ile dış havanın yaş termometre sıcaklığı arasındaki 
farkıdır. Çevrim için sağlanan maksimum su sıcaklığı, tasarım yaş termometre sıcaklığının bir 
fonksiyonudur. 
 
d- Çeşitlilik (Diversity) 
 
Çeşitlilik, binanın maksimum ani soğutma yükünün tesisat soğutma kapasitesine bölümüdür. 
 

D=Qm/Q 
 
D= Çeşitlilik 
Qm=Maksimum ani soğutma yükü 
Q=Toplam tesisat soğutma kapasitesi 
 
Çeşitlilik ile ortalama ısı pompası aralığının çarpımı toplam sistemin uygulamalı kapasitesini verir. 
(Sistemindeki bütün ünitelerdeki artış ve ısı geri çeviricisi nedeniyle olan düşüş) yük ihmal edilirse 
sabit pompalama oranına sahip sistemler için: 
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Rs=D.Rp 
Rs =Sistem kapasitesi 
Rp =Isı pompalarının ortalama kapasitesi 
 
Değişken pompalama oranı ve kompresör işlemi ile ünite üzerindeki ısı akışının başlatılıp, bitirilmesi 
için kullanılan selenoid vanası ilave edilmiş her bir ısı pompası için  
 

Rs ≅ Rp 
 

Isı pompasını terkeden ortalama su sıcaklığı, ısı geri çeviriciye giren su sıcaklığıdır. Isı geri çeviriciyi 
terk eden su sıcaklığı ısı pompasına giren su sıcaklığıdır. 
 
e.Kış Durumu (Çalışması) 
 
Bütün yıl boyunca soğutma potansiyeline sahip binalar (ofis binaları) için çevrim suyu ısı geri çevirici 
vasıtasıyla devamlı olarak pompalanmalıdır. Bu kontrol prosedürü donma tehlikesini azaltmaktadır. Bu 
anlamda ısı kaybını minimize etmek için ısı değiştiricisi kış durumuna uygun çalışmalıdır. Kapalı devre 
su soğutucusuna en iyi alternatif ayrı bir ısı değiştiricisine sahip açık soğutma kulesidir (Şekil 28). 
 
 
4.3.7. Kanal Düzeni 
 
Genelde su çevrimli ısı pompası sistemi tavanda gizli ünitelere sahiptir ve tavan alanı geri dönüş 
basınçlı odası (plenumu) olarak kullanılır. Isı pompasından hava sağlanması sırasında sessiz 
çalışması tasarlanmalıdır. Kanalla birleştirilmiş ısı pompaları dış statik basınca karşı dayanıklı 
olmalıdır. Her bir elemanın dayanabileceği maksimum ve minimum dış statik basınçlar, üreticinin 
tavsiyeleri doğrultusunda göz önünde tutulmalıdır. 

 
Şekil 28. Isı değiştiricili soğutma kulesi 

 
4.3.8. Boru Düzeni  
 
Su çevrimli ısı pompaları sistemlerinde ters dönüşlü borulama rahatlıkla kullanılabilir. Bütün üniteler 
aynı kapasiteye sahip ise bu daha kolay olur. Sistem kollarının her biri dışında dengeleme, bu şekilde 
minimize edilir. Eğer doğrudan dönüşlü borulama kullanılıyorsa herbir ısı pompasında akışının 
dengelenmesi gereklidir. Bütün sistemin akışı seri bağlı kazan ve ısı geri çevirici üzerinden dolaşabilir. 
Su karışımı bütün su çevriminin sabit basınç noktasında elde edilmelidir. Borulama sistemi tasarımı, 
hava ve su sistemlerinin ikincil su dağıtımıyla oldukça benzerdir. 
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Su çevrimli ısı pompası sistemlerinde pompalama giderleri oldukça önemlidir; Çünkü sistemdeki yükler 
oldukça değişkendir ve değişken hızlı pompalama düşünülmelidir. Buda her bir ısı pompasında 
yalnızca kompresör işlemi sırasında suyun ısı pompası serpantini üzerinden akışına izin veren bir 
otomatik vana kullanımı gerektirir. 
 
Borulama su kaynaklı ısı pompası sisteminin başarılı performansı için çok önemlidir. Boru tesisat 
durumunda temiz , yapım sırasında temizliğini korumalı ve tesisat  sonrasında ise temizlenmiş ve 
basınçlı su ile arındırılmış olmalıdır. Geniş ve büyük sistemlerde , sistemin ikinci yolu olarak başlangıç 
su filtreleri kullanılır. 
 
 
4.3.9. Kontroller  
 
Su çevrimli ısı pompası  sistemi tamamen merkezi sistemlerden daha basit kontrollere sahiptir. Her bir 
ısı pompası bölge içinde bulunan bir termostat ile kontrol edilir. Sadece iki tane merkezleştirilmiş 
sıcaklık kontrol noktası vardır. Bunlardan ilki su sıcaklığı belirtilen düşük sıcaklık değerine (genel 
olarak 16oC ) yaklaştığında sisteme ısı eklerken, ikincisi su sıcaklığı yüksek sıcaklık değerine (genel 
olarak 32oC) yaklaştığında sistemden ısı çeker.Çıkış su sıcaklığının 16oC civarında tutulabilmesi için 
kazan kontrollü denetlenmelidir. Çünkü kazan sıcaklığı daha yüksek aralıklarda bulunur. 
Buharlaştırıcının ısı çekme kapasitesinin soğutucuyu terk eden çevrim su sıcaklığına bağlı olarak 
azaltıp, arttırılmasıyla kontrol edilir. Düşük sıcaklıklarda sistemi çalıştıran ayarlama programı (düşük 
dış yaş termometre sıcaklıklarından yaralanmak için) çevrim deposundan gelen ısının kullanılmadığı 
durumlarda enerji tasarrufu sağlar.  
 
Anormal durum uyarıları şöyle çalışır: 
 
A ) Çevrim sıcaklığı 10oC’ye kadar düştüğünde uyarı başlar. Açık ısı pompası, devreleri 7oC’de kontrol 

eder. 
B ) Çevrim sıcaklığı 40oC’ye kadar yükseldiğinde uyarı başlar. Açık ısı pompası, devreleri 43oC’de 

kontrol eder. 
C ) Yetersiz sistem suyu akışının, farkına varılırsa akış anahtarı uyarı başlatır ve ısı pompası kontrol 

devrelerini açar. 
 
Soğutma kulesi pompasının donma sıcaklıklarında çalışmasını önlemek için dış hava kontrolü 
sağlamalıdır. 
 
İsteğe bağlı sistem kontrol uygulamaları: 
 
A ) Gece yeniden ayarlama kontrolü 
B ) Otomatik ünite başlangıç ve durdurması 
C ) Kızdırma çevrimi 
D ) Pompa alternatör kontrolü 
 
 
4.4. Su Çevrimli Isı Pompası Sisteminin Avantajları 
 
• İç zonlarda ısı geri kazanımı, gün boyunca soğutma ile elde edilen fazla ısıyı geceleyin kullanmak 

üzere depolama ve diğer ısıtma kullanımları ile enerji korunumuna fırsat verir. 
• Güneş kollektörü veriminin oldukça büyük olduğu durumlarda, düşük akışkan sıcaklıklarında 

güneş enerjisi geri kazanımına olanak verir. 
• Hava soğutmalı yoğuşturucularda ısı geri dönüşünü sağlamak için, binalarda duvar içine işleme 

gerekli değildir. 
• Dağıtılmış çalışma zamanlarında (gece veya hafta sonları) büyük merkezi soğutucu makinasına 

ihtiyaç olmadan çevresel kontrol sağlar. 
• Ünitelerin deniz ve diğer korozif ortamlardan zarar görmemesi için dış ortama maruz kalmasını 

önler. 
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• Hava soğutmalı ısı pompalarından daha yüksek servis ömrüne sahip üniteleri içerir. 
• Yoğuşturucu vantilatörlerinin olmadığı ve sıkışma oranı düşük olduğu için gürültü seviyesi hava 

soğutmalı sisteme kıyasla daha düşüktür. 
• İki borulu kazan/su soğutucu (chiller) sistemleri potansiyel olarak bu sisteme kolayca 

dönüştürülebilir. 
• Bir ünite bozulduğunda bütün sistem kapatılmaz. Pompalama kabiliyetinin kaybı, ısı çekme veya 

ikincil ısıtma sisteminde meydana gelen arızalar bütün sistemi etkileyebilir. 
• Isı pompalarında kullanılan enerji her bir devreye dağıtılabilir. Bu dağıtım, merkezi pompa,ısı 

çekici veya kazan tarafından tüketilen enerjiyi kapsamaz. 
• Tesisat gideri, çalışma giderleri ve sistem ömrü göz önüne alındığında merkezi sistemlerle toplam 

çevrim ömrü gideri kıyaslanabilir. 
• Üniteler yerleşim olarak sabit veya değişken olarak tesisatlandırılabilir. 
 
Su Çevrimli Isı Pompası Sistemlerinin Kısıtlamaları: 
 
• Kazan, ısı değiştiricileri, pompalar ve ısı çekiciler için geniş yerleşim alanı gereklidir. 
• Çoklu birleşik HVAC ekipmanı kullanan sistemlere göre ilk giderleri fazla olabilir. 
• Azaltılmış hava akışı ısı pompasının fazla ısınmasına veya arızalanmasına sebep olabilir. Bu 

yüzden periyodik filtre bakımı zorunludur. 
• Borulama devresinin temizliği sağlanmalıdır. 
 
 
4.5. Dengelenmiş Isı Geri Kazanım Sistemleri 
 
4.5.1. Tanım 
 
İdeal bir ısı geri kazanım sisteminde, bütün bileşenler dış ısının eklenmesinden önce bütün iç ısının 
geri kazanılması için yıl boyunca çalışırlar. Fazla ısı ya depolanır yada geri kazanılır. İdealize edilmiş 
olan bu amaç dengeli ısı geri kazanımı sistemi olarak tanımlanabilir. 
 
Dış hava sıcaklığı önemli derecede düşerse veya bina kapatılırsa (örneğin geceleri ve hafta sonları) iç 
ısı kazancı ortam ısıtma ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalabilir. Bu durumda dengelenmiş bir 
sistem ısı deposundan veya bir dış kaynaktan sisteme ısı sağlar. İç ısı tekrar üretilmeye 
başlandığında, dış ısı kaynağı özel istenen sıcaklığının korunması için otomatik olarak azaltılır. 
Dengeye ulaşılması için zaman geçmesi gereklidir. Isı depolama özelliğine sahip dengelenmiş bir 
sistemde ekipman boyutları azaltılıp, dolayısıyla dış ısı kaynağı ihtiyacı azaltılabilir. Değişik dış hava 
sıcaklıklarındaki dengelenmiş ısı geri kazanımı değerleri, ısı dengesi analizi ile saptanır. 
 
13°C ile 18°C‘den daha düşük sıcaklıklardaki dış hava ekonomizer çevrimi ile bina ortamının 
soğutulmasında kullanılır. Bu soğutma yöntemi göz önüne alındığında, vantilatörler, hava bacaları ve 
hava kanalları için gerekli olan alan kirleticilerin atılması için gerekli olan yüksek filtre ihtiyaçları ve 
nemlendiricilerin donma tehlikesi gibi dezavantajlar ile, verimli ısı değişimi ve antifriz akışkanı kullanan 
çok sıralı serpantin kullanımı gibi avantajlar iyice tartılmalıdır. Isı pompası kurallarının yenilikçi bir 
yaklaşımla kullanımı hava ekonomizerinden daha fazla önemli enerji tasarrufları ve daha iyi insan 
konforu sağlanması açısından önemlidir. Her durumda bölge sıcaklıklarının kontrolü için sıcak ve 
soğuk hava karıştırılmamalıdır, çünkü bu enerjinin atılmasına neden olur. 
 
 
4.5.2. Isının Yeniden Dağıtımı 
 
Bir çok bina, özellikle bilgisayarlı veya geniş iç hacme sahip olanlar bütün bir sene boyunca kullanılan 
ısıdan daha fazla ısı üretir. İşletme gideri başa-baş (break even) dış hava sıcaklığında (bina ısı kaybı, 
iç ısı yüküne eşit olduğunda) sistem sadece ısıtmadan sadece soğutmaya değiştirilirse minimum olur. 
Eğer ısı gereksiz olarak savrulur veya ortama verilirse değişim sıcaklığı doğal başa-baş sıcaklığından 
sapar ve bunun sonucu olarak işletme gideri yükselir. Fazla ısı daha sonra dağıtılmak için depolanırsa 
ısıtma giderleri azaltılır veya yok edilir. 
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4.5.3. Isı Dengesi Kavramı 
 
Bütün bina projesindeki veya tek bir ortamdaki ideal ısı dengesi kavramı aşağıdaki şartları gerektirir. 
 

• Isı giderilebilmelidir (soğurulmalıdır). 
• Isı eklenebilmelidir 
• Isı eklemesinin veya giderilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, geri kazanılan ısı, sistemin 

gereksinimi olan ısıyı dengelemelidir. 
 

Yalnızca bir ortama hizmet eden küçük havalandırma şartlandırma projelerinde, termostat talebi ısıtma 
veya soğutmayı karşılar. Nem kontrolü gerekli değil ise işlem çok basittir. Isıtma  ve soğutmanın her 
ikisinin de kullanılabilir olduğu kabul edilirse otomatik kontrolda termostat her ikisinide sağlamayı 
gerçekleştirir. Aynı ortamı sistem aynı zamanda ısıtıp soğutamaz. 
 
Çok odalı bazı binaları bazı odaların soğutulması diğerlerinin ısıtılması gerekebilir. En iyi tasarım 
binayı bir bütün olarak kabul eder ve atık ısıdan aynı zamanda kurtulma gerektiren dış ısıya gerek 
duyulmadan fazla iç ısıyı bir yerden diğerine transfer eder. Bu durum oluştuğunda ısı dengesi kavramı 
bozulur. 
 
Nem kontrolü ayrıca ele alınmalıdır. İstenen sıcaklığın sağlanması ve nem kontrolü için herhangi bir 
sistem yeterli ısıyı eklemeli veya çekmelidir. Yüksek yaş termometre  sıcaklığına sahip büyük 
yüzdelerdeki dış hava, nem kontrolünün belirli tipleri, istenen dengeyi bozabilecek olan yeniden 
ısıtmaya ihtiyaç duyulabilir. Genelde, nem kontrolü dengeyi bozmayacak şekilde ayarlanabilir. Yeniden 
ısınma kaçınılmaz ise, kazan gibi dış ısı kaynağı kullanmadan önce ısı geri kazanımıyla içerden 
transfer edilen ısı kullanılabilir. Yinede, eklenen yeniden ısıtma işlemi etkileri analiz edilmelidir; çünkü 
bu ısı dengesini etkileyebilir ve değişken iç yük gibi değerlendirilmelidir. Bina ısıya ihtiyaç duyduğunda 
ve soğutma tesisi kullanılmıyorsa, nem alma işlemine gerek yoktur ve dış hava yeterince kuru olup, 
herhangibir iç nem kazancını dengeleyebilir. Bu durum her tasarımda dikkatlice değerlendirilmelidir. 
 
Analitik bir ısı dengesi çalışma örneği [1]’de verilmiştir. Başarılı bir ısı geri kazanım tasarımı yalnızca 
su soğutma ünitesi (chiller) veya ısı pompasına değil bütün sistemin performansına bağlıdır. Isı geri 
kazanımı olmayan sistemlere göre dikkatli ve zaman gerektiren bir tasarım analizi gereklidir. 
Dengelenmiş ısı geri kazanımı kavramı planlama ve tasarım fazlarında dikkate alıp ekonomik yararları 
ve etkileri ortaya konmalıdır. Genellikle büyük projelerde ısı geri kazanımlı sistemin, olmayan sisteme 
göre ilk yatırım maliyetlerinde çok az farklılık mevcuttur. Ayrıca enerji giderleri, ömür analizi, 
dengelenmiş ısı geri kazanımı kullanıldığında dramatik bir tasarruf potansiyeli gösterir. 
 
Çoklu bina komplekslerinde de ısı geri kazanımı uygulaması gerçekleştirilebilir. İncelemeye değer 
sonuçlara ulaşılabilir. 
 
 
 
SONUÇ 
 
Gerek sanayide ve gerekse günlük yasamda ısıtma ve soğutmanın önemi ve bu amaçla sarfedilen 
enerjinin toplam enerji tüketimi içindeki payının yüksekliği, araştırmaların enerji kullanımında 
verimliliğin artırılmasına ve güneş enerjisinden atık ısıya kadar geniş bir yelpaze içerisinde çeşitli 
kaynakların değerlendirilmesini gerektirmektedir. 
 
Bu çalışmada günümüzde yaygın bir kullanım alanı bulan ısı pompalarının endüstriyel ısı geri 
kazanımında kullanılması, uygulama tipleri verilmiştir. Kapalı çevrim ısı pompası uygulamaları,  
hava-hava, hava-su, su-su sistemleri olarak ele alınmıştır. Isı pompalarının açık çevrim ve yarı açık 
çevrim uygulandığı sistemler üzerinde durularak ısı geri kazanım tasarım kuralları verilmiştir. 
Uygulamalı ısı geri kazanım sistemleri ise, atık ısı geri kazanımı, su çevrimli ısı pompası sistemleri ve 
dengelenmiş ısı geri kazanımı sistemleri şeklinde başlıklar halinde incelenmiştir. Bu tasarım ilkelerinin 
kullanımı ile birçok endüstriyel kuruluşta şu anki kullanımda veya ilk yatırım aşamalarında ısı 
pompalarının kullanım olanakları araştırılmalıdır. Ekonomik çözümler olarak  bu tür benzeri 
uygulamaların artırılması başarılı bir enerji yönetiminin gereği olarak dikkate alınmalıdır.  
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ENERJİ DENKLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU ETÜDÜ 
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Koray ÜLGEN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Enerji verimliliği açısından; peşin para olarak adlandırılabilen enerji, modern sanayi   toplumunun bir 
payandasıdır. Genel anlamda, toplam kalite felsefesini oluşturan PUKÖ (Planla, Uygulama, Kontrol Et 
ve Önlem Al-Düzelt) çevriminin tekrarına dayanan mantıklı ve etkin bir şekilde belirli bir amaca 
ulaşmak için gerekli olan tüm etkinlikleri içeren enerji yönetimi, çevresel çözümün anahtarıdır. Bir 
bakıma, hangi enerji kaynağını kullanırsak kullanalım, olmazsa olmaz, enerji verimliliği ve buna giden 
etkin yol; enerji yönetimidir. Bu çalışmanın ana yapısını oluşturan; enerji tasarrufu etüdü (enerji auditi) 
ve uygulamasında önemli bir ara kesiti olan, enerji denkliğinin yapılmasında ülkemizde önemli 
sıkıntılar yaşanmaktadır. Enerji taraması (incelemesi), enerji analizi veya enerji değerlendirilmesi 
olarak da adlandırılan enerji tasarrufu etüdü, enerji tüketen sistem veya tesisin derinliğine 
incelenmesidir. Isı yönetim sisteminin kalbi olan ısı denkliği terimi, enerjinin korunumu yasasının 
(Termodinamiğin Birinci Yasası) donanıma uygulanmasıyla, donanıma verilen ısının nerede ve hangi 
şekilde dağıldığını belirlemeği ifade eder. Isı denkliği; normal sabit çalışma koşullarında (denge 
şartlarında) bir sisteme verilen enerji (sistemde tüketilen enerji) miktarı ile, sistemden çıkan enerji 
miktarı arasında bir denklik kurulması demektir. Isı denkliğinin amacı; sisteme giren ve çıkan enerjiyi 
açıkça belirlemek ve donanımın rasyonel işletilmesi için mevcut veriyi elde etmektir. Bunun yanı sıra, 
ısı denkliği, bir ısıl donanımın planlanmasında, donanımın ısıl verimini ve tükettiği yakıtı hassas olarak 
tahmin etmek için uygulanır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerji tüketimi içinde % 35, elektrik tüketiminde % 54 tüketim payına sahip olan ülkemizdeki sanayi 
sektörü, hem yüksek enerji potansiyeli hem de tükettiği enerjinin tümüne yakınının ticari enerji olması 
sebebiyle, enerji tasarrufu çalışmalarında öncelikli sektördür. Ayrıca 1996 yılında % 34.7 olan sanayi 
enerji tüketim payının 2000 yılında % 37, 2010 yılında da % 56 olması beklenmektedir [1]. 
 
Ülkemizde halen, çoğu kamuya ait olmak üzere, günümüz koşullarında ekonomik olma özelliğini 
kaybetmiş sanayi tesisleri mevcuttur. Bu tesisler, maliyet kriterlerine göre fazla enerji tüketen ve 
teknolojik gelişmelere ayak uyduramamış tesisler olarak kalmışlardır. Birçok endüstriyel proses, 
enerjinin başka şekle dönüştürülerek kullanılmasını gerektirmekte ve bu da genellikle önemli 
miktarlarda dönüşüm kayıplarına neden olmaktadır. Bazı kayıplar kaçınılmazdır, ancak sanayi 
sektörümüzde bu kayıpların yer yer büyük miktarlara ulaştığı gözlemlenmiştir. Son yıllardaki teknolojik 
gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki artış, kayıp enerjiyi geri kazanmak için yapılacak yatırımları karlı hale 
getirmiştir. Ayrıca, enerji tasarrufu çalışmaları ile sadece enerji tüketimi azalmakla kalmamakta, bu 
çalışmalar sırasında bakım, onarım işletme alışkanlıkları gibi fonksiyonların yeniden düzenlenmesi ile 
üretim ve işletme verimlerinde de artışlar sağlanmaktadır. 
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İşletmelerde enerji tasarrufu çalışmalarını gerçekleştirebilmek için, öncelikle “Enerji Yönetim 
Sistemleri” nin doğru anlaşılıp, işletmeye en üst derecede yarar sağlayacak şekilde  uygulanması 
gerekmektedir. Enerji Yönetim Sistemlerinin en önemli iki konusu elektrik yönetimi ve ısı yönetimidir 
[2]. 
 
Sanayi işletmelerinde ısı yönetiminin en önemli inceleme konusu ısı denkliğidir. Isı denkliğinin anlamı, 
ısının nerede ve hangi şekilde sisteme verildiğinin belirlenmesi ve enerjinin korunumu yasasının 
sistemde uygulanmasının sağlanmasıdır. Isı denkliği; denge şartlarında sisteme verilen enerji miktarı 
ile sistemden çıkan enerji miktarı arasında bir denklik kurulmasıdır. 
 
Isı denkliğinin amacı; giren ve çıkan enerjiyi belirlemek ve sistemi verimli hale getirebilmek için, 
kullanılabilir ortak verileri hazırlamaktır. Bunun dışında, ısı denkliği yardımıyla, ısı sisteminin 
planlanmasında, sistemin ısıl verimi ve tükettiği yakıt miktarı tam ve doğru şekilde tahmin edilebilir 
[3,4,5]. 
 
 
 
 
2. ÜLKEMİZDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNETMELİKLERİ 
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen “1. Enerji Şurası” çerçevesinde, esas 
itibariyle komisyonların raporlarına dayandırılarak bir dizi kararlar alınmıştır. Bu kararlardan biri 
aşağıdaki gibidir: 
 
 “Enerji tasarrufu çalışmalarını etkili bir şekilde kontrol edebilen bir yasa çıkartılmalıdır. Ulusal Enerji 
Tasarrufu Merkezi yetkili ve özerk bir organizasyon haline dönüştürülmelidir”. Burada sözü geçen ve 
halen çalışmaları süren “Enerji Verimliliği Yasa Taslağı”nın önemi bir kez daha vurgulanmıştır [6]. 
 
Ülkemizde, sanayide enerji verimliliği çalışmalarının gerçekleşmesi için önemli girişimleri gerekli kılan 
bir yönetmelik ve bu yönetmeliği destekleyen iki önemli duyuru söz konusudur. Bunun birlikte, bu 
yönetmelik ve duyurulara uyulması konusunda, 11.12.1997 tarihli Başbakanlık Genelgesi 
yayımlanmıştır [7,8,9,10]. 
 
Bununla beraber, enerji verimliliği ile ilgili olarak, “Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin 
Arttırılması İçin Alacakları Önlemler” hakkında yönetmeliğin, üç yılı aşkın bir süredir çıkmasına karşın, 
diğer konularda olduğu gibi, bu yönetmeliğin geçiş aşamasında bazı zorluklar yaşanmaktadır.  
 
Yukarıda belirtilen yönetmelikte, 2000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) sınır değeri söz konusudur.  Bu 
bağlamda, TEP’in hesaplanmasının, Tablo 1’ de verildiği gibi,  bir örnekle verilmesi yararlı olacaktır. 
Örneğin; bir fabrika yılda alt ısıl değeri 4000 kcal/kg olan 1000 ton kömür ve 10000 MWh’lik elektrik 
enerjisi tüketsin. Bu fabrikanın enerji tüketiminin kaç TEP olduğunu hesaplamak için, ilgili yönetmelikte 
verilen çizelge kullanılarak, çevrim katsayısı elde edilir. Bu katsayı alınırken, miktarın birimine dikkat 
edilmelidir. Burada, kömürün kendi çeşidine ait çevrim katsayısı bulunamıyorsa, yakıtın alt ısıl değeri 
10000 değerine bölünerek hesaplanabilir [2]. Bunun yanı sıra, ülkemizdeki söz konusu enerji 
verimliliği yönetmelikleri incelenerek, özeti  Tablo 2’ de verilmiştir [7,8,9]. 
 
Tablo 1. TEP (Ton Eşdeğer Petrol)’in hesaplanmasına ilişkin bir örnek [2]. 
 

Enerji Kaynağı Isıl Değeri Miktar Çevrim 
Katsayısı 

(A) 

Tüketim 
Miktarı 

(B) 

Sonuç 
(C= AxB) 

Kömür 4000 kcal/kg** 1 ton* 0.400 5000  ton 2000 TEP 
Elektrik 860 kcal/kWh bin kWh (1 MWh) 0.086 10000 MWh 860 TEP 
T O P L A M 2860 TEP 
*Yönetmelikte verilen tabloda, belirli kömür tipleri için çevrim katsayısı verilmiştir. Burada belli olmadığı için; 
Çevrim Katsayısı = Yakıtın Alt  Isıl Değeri / 10 000  bağıntısı kullanıldı. 
**Yönetmelikte “SI birim sistemi” kullanılmadığından, bu birimler ile verildi. 
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3. SANAYİ SEKTÖRÜNDE ENERJİ TASARRUFUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
 
Enerji tasarrufu olanaklarının karlılığının çok yönlü olmasına karşın, yine de önlemler gerektiğince 
alınamamaktadır. Maliyetlerin fiyatlara hemen yansıdığı piyasa ekonomilerinde bile, sanayi ve diğer 
sektörlerde, enerji tasarrufu yatırımları oldukça yavaş uygulanmaktadır. Bu yavaşlık az gelişmiş 
ülkelerde daha da fazladır ve bu durumun başlıca nedenleri şu şekilde ifade edilebilir [1]: 
 
• Fiyat değişmelerine olan tepkinin yavaş olması, mevcut işletmelerin verimli çalıştığı kanısının 

hakim olması, 
• Enerji tasarrufu yatırımlarının kompleks oluşu, önerilen yeni donanımlara tam güvenilmemesi ve 

gerekli revizyonlar nedeniyle üretimin aksamasının istenmemesi, 
• Enerji tasarrufu yatırımlarının, çok sayıda küçük yatırımlardan oluşması,  
• Son yıllarda, ekonomik şartların ağırlaşması nedeniyle yeni yatırımlara yeterli kaynak 

ayrılamaması, 
• Verimin iyileştirilmesinden çok üretim artışına önem verilmesi ve üst yönetimlerin enerji 

tasarrufuna yeterince ilgi göstermemesi. 
 
Bu nedenlere ek olarak, sanayide enerji tasarrufu çalışmaları teknik ve mali engellerle 
karşılaşmaktadır. Tesis bazında, uygun teknik imkanların bilinmemesi, enerji yönetimi konusunda 
uzman kadroların bulunmayışı, ölçü ve kontrol aletlerinin eksikliği gibi faktörler teknik engelleri 
oluşturmakta ve enerji tasarruf çalışmalarını geciktirmektedir. Mali engeller ise, sermaye kıtlığı, yüksek 
faiz oranları ve enerji tasarrufu donanımları için orta vadeli basit finansman imkanlarının 
bulunmayışıdır. Bu engeller gelişmekte olan ülkelerde sanayileşmiş ülkelere oranla daha ciddi 
boyutlardadır. Sanayi sektöründeki enerji tüketiminde ekonomi sağlayacak bir yaklaşım belirlenirken, 
ülkenin sanayileşme stratejisi temel alınmalıdır.   
 
 
 
 
4. SANAYİ SEKTÖRÜNDE ENERJİ TASARRUF POTANSİYELİ SAPTAMA ÇALIŞMASI 

SONUÇLARI 
 
Sektörde enerji potansiyelinin belirlenmesi için, EİE (Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü)/ 
UETM (Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi)’nin 60’dan fazla tesiste yürüttüğü etüt çalışmaları sonuçları, 
gelişmekte olan ülkelerdeki enerji yoğun sanayi alt sektörlerinde Dünya Bankası tarafından 
gerçekleştirilen bir çalışma sonucunda elde edilmiş enerji tasarrufu potansiyelleri ve enerji tasarrufu 
önlemleri ile ilgili genel kriterler esas alınarak, 1993 yılında bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada enerji 
tasarrufu sağlayıcı önlemler; (a)  Kısa vadeli ve düşük yatırımlı önlemler ve (b) Uzun vadeli ve yatırım 
gerektiren önlemler olmak üzere iki gruba ayrılmış ve metal ana, gıda, tekstil, kağıt, kimya, toprak, 
metal eşya alt sektörleri için kısa vadeli ve uzun vadeli tasarruf önlemlerinin parasal değerleri Milyon$ 
olarak hesaplanmıştır. Ayrıca çeşitli varsayımlarda bulunularak, bu alt sektörlerde mevcut minimum ve 
maksimum tasarruf miktarları bulunmuştur [1]. 
 
Yapılan bu çalışma sonucunda, sanayi sektörümüzde karşılığı 1.2 Milyar$ olan 5.3 Milyon TEP enerji 
tasarrufu potansiyeli olduğu belirlenmiştir. Bu değerin bugün için, sanayi tüketiminin artmış olması 
nedeniyle 6 Milyon TEP civarında olduğu tahmin edilmektedir [1]. 
 
 
 
 
5. ÜLKEMİZDEKİ SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TÜKETİMİ YAPISI 
 
DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) tarafından 1992 ve 1995 yıllarında yapılmış 1200 civarındaki sanayi 
tesisini kapsayan çalışmanın sonuçlarına göre; yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzerinde olan 
işyerlerinin toplam enerji tüketimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca açıklanan sanayi enerji 
tüketiminin % 75’ini oluşturmaktadır. Enerji tüketimi açısından % 37 civarında paya sahip olan metal 
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ana sanayiinde demir çelik sektörü en büyük paya sahiptir (% 35). Bu sektörde enerjinin toplam 
maliyet içindeki payına bakıldığında bu değer, entegre demir çelik sanayiinde % 48, ark ocaklı 
tesislerde % 11.5 civarındadır. Ark ocaklı tesislerdeki enerji maliyetinin % 11.5 olması, hurdanın 
maliyet içinde önemli bir paya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Demir dışı metal sektöründe % 
47.4 olarak görülen enerjinin maliyet içindeki oranı, 5 devlet fabrikasındaki ortalama değerdir. Seramik 
sektörünün payı tüm sanayi içinde % 4.5 olurken, enerjinin maliyet içindeki payı % 32.5 civarındadır. 
Çimento sektöründe ise, enerjinin   maliyet   içindeki payı % 55 civarındadır. Tüm  sanayi tüketiminin 
% 65’ini teşkil eden metal ana sanayii ve toprak ana sanayiinde enerjinin toplam maliyetler içindeki 
payı % 11-55 arasında değişmektedir. Bu nedenle Türk sanayi sektörü “enerji yoğun sanayi” olarak 
ifade edilebilir. Gelecekte enerji yoğun endüstrilerdeki kapasite artırımları veya yeni tesis ilaveleri 
sanayi enerji tüketim miktarını görülür bir şekilde etkileyecektir. Bu nedenle, ülke enerji planlamasının, 
sanayi sektörlerindeki ve özellikle enerji yoğun sanayilerdeki üretim artışlarının paralelinde yapılması 
gereklidir. Böylece, enerji tüketimindeki artışların, ülke ihtiyacının üzerinde ve ağırlıklı ihracat amaçlı, 
enerji yoğun endüstriyel kontrollü olarak ve ithalata dayalı üretimlerin bir plan dahilinde arttırılması ile 
dengelenmesi de sağlanabilir [1].      
 
 
 
 
6. ENERJİ TASARRUFU ETÜDÜ VE UYGULAMASI 
 
Enerji taraması, enerji analizi, enerji değerlendirmesi ve enerji auditi olarak da bilinen  “enerji tasarrufu 
etüdü”; enerji tasarrufu potansiyelini belirlemek için enerji yöneticisinin veya enerji komitesinin elinde 
bulunan en önemli teknik araçtır [11,12,13]. Enerji tasarrufu etütleri; yüzeysel gözlemlerden en detaylı 
mühendislik çalışmalarına kadar, birçok şekilde uygulanabilir. Bu çerçevede, enerji tasarrufu etüdünün 
kullanım amaçları aşağıda belirtilmiştir [14]: 
 
a)  Enerji gider artışlarını yönetime bildirmek ve gideri kontrol altına alan bir önlem olarak bir enerji 

tasarruf programının yapılması için motivasyonu sağlamak, 
b)  Akıllı tasarruf önlemlerinin planlanabilmesi için, tesisin enerji kullanım karakteristiklerini 

mühendislik çalışması yapanlara bildirmek,  
c)  Enerji tasarruf önlemlerini içeren akıllı yatırım kararlarının alınması amacıyla, yönetime  gerekli 

olan bilgiyi sağlamak, 
d)  Alternatif yakıtların planlanması ve kurulması için temeli oluşturmak, 
e)  Geleceğe yönelik enerji tüketimlerinin kıyaslanabildiği  enerji tüketim verisini vermek, 
f)  Mevcut Yönetim Bilgi Sistemlerine (YBS) entegre edilebilen sürekli Enerji Bilgi Sistemi (EBS) için 

temeli sağlamak, 
g)  Her zaman elde mevcut enerji ve gider tasarruflarını vermek için kolayca çaresi bulunabilen 

yetersiz sevk ve  idare uygulamalarını  açığa çıkarmaktır. 
 
Enerji tasarrufu etüdünün gideri (toplanan ve analiz edilen verinin miktarı) ile bulunacak enerji tasarruf 
olanaklarının sayısı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu yüzden, yapılacak enerji tasarrufu etüdünün 
tipini belirleyen, etüdün maliyeti, ilk belirleyici unsuru oluşturur. İkinci unsur ise, tesisin tipidir. Örneğin; 
bir yapı enerji tasarrufu etüdü; yapı kabuğunu, aydınlatma, ısıtma ve havalandırma ihtiyaçlarını içine 
alır. Buna karşın, bir endüstriyel tesisin enerji tasarrufu etüdü; proses ihtiyaçlarını ele alır. Enerji  
tasarrufu etüdü; özellikle müşteri ve müşavirler arasında yanlış anlamalardan kaçınmak için,  
genellikle üç etkinlik düzeyinde sınıflandırılır. Başka bir deyişle, üç aşamalı olarak yapılır: Bunlar; ön 
enerji tasarrufu etüdü,  tesis taramaları (veya mini-enerji tasarrufu etüdü) ve detaylı enerji tasarrufu 
etüdü (veya maksi-enerji tasarrufu etüdü) olarak sayılabilir. Enerji tasarrufu etüdünün detaylı 
yöntemleri, sanayiden sanayiye ve hatta bir sanayi içinde tesisten tesise değişse bile, işletmenin 
yapısı ve boyutu ne olursa olsun, belirli temel unsurlar tüm enerji tasarrufu etütleri için geçerlidir. 
Aşağıda, bu unsurlar açıklanacaktır [14]: 
 
a)  Enerjiyle ilgili geçmiş kayıtların  gözden geçirilmesi, 



   ________________________________________  193  _______ 
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
 

b)  Esas enerji kullanan bileşenleri belirlemek, enerji tasarrufu etüdü takımıyla prosesin genel enerji ve 
malzeme akışları arasında ilişki kurmak ve önemli enerji atık kaynakların ortaya koymak için tesisin 
planlanması, 

c)  Veri ihtiyaçlarının detaylı tanımlanması, 
d)  Enerji ve kütle akışlarının hesaplanması, enerji kayıplarının tahmin edilmesi, 
e)  Enerji Tasarruf Olanakları (ETO)nın ayrıntılı listesinin çıkarılması, 
f)  Her ETO için enerji tasarruf  potansiyelinin tahmin edilmesi, 
g)  ETO’nın yürütülmesi için gider ve kar potansiyelinin  belirlenmesi, 
h)  ETO’nun yürütülmesi için önem sırasına göre önerilerin oluşturulması, 
i)  Esas enerji kullanım sistemleri için sürekli izleme çabasının oluşturulması 
 
Tablo 3’ de, fabrikalarda ve işletmelerde enerji tasarrufu etüdü yaparken göz önüne alınacak standart 
teknik özellikler (enerji tasarrufu etüt raporu hazırlarken nelerin ele alınacağı) verilmiştir [15]. 
 
Tablo 3. Fabrikalarda ve işletmelerde enerji tasarrufu etüdü yaparken göz önüne alınacak standart 
teknik özellikler [15]. 
 

 
Bölüm 

Bölümün 
Açıklaması 

 

 
Bölümün İlgili Kısımları 

I 
Elde Edilen 
Sonuçların 

Özetleri 

1.1. Enerji Tasarrufu Potansiyeli 
• Enerji birimleri ve para olarak tasarrufların potansiyeli 
• Enerji birimlerinde (ton yakıt veya kWh) 
• Ton eşdeğer petrol (TEP) 
• Para birimleri (TL veya Dolar) 
• Özgül enerji tüketimine olan etkiler 

1.2.Önerilerin Listesi 
• Öneriler 
• Maliyetler 
• Ekonomik parametreler (geri ödeme süresi, net bugünkü değer, iç karlılık 

oranı ve diğerleri) 
1.3. Kuruluşun Yıllık Enerji Tüketimi 

• Yakıtların tüketimi 
• Elektrik tarifelerine göre enerji tüketimi 
• Toplam enerji tüketimi 
• Pik talep 
• Güç faktörü 
• Kendi kendine elektrik üretimi (kombine çevrim veya elektrik üreticileri) 

Enerji tüketimi aşağıdakiler cinsinden kaydedilecektir: 
• Enerji birimleri (ton yakıt veya kWh) 
• Ton eşdeğer petrol 
• Para birimleri (Dolar veya TL) 

1.4. Özgül Enerji Tüketimi 
• Ton yakıt / ton ürün (veya birim üretim) 
• TEP / parasal olarak birim üretim (1000 Dolarlık üretim) 
• Enerji maliyetleri (Dolar) / parasal olarak birim üretim (1000 Dolarlık 

üretim) 
1.5. Enerji Tiplerine Göre Tüketimin Dağılımı 

• Yakıt tipleri (elde edildikleri yöntemler)  ile elektrik arasındaki dağılım 
• Yakıt tipleri arasındaki dağılım 
• Kullanılan tarifelerin zamanlarına göre  elektrik dağılımı 

Enerji tüketimi dağılımı aşağıdakiler cinsinden kaydedilecektir: 
• Enerji birimleri (ton yakıt veya kWh) 
• Ton eşdeğer petrol 
• Para birimleri (Dolar veya TL) 
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Tablo 3. Fabrikalarda ve işletmelerde enerji tasarrufu etüdü yaparken göz önüne alınacak standart 
teknik özellikler [15] (Devamı). 
 

II Genel 

2.1. Enerji Auditleri (Enerji Tasarrufu Etütleri) 

a) Enerji giderlerini düşürmek için kuruluşta enerji tasarrufu için  
  potansiyelin belirlenmesi, 

b) Kuruluşun enerji tüketim profilinin (enerji bilgisinin) çıkarılması; aylık  
 ve yıllık değişimler ile özgül enerji tüketiminin belirlenmesi, 

c) Kuruluştaki makina ve sistemlerin enerji tüketim bilginin çıkarılması, 

d) Kuruluştaki makina ve farklı sistemler arasında enerji tüketim dağılımı 
  profilinin çıkarılması, 

e) Tüketimi izleyerek ve değişimleri raporlayarak, enerji tüketim verisinin 
  güncelleştirilmesi için düzenin oluşturulması, 

f) Kuruluştaki değişimlere dayalı enerji tüketiminin tahminini mümkün  
 kılan bir aracın oluşturulması, 

g) Olası maksimum para tasarrufunun belirlenmesi, 

h) Şimdiki ve gelecekteki işlerin aşamalarını gösteren bir listenin  
  hazırlanması, 

i) İşler için farklı olası önlemlerin önceliklerinin belirlenmesi, 

j) İşletmenin yatırım planındaki enerji tasarrufu önlemlerinin   
 entegrasyonun değerlendirilmesi için bir aracın oluşturulması, 

k) İşletmenin gelişme planındaki enerji tasarrufu önlemlerinin   
 entegrasyonun değerlendirilmesi için bir aracın oluşturulması, 

l) Olağanüstü enerji planının hazırlanması, 

m) Enerji giderlerindeki aşırı artışın karşılaştırmalı olarak planının  
  hazırlanması 

2.2.Kuruluşun Açıklanması 
 

 Kuruluşun esas ürünleri (miktarlar dahil), 
 Üretimin (prensip) yöntemleri 
 Malzemelerin  akışı (şematik olarak) 
 Yakıtların temini ve depolanması 
 Enerjinin temini, ölçüm düzenekleri ve transformatörler (şematik 

gösterimi)-enerji tüketimi ve enerji tasarrufunun izlenme yöntemleri 
(kaydetme cihazları) 

2.3. Enerji Tasarrufu Etüdünden Önce Yapılacak Enerji Tasarrufu Önlemleri 
 

 Ulusal enerji yönetmeliklerinin çıkarılması 
 Kuruluşun  enerji yöneticisinin atanması 
 Enerji tüketiminin izlenmesi 
 Enerji tüketim raporlarının hükümet yetkililerine teslim edilmesi 
 Buhar üreticisi enerji kullanımının incelenmesi 
 Diğer önlemler 

2.4. Ekonomik Parametreler 
 
Kuruluş, yatırımın değerlendirileceği ekonomik parametrelere karar vermelidir. 
Bazıları aşağıdaki gibidir: 

 Net bugünkü değer (NBD) 
 NBD ile yatırım arasındaki ilişki 
 İç karlılık oranları (% 8-18) 
 Geri ödeme süresi (2-20 yıl) 
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Tablo 3. Fabrikalarda ve işletmelerde enerji tasarrufu etüdü yaparken göz önüne alınacak standart 
teknik özellikler [15] (Devamı). 
 

II Genel 

2.5. Etkinlik Saatleri 
 
Enerji tasarrufu etüt yapıcısı, etkinlik saatleri ile ilgili aylık veriyi almalıdır. 

 İş günleri 
 İş saatleri 
 Geri kalan günler 
 Tatiller 
 Cihazların enerji kullanım (işletme) saatleri 
 Fazla mesailer 
 Tatil günleri etkinlikleri 

2.6. Birimler 
 

 Enerji tüketim birimleri (kWh/ay, ton yakıt/ay) 
 TEP (aylık, yıllık) 
 Parasal terimler ($ veya TL) 

2.7. Veri 
 

 Tüketim ve potansiyel tasarruf verisi Bölüm 2.6’da belirtilen birimler 
cinsinden kaydedilecektir. 

 En azından son 3 yıla ait aylık tüketim verisi alınacaktır. 
 Aylık ve yıllık veri ölçülen tüm birimlerde kaydedilecek, çizelge ve grafik 

şeklinde verilecektir. 
 Tasarrufların dağılımı, değişimi ve potansiyeli mutlak terimlerde ve yüzde 

olarak kaydedilecektir. 

III Enerji 
Tüketimi 

3.1. Aylık Enerji Tüketimi Verisi (Tercihen birkaç geçmiş yıla ait olmak üzere) 
 

 Kömür 
 Fuel-oil 
 LPG 
 Doğal gaz 
 İşletmelerde kullanılan mazot 
 Araçlarda kullanılan mazot 
 Toplam elektrik tüketimi 
 Tariflere göre elektrik tüketimi 
 Pik talep 
 Üretim katsayısı 
 Güç faktörü 
 Kendi kendine elektrik üretimi 
 Enerji toplam maliyeti 

3.2. Enerji Tiplerine Göre Tüketimin Dağılımı 
 

 Enerji tiplerine göre dağılım 
 Elektrik ile yakıt arasında dağılım 
 Kullanılan tarife zamanına göre elektrik tüketiminin dağılımı 

3.3. Özgül Enerji Tüketimi 
 

 TEP/ton ürün (veya birim üretim) 
 TEP/üretimin parasal birimi (1000$’lık üretim gibi) 
 Çalışan başına yıllık tüketim 
 Yıllık elektrik tüketimi ve çalışma saati başına toplam enerji 
 Yapı alanı başına elektrik tüketimi 
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Tablo 3. Fabrikalarda ve işletmelerde enerji tasarrufu etüdü yaparken göz önüne alınacak standart 
teknik özellikler [15] (Devamı). 
 

IV Enerji 
Tüketimi 

4.1. Yakıt Kullanıcıları 
4.1.1.  Yanma birimleri 
           Yakıt tipine göre: 

 Fuel-oil 
 Diesel 
 LPG 
 Kömür 

            Isı kayıplarına göre: 
 Buhar kazanı 
 Kızgınsu kazanı 
 Üretimde kullanılan fırınlar 
 Sıcak hava fırını (kurutma) 

4.1.2.   Isı kullanıcıları 
 Isı değiştiricileri 
 Sıcak kaplar ve düzenekler 
 Borular 
 Kondenstoplar 

4.1.3. Yakıt sistemleri 
 Doldurma işleme süresince taşma 
 Sızıntılar 
 Isıtma yakıtı 

4.1.4. Diesel motorları 
 Jeneratörler 
 Acil düzenekler için 
 Elektrik faturasını düşürmek için 
 Makinaların doğrudan işletilmesi (örneğin; kompresörler) 

4.1.5. Temizleme yakıtı 
Jet yakıtı 
Yağ 

4.1.6. Tuvaletler 
             Lavabolar 
             Mutfak 
4.1.7. Araçlar 

İç kullanım için 
Taşıma 

4.2. Elektrik Kullanıcıları 
4.2.1. Aydınlatma 

4.2.1.1. Atölyenin aydınlatılması 
4.2.1.1. Ofislerin aydınlatılması 
4.2.1.3. Dış aydınlatma  

4.2.2. İklimlendirme 
4.2.2.1. dionysusSoğutma 
4.2.2.2. Isıtma 
4.2.2.3. Havalandırma 

4.2.3. Basınçlı hava 
4.2.4. Üretim 

 Üretim prosesleri 
 Isıtma 
 Motorlar 
 Kaldırma makinaları 
 Genleşme parçaları, pompalar 
 Dönüştürücüler (Elektrik beslemesi) 
 Bilgisayar odaları, bilgisayarlar, geri besleme gücü 
 Kontrol ve kumanda 
 Ölçme donanımı ve elektriğin kalite kontrolü 
 Laboratuar donanımı 
 Akü şarj 
 Diğerleri 
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Tablo 3. Fabrikalarda ve işletmelerde enerji tasarrufu etüdü yaparken göz önüne alınacak standart 
teknik özellikler [15] (Devamı). 
 

IV Enerji 
Tüketimi 

4.2.5. Sosyal hizmetler 
 Duşların ısıtma suyu 
 Mutfak 
 Sıcak içme suyu  
 Konferans ve dinlenme donanımları 

V Test ve 
Ölçme 

Testler, enerji tasarrufu etüdü yapılacak kuruluşun tipine bağlıdır. Aşağıdakiler, 
sadece yol göstermektedir. 
 
5.1. Isıtma Sistemleri 
5.1.1. Yanma verimi 
          Yanma verimi aşağıdaki donanımlarda yapılacaktır:       

 Buhar kazanları 
 Sıcak (veya kızgın) su kazanları 
 Fırınlar 
 Başka tip yakıt kullanan brülörler 
Testlerde aşağıdakiler ele alınacaktır:     
 Giren yakma havasının sıcaklığı 
 Eksoz (baca) gazlarının sıcaklığı 
 Karbon dioksit yüzdesi (isteğe göre, CO veya O2) 
 İslilik değeri 
 Fazla havanın hesaplanması 
 Yanma veriminin bulunması 
 Verimin maksimum verinden aşağı olması durumunda, nedenlerinin  

                belirlenmesi 
 Gerektiğinde, fazla havanın kontrolü 
 Gerektiğinde, kazanın temizlenmesi 
 Gerektiğinde, brülörün bakımı 

Ölçümler, kuruluşun çalışanı tarafından yapılacaktır ve bunlar tamamlandıktan 
sonra, enerji tasarrufu etüdünü yapan kişi tarafından  bir test yapılacaktır. Enerji 
tasarrufu etüdünü yapan kişinin kendisi, ayarlama, temizleme veya bakım 
yapmayacaktır. 
5.1.2. Yalıtımın verimi 
          Yalıtımlı veya yalıtımsız yüzey ve boruların ölçülmesi 
5.1.3. Su kalitesi 
          Besi ve blöf suyunun yumuşaklık ölçümleri  
5.1.4. Boşaltma suyunun kalitesi 
           Boşaltma suyunun ölçülmesi 
 
5.2. Elektrik Sistemleri 
5.2.1. Genel 

 Birkaç haftalık sürekli bir periyot boyunca veri kaydedicileri (data  
                logger) ile elektrik tüketiminin ölçümü 

 Data loggerın kullanıldığı ayrı cihazların tüketim akışlarının    
   ölçülmesi 

5.2.2. Aydınlatma 
 Aydınlatılan her yerin aydınlatma şiddetinin ölçülmesi 
 Çeşitli aydınlatma cihazlarının tiplerine göre sayılması ve  

                listelenmesi 
 Işık kullanımının akışının ölçülmesi 

5.2.3. İklimlerdirme ve Isıtma 
 İklimlendirme veya ısıtma düzenekleri işletildikleri zaman,    

                iklimlendirme ve ısıtma yerlerindeki sıcaklıkların ölçülmesi 
 İklimlendirme ve ısıtma cihazları işletildikleri zamanlarda kapı ve  

                pencerelerin çerçevelerinin incelenmesi 
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Tablo 3. Fabrikalarda ve işletmelerde enerji tasarrufu etüdü yaparken göz önüne alınacak standart 
teknik özellikler [15] (Devamı). 
 

VI 
Enerji 

(Denkliliği) 
Balansı 

İlgili veri; tablo ve grafik şeklinde verilecektir. 
6.1. Her Bir Ekipmanın Enerji Denkliliği  
Enerji denkliliği, ölçümler veya tahminler bazında yapılacaktır. 
6.2. Kuruluşun Enerji Denkliliği 

 Önemli sistemlerin enerji tüketimi 
 Önemli sistemlerin buhar tüketimi 
 Önemli tüketiciler arasında tüketimin dağılımı 
 Aydınlatılan hacmim her metre karesi başına iç 

aydınlatmanın yıllık  elektrik enerjisi tüketimi 
 Toplam hacmin (kuruluşun dış sınırları içerisinde) metrekaresi  

                başına iç aydınlatmanın yıllık elektrik enerjisi  tüketimi  
 Çalışan (işçi)  başına iç aydınlatmanın yıllık elektrik enerjisi   

                tüketimi 
 Çalışma saati başına iç aydınlatmanın yıllık elektrik enerjisi 

tüketimi 
 Toplam hacmin metrekaresi başına dış aydınlatmanın  yıllık 

elektrik enerjisi tüketimi 
 Toplam hacmin metrekaresi başına iç ve dış aydınlatmanın yıllık  

                elektrik enerjisi tüketimi 
 İklimlendirilen metrekare havim başına yıllık elektrik enerjisi  

                tüketimi 
 Çalışan (işçi)  başına iklimlendirmenin yıllık elektrik enerjisi 

tüketimi 
 Çalışma saati başına iklimlendirmenin yıllık elektrik enerjisi 

tüketimi 
 Metrekare üretim alanı başına basınçlı havanın yıllık elektrik  

                enerjisi tüketimi  
 Kuruluşun çalışanı başına basınçlı havanın yıllık elektrik  

                enerjisi tüketimi      
 Çalışma saati başına basınçlı havanın yıllık elektrik enerjisi  

                tüketimi 
6.3.  Daha Fazla Detaylı Enerji Tasarrufu Etütü İçin Tüketicilerin Belirlenmesi 

VII 
Enerji 

Tasarrufu 
İçin Öneriler 

7.1. Genel  
 Kombine çevrim 
 Her önemli (ana ) tüketici tarafından iç ünitelerle enerji yönetimi için  

                bilgisayar sistemlerinin kurulması 
 Tesis ve proses verimiyle enerji kullanımının kontrolü 
 Enerji tüketimini etkileyen parametrelerin (sıcaklık, basınç, nem  

                gibi) kontrolü  
 Optimum işletmenin sağlanması 
 Gereksiz çalıştırmaların  önlenmesi 
 Sıcaklığın ve basıncın gerçek gereksinimlerle örtüşmesi 
 Atık ısıdan yararlanılması 
 Enerji kullanımı, eğitim, halkla ilişkiler ve yönetmeliklerin  

                uygulanması konularında kuruluşun organize edilmesi 
7.2. Buhar Kazanları ve Yakma Cihazları 

 Yanma veriminin iyileştirilmesi 
 Daha ağır yakıtlara transfer 
 Sıcak egzos gazlarından yararlanılması 
 Atık ısıdan yararlanılması 

7.3. Buhar Sistemi 
 Daha yüksek sıcaklıkta kondensin  doğrudan kazana geri  

                Döndürülmesi 
 Kondens suyu ısısından yararlanma 
 Arızalı kondenstopun erken uyarısının alınması 
 Kazan basıncının gerçek gereksinimlerle örtüşmesi 
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Tablo 3. Fabrikalarda ve işletmelerde enerji tasarrufu etüdü yaparken göz önüne alınacak standart 
teknik özellikler [15] (Devamı). 
 

VII Enerji 
Tasarrufu 

İçin Öneriler 

7.4. Isıtma Sistemleri 
 Tesis ve boru hatlarının ısıl yalıtımının iyileştirilmesi 
 Enerji kaçaklarının  önlenmesi 

 
7.5. İklimlendirme 

 Yapı yalıtımı 
 Uygun sıcaklığın sağlanması (25 oC’ den daha az) 
 Otomatik düzenekler ile kapı ve pencerelerin kapatılması 
 Hissedici elemanlarıyla iklimlendirme düzeneklerinin kontrolü 
 Soğuk depolama 

 
7.6. Suyun Isıtılması ve Soğutulması 

 Atık ısıdan yararlanma, 
 Güneş enerjisinden yararlanma 
 Isı pompaları 

 
7.7. Aydınlatma 

 Cıvalı aydınlatma cihazlarının sodyum veya sodyum ve flourasanlı  
                cihazlarla değiştirilmesi 

 Beyaz lambaların flouransan lambalarla değiştirilmesi 
 Belirli saatler süresince hiçbir etkinliğin olmadığı yerlerin elektriğinin  

                kesilmesi için donanımların kurulması 
 Lokal aydınlatmanın tercih edilmesi 
 Şeffaf elemanların kullanılmasıyla doğal aydınlatmadan  

                yararlanılması; çatının pencerelerinin ve şeffaf kısımlarının düzenli   
                olarak temizlenmesi 

 Ofis standartlarının ayarlanması: Her masa başına iki adet 40 W’lık  
                flourasan lamba 

 Dönüştürücünün uygunluğunu test ettikten sonra, 40 W’lık  
               flourasan ampuller yerine 36 W’lık ampullerin kullanılması 
 
7.8. Basınçlı Hava 

 Basıncın donanımın gerçek talepleriyle örtüşmesi 
 Havanın sürekli olarak boşa gitmesinin önlenmesi 
 Sızıntıların önlenmesi 
 Belirli bir zaman çalışan tüketicilerin yanına küçük yerel  

                kompresörlerin konması 
 Daha verimli kompresörlerin kullanılması ve eskileriyle  

                Değiştirilmesi 
 
7.9.   Elektrik Sistemleri 

 Fazlar arasında sabit dağılım 
 Motor ve pompaların veriminin iyileştirilmesi 
 Pik talep yükünün kontrolü 

VIII Ekonomik 
Analiz 

 
Ekonomik analiz,  yatırımların ekonomik analizi için kuruluşça kullanılan standart 
kurallara göre yapılmalıdır. Kuruluşta hiçbir ekonomik analiz kriteri olmaması 
durumunda, ilgili ulusal kurallar göz önüne alınmalıdır.  
 
Analizler, aşağıdakilere göre yapılabilir: 

 Net şimdiki değer 
 İç karlılık oranı 
 Geri ödeme süresi 
 Yatırım dahil, yıllık giderlerin azaltılması 
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Tablo 3. Fabrikalarda ve işletmelerde enerji tasarrufu etüdü yaparken göz önüne alınacak standart 
teknik özellikler [15] (Devamı). 
 

IX Öneriler 

 
Öneriler, kuruluşun yapısına uyan ve ekonomik değerlendirmeyi göz önüne alan 
özelikte olabilir. Aynı donanımlara ait bir çok önerinin tasarruflarının 
hesaplanmasında, aşağıdaki iki faktör  göz önüne alınmalıdır: (a) Enerji 
tüketimi, her önerinin yürütülmesinden sonrakinden daha az olacaktır ve  (b) Bir 
sonraki tavsiyelerin enerji tasarrufu potansiyeli buna göre daha az olacaktır. 
 

X 
Önerilerin 

Yürütülmesi 
Programı 

Her bir proje belirli bir periyot için yürütülebilir. Bundan başka, bazı projeler, 
örneğin; yaz boyunca,  sadece belirli bir zaman süresince yürütülebilir.  
 
Büyük ölçekli projeler, kapital sağlayabilmeye daha fazla bağlı olacaktır. Devlet 
desteğini alan projelerde, yürütülme öncesi, devletin onayının alınması için 
beklenmesi gerekecektir. 
 
Kuruluşun belirli bir yatırım stratejisinin olması ve diğerleri arasında önceliği 
fazla olan belirli projelerin tercih edileceği kabul edilebilir. 

XI 

Enerji 
Tasarrufu 
Etüdünün 
Sürekliliği  

İçin Öneriler 

 
Enerji tasarrufu etüdü yapıldığı zaman, genellikle sorunlar oluşur. Daha geniş 
kapsamlı bir inceleme enerji tasarrufu etüdünün tamamlanmasını geciktirebilir 
ve  harcamaları arttırabilir. Bu durumda, enerji tasarrufu etüdü yapan kişi, 
genellikle kuruluşun çalışanı tarafından daha detaylı bir enerji tasarrufu etüdü 
yapılmasını önerebilir. Bu çerçevede, enerji tasarrufu etüdü yapan kişi, bu 
etüdün yapılması için gerekli bilgileri verir. 

 
 
 
 
7. ENERJİ (ISI) DENKLİLİĞİ VE UYGULAMA ESASLARI 
 
Isı denkliliğinin (veya ısı balansının, genel anlamda enerji denkliliği) anlamı, ısının nerede ve hangi 
şekilde sisteme verildiğinin belirlenmesi ve enerjinin korunumu yasasının sistemde uygulanmasının 
sağlanmasıdır. Isı denkliği; denge şartlarında sisteme verilen enerji miktarı ile sistemden çıkan enerji 
miktarı arasında bir denklik kurulmasıdır [2,3,4,5,16,17]. 
 
Isı denkliğinin amacı; giren ve çıkan enerjiyi belirlemek ve sistemi verimli hale getirebilmek için, 
kullanılabilir ortak verileri hazırlamaktır. Bunun dışında, ısı denkliği yardımıyla, ısı sisteminin 
planlanmasında, sistemin ısıl verimi ve tükettiği yakıt miktarı tam ve doğru şekilde tahmin edilebilir.  
 
Isı denkliğinin amaçları daha genel bir şekilde aşağıdaki gibi belirtilebilir: 
 
• Kullanılan veya tüketilen enerjinin gerçek miktarlarının belirlenmesi,  
• Tesislerin verimlilik, etkinlik ve performansının düzenli olarak izlenmesi, 
• Malzeme, tesis ve proses konularında yapılabilecek değişikliklerin, enerji tüketimine etkilerinin 

belirlenmesi ve değerlendirilmesi, 
• Enerji tüketimini azaltmak amacıyla yapılacak iyileştirme çalışmalarında, öncelik verilmesi gereken 

yerlerin belirlenmesi, 
• Yapılacak tüm iyileştirme çalışmaları için gerekli olan verilerin sağlanması, 
• Sistemin temel amacı olan, en düşük enerji tüketimi ile maksimum üretimin gerçekleştirilmesi.  
 
 
7.2. Isı Denkliği Metodolojisi ve Uygulaması 
 
Isı denkliğinin doğru yapılabilmesi için, sistem denge koşullarında çalışmalı ve belirli bir prosedür 
izlenmelidir (Tablo 4a ve 4b). Isı denkliği prosedürünün gerçekleşmesi için, sistem; bir kontrol hacmi 
ile şematik gösterilmeli, daha sonra her bölümün sınırlarında giren ve çıkan ısının miktarları ölçülen 
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değerlere bağlı olarak hesaplanmalı ve bu değerler, giren ve çıkan ısı olarak iki başlık altında 
düzenlenmelidir. Isı denkliği prosedürünün belirlenmesinde, faaliyet alanının saptanması en önemli 
konudur. Sistemin sürekli çalışan bölümleri için, ısı denkliği, sistem normal şartlarda çalışırken 
yapılmalı ve çalışan bölüm gruplarında, bunların bütün prosesleri için veya proseslerin belirtilmiş 
bölümlerinde yapılmalıdır. Isı denkliğinin periyodu, başlangıç ve bitiş süreleri belirtilmelidir. 
 
Tablo 4a. Isı denkliliği metodolojisinin kısa  prosedürü [2,5]. 

 
SIRA NO 

 
A  Ç  I  K  L  A  M  A 

 
1 Isı Akışının Çıkarılması 
2 Ölçüm Noktalarının Belirlenmesi 
3 Ölçümlerin Yapılması 
4 Ölçülen Değerlerin Düzenlenmesi  
5 Hesapların Yapılması 
6 Isı Denkliği Tablosunun Hazırlanması 
7 Sonuçların Değerlendirilmesi ve Öneriler 

 
Isı denkliği uygulanırken, prensip olarak, dış hava sıcaklığı standart sıcaklık olarak alınabilir. Eğer 
standart sıcaklık olarak 0°C kullanılıyorsa bunun belirtilmesi gerekir. Yanma havasının ve yakıtın bina 
dışından sağlanarak, bir fabrikada ısı sistemi kurulması halinde, binadaki oda sıcaklığı, dış ortam 
sıcaklığının yerine standart sıcaklık olarak alınabilir. Temel olarak ısı denkliğinde, en düşük ısıl değer, 
yakıtın ısıl değeri olarak kullanılır. Farklı bir değer kullanılması gerekiyorsa, bu belirtilmelidir. Hava, 
yanma havası olarak kullanılabilir.  
 
Tablo 4b. Isı denkliliği metodolojinin uzun  prosedürü [2]. 
 

ISI DENKLİĞİ (ENERJİ VE KÜTLE DENKLİLİĞİ) METODOLOJİSİ 
 

    SIRA 
NO 

A  Ç  I  K  L  A  M  A 

 
 
1 

Isı Denkliği Yapılacak Donanımı Tanıtın. 
• Teknik Özelliklerini Çıkarın. 
• Şeklini Çizin (Mümkünse Fotoğrafını Çekin). 
• İşletme Şeklini (Kontrol Paneline Kumanda Biçimini) Belirleyin. 

 
2 Prosesin Sıcaklık-Zaman Grafiğini Çizin. 
3 Donanımın Isı Akış Şemasını Çizin. 
4 Referans (Standart) Değerleri Belirleyin. 
5 Kontrol Hacmini Çizerek, Giren ve Çıkan Enerji ve Kütleleri Şematik Olarak Gösterin. 
 
 
 
6 

Ölçüm Noktalarını Belirleyin. 
• Ölçüm Elemanlarını Giren ve Çıkan Şeklinde Çizelge Halinde Gösterin. 
• Ölçüm Noktalarını Şekil Üzerinde Gösterip, Numaralandırın ve Tablosunu Çıkarın. 
• Ölçüm Noktalarını Belirleyerek, Çizelge Halinde Gösterin. 
• Gerekli Ölçüm Aletlerini ( Çizelge Halinde) Belirleyin. 
• Ölçme Yöntemini Belirtin. 
 

7 Ölçümleri Yapın ( Bunun İçin Daha Önce Bir Form Hazırlayın). 
8 Hesaplarda Kullanılacak Kabulleri Belirtin. 
9 Hesapları Yapın. 
10 Hesapları Çizelge Halinde Çıkarın. 
11 Sankey Diyagramını Çizin. 
12 Sonuçları Değerlendirin ve Önerilerde Bulunun. 
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Isı denkliliği yaparken karşılaşılan ene önemli sorunlardan biri, çoğu ölçüm değerlerinin ya da 
fabrikalarda bu ölçümleri yapacak yeterli teknik ölçüm düzeneklerinin olmayışıdır. Bu yüzden hesaplar,  
Belirli kabullere dayanır. Diğeri ise, hesaplarda kullanılacak uygun formüllerin oluşturulması 
zorluğudur. Burada, yanma hesapları büyük önem taşır. Bu bağlamda, ilgili bağıntılar, [16,18,19,20] 
no’lu referanslardan edinilebilir.  
 
 
7.2. Fırınlar İçin Isı Denkliği Uygulaması 
 
Isı denkliği metodolojisi, Tablo 4a ve 4b’ de verilen yöntemler kullanılarak, endüstriyel fırınlara 
uygulanacaktır. Fırınlar,sanayide yaygın olarak kullanılmakta ve enerji tasarrufu potansiyeli oldukça 
fazladır. Bu konuda geniş kapsamlı bilgi, [17] no’lu referanstan elde edilebilir. Bu çalışmada, söz 
konusu metodolojinin bazı aşamaları ele alınmayacaktır. 
 
7.2.1. Isı Denkliği Yapılacak Donanımın Tanıtılması 
 
Aşağıda, ısı denkliliği yapılacak ekipmanın teknik özellikleri açıklanmıştır (Tablo 5). Ayrıca, sistemin 
çalışma şekli Tablo 6’ da gösterilmiştir. 
 
Hava Sızdırmazlığının İyi olması: 
Radyan borulu ısıtma fırınları dolaylı ısıtma tipindedir ve hava sızdırmazdır. Böylelikle karbonlaşma, 
nitrürleşme ve oksitlenmeme gibi ısıl iyileşmeler mümkündür. 
Elektrik Kazanlarıyla Karşılaştırılması: 
İmalat maliyeti elektrikli kazanların % 70’dir. Nikrom kablolu gibi pahalı ısıtma cihazlarında görülen 
kopma sorunları görülmemektedir. Bakım, onarım maliyeti elektrikli kazanların 1/5-1/6 civarındadır. 
Sıcaklık artımı kısa sürelerde olur. Yakıt maliyeti güç tutarının %70-80 civarındadır. Güç gereksinimi 
ve güç çevrimi gerekmemektedir. 
Uygulama: 
Yüksek metallerde ısıl iyileşme, istenilen kesin kısımlarda ısıl iyileşme, cam ve benzeri malzemelerde 
ısıl iyileşme, özel kimyasalları yakma, oksidasyonsuz ısıl iyileşme oluşur. 
Özellikler:  
 
Tablo 5. Fırının özellikleri 
 

Fırın için etkin boyut 0.9 W x 1.8 L x 0,9 H ( 1.5 m3) 
Yanma 120000 kcal/h ( 139 560 kW) 
Çalışma sıcaklığı 800 – 1000 oC 
Sıcaklık kontrolü PID 
Brülör Radyan  borulu brülör (RT-100A) x 2 

 
Tablo 6. Kontrol paneli çalıştırma prosedürü 
 

 No İşletme  Prosedürü Not 
 1 Kontrol panelindeki ana güç devre 

düğmesini açın. 
 

 2 Ana gaz valnasını açın.  
Ateşleme 3 Yakma fanının düğmesine basın. Yakma fanının lambası yanar. 
   İşlem tamam lambası yanar. 

 4 Ateşleme düğmesine basın. Ateşleme lambası yanar. 
   RUN lambası yanar. 
   RUN lambası söner 
 1 Söndürme düğmesine basın. Ateşleme lambası söner. 

Söndürme 2 Yakma fanının düğmesinin kapatın. Yakma fanının lambası yanar. 
   Hazırlık tamamlandı lambası yanar 
 3 Ana gaz vanasını kapatın.  
 4 Kontrol panelindeki ana güç devre 

düğmesini kapatın. 
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Gaz 
Atımı 

7.2.2. Prosesin Sıcaklık-Zaman Grafiğinin Çizilmesi 
 
Isı denkliliği yapılacak donanımın proses-sıcaklık grafiği çizilir (Şekil 1). Burada, ekipmanda uygulanan 
işlemin bilinmesi gerekir ve gerektiğinde standartlardan yararlanılır. 
 

 
Şekil 1. Prosesin Sıcaklık-Zaman Grafiği 

 
• Ölçme periyodu, başlangıçtan itibaren 3 saate ayarlanır ve her 15 dakikada  bir değerler 

kaydedilir. Sıcaklık 800 oC’ ye 2 saatte çıkarılır ve bu sıcaklıkta 1 saat tutulur. 
 
7.2.3. Referans (Standart)  Değerler  
 
Hesaplarda, aşağıdaki referans değerler ele alınabilir: 
 
1. Standart sıcaklık    Oda sıcaklığı 
2. Yakıtın ısıl değeri    Doğal gaz (alt ısıl değeri: 41 660 kJ/m3) 
3. Yakma havasının bileşimi   O2 = % 21; N2  = % 79 
 
 
7.2.4. Donanımın Şekli 
 

Hava 

 
Çelik 

Gaz 
 

 

Radyan Boru 

Şekil 2. Radyan borulu ısıtma fırını şematik görünüşü 
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7.2.5. Ölçüm Noktaların Belirlenmesi 
 
Isı denkliliği yapılacak donanıma ait, ölçüm yerleri ve kullanılacak olan ölçüm düzenekleri saptanır 
(Tablo 7-10). Isı denkliliğinin en önemli kısmını, ısı denkliliğinin kalbi olan  burası oluşturur. Ülkemizde, 
maalesef bu konuya yeterince önem verilmemektedir. 
  

a) Fırın Gövdesi 
 

Tablo 7. Fırın gövdesi ölçüm elemanları 
 

 Isı Denliliği  Kısmı Ölçüm Kısmı Birim 
Giren Yakıt yanma ısısı Yakıtın tüketimi m3 

Isı  Yakıtın  basıncı mmHg 
 Çeliğin ısıl içeriği Çeliğin ağırlığı x 1 kg 

  Çeliğin sıcaklığı oC 
Çıkan Eksoz gazı ısı kaybı Eksoz gaz sıcaklığı oC 

Isı  Eksoz gaz O2 yoğunluğu % 
 Fırın duvarından yayılan ısı Fırın duvarı ve boru yüzey sıcaklığı oC 
  Fırın duvarı ve boru yüzey alanı  x 2 m2 
 Diğer ısı kayıpları   

 
b) Hava Ön Isıtıcı (Brülörde Değişim Yapılacak) 
 

Tablo 8. Hava ön ısıtıcısı ölçüm elemanları 
 

 Isı Denkliliği Kısmı Ölçüm Kısmı Birim 

 
Giren Isı 

Eksoz gazının duyulur ısısı 
(Hava ön ısıtıcıya girişte) 

Eksoz gaz sıcaklığı oC 

  Eksoz gazı O2 yoğunluğu % 
 Hava ön ısıtıcıda duyulur ısı Ön ısıtıcıda hava sıcaklığı oC 

Çıkan Isı Eksoz gazı duyulur ısısı (Hava 
ön ısıtıcıdan çıkış) 

Eksoz gaz sıcaklığı oC 

 Diğer ısı kayıpları   
 

Notlar: 1) İlk önce çeliğin ağırlığı ölçülmelidir (Fırına yerleştirilmeden önce). 
2) Fırın duvarı ve boru yüzey alanlarının gerçek ölçümleri hesaplanmalıdır.  

 
7.2.5.1. Ölçüm Noktaları Tablosu 
 

Tablo 9. Ölçüm noktaları 
 

 Isı Denge Kısmı Ölçüm Kısmı Birim 
Giren Isı Yakıt yanma ısısı Yakıtın basıncı 1 

  Yakıt tüketimi 2 
 Çeliğin ısıl içeriği Çeliğin sıcaklığı 1 3 
  Çeliğin sıcaklığı 2 4 
  Eksoz gaz sıcaklığı Hava ön ısıtıcı çıkışında 1 13 
 Eksoz gazı ısıl kaybı Eksoz gaz sıcaklığı Hava ön ısıtıcı çıkışında 2 14 
  Eksoz gazı O2 yoğunluğu 1 15 
Çıkan Isı  Eksoz gazı O2 yoğunluğu 2 16 

  
Fırın duvarından ısı yayılımı 

Fırın ön duvar sıcaklığı 
Boru yüzey sıcaklığı 1 ve 2 
Ocak sıcaklığı 

5,6,7,8,9 
10,11 

12 
Standart sıcaklık Oda sıcaklığı (hava sıcaklığı) 17 
Fırın yanma kontrol sıcaklığı Fırın içi sıcaklığı 18 
 
 
Hava ön ısıtıcı verimi 

Eksoz gaz sıcaklığı  Hava ön ısıtıcı girişinde 1 
Eksoz gaz sıcaklığı Hava ön ısıtıcı girişinde 2 
Eksoz gaz sıcaklığı Hava ön ısıtıcı çıkışında 1 
Eksoz gaz sıcaklığı Hava ön ısıtıcı çıkışında 2 
 

19 
 

20 
 

21,22 
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7.2.5.2. Gerekli Ölçüm Aletleri 
 
Tablo 10. Ölçüm aletleri 
 

 
Sıra 
No 

 
Ölçüm Kısmı 
 
 

 
Ölçüm Aletleri 

 
Açıklama 

1 Yakıt temin basıncı Bourdon-tube gösterge basıncı Görsel 
2 Yakıt tüketimi Gaz metre CNN-15 Görsel 
3 Çelik sıcaklığı 1 Sıcaklık kaydedici       µR-180 ch01 
4 Çelik sıcaklığı 2 Sıcaklık kaydedici       µR-180 ch02 
5 Fırın ön duvar sıcaklığı Sıcaklık kaydedici       µR-180 ch03 
6 Fırın arka duvar sıcaklığı Sıcaklık kaydedici       µR-180 ch04 
7 Fırın sağ duvar sıcaklığı Sıcaklık kaydedici       µR-180 ch05 
8 Fırın sol duvar sıcaklığı Sıcaklık kaydedici       µR-180 ch06 
9 Fırın üst duvar sıcaklığı Sıcaklık kaydedici       µR-180 ch07 

10 Fırın yüzey sıcaklığı 1 Sıcaklık kaydedici       µR-180 ch08 
11 Fırın yüzey sıcaklığı 2 Sıcaklık kaydedici       µR-180 ch09 
12 Ocak sıcaklığı Sıcaklık kaydedici       µR-180 ch10 
13 Eksoz gaz sıcaklığı 

Hava ön ısıtıcı çıkışında 1 
Sıcaklık kaydedici       µR-180 ch11 

14 Eksoz gaz sıcaklığı 
Hava ön ısıtıcı çıkışında 2 

Sıcaklık kaydedici       µR-180 ch12 

15 Eksoz gazı O2 yoğunluğu 1 Taşınabilir oksijen metre 
XPO-318 

Görsel 

16 Eksoz gazı O2 yoğunluğu 2 Taşınabilir oksijen metre 
XPO-318 

Görsel 

17 Oda sıcaklığı Sıcaklık kaydedici       µR-180 ch13 
18 Ocak sıcaklığı Sıcaklık kaydedici       µR-180 ch14 
19 Eksoz gaz sıcaklığı 

Hava ön ısıtıcı girişinde 1 
 Ölçülmeden 

20 Hava sıcaklığı 
Hava ön ısıtıcı girişinde 2 

 Ölçülmeden 

21 Hava sıcaklığı 
Hava ön ısıtıcı çıkışında 1 

 Ölçülmeden 

22 Hava sıcaklığı 
Hava ön ısıtıcı çıkışında 2 
 

 Ölçülmeden 

 
 
7.2.5.3. Ölçme Yöntemi 
 
• Ateşleme işlemi yapılmadan hemen önce her bir ölçü değeri sıfır başlangıç değerine 

ayarlanmalıdır. 
 
• Ateşlemenin başlangıcından itibaren ölçüm bilgi formuna her 15 dakikada bilgiler kaydedilmeli ve 

kayıt 3 saat sürdürülmelidir. 
 
 
7.2.6. Ölçme Formunun  Hazırlanması 
 
Ön görülen standart, norm veya kurala göre, ölçüm süreleri belirlendikten sonra, ilgili donanıma ait 
ölçüm tablosu oluşturulur. Tablo 11’de örnek bir ölçüm formu düzenlenmiştir. Bu yapılacak olan 
uygulamaya göre farklılık göstermekle birlikte, burada sunulan örnek diğer amaçlar için kullanılabilir. 
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7.2.7. Hesaplarda Kullanılacak Kabuller 
 
Isı denkliliği hesapları yapılırken, bazı kabullerin yapılması kaçınılmazdır. Ancak, hesapların mümkün 
olduğunca, ölçümlere dayandırılması istenir. Aşağıda, bu çalışmada yapılan bazı kabuller 
listelenmiştir:  
 
H1 : Yakıtın alt ısıl değeri                    41660 kJ/ Nm3      (9950 kcal/ Nm3) 
W1 : Çeliğin ağırlığı                             250  kg 
C : Çeliğin 50 oC veya altında ortalama özgül ısısı    0.46  kJ/ kg 0C  (0.11 kcal/ kg oC) 
God : Teorik kuru eksoz gaz miktarı     10  Nm3/ Nm3 gaz 
Ao : Teorik hava miktarı                     11  Nm3/ Nm3 gaz 
A1 : Fırının ön yüzey duvarının alanı     2.67  m2 

A2 : Fırının arka yüzey duvarının alanı     2.67 m2 

A3 : Fırının sağ yüzey duvarının alanı    3.27  m2 

A4 : Fırının sol yüzey duvarının alanı     3.27  m2 

A5 : Fırının üst duvarının yüzey alanı     2.63  m2 

A6 : Boru yüzey alanı     0.27  m2 

A7 : Fırın ocağının yüzey alanı    1.59  m2 
θ : Isı dengesi için gerekli zaman    3  h 
S : Ocak yüzey katsayısı     4.5 
C : Ocak ısı iletim katsayısı    1.043 W/m oC (0.897 kcal/moCh) 
D : Fırın iç duvarlar arası mesafe    1.03  m 
d : Boru çapı      0.15  m 
e : Fırın duvarı radyan oranı    0.8  
 
 
7.2.8. Hesap Yöntemi ve Ölçüm Değerlerinin Düzenlenmesi 
 
Hesapların yapılmasında, aşağıda verildiği gibi, tabloların (Tablo 12-17) önerilmektedir. 
 
a) Giren Isı 
 
Tablo 12. Yakıtın yanma ısısı (Qg) 
 

Ölçüm Kısmı Sabit Kısmı Hesap Sonucu 
Yakıt  basıncı  Pg mmHg (bar)     
Yakıt sıcaklığı Tg oC     
Yakıt tüketimi Vg  

m3 
  Düzeltme 

sonucu yakıt 
tüketimi  Vgn 

 
Nm3 

  Yakıtın alt ısıl 
değeri H1 

   kJ/Nm3   

    Yakıt yanma 
ısısı Qg 

kJ 

Yakıtın yanma ısısı  Qg kJ 
 
Yakıtın yanma ısısı, aşağıdaki bağıntılardan hesaplanabilir: 
 

1gng xHV=Q   (1) 
 

)T + (273 x 10332
273 x )P + (10332 x V

V
g

gg
gn =   (2) 

Burada: 
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Qg : Yakıt yanma ısısı                                  (kJ) veya (kcal) 
Vgn : 1 atm ve  0o C’ de yakıt tüketimi     (Nm3) 
Pg : Yakıt temin basıncı (Ortalama ölçüm basınçları)          (mmHg) veya (bar)  
Tg : Yakıt sıcaklığı (Standart sıcaklık)    (oC)  
Vg : Yakıt tüketimi (Ölçüm sonundaki manometre değeri)   (m3) 
H1 : Yakıt net ısıl değeridir.                         (kJ/ Nm3) veya (kcal/ Nm3) 
 
b) Çıkan Isı 
 
Tablo 13. Çeliğin ısıl içeriği (Q1) 
 

Ölçüm Kısmı Sabit Kısmı Hesap Sonucu 
Standart 

sıcaklık Ts 

oC     

Son sıcaklık 
T1 

oC     

  Çelik ağırlığı W1 kg   
  Çeliğin 50oC’ den son 

sıcaklığa ısıl içeriği            
q1 

kJ/kg 
 

(Ek 1) 

  

  Çeliğin standart sıcaklıktan 
50oC’ ye ısıl içeriği  q2 

kJ/kg   

  Çeliğin 50oC veya altında 
ortalama ısıl içeriği        C 

kJ/kgoC 
 

  

   Çeliğin ısıl 
içeriği  Q1 

kJ 

Çeliğin ısıl içeriği Q1  kJ 
 
Çeliğin ısıl içeriği, Eş. (3) ve (4)’ den hesaplanabilir: 
 

1211 Wx)q+q(=Q   (3) 

Cx)T-50(=q s2   (4) 
 

Burada; 
 

Q1 : Çeliğin ısıl içeriği        (kJ) veya (kcal) 
q1 : Çeliğin 50oC’ den son sıcaklık T1 kadar ısıl içeriği    (kJ/kg) veya (kcal/ kg) 
q2 : Çeliğin standart sıcaklığı (Ts’den  50oC’ye ısıl içeriği)   (kJ/kg) veya (kcal/ kg) 
W1 : Çeliğin ağırlığı                       (kg) 
Ts : Standart sıcaklık        (oC) 
T1 : Çeliğin son sıcaklığı        (oC) 
C : Çeliğin 50oC veya altında ortalama özgül ısısıdır.       (kJ/ kg oC) veya(kcal/ kg oC) 
 
Tablo 14. Eksoz gazıyla ısı kaybı (Q2) 

 

Ölçüm Kısmı Sabit Kısım Hesap Sonucu 
 Teorik kuru eksoz gaz 

miktarı  God 

Nm3/ Nm3 

 
 

Teorik hava miktarı    Ao Nm3/ Nm3 

Düzeltme sonucu yakıt 
tüketimi Vgn 

 
Nm3 

  Toplam nemli 
eksoz gaz miktarı 

V1 

Nm3 

Eksoz gazı O2 
yoğunluğu    O2 

 
% 

  Eksoz gazı 
ortalama özgül 

ısısı Cp 

kJ/Nm3 oC 

Sıcaklık farkı T2 oC   Eksozdan ısı 
kaybı  Qg 

kJ 

Eksoz gazı ısı kaybı    Q2 kJ 
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Eksoz gazıyla ısı kaybı, (5), (6), (7) ve (8) no’lu bağıntılar kullanılarak bulunabilir. 
 

                                                                                                           )
V
m i k t a r ı O

(   + )C x  
V
m i k t a r ı N

(               

+)
V
m i k t a r ı OH

( + )C x  
V
m i k t a r ı C O

(=C        

2

2
N2

2

2

2
C O

2

2
p

2

2

2

2

O

OH

20
2o d

2g n1

C x  

C x  

)O - ( 2 1 x  A
O x  G

+1=m         

 x  VV=V          
                 

                                                                                          

 

Burada; 
 
Q2 : Eksoz gazından ısı kaybı    (kJ) veya (kcal) 
V1 : Toplam ıslak eksoz gaz miktarı    (Nm3) 
Cp : Islak eksoz gazı ortalama özgül ısısı         (kJ/Nm3 oC) veya (kcal/Nm3 0C) 
T2 : Ortalama eksoz gaz sıcaklığı ve standart sıcaklık (oC) 
   arasındaki fark  
Vgn : Düzeltme sonucu yakıt tüketimi    (Nm3) 
V2 : Toplam ıslak eksoz gaz miktarı    (Nm3/Nm3 gaz) 
 m : Fazla hava katsayısı     birimsiz 
God : Teorik kuru eksoz gaz miktarı               (Nm3/Nm3 gaz)  
Ao : Teorik hava miktarı       (Nm3/Nm3gaz)  
O2 : Eksoz gazında ortalama O2 konsantrasyonudur.  (%) 
 
Tablo 15. Eksoz gazıyla ısı kaybının hesaplanmasında kullanılan bileşenlerin yüzdesel olarak 
Dağılımı (Ek 2 ve 3’  den bulunur) 
 

  
Bileşen Miktarı 

Nm3/ Nm3 

 

 
 
Oran 

 
Sabit Basınçta Özgül Isı 

kJ/ Nm3 oC 

 
Ortalama Özgül Isı  

kJ/ Nm3 oC 

CO2 
 

    

H2O  
 

   

N2  
 

   

O2  
 

   

 
 

Toplam 

 
V2 

 
1.000 

  
Cp 

 
c) Fırın Duvarından Isı Yayılımı (Q3)  
 
Fırın duvarından ısı yayılımı (kaybolan ısı miktarı), aşağıdaki bağıntılar kullanılarak hesaplanır ve 
sonuçlar Tablo 16’ ya yazılır.  
 

Q3 = q3 + q4 + q5 + q6 + q7 + q8 + q9(9) 
 

q 3∼8 = ( hc 1∼6 + hr 1∼6 ) x ( T3∼8 – Ts ) x A1∼6  x θ(10) 

 

(5) 
 
 
(6) 
 
 
 
(7) 
 
 
 
(8) 
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hc1∼4= 2.2 x 4 s63 TT −− (11) 
 

hc 5 = 2.8 x 4
s7 TT − (12) 

 

hc 6 = 2.2 x 4
s8

d
TT −

(13) 

 

( )s8-3

4
s

4
8-3

61 TT
e x 

100
T

100
T x 88.4hr

−

















−






=− (14) 

 

q 9  = S x C x 
D

TT s9 −  x A7 x θ (15) 

 
Burada; 
 
Q3 : Fırın  duvarından ısı yayılımı    (kJ) veya (kcal) 
q3-6 : Fırının ön, arka, sağ, sol duvarından ısı yayılımı  (kJ) veya (kcal)                          
q7 : Fırın üst duvarından olan ısı yayılımı   (kJ) veya (kcal) 
q8 : Boru yüzeyinden olan ısı yayılımı   (kJ) veya (kcal) 
q9 : Fırın ocağından olan ısı yayılımı                (kJ) veya (kcal) 
hc1-4 : Fırının ön, arka, sağ, sol duvarından olan ısı taşınım katsayısı  
         (W/m2 oC) veya (kcal/m2 oC h) 
hc5 : Fırının üst duvarındaki ısı taşınım katsayısı  (W/m2.oC) veya (kcal/m2 oC h) 
hc6 : Boru yüzeydeki ısı taşınım katsayısı   (W/m2 oC) veya (kcal/m2 oC h) 
hr1-4 : Fırının ön, arka, sağ, sol duvarından olan ısı ışınım katsayısı 
         (W/m2 oC) veya (kcal/m2 oC h) 
hr5 : Fırının üst duvarındaki ısı ışınım katsayısı  (W/m2 oC) veya (kcal/m2 oC h) 
hr6 : Boru yüzeyindeki ısı ışınım katsayısı    (W/m2 oC) veya (kcal/m2 oC h) 
Ts : Standart sıcaklık + 273     (K) 
T3-6 : Fırının ön, arka, sağ, sol duvar yüzeylerindeki ortalama sıcaklıklar + 273 
         (K) 
T7 : Fırının üst duvar yüzeylerindeki ort. sıcaklık + 273 (K) 
 T8 : Boru yüzeyindeki ortalama sıcaklık + 273   (K) 
T9 : Fırın ocağındaki ortalama sıcaklık   (oC) 
A1-4 : Fırının ön, arka, sağ, sol duvarının yüzey alanı   (m2) 
A5 : Fırın üst duvarının yüzey alanı      (m2) 
A6 : Boru yüzey alanı       (m2) 
A7 : Fırın ocağının yüzey alanı    (m2) 
θ : Isı dengesi için gerekli zaman    (h) 
S : Ocak yüzey katsayısı     
C : Ocak ısı iletim katsayısı                 (W/m2 oC) veya (kcal/m oC h) 
D : Fırın iç duvarları arası mesafe    (m) 
d : Boru çapı      (m) 
e : Fırın duvarı radyan oranıdır.  
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Tablo 16. Fırın duvarından kaybolan ısının bulunmasında kullanılan tablo 
 

 
Ölçüm Kısmı 

 
 

 
Sabit Kısmı 

 

 
Hesap Sonucu 

Standart 
Sıcaklık+273                                                                         

Ts 
 

 
K 

  

 
Isı denge süresi 

 

 
h 

  

Fırın duvarında 
ortalama sıcaklık + 

273 
Ön      T3 

 
K 

Isı taşınım 
katsayısı   hc1 

Isı ışınım katsayısı   
hr1 

W/m2 oC 
 

W/m2 oC 

Fırın 
duvarından ısı 

yayılımı 
Ön  q3 

 
kJ 

Fırın duvarında 
ortalama sıcaklık + 

273 
Arka     T4 

 
K 

Isı taşınım 
katsayısı   hc2 

Isı ışınım katsayısı 
hr2 

W/m2 oC 
 

W/m2 oC 

Fırın 
duvarından ısı 

yayılımı 
Arka  q4 

 
kJ 

Fırın duvarında 
ortalama sıcaklık + 

273 
Sağ      T5 

 
K 

Isı taşınım 
katsayısı   hc3 

Isı ışınım katsayısı 
hr3 

W/m2 oC 
 

W/m2 oC 

Fırın 
duvarından ısı 

yayılımı 
Sağ  q5 

 
kJ 

Fırın duvarında 
ortalama sıcaklık + 

273 
Sol      T6 

 
K 

Isı taşınım 
katsayısı   hc4 

Isı ışınım katsayısı 
hr4 

W/m2 oC 
 

W/m2 oC 

Fırın 
duvarından ısı 

yayılımı 
Sol  q6 

 
kJ 

Fırın duvarında 
ortalama sıcaklık + 

273 
Üst     T7 

 
K 

Isı taşınım 
katsayısı   hc5 

Isı ışınım katsayısı 
hr5 

W/m2 oC 
 

W/m2 oC 

Fırın 
duvarından ısı 

yayılımı 
Üst  q7 

 
kJ 

Boru yüzeyinde 
ortalama sıcaklık + 

273 
T8 

 
K 

Isı taşınım 
katsayısı   hc6 

Isı ışınım katsayısı 
hr6 

W/m2 oC 
 

W/m2 oC 

Boru 
yüzeyinden ısı 

yayılımı 
q8 

 
kJ 

Ortalama ocak 
sıcaklığı 

T9 

 

oC 
Ocak şekil faktörü       

S 
Ocak ısı iletim 
katsayısı    C 

İç duvar genişliği 

 
 

 W/m2 oC 
 

m 

Fırın 
duvarından ısı 

yayılımı 
q9 

 
kJ 

 
 

Fırın duvarından ısı yayılımı   Q3 
 
 
 

 
 

kJ 

 
d) Diğer Isı Kayıpları (Q4) 
 
Bu değeri hesaplamak mümkün değildir. Giren toplam ısı miktarından, 1, 2 ve 3 indisli çıkan ısıları 
çıkararak bulunabilir. Bulunan sonuçlar, Tablo 17’ de gösterilerek, bir bakıma  bunların toplam ısı 
miktarı içindeki yüzdeleri de bulunabilir. Bu bilgi, sonuçların değerlendirilmesinde, özellikle  enerji 
tasarrufu olanaklarının belirlenmesinde kullanılır. 

Q4 = Qg – ( Q1 + Q2 + Q3 ) [kJ] veya [kcal] (16) 
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Tablo 17. Isı denkliliği genel sonuçları 
 

Giren Isı  Çıkan Isı 
Kısım Isı Miktarı % Kısım Isı Miktarı % 

Yakıt yanma ısısı Qg  
kJ 

 Çeliğin ısıl içeriği 
Q1 

kJ  

   Eksoz gazından ısı kaybı 
Q2 

 
kJ 

 

   Kazan duvarından ısı yayılımı 
Q3 

 
kJ 

 

   Diğer kayıplar 
Q4 

kJ  

 
Toplam 

 
kJ 

  
Toplam 

 
kJ 

 

 
Fırının yüzde olarak ısıl verimi; 
 

100x
Q
Q

=η
g

1   (17) 
 

ve yakıt tüketim oranı (YTO); 
 

1

g

W
Q

=YTÖ  [kJ/kg] veya [kcal/kg] (18) 
 

bağıntılarından hesaplanabilir. 
 
 
7.2.9. Sankey Diyagramının Çizilmesi 
 
Sankey diyagramı ya da enerji akış diyagramı, ısı denkliliğindeki bileşenlerin ilk bakışta dağılımının 
görülmesi için yararlıdır. Özellikle, üst yönetime sunulan raporlarda bunun kullanılması ilgi çekici 
olabilir. 
 
 
7.2.10. Sonuçların Değerlendirilmesi 
 
Tablo 17’ de gösterilen değerler baz alınarak, giren ve çıkan ısıların  dağılımı değerlendirilir. Ayrıca, 
kaybolan ısı miktarı ve bunları düşürme yolları tartışılır. Bunun yanı sıra, fırının verimi ve yakıt tüketim 
oranı da değerlendirilerek, diğer fırınlar ile kıyaslaması yapılabilir. 
 
 
 
 
8. ÖRNEK ISI DENKLİĞİ HESABI 
 
Isı denkliği metodolojisinin uygulanması basit bir işlem gibi gözükse de, gerçek değerlerle uygulanmak 
istendiğinde zaman zaman bazı sorunlar ile karşılaşılabilir. Isı denkliği metodolojisinin doğru 
uygulanması kadar, bu metodolojinin uygulayıcısının deneyimli olması da oldukça önemlidir. 
Uygulamanın nasıl yapıldığı konusunda bir fikir edinebilmek ve eldeki verilerin nasıl değerlendirildiğini 
görebilmek için, aşağıda, ısı denkliği metodolojisinde verilen prosedür uygulanarak örnek bir ısı 
denkliği hesabı yapılacaktır. Tablo 18’ de verilen ölçüm sonuçları, yazarlardan biri olan Hepbasli’ nin 
JICA (Japan International Cooperation Agency; Uluslararası Japon İşbirliği Acentası) tarafından 
verilen “Enerji Tasarrufu ve Yönetimi” kursu çerçevesinde, SAIBU GAS [21] firmasında yapılan gerçek 
ölçümlere dayanmaktadır. Fırınlar, sanayide yaygın olarak kullanılmakta olup, bu konuda detaylı bilgi 
[22] no’lu kaynaktan elde edinilebilir. 
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8.1. Giren Isı 
 

Yakıtın Yanma Isısı  (Qg)  
 

Eş. (1) ve (2)’ den aşağıdaki şekilde bulunabilir (Tablo 18): 
 

Qg =  Vgn x H1 
 

Vgn = Vg  x  (10332 + Pg)  x  273 
            10332  x ( 273 + Tg ) 

 
Qg    =     21.63 x ( 10332 +194.4) x 273    x    41660 
                      10332 x ( 273 +  12.7) 

 
=   21.060   x   41660 =  877360 kJ = 209547  kcal  
 

Tablo 18. Yakıtın yanma ısısı sonuçları  
Ölçüm Kısmı Sabit Kısmı Hesap Sonucu 

Yakıt  basıncı  Pg 194.4 
mmHg 

    

Yakıt sıcaklığı Tg 12.7 oC 
 

    

 
Yakıt tüketimi Vg 

 
21.63 m3 

  Düzeltme 
sonucu yakıt 
tüketimi  Vgn 

21.06  Nm3 

  Yakıtın alt ısıl 
değeri H1 

41660 kJ/Nm3   

    Yakıt yanma 
ısısı Qg 

877360 kJ 

Yakıtın yanma ısısı  Qg 877360 kJ 
 
8.2. Çıkan Isı 
 
a) Çeliğin Isıl İçeriği  (Q1) 
 

Çeliğin ısıl içeriği, Eş. (3) ve (4)’den aşağıdaki şekilde elde edilir (Tablo 19). 
 

Q1 = ( q1 + q2 ) x W1 
q2  =  ( 50 – Ts ) x C 
     = ( 50 - 12.7 ) x 0.46  =  17.2 kJ/ kg   = 4.1 kcal/ kg 
Q1 = ( 435.9 + 17.2 )  x  250  =   113275  kJ  = 27050  kcal 
 

Tablo 19. Çeliğin ısıl içeriği sonuçları   
 

Ölçüm Kısmı Sabit Kısmı Hesap Sonucu 
Standart sıcaklık t1 12.7 oC     

Son sıcaklık T1 725.2 oC     
  Çelik ağırlığı W1 250 kg   
  Çeliğin 50oC’ den 

son sıcaklığa ısıl 
içeriği q1 

 435.9 kJ/kg 
(Ek 1) 

  

  Çeliğin standart 
sıcaklıktan 50oC’ ye 

ısıl içeriği  q2 

 
17.2 kJ/kg 

  

  Çeliğin 50oC veya 
altında ortalama ısıl 

içeriği        C 

 
0.46 kJ/kg oC 

  

   Çeliğin ısıl içeriği  
Q1 

113275  kJ 

Çeliğin ısıl içeriği Q1 113275 kJ 
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b) Eksoz Gazından Isı Kaybı    (Q2)  
 
Eksoz gazıyla oluşan ısı kaybı, Eş. (5-7) kullanılarak, aşağıdaki gibi hesaplanabilir. Burada, eksoz 
(baca) gazlarının sabit basınçtaki özgül ısısı, Tablo 20’ de ve eksoz gazıyla oluşan ısı kaybı, Tablo 21’ 
de verilmiştir. 
 
Q2 = V1 x Cp x T2 
 
V1 = Vgn  x V2                       
                         
                   God x O2 
m = 1 +  
                A0 x (21 - O2) 
 
    = 1 +     10 x 6.2   
                 1 x (21 -  6.2 ) 
            
    =1.38 
 
Tablo 20. Eksoz gazları sabit basınçta özgül ısısının bulunması (Ek 2 ve 3’ den bulunur) 
 

Bileşen 
adı 

Bileşen Miktarı 
Nm3/ Nm3 (Ek 2) 

Oran Sabit Basınçta Özgül Isı 
kJ/ Nm3 oC (Ek 3) 

Ortalama Özgül Isı 
 kJ/ Nm3 oC 

CO2 1.20 0.074 2.022 0.150 
H2O 2.2 0.136 1.524 0.207 
N2 11.9 0.735 1.336 0.982 
O2 0.88 0.055 1.403 0.077 

Toplam V2 =   16.88 1.000  Cp =      1.416 
 
V1 = Vgn x V2 
     =  21.06 x  16.20                       
     =  341.2     Nm3 

 

T2 = Eksoz gazı sıcaklığı  - Ts 
     = 523.6   -  12.7 
     = 510.9   oC 
 
Q2 = V1 x Cp x T2  
     =  341.2  x  1.416  x  510.9 
     =  246835 kJ = 58920 kcal 
 
Tablo 21. Eksoz gazı kaybıyla oluşan ısı kaybı değerleri 
 

Ölçüm Kısmı Sabit Kısım Hesap Sonucu 
  Teorik kuru 

eksoz gazı 
miktarı  God 

10  
Nm3/ Nm3 

  

  Teorik hava 
miktarı    Ao 

11 Nm3/ Nm3   

Düzeltme sonucu 
yakıt tüketimi Vgn 

21.06 Nm3   Toplam nemli eksoz 
gaz miktarı V1 

341.2  
Nm3 

Eksoz gazı O2 
yoğunluğu    O2 

% 6.2    Eksoz gazı ortalama 
özgül ısısı Cp 

1.416 
kJ/Nm3 oC 

Sıcaklık farkı T2 510.9 oC   Eksoz gazından ısı 
kaybı  Qg 

246835 kJ 

Eksoz gazı ısı kaybı    Q2 246835 kJ 
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b) Ocak Duvarından Isı Yayınımı (Q3 ) 
 
Ocak duvarlarından kaybolan ısının miktarı, Eş. (9)-(15)  kullanılarak, aşağıdaki gibi hesaplanmış ve 
bulunan sonuçlar. Tablo 22’ de gösterilmiştir. 
 
hc ... Isı Taşınım Katsayısı  (W/ m2 oC) 
         
hc1 ... Ön                                              hc2 ... Arka  
hc1 = 2.2 x 4 s3 TT −     hc2 = 2.56 x 4 s4 TT −   

      = 2.2 x 4 7.2851.303 −                 = 2.56 x 4 7.2854.327 −   
      = 4.50 kcal/ m2 oC h = 5.23 W/ m2 oC       = 5.6 kcal/ m2 oC h = 6.51 W/ m2 oC 
 
hc3 ... Sağ                                            hc4 ... Sol  
hc3 = 2.2 x 4 s5 TT −                hc4 = 2.2 x 4 s6 TT −  

      = 2.2 x  4 7.2853.293 −                                = 2.2 x 4 7.2852.291 −  
      = 3.65 kcal/ m2 oC h = 4.24 W/ m2 oC       = 3.37 kcal/ m2 oC h = 3.92 W/ m2 oC 
 
hc5 ... Üst                                             hc6 ... Yüzey 

hc5 = 2.2 x 4 s7 TT −                        hc6 =2.2 x 4
s8

d
TT −

 

         = 2.2 x 4 7.2854.295 −                = 2.2 x 4

15.0
7.285690 −

                                                                                

      = 4.94 kcal/ m2 oC h = 5.75 W/ m2 oC           = 15.85 kcal/ m2 oC h = 18.43 W/ m2 oC                                                                                                               
                                                                                         
hr … Isı Işınım Katsayısı  ( W/ m2 oC ) 
 
hr …Ön 

hr1 = 4.88 x 
)T(T

e x 
100
T

100
T

s3

4
s

4
3

−

















−






  

     = 4.88 x 
7.2871.303

0.8 x 
100

7.285
100

1.303 44

−

















−






  

   = 4.88  x  17.4 x  0.046 
   = 3.96 kcal/ m2 oC h = 4.61W/ m2 oC 

 
hr …Arka 

hr2 = 4.88 x 
)T(T

e x 
100
T

100
T

s4

4
s

4
4

−

















−






  

     = 4.88  x 
7.2854.327

0.8 x 
100

7.285
100

4.327 44

−

















−






    

   = 4.88 x 48.27 x 0.019 
     = 4.52 kcal/ m2 oC h = 5.26 W/ m2 oC 
 
hr …Sağ 
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hr3 = 4.88 x 
)T(T

e x 
100
T

100
T

s5

4
s

4
5

−

















−






  

     = 4.88  x  
7.2853.293

0.8 x 
100

7.285
100

3.293 44

−

















−






  

   = 4.88 x 7.377 x 0.105 
     = 3.79 kcal/ m2 oC h = 4.41 W/ m2 oC 
 
hr …Sol 

hr4 = 4.88 x 
)T(T

e x 
100
T

100
T

s6

4
s

4
6

−

















−






  

     = 4.88 x 
7.2852.291

0.8 x 
100

7.285
100

2.291 44

−

















−






       

   = 4.88 x 5.28 x 0.145 
     = 3.75 kcal/ m2 oC h = 4.36 W/ m2 oC 
 

hr …Üst 

hr5 = 4.88 x 
)T(T

e x 
100
T

100
T

s7

4
s

4
7

−

















−






  

     = 4.88  x 
7.2854.295

0.8 x 
100

7.285
100

4.295 44

−

















−






  

     = 4.88 x 9.52 x 0.082 
     = 3.81 kcal/ m2 oC h = 4.43 W/ m2 oC 
 

hr …Boru yüzeyi 

hr6 = 4.88 x 
)T(T

e x 
100
T

100
T

s8

4
s

4
8

−

















−






  

     = 4.88  x  
7.285690

0.8 x 
100

7.285
100
690 44

−

















−






   

   = 4.88 x 2200 x 0.0020 
   = 21.24 kcal/ m2 oC h = 24.7 W/ m2 oC 
 

q 3  …  Ön 
q 3 = ( hc1 + hr1 ) x ( T3 – Ts ) x  A1  x  θ 

   = (4.5 + 3.96 ) x ( 303.1 – 285.7) x  2.67 x 3 
   = 8.46 x 17.4 x  2.67 x 3  = 1179.1 kcal = 4936.7 kJ 

 
q 4 …  Arka 
q 4 = ( hc2 + hr2 ) x ( T4 – Ts ) x  A2  x  θ 

   = ( 5.6 + 4.52) x ( 327.4 – 285.7) x  2.67 x 3 
     = 10.12 x 41.7 x  2.67 x 3  = 3380.3 kcal = 14152.7 kJ 
 
q 5  …  Sağ 
q 5 = ( hc3 + hr3 ) x ( T5 – Ts ) x  A3  x  θ 
     = (3.65 + 3.79) x ( 293.3 – 285.7) x  3.27 x 3 
     = 7.44 x 7.6 x  3.27 x 3  = 554.70 kcal = 2322.4 kJ 
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q 6  …  Sol 
q 6 = ( hc4 + hr4 ) x ( T6 – Ts ) x  A4  x  θ 
     = (3.37 + 3.75) x (291.2 – 285.7) x  3.27 x 3 

   = 7.12 x 5.5 x  3.27 x 3 = 384.2 kcal = 1608.6 kJ 
 
q 7  …  Üst 
q 7 = ( hc5 + hr5 ) x ( T7 – Ts ) x  A5  x  θ 
     = ( 4.94 + 3.81) x ( 295.4 – 285.7 ) x  2.63 x 3 
     = 8.75 x 9.7 x  2.63 x 3  = 669.7 kcal = 2803.9 kJ 
 
q 8  … Boru yüzeyi  
q 8 = ( hc6 + hr6 ) x ( T8 – Ts ) x  A6  x  θ 
     = ( 15.85 + 21.24 ) x ( 690 – 285.7 ) x  0.27 x 3 
     = 37.09 x 404.3 x  0.27 x 3 = 12146.3 kcal = 50854.4 kJ 
 
q 9  … Fırın ocağı 

q 9 = S x C x 
D

TT s9 −  x A7 x θ 

   = 4.5 x 0.897 x (
03.1

)7.127.224( −
 ) x 1.59 x 3 

   = 4.5 x 0.897 x 205.82 x 4.77  = 3962.9 kcal = 16592 kJ 
 
Tablo 22. Ocak duvarlarından kaybolan ısı miktarının hesaplama tablosu 

 

Ölçüm Kısmı Sabit Kısmı 
 

Hesap Sonucu 

Standart Sıcaklık+273                   
Ts 

285.7
K 

  

Isı denge süresi 3 h   
Fırın duvarında ortalama 

sıcaklık + 273 
Ön      T3 

 
303.1

K 

Isı taşınım katsayısı   hc1 
Isı ışınım katsayısı   hr1 

5.23 
W/ m2 oC 

4.61 
W/ m2 o0C 

Fırın duvarından 
ısı yayılımı 

Ön  q3 

 
 4936.7 

kJ 

Fırın duvarında ortalama 
sıcaklık + 273 

Arka     T4 

3 
27.4K 

Isı taşınım katsayısı   hc2 
Isı ışınım katsayısı  hr2 

6.51  
W/ m2 oC 

5.26  
W/ m2 oC 

Fırın duvarından 
ısı yayılımı 

Arka  q4 

 
14152.7 

kJ 

Fırın duvarında ortalama 
sıcaklık + 273 

Sağ      T5 

 
293.3

K 

Isı taşınım katsayısı   hc3 
Isı ışınım katsayısı  hr3 

4.24  
W/ m2 oC 

4.41  
W/ m2 oC 

Fırın duvarından 
ısı yayılımı 

Sağ  q5 

 
2322.4 kJ 

Fırın duvarında ortalama 
sıcaklık + 273 

Sol      T6 

 
291.2

K 

Isı taşınım katsayısı   hc4 
Isı ışınım katsayısı  hr4 

3.92  
W/ m2 oC 

4.36 
W/ m2 oC 

Fırın duvarından 
ısı yayılımı 

Sol  q6 

 
1608.6 kJ 

Fırın duvarında ortalama 
sıcaklık + 273 

Üst     T7 

 
295.4

K 

Isı taşınım katsayısı   hc5 
Isı ışınım katsayısı hr5 

5.75  
W/ m2 oC 

4.43 
W/ m2 oC 

Fırın duvarından 
ısı yayılımı 

Üst  q7 

 
2803.9 kJ 

Boru yüzeyinde ortalama 
sıcaklık + 273 

T8 

 
690 K 

Isı taşınım katsayısı   hc6 
Isı ışınım katsayısı hr6 

18.43  
W/ m2 oC 

24.7 
W/ m2 oC 

Boru yüzeyinden 
ısı yayılımı 

q8 

 
50854.4 kJ 

Ortalama ocak sıcaklığı 
T9 

 
 

224.7o

C 

Ocak şekil faktörü       S 
Ocak ısı iletim katsayısı    

C 
İç duvar genişliği 

4.5 
1.043    

W/ m2 oC 
1.03 m 

Fırın duvarından 
ısı yayılımı 

q9 

 
 

16592  
kJ 

Fırın duvarından ısı yayılımı   Q3 93270 kJ 
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c) Isı Denkliliği Sonuç Tablosu 
 
Daha önceki bölümlerde bulunan değerler, Tablo 23’ de verilmiştir. Burada, her bir kısmın yüzdeleri de 
belirtilmiştir. 
 

Tablo 23. Isı denkliliği sonuç tablosu  
 

Giren Isı Çıkan Isı 
Kısım Isı Miktarı % Kısım Isı Miktarı % 

Yakıt yanma ısısı   
Qg 

 
877 360 kJ 

 
100 

Çeliğin ısıl içeriği 
Q1 

 
113 275 kJ 

 
13 

   Eksoz gazından 
ısı kaybı 

Q2 

 
246 835 kJ 

 
28 

   Fırın duvarından 
ısı yayılımı 

Q3 

 
93 270 kJ 

 
11 

   Diğer kayıplar 
Q4 

423 980 kJ 48 

 
Toplam 

 
877 360 kJ  

 
100 

 
Toplam 

 

 
877 360 kJ 

 
100 

 
Fırının ısıl verimi  :  

η = 
g

1

Q
Q

 x 100 =    % 13   

Yakıt tüketim oranı : 

 
1

g

W
Q

 = 3509.4
250

877360
=     kJ / kg 

olarak hesaplanır. 
 
 
8.3. Hesaplama Sonuçlarının  Değerlendirilmesi ve Öneriler 
 
Tablo 23’ de, bir fırın bacasında ölçülmüş olan ve yanlış hava-yakıt ayarlaması sonucu oldukça 
yüksek bir değerdeki baca gazında oksijen miktarına göre kayıplar verilmektedir. Yapmış olduğumuz 
örnek ısı denkliği uygulamasında görüldüğü üzere, diğer ısı kayıpları (fırın gövdesinde biriken ısı, fırın 
açıklıklarından ısı kaybı vb.) % 48, eksoz gazından ısı kaybı % 28 ve  fırın duvarından ısı yayılımı % 
11 oranında gerçekleşmektedir.  
 
Diğer ısı kayıplarının büyük olmasının nedeni, fırın yalıtımının iyi yapılmamış olması ve fırın iç 
sıcaklığının 800 oC de kalma süresinin yeterli olmamasıdır. Eksoz gazından ısı kaybı ise, hava 
oranının yüksek olması ile açıklanabilir. Bu kayıpları azaltabilmek için, mevcut yalıtım iyileştirilmeli ve 
yalıtım malzemesi olarak da, seramik elyaflı yalıtım malzemesi kullanılmalıdır. Bununla birlikte, yapılan 
hesaplamalarda 1.38 olarak alınan hava fazlalık katsayısı, daha düşük bir değer alınabilir. Ayrıca, 
yanma havasının ön ısıtılması ve bunun için atık gazların kullanılması da, fırın veriminin arttırılması 
için yapılabilecek olan çalışmalardır. 
 
Fırına ait Sankey diyagramı Şekil 3’te gösterilmiştir. Fırında hiçbir değişiklik yapılmadığı için, diğer 
faktörlere ait enerji kayıpları aynı kalmış, sadece kuru baca gazı nedeniyle olan kayıpta bir değişme 
olmuştur. Havanın en uygun değere getirilmesi ile kuru baca gazı kaybı daha düşük bir değere 
düşecektir. Hiçbir maliyet gerektirmeden, sadece yanma havasının miktarında yapılan ayarlama 
sonucu, fırın verimi artacaktır. 
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Şekil 3. Fırının Sankey diyagramı 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRIN 

G
İR

EN
 IS

I  
%

 1
00

 

 
 
 
        
     Eksoz Gazıyla   Isı 
           Kaybı    %  28 

 
 
 
 
           
 
Fırın Duvarından Isı 
      Yayılımı % 11 
                              

 
 
 
                  Diğer Kayıplar 
                    % 48 

 
 
 
Verim %13 
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9. SONUÇLAR 
 
Ülkemizde, 11 Kasım 1995 tarihinde çıkarılan “Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin 
Arttırılması İçin Alacakları Önlemler” ile ilgili çalışmaların yürütülmesinde ısı denkliği büyük önem 
taşımaktadır. Bunun yanı sıra, 8 Temmuz 1998  tarihli “Enerji Tasarrufu Etütleri İçin Yetki Verilmesi 
Esasları İle İlgili Duyuru”  ve EIE bünyesinde Ankara’da “Isı Balansı (Denkliliği) Merkezi”nin 
kurulmasıyla da “Isı Yönetim Sistemi”  gündeme gelmiştir.  
 
Isı denkliliği, termodinamiğin birinci yasasının uygulanmasıyla, donanımın en iyi şekilde kullanımı için 
gerekli verilerin elde edilmesini sağlar. Bunun yanı sıra, bir ısıl donanımın planlanması aşamasında, 
donanımın ısıl veriminin ve tükettiği yakıt miktarının tahmin edilmesi için kullanılır. Enerji tasarrufu 
etüdü ile  ısı denkliliği iç içe girmiştir. Bir bakıma, detaylı enerji tasarrufu etüdü yapılırken, göz önüne 
alınan donanıma ısı denkliliği uygulanmaktadır. 
 
Bu çalışmada, ısı denkliliğinin önemi ve uygulanması açıklanmaya çalışılmıştır. Isı denkliği, sanayi 
sektöründe enerjinin verimli bir şekilde kullanılması için gerekli olan, önemli bir konu başlığıdır. Isı 
denkliğinin sistematik olarak belirlenebilmesi için, bir metodolojiye ihtiyaç vardır ve bu çalışmada böyle 
bir metodolojiye yer verilmiştir. Ayrıca, metodolojinin çalışma sisteminin biraz daha iyi anlaşılabilmesi 
için örnek bir uygulama da gösterilmiştir.  
 
Genellikle gelişmekte olan ülkelerde karşımıza çıkan, enerjinin dikkatsiz ve verimsiz kullanılması 
sorunu, Türkiye’de de ortaya çıkmaktadır. Ancak, son yıllarda sanayi kuruluşlarının başındaki dinamik 
yöneticiler, enerjinin ne kadar büyük bir girdi olduğunun ve kullanımında en yüksek verimin elde 
edilmesinin gerektiğini görmüşler ve firmalarında enerji yönetimi çalışmalarını başlatmışlardır. Bu 
süreç, yavaş ilerlemesine rağmen, ülkemiz açısından önemli bir gelişmedir ve gün geçtikçe ilerleyerek 
enerji sıkıntısının baş göstermeye başladığı bir dönemde ülkemiz için öncelikli ele alınması gereken 
konulardan biridir. 
 
Isı denkliliği metodolojisinin uygulanması kadar, uygulayıcısının yeterli bilgi ve deneyime sahip olması 
da önemli bir konudur. Bu konuların uygulayıcısı da, şu an çalışan mühendisler veya ileride çalışmaya 
başlayacak olan mühendis adayları olduğuna göre, öncelikli olarak bu konuların öneminin anlaşılması, 
daha da ileriye taşınarak uygulanması ve uygulamanın geliştirilmesi, hem kendimiz hem de ülkemiz 
açısından yararlı olacaktır.   
 
Bu bağlamda, gelişmekte olan ülkelerde gündeme gelen “Enerji Verimliliği Müşavirliği” hizmetinin 
yaygınlaştırılması gerekmektedir [23]. Ayrıca, tüm sektörlerde “Enerji Yönetim Sistemi” kurulmalıdır 
[24,25]. 
 
Sonuç olarak, ülkemizde mevcut ve  kurulacak olan tesislerde, özellikle Tablo 24’ de  önemi 
vurgulanan [26,27,28]  “ölçme olgusu ve uygulaması” daha bilinçli yapılmalıdır. Zaten, enerji denkliliği 
ve enerji tasarrufu etüdüne giden yol, “ölçmeden” geçmektedir. 

 

Tablo 24.  Ölçmenin önemini vurgulayan Sözler [26,27,28] 

Sıra No Açıklama Ref. No 
1 Ölçmek bilmek, bilmek yönetmektir. [26] 
2 Avrupa Atasözü: Görmek, inanmaktır. [27] 
3 Japon Atasözü: Bir kere görmek, yüz defa işitmekten daha iyidir. [27] 
 
4 

Lord Kelvin: Bir şeyi ölçebildiğiniz ve onu değerlendirebildiğiniz taktirde, bu 
konuda bir şeyler biliyorsunuz demektir. Ama, bir şeyi ölçemezseniz, onu 
sayılar ile  ifade edemezseniz, o zaman bilginiz yetersiz demektir. 

 
[28] 
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15.03.2001 tarihinden beri Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(EBİLTEM)- Enerji Verimliliği ve Yönetimi Ar-Ge Biriminde (EVYAB) kurucu üye olarak çalışmaktadır. 
TMMOB-İnşaat Mühendisleri Odası, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ve Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği üyesidir. İlgi alanları;Yenilebilir Enerji Kaynakları, Isı Transferi, Yapı Fiziği, 
Güneş Mimarisi, Yapılarda Enerji Verimliliği ve Yönetimi, Toprak Kaynaklı Isı Pompaları, Bilgisayar 
Programlamadır. 
 
 
 
 
Ek 1. Sıcaklığa göre çeliklerin ısıl içeriği  (kcal/kg çelik) 
 

Sıcaklık  
(oC) 

Dövülmüş Çelik % 
0.08C 

Yumuşak Çelik 
 % 0.23C 

Vasat Çelik 
% 0.4C 

50 0.0 0.0 5.8 

100 5.8 5.8 11.8 

150 11.8 11.8 17.9 

200 18.0 18.0 24.2 

250 24.5 24.4 30.8 

300 31.1 31.1 37.6 

350 37.9 37.9 44.6 

400 45.0 45.0 51.9 

450 52.5 52.5 59.7 

500 60.4 60.4 67.9 

550 68.7 68.8 76.4 

600 77.6 77.7 85.1 

650 87.0 87.1 94.3 

700 97.2 97.2 113.2 

750 110.8 114.3 120.6 

800 122.3 125.7 126.7 

850 132.6 134.5 133.2 

900 142.3 142.3 140.7 

950 150.1 150.0 148.1 

1000 157.9 157.7 155.7 

1050 165.8 165.5 163.2 

1100 173.7 173.2 170.9 

1150 181.6 181.6 178.7 

1200 189.5 189.0 186.7 

1250 197.4 197.1 194.9 

1300 205.0 205.3  
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Ek 2.  Hava fazlalık katsayısına göre (m) nemli eksoz gazı miktarları (Nm3 duman gazı/Nm3 yakıt) 
 

 
m 

Eksoz 
Miktarı 

 
CO2 

 
H2O 

 
N2 

 
O2 

 m Eksoz 
Miktarı 

 
CO2 

 
H2O 

 
N2 

 
O2 

1.00 12.03 1.20 2.20 8.63 0.00  2.00 22.95 1.20 2.20 17.25 2.30 
1.05 12.58 1.20 2.20 9.06 0.12  2.05 23.49 1.20 2.20 17.68 2.41 
1.10 13.12 1.20 2.20 9.49 0.23  2.10 24.05 1.20 2.20 18.12 2.53 
1.15 13.67 1.20 2.20 9.92 0.35  2.15 24.59 1.20 2.20 18.55 2.64 
1.20 14.22 1.20 2.20 10.36 0.46  2.20 25.14 1.20 2.20 18.98 2.76 
1.25 14.76 1.20 2.20 10.78 0.58  2.25 25.68 1.20 2.20 19.41 2.87 
1.30 15.31 1.20 2.20 11.22 0.69  2.30 26.22 1.20 2.20 19.84 2.98 
1.35 15.85 1.20 2.20 11.64 0.81  2.35 26.77 1.20 2.20 20.27 3.10 
1.40 16.40 1.20 2.20 12.08 0.92  2.40 27.31 1.20 2.20 20.70 3.21 
1.45 16.94 1.20 2.20 12.51 1.03  2.45 27.87 1.20 2.20 21.14 3.33 
1.50 17.49 1.20 2.20 12.94 1.15  2.50 28.41 1.20 2.20 21.57 3.34 
1.55 18.04 1.20 2.20 13.37 1.27  2.55 28.96 1.20 2.20 22.00 3.56 
1.60 18.58 1.20 2.20 13.80 1.38  2.60 29.50 1.20 2.20 22.43 3.67 
1.65 19.13 1.20 2.20 14.24 1.49  2.65 30.05 1.20 2.20 22.86 3.79 
1.70 19.67 1.20 2.20 14.66 1.61  2.70 30.59 1.20 2.20 23.29 3.90 
1.75 20.22 1.20 2.20 15.10 1.72  2.75 31.14 1.20 2.20 23.72 4.02 
1.80 20.78 1.20 2.20 15.54 1.84  2.80 31.69 1.20 2.20 24.16 4.13 
1.85 21.31 1.20 2.20 15.54 1.84  2.85 32.24 1.20 2.20 24.59 4.25 
1.90 21.86 1.20 2.20 16.39 2.07  2.90 32.78 1.20 2.20 25.02 4.36 
1.95 22.40 1.20 2.20 16.82 2.18  2.95 33.32 1.20 2.20 25.45 4.47 
2.00 22.95 1.20 2.20 17.25 2.30  3.00 33.87 1.20 2.20 25.88 4.59 
 
 
Ek 3. Sabit basınçta ortalama özgül ısılar (kcal/Nm3 oC) 
 

SICAKLIK  
(oC) 

 
CO2 

 

 
H2O 

 
N2 

 
O2 

 
HAVA 

0 0.387 0.341 0.311 0.312 0.310 
100 0.412 0.344 0.311 0.315 0.311 
200 0.432 0.348 0.312 0.320 0.312 
300 0.450 0.352 0.313 0.325 0.315 
400 0.466 0.357 0.316 0.330 0.318 
500 0.480 0.363 0.319 0.334 0.321 
600 0.493 0.369 0.321 0.339 0.334 
700 0.504 0.375 0.325 0.343 0.328 
800 0.515 0.381 0.329 0.347 0.331 
900 0.523 0.387 0.331 0.351 0.334 
1000 0.532 0.393 0.334 0.354 0.338 
1100 0.540 0.400 0.338 0.356 0.340 
1200 0.547 0.406 0.340 0.359 0.343 
1300 0.553 0.411 0.342 0.362 0.345 
1400 0.559 0.418 0.345 0.364 0.348 
1500 0.465 0.423 0.347 0.366 0.350 
1600 0.570 0.428 0.350 0.368 0.353 
1700 0.575 0.433 0.351 0.370 0.354 
1800 0.579 0.439 0.353 0.372 0.356 
1900 0.583 0.443 0.354 0.374 0.358 
2000 0.587 0.448 0.356 0.376 0.359 
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TESİSAT PROJELERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN BİR ALGORİTMA 
 
 

Ahmet KOYUN 
Atakan Devrim PAKKAN 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bina içi soğuk su, sıcak su, kalorifer tesisatı, doğal gaz ve bina dışı basınçlı hatların tasarımı 
sırasında, genellikle; konut uygulamalarında, tesisatçıların tecrübelerinden yararlanarak yaptıkları; 
yine konut, dış tesisatlar ve çoğu sanayi tesisi uygulamalarında kısmen hesaplanarak ancak basit 
yaklaşımlar kullanılarak yapılan boru çaplandırma ve tesisat güzergah seçimleri uygulamaya 
aktarılmaktadır. Çünkü tam optimizasyon uzun ve geri dönüşlü hesaplar gerektirmektedir. Bu yüzden 
optimizasyona ağırlık verilmeden projeler tamamlanmaktadır. Dünyada bazı araştırma kuruluşları 
tesisat projelerinin yapılmasını ve üç boyutlu çizimini sağlamak için yazılımlar geliştirmişlerdir. Bu 
yazılımlar da güzergah ve uygun çaplandırma işlemlerini hesap yoluyla çıkarmamaktadırlar. Ayrıca bu 
yazılımlar içinde bazı hesaplamaları da yapmak imkanı bulunmadığı gibi genellikle çizim yazılımı 
ağırlığındadırlar. Bu nedenle, hem çizim imkanı olan hem de uygun boru boyutlandırmanın 
yapılmasını sağlayan bir algoritma geliştirilmeye, her zaman ihtiyaç duyulmuştur.  
 
Bu ihtiyaca uygun olarak sıcak su, soğuk su, kalorifer ve doğal gaz tesisatı boyutlandırmasını içine 
alan bir algoritma ve yazılım geliştirilmiştir. Yazılımda fare yardımıyla iki boyutlu ve izometrik olarak 
boru hattının çizilmesine imkan tanıyacak biçimde matematiksel bir algoritma hazırlanmıştır. Yazılım 
tamamen görsel nesne oluşturmaya dayalıdır. Bu yazılım kullanılarak tesisatın çizilmesi sırasında 
akışkan tüketim noktalarında debi pencereleri açılabilmekte ve kullanıcı buraya debi girmek yerine 
çamaşır makinası, bulaşık makinası, musluk gibi duyar noktaları kullanarak hat yüklerini 
gösterebilmektedir. Kalorifer tesisatı hattı üzerinde radyatör ısı yükü girmek yerine yaklaşık ısı kaybı 
metoduna göre yükler duyar noktalar yardımıyla hesaplanabilmektedir. Boruların üzerinde özel kayıp 
elemanları tanımlanabilmektedir. Yazılım yine çizilen hat için genleşme kabı, kazan, boyler, hidrofor 
hesaplarını ve radyatör yükleri ile gaz tesisatı regülatör ayar değerini hesaplayabilmektedir. Yazılımın 
tüm hesap algoritmasının geliştirilmesinde DIN ve TSE normları kullanılmıştır. Yazılım kullanılarak 
dakikalarla ifade edilebilecek kadar kısa bir sürede en uygun tesisat çözümleri 
gerçekleştirilebilmektedir. 
 
Yazılımın Hesap Yapısı 
 
Yazılımın hesap yapısı tamamıyla DIN1988, DIN 4801 ve TS1258’e uygun olarak yapılmıştır. Boru 
basınç kayıpları ve optimizasyon hesasplarında Moddy ve Sacham yaklaşımları kullanılmıştır. Bütün 
hesaplar CAD arayüz üzerinde aşağıdaki sırayla hazırlanmıştır.  
 
Boru boyutlandırılması 
 
Çalışmada; sıcak su, soğuk su, kalorifer ve doğal gaz tesisatı için ortak kullanılmak üzere bir çizim 
arayüz yazılımı geliştirilmiştir. Çizim arayüzü başlangıç noktası ile boruyu oluşturan çizgi bir 
fonksiyonel nokta bütünü olarak tanımlamaktadır. Oklarla tarif edilebilen boru çizim belirteçleri 
oluşturmuş ve burada boru çapı, boru boyu  tanımlanma imkanı verilmiştir. Bu belirteç şekil 2’ deki A 
bölgesidir. Fare ile çizgi yazılım tarafından çapı, boyu, üstünde hangi ek elemanın veya bağlantı 
elemanının olduğu veya gerektiğini tanımlayabilecek altyapıda hazırlanmıştır. Üst belirteçlerde boru 
tipi seçimi, eşzaman faktörü kullanılıp kullanılmayacağı, sistemde özel tesisat elemanı olup olmadığını 
tanımlayacak bir altyapı kurulmuştur. Şekil 1 ‘de boru ve sistem özelliklerinin seçiminin yapıldığı yapı 
verilmiştir. Şekil 2’ ise görüntü yapısı ve fare yardımıyla çizilmiş bir soğuk su hattı bulunmaktadır.Bu 
arayüzde, katsayısına bağlı olarak debileri tanımlanmış katlar ve en üst katın iç tesisatının tamamı 
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debi kullanım noktaları ile birlikte tanımlanır veya kat planlı bir hat tesisat değilse en uzak kullanıcının,  
kısaca seçilen en elverişsiz hattın üzerindeki tüm debi kullanım noktaları debi belirteci kullanarak 
çıkartılmıştır. Debi Belirteci şekil ‘deki B bölgesinde ve şekil 3 ‘de gösterilmiştir. Yapılan bu izometrik 
çizim hesapların tümünün altyapısında kullanılmaktadır.  

 

Şekil 1. Yazılımdaki boru ve diğer karakteristik sistem özelliklerinin seçimi 
 

 

 
 

Şekil 2. İzometrik olarak çizilen hat, kolay çizim, debi tanımlama ve optimizasyon modülü. 
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Debi hesabı yapısı 
 
Debi hesap yapısı DIN1988 VE TSE1258’e uygun olarak aşağıdaki adımlarla hazırlanmıştır. Bu 
standartlara göre kullanma yerlerini besleyen bir borunun vereceği büyük debi ΣVR, boru hesabına 
esas olan debi ise VS dir ve ΣVR> VS olarak varsayılmaktadır. Bu yazılımdaki hesap ise bu ikilemin 
problem olmasını önlemek amacıyla TSE1258’deki gibi kullanma yerlerindeki yük birim YB değerini 
esas almaktadır. Yazılım konut dışı uygulamalarda da YB kavramını kullanmaktadır. Esasen konut 
dışı birçok uygulamada YB uygulamasından kaçınılmaktadır bu da belli bir sıra veya düzende seri 
olarak kullanılan lavabo veya değişik amaçlı çıkışlar için eş zaman faktörü ele almanın doğru 
bulunmaması düşüncesinden kaynaklanmaktadır. DIN normunda bu durumlar için  ΣVR> VS ilkesine 
göre hesaplama yapmak gerekliliği ortaya konulmuştur. Yazılımda eşzaman faktörü kullanmak 
seçimliktir ve eş zaman faktörü kullanma belirteci işaretlendiğinde hesaplar yeni DIN normuna uygun 
hesaplarla da benzer sonuçlar vermektedir. Böylece, bu yazılımda iki durumu da  içine alan bir hesap 
esnekliği oluşturulmuştur.  
YB yöntemine göre kullanılan bütün armatürlerin tükettiği toplam yük Z =  ΣVB’dir. Borudaki su debisi 

ise q = 0,25 Z   l/s ’dir. Yük Birimi 2.5 olan 10 adet armatür kullanıldığında debi, q = 

0,25 10*5.2  = 0,968 l/s olacaktır. Şekil 3 ‘de verilen debi seçim yapısında, kullanım noktasında 
çizimin üzerinde nokta tanımlanarak bu tablodan o noktadaki tüketici (musluk veya çamaşır makinası 
fare yardımıyla işaretlenmektedir. İşaretlenen her bir kullanıcının YB ve debi değeri yazılım tarafından 
hesaplanır. Aynı hat üzerindeki diğer bir kullanım noktasında debi tanımlandığında yazılım bu iki 
noktadaki YB değerlerini tekrar hesaba katarak, bu iki noktanın girişindeki noktadaki debiyi tekrar 
hesaplar, böylece hesap sürekli kendini yenileyerek giriş noktasındaki debiyi tekrar hesaplar. Böylece 
sürekli kendini yenileyerek giriş noktasındaki debi değeri, ΣVR ‘deki gibi bir toplam fonksiyonu olarak 
oluşturulmuş olur. 
 

 

Şekil 3. Debi tanımlamalarının üst yapısı. 
 
Basınç kayıplarının hesaplanması 
 
Basınç kayıplarının hesaplanmasında Moddy tablosu veya Sacham formülü kullanılmıştır. Yazılımın 
boru tanımlama arayüzünde seçilen boruya göre akış basınç kayıp katsayısı otomatik  
olarak oluşmaktadır. Şekil 1’deki grafik arayüzünde çizilen hatta debiler tanımlanmıştır. Böylece her 
hız değerine göre çap veya her çap değerine göre hız ve buna bağlı birim boy basınç kaybı ile yerel 
kayıplar oluşmaktadır.  
 

Hdüzboru = λ
g

V
D
L

2

2

  (mmSS),  gaz için   Hdüzboru = λ
2

2V
D
L ρ  (Pa)  (1) 

 

Yerel kayıplar; 
 

Hyerel=k
g

V
2

2

 mmSS veya   gaz için    Hyerel=k
2

2Vρ  (Pa)  (2)  

 
Toplam basınç kaybı;  
 
ΔP  = Hdüzboru+ Hyerel   (3) 
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Pompa basıncı ise;  
 

H = ΔP+ h + akma basıncı  (4) 
 

Akma basıncı armatür seçimine bağlı olarak yazılımda oluşmakta ve böylece ΔP ve H 
hesaplanabilmektedir. Bu hidrofor alt basıncıdır.  
h:en elverişli kullanma yerinin yüksekliğidir (metre) 
ΔP : Toplam basınç kaybı mmSS veya Pa 
Yazılım doğal gaz modülü tanımlanarak çalıştırıldığında gaz tesisatı için yükseklik kaybı çizimden 
doğrudan hesaplanıp hattın aşağı ve yukarı yönlü olmasına bağlı olarak + veya – değerli olarak ΔP  
değeri oluşmakta ve toplam H değerine eklenmektedir. 
 

hgPy ∆±=∆  ρ  
 
Yerel kayıpların ve bağlantı elemanların belirlenmesi 
 
Yerel kayıp elemanları hıza bağlı olarak değişen boru hattının çaplarına bağlıdır. Bu nedenle önce 
tesisattaki hız ve çaplar yüklenmelidir. Bu amaçla yazılımda optimizasyon modülü oluşturulmuştur. 
Şekil 2 ‘de C bölgesinde görülen bu modül Bu modül yoluyla Şekil 1’de çizilen hat standartlarda verilen 
hızlara göre çaplandırılır. Aynı zamanda Şekil 2’de optimizasyon yapılmış ve uygun olarak 
çaplandırılmış hat gösterilmiştir. Temiz su tesisatında hız 1-2 m/sn öngörülmektedir. Endüstriyel 
uygulamalarda 3m/sn’e kadar rahatlıkla kullanılabilirler. Hız değeri, pompa işletme maliyeti ve 
tesisattaki ses nedeniyle konfor ile sınırlıdır. Şekil 2 D bölgesinde verilen optimizasyon modülü ile 
hatlar çizilirken tanımlanan çaplar sol tarafta optimize edilmiş çaplar sağ tarafta hızlar ile birlikte 
yazılmıştır. Bu modülün çalıştırılması ile tüm hesap gereksinimi tamamlanmış olmaktadır. Çünkü L 
boru boyu, hız, çap, kayıp katsayısını belirlemiştir. Yerel kayıp için gerekli olan k değerlerinin çapların 
belirlenmesine bağlı olarak yazılım tarafından otomatik olarak yerleştirilen bağlantı elemanlarına 
uygun olarak yine yazılım tarafından üretilmesi sağlanmıştır.  
 
Gerekirse kullanıcı Şekil 2 E bölümünde görüldüğü gibi hat çiziminde herhangi bir yeri tanımlayıp ek 
bir eleman koyabilir. Bütün bu hesap sonuçları Şekil 4’de görüldüğü gibi mühendislik hesapları adı 
altında toplanmıştır. Bu tablodan hesap kontrol edilebilecektir.  

 
 

Şekil 4. Çizilen hattın yapılmış tüm hesapları 
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Tesisatın Donanım Hesapları 
 
Hidrofor Hesabı 
 
DIN 1988’e göre hidrofor hesabı için eşitlik 6 ve 7 kullanılmıştır. 
Konut gibi sürekli kullanımları için:  
 

qTBAQ    =  [m3/h] (6) 
 

A : aile sayısı 
B : birey sayısı  
T : litre/gün olarak bireyin günlük su tüketimi 
q : eş zaman faktörü 
 

Otel, lokanta, hastane kullanımlarında debi değerini bulmak için eşitlik 7 kullanılmıştır.  
 

B24,1 YQ =  [m3/h] (7) 
 

Hidrofor basıncı optimizasyon sonucu oluşan yeni tesisat boyutlarına göre hesaplanır. Böylece motor 
gücü Halt, Hüst değerleri hesaplanmış olmaktadır. Hidrofor tank hesabı ise DIN4810’a göre yapılmıştır 
ve  

VN = fHH
H

Q
altüst

ÜST

⋅−
+

⋅
)(

1
33,0     eşitliğiyle hesaplanabilir.  (8) 

 
Hüst = Halt  + 20 mss  (9) 

 
f :pompa motorunun saatteki kalkış sayısıdır.  
Q: hidrofor debisi eşitlik  7’den üretilmektedir.  
 
 
Boyler Hesabı:  
 
DIN 4801 ‘e göre yapılmıştır. 
Sıcak su tesisatıda çizim modülünde çizildikten sonra eşitlik 10 kullanılmıştır.  
 

)( gcpsu TTCmQ −= ρ  [kW] (10) 
 

msu:sıcak su ihtiyacı, sıcak su modülündeki çizim arayüzünde tanımlanan debilerden üretilir. Kullanma 
eşzaman faktörü ρ olmak üzere n konut için yazılımda tanımlanmıştır. Cp = 4,18  Kj/kg°C olarak 
sabittir.  

Tç ve Tg suyun çıkış ve giriş sıcaklıklarıdır. Tç ve Tg yazılımdaki ön arayüzde tanımlanabilmektedir. 
Böylece boyler kapasitesi belirlenmektedir.  

Kullanılan suyun sıcaklığına bağlı olarak suyun kullanılmadan ısıtılması için izin verilen ısıtma süresi 
ZA’ya bağlı olarak kazan gücü; 

BA

B
K ZZ

ZQQ
+
⋅

=   (11) 

ZA ve ZB yazılımın boyler hesabından 2 saat alınmıştır ancak kullanıcı tarafından 
değiştirilebilmektedir. Böylece bir çözüm sahasında boyler ısıl gücü bulunmuş olmaktadır.  
 
ZA : boylerin ısıtılması için gereken süre (saat) 
ZB : kullanma süresi (saat) 
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Boyler Hacmi 

=SV
)( Ko

b

TTc
bK

−
⋅

litre  (12) 

Za = 
A

S Q
TcV ∆

⋅⋅   (13) 

Kb = KA QZ ⋅   (14) 
Kb : Boyler ısı depolama kapasitesidir. To ve Tk boyler giriş ve çıkış suyu sıcaklık farkıdır. 
Eşitlik 12,13,14 sayısal yaklaşımla çözülmüştür ve boyler hacmi bulunmuştur.  
 
Boyler genleşme kaybı 
 

Vg = 27 Qk    litre  (15) 
Kullanma sıcak suyu dolaşım pompası debisi; 

Vp = 
Tc

quHatuzunluğ
∆⋅⋅

⋅
ρ

  (16) 

q birim boy ısı kaybı  (∼7,5 m
w ) , Δt ise5o C alınmıştır. 

Yazılımda temel olarak hesaplardaki katsayılar veya katsayıların eğilimlerini tanımlayan eşitlikler 
girilmiştir. Ancak kullanıcıya değiştirme imkanı da verilmiştir. 
 
Sirkülasyon pompası ve kapalı genleşme kabı hesapları kalorifer tesisatı modülünde kalorifer 
tesisatımnın en elverişsiz hattının tesisat çiziminden elde edilen debi ve toplam yükten 
hesaplanmaktadır. Boyler ve kazan ile ilgili hesapların grafik ekran düzeni Şekil 5 ‘deki gibidir. 

Şekil 5. Boyler, kazan ve kapalı genleşme kabı hesabı ekran düzeni. 
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SONUÇ 
 
Tesisat V3.0 yazılımı, soğuk su tesisatı, sıcak su tesisatı, kalorifer tesisatı ve doğal gaz tesisatı 
projelendirilmesi için düşünülmüştür. Program, kullanımı çok kolay olan arabirimi ile projelendirme 
sürelerini 5 dakikaya  kadar indirebilmektedir. 
 
Boru çapı optimizasyonu ve seçimi, yük birimi hesaplamaları, pompa, genleşme kabı, boyler, kazan 
kapasitesi, sirkülasyon pompası seçimleri, yaklaşık ısı kaybı hesaplamaları gibi hesaplamalar DIN ve 
TSE normuna uygun olarak yazılım tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Tesisat, ekrana izometrik 
olarak çizilebilmekte ve herhangi bir ek çizim yazılımına ihtiyaç duymamaktadır. Kayıp elemanları, 
tesisat üzerine, ekrandan yerleştirilebilmekte ve kullanıcının  tüm tesisatın gerçek optimizasyonunu  
yapabilmesi sağlanmaktadır. Kullanıcı yazılımda, su belirteçlerinden tesisattaki musluk, duş, klozet 
gibi elemanların üstüne tıklayarak bunları debilerini çizim üzerine atayabilmektedir. Bu nedenle bu 
tesisat elemanlarının yük birimlerinin kullanıcı tarafından bilinmesine gerek kalmamaktadır. MS 
Windows işletim sisteminin tüm özelliklerini kullanan program, çeşitli kelime işlem programlarına teknik 
hesaplamaları gönderebilmekte ve proje sunumunda büyük hız sağlamaktadır. Bütün bu özelliklerinin 
yanında Tesisat V3.0 yazılımı, çizimi yapılan tesisattaki tüm boru, bağlantı elemanlarının listesini 
çıkarabilmekte ve bunları MS Excel biçiminde kaydedebilmektedir. Böylece maliyet hesabı 
yapılabilmekte ve tesisatın kurulumu ile ilgili bilgi vermektedir. Yazılım yangın tesisatları  veya yatay 
şebeke boru çaplandırma işlemleri için de kullanılabilir.  
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HVAC SİSTEMİNDE KULLANILAN FANLARIN  
GÜRÜLTÜ BÖLGELERİ VE FAN SEÇİMİNDE  

GÖZÖNÜNE ALINACAK HUSUSLAR 
 
 

Kevork ÇİLİNGİROĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Dünyada yeni teknoloji değişimi ve gelişimiyle teknikte bazı değer yargıları da değişmekte ve 
takviyeler yapılmaktadır. Bu dizede büyük gelişmeler gösteren iklimlendirme tesisatlarının değer 
yargılarında da artan etkenler, sıcaklık ve nem değerlerine, iklimlendirilen hacımlarda, hava dağıtım 
hızları ve ses kirliliği etkenleri de dahil oldu. 
 
Bu nedenle, bildiride iklimlendirme olayını, temin eden HVAC sistemlerinde gürültü kaynağı olan 
fan’lar ele alındı. Bu sistemlerde kullanılan fan çeşitleri ortaya konarak bunlar teker teker incelendi. Bu 
incelemede her türe ait fan’ların kanat şekilleri, bu şekillerin fan karakterine etkileri, verimli olarak 
kullanılma alanları, sakıncalı bölgeleri ve bu bölgelerdeki gürültü durumları ve bunların giderilme 
tedbirleri izah edildi. 
 
Fan kontrol şekilleri, fan hız ayarları, VAV sisteminde sakıncalı bölgeye düşmemek için fan seçimi ve 
senaryosu incelendi. 
 
 
 
1. FAN TİPLERİ 
 
Burada daha ziyade iklimlendirme tesisatında kullanılan santrifüj ve aksiyal fan’lar incelenecektir. 
 
Santrifüj fan’ların da kendi aralarında üç çeşit tipleri vardır. Bu tipleşme fan çarklarında bulunan kanat 
şekillerinden meydana gelmektedir. Bunlar öne eğimli kanatlı (FC) fan’lar, geriye eğimli kanatlı (BI) 
fanlar ve airfoil (AF) fan’lardır. 
 
 
1.1. ÖNE EĞİMLİ KANATLI (FC) FAN’LAR 
 
Şekil 1.1.1.’de ilk düşünülmesi gereken öne 
eğimli FC fan çarkı görülmektedir. Bunların 
kanatları, çarkın dönüş yönüne doğru eğilmiştir. 
FC kanatlı çarklar relativ olarak düşük hızda 
çalışır ve genelde rölativ düşük statik 
basınçlarında büyük hava miktarları verirler. 
 
Bu çarklar, yapıları dolayısıyla hafif 
konstrüksiyonlu olup yüksek statik basınçlarda 
çalışmazlar. FC fanlarda max. statik verim 
yaklaşık 60 ÷ 68 % dir. Ve bu rakkamlar tam 
olarak fan eğrisinin max. statik basınç 
noktasında bulunur.  

Şekil 1.1.1. 
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Şekil 1.1.2. 

 
Şekil 1.1.3. 

 
 
Şekil 1.1.2. de öne eğimli FC kanadın, öne doğru hareketinde, havanın kanadı terkediş vektörel grafiği 
görülmektedir. Vektör grafiğinde çark hızını (S) vektörü, sebep olduğu (V) hız vektörü ise reletiv olarak 
yüksek hızda havayı fırlattığı şekil görülmektedir. 
 
FC fanlarda kanatların öne eğimi dolayısıyla hareket halinde basınç üretimi meydana gelecektir. Kanat 
durumu dolayısıyla, diğer fanlara nazaran düşük bir hızda dahi hava debisi ve statik basıncı daha 
verimli olacaktır. 
 
Şekil 1.1.3. de görüldüğü üzere, FC fanların verimli hava üretim alanları max. hava miktarının % 35 ile 
% 80 i arasında geniş bir sahayı kaplar.  
 
Performans eğrisi üzerinde her hangi bir çalışma noktası seçildiğinde % 35’in altında bir çalışma 
noktası seçilmez. Zira % 35’in altı fan için (surge) sakıncalı bölgedir. Aynı şekilde % 80’in ötesinde ise 
fan’da anormal sesler çıkmaya başlar ve verimsiz çalışmalar belirir. Bu durumları biraz genişleterek 
incelediğimizde aşağıdaki bilgilere varırız. 
 
 
1.1.1. ÖNE EĞİMLİ KANATLI SANTRİFÜJ FAN’LARIN GÜRÜLTÜ KARAKTERİSTİĞİ 
 
Öne eğimli kanatlı fan’lar, düşük basınçlı HVAC sistemleri (500 pa.’a kadar) uygulamaları için çok 
uygundur. Bunlar orta basınçlarda (yaklaşık 500 ÷ 1000 pa.) nadiren kullanılır. Ve daha ziyade, önde 
gelen mecburiyetten, düşük ilk yatırım ve fiziksel olarak, eb’at küçültmelerinde, çalışma verimliliği ve 
gürültü seviyesi ihmal edilmektedir. 
 
HVAC uygulamalarında verimliliği en düşük fan, diğer fan tipleri arasında, öne eğimli kanatlı fan’lardır. 
 
Öne eğimli kanatlı fan’lara ait tipik performans eğrisi şekil 1.1.4.’de verilmiştir. Fan çalışma noktası 
gürültü karakter ve seviyesi,sistem mukavemet eğrisinin fan performans eğrisini kestiği noktaya 
bağlıdır. En sessiz bölge, öne eğimli kanatlı fanın performansının pik yani en yüksek noktasıdır. 
 
Şekil 1.1.4. de görüldüğü gibi kesişmenin (a) bölgesinde olması gerekir. Sistemin mukavemet eğrisi 
eğer fan eğrisini (b) bölgesinde kesiyor ise fan çarkı, dönme hızını kaybederek, dengesizliklere sebep 
olacaktır. Gittikçe düşük frekans seviyesi önemli miktarda artacak ve rumble (guruldama sesi) ve tonal 
(zırıldama sesi) ses komponentleri meydana gelecektir. Bu artma d/d / 50 Hz için ½ oranında 
olacaktır. Sistem mukavenet eğrisini (c) bölgesinde kesmesi halinde fan performansında (surge) yani 
dalgalanma ve yükselmeler (dengesizlikler) meydana gelecektir. Yalnız, önemli miktarda, düşük 
frekans artması değil, müziç (rumble) sesinin amplitüdlerini veren şekiller meydana gelecektir. 
 
Fan eğrisi üzerinde en yüksek verim noktasından da sağa doğru fazlaca gidildiğinde, fan ses 
seviyesinin yükseldiği görülür. Bilhassa orta ve yüksek frekans aralığında (hiss) ıslık sesi bölgesinde 
artmalar olduğu ve kanat geçişinde frekansın ( fan kanat sayısı x d/d / 50) olduğu görülür. 
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Şekil 1.1.4. 
 
AMCA Standard 300-85, 63 Hz. Oktav bandı altında ölçümler yapmağa mecburiyet getirmemektedir. 
Böylece, genellikle, fan imalatçıları 16 Hz. Ve 31.5 Hz. oktav band ölçmelerini vermemekte ve fan’ların 
düşük frekanstaki durumları bilinmemektedir. 
 
Fan’ın aerodinamik dengesizliğinde, fan’ın çalışma alanını (Stall) bocalama ve (surge) dalgalanma 
alanına yani (b ve c) bölgelerine kaydırarak düşük frekans gürültüsü, 16 ve 31.5 Hz. oktav bandında 
çalışmakla, gürültü seviyesi yükselir. Buna karşın fan imalatçıları, fan eğrisi üzerindeki stall ve surge 
bölgelrinde test yapmazlar; çünkü kesinlikle o bölgelerde çalışan fan seçimlerini tavsiye etmezler. 
Onların önerisi daima normal bölgelerde çalışan fanlardır. Bu konuda problem, bir üst ölçüde (over 
size) fan seçilmesidir. Çünkü büyük ölçülü anormal fandan dolayı büyük basınç kayıpları meydana 
gelerek genelde bahsedilen (system-effects) sıkıntısı görülür. Bu kayıplar, kanallara zayıf giriş ve şartlı 
mahallerde kötü çıkışlardan kaynaklanır. 

 
Şekil 1.1.5. 

 
 
Şekil 1.1.5., tipik bir fan eğrisidir. Bu 
şekilde fan’ın tahrik gücü eğrilerinin fan 
performans eğrisini nasıl kestiği 
görülmektedir. Buna göre, eğer sistemin 
statik mukavemeti, 500 pa.dan 375 pa.’a 
düştüğü taktirde fan tahrik gücü ihtiyacı 
3 bhp.’den 4 bhp’nin üzerine 
yükselecektir. Bu nedenle FC fan’lar 
(fazla yüklenen) overloading tip fan’lar 
olarak tanımlanır. 
 

 
1.2. ARKAYA EĞİMLİ KANATLI (BI) FAN’LAR: 
 

 
Şekil 1.2.1. 

 
Şekil 1.2.1.’de ikinci tip fan çarkının resmi görülmektedir. Bu çarkta 
dizayn, kanatların çark dönüş yönüne göre geriye meyilli olarak 
yatmış olmasıdır. Bu tip kanatlı fan çarklarına (BI) veya geriye 
eğimli kanatlı (Backward Inclined) tipler denmektedir. Bu çarkın 
performansı, yüksek randımanlı, büyük hava debileri ve rijid 
konstrüksiyonu ile yüksek statik basınçlara müsait ve uygunluğu ile 
karakterize edilmektedir. BI çarkının max. statik basınç verimi % 75 
÷ 80 olup bu rakkamlar yaklaşık % 50 debilerde elde 
edilebilmektedir. 
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Şekil 1.2.2. 

 
Şekil 1.2.3. 

 
 
Şekil 1.2.2.’de geriye eğimli kanatlı bir çarkta, havanın çarkı, dönüş istikametinde geriden terkettiği 
görülmektedir. Çarkın ileriye hareketi (S) vektörü ile, hava hareketi ise (V) vektörü ile gösterilmiştir. 
 
Şekil 1.2.3.’de FC ve BI fan’larının performansları mukayese edilmektedir. Bu kıyaslama verilen bir 
aynı (S) çark hızına göre yapılmıştır. FC’nin (V) vektörü BI’nın (V) vektöründen daha büyüktür. Bu 
nedenle, verilen belirli bir hava debisi için (BI) fan seçildiğinde, bunun hızının (FC) fanına göre iki misli 
olması gerekir ki (BI) fanı aynı miktar havayı verebilsin. Buna rağmen (BI) fan’ı için luzumlu olan tahrik 
gücü, performansının yüksek olması nedeniyle (FC) fan’dan daha küçük olacaktır. 
 

 
Şekil 1.2.4. 

Şekil 1.2.4., BI fan’ının çalışma 
noktaları aralığına ait uygulama alanını 
göstermektedir. Açıklık, bu tip fan’larda 
max. hava debisinin % 40 ÷ 85 
mertebesinde olduğunu ifade 
etmektedir. Daha evvel belirtildiği gibi 
% 40 altında fan, (Surge) dengesiz 
bölgede, % 85’in üstünde ise fan 
gürültülü ve verimsiz çalışmaktadır. 
 
Surge büyüklüğü, basınç ilişkisinin 
büyüklüğüne bağlı olarak BI fan’larda 
FC fan’lardan daha büyüktür. Bu da, 
yüksek statik basınç uygulamalarında 
BI fan’lara öncelik verilmesi 
anlamındadır. 
 
 

 
Şekil 1.2.5. 

Şekil 1.2.5., BI fan’ların tahrik 
güclerinin FC’ler gibi olmadığını 
göstermektedir. BI fan’larda, tahrik 
gücü eğrisi, fan performans eğrisine 
paraleldir. Bu nedenle sistemin statik 
mukavemeti örneğin 1000 pa.’dan 500 
pa.’a indiği halde, fan’ın tahrik gücü 
değişimi pek az miktarda fark 
etmektedir. Bu sebebten dolayı BI 
fanlar (nonoverloading) aşırı 
yüklenmeyen fan’lar olarak 
tanımlanırlar. 
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1.3. AIRFOIL KANATLI (AF) FAN’LAR: 
 

 
Şekil 1.3.1. 

 

 
Şekil 1.3.2. 

 
Şekil 1.3.1.’de BI fan çarkı kanatlarının, düz levha olmaktan çıkartılarak daha düzgün airfoil bir şekle 
getirildiği görülmektedir. Airfoil kanat, kanat yüzeyinde düzgün bir hava akımı meydana getirerek 
girdap ve anaforları yok eder ve böylece çark içindeki gürültü ve türbülansları ifna eder. Bu şekilde fan 
statik verimini artırır ve aşırı gürültü seviyesini azaltır. Airfoil fanlarda statik verim % 85’e kadar 
yükselebilir. 
 
Genelde AF fan’lar, aynen BI fan’ların karakterlerrini gösterirler. Airfoil fan’ların uygulamadaki yeri, % 
50 ÷ 85 max. debi genişliğindedir. Şekil 1.3.2. 
 
Bu uygulama alanı FC ve BI fan’lara göre dar bir alandır. Bunun sonucu olarak AF fan’ın surge alanı, 
fan eğrisinin sağda bulunan çalışma alanından daha büyüktür. Zira (surge) dengesiz çalışma, yüksek 
hava miktarlarında meydana gelmektedir. Bu fan’ın surge karakteristiği, BI ve FC fan’larından daha 
büyüktür. 
 
 
1.3.1. GERİYE EĞİMLİ, DÜZ VEYA AİRFOİL KANATLI FAN’LARIN GÜRÜLTÜ KARAKTERİSTİĞİ 
 
Geriye eğimli şekilli (beckward – inclined), düz kanatlı (flat – blade) (BI) ve airfoil kanatlı (AF) fan’ların 
performans eğrileri, orta ve yüksek statik basınçlı HVAC sistemlerinde kullanımağa müsaittir. (Yaklaşık 
750 pa.’dan 1500 pa.’a kadar). Airfoil kanatlı fan’ların potansiyeli ve verimi diğer guruba nazaran daha 
yüksek olup gürültü seviyesi de daha düşüktür. Ve aynı uygulamalarda kullanılmaktadır. BI / AF 
fan’ların aerodinamik performans eğrilerinin normal şekli girintisi ve çıkıntısı olmayan pürüzsüz bir 
eğridir. Öne eğik kanatlı ve vane axial fan’larda olduğu gibi hörgüç çıkıntısı yoktur. Pik çalışma 
noktasından sola gidildiğinde, dengesizlik problemi yok gibidir. Böylece BI / AF fan’ların belki diğer 
tiplere nazaran, performans eğrisi üzerinde yapılan hatalarda daha affedici, ses yükseltmeyen ve 
genişleyen bir bandı vardır. 
 
 
1.3.2. FAN PERFORMANS EĞRİSİ ÜZERİNDE ÇALIŞMA NOKTASININ DEĞİŞİMİ 
 
BI ve AF fan’larının karakteristik çalışma eğrisi tipi şekil 1.3.3.’te görülmektedir. Fan eğrisi üzerinde en 
sessiz çalışma bölgesi eğrinin pik çalışma bölgesidir. Bu bölge (a) mukavemet eğrisinin şekilde 
görülen kesim noktasıdır. Pik verim noktasının çalışmada sağına gidildikte ve şekildeki mukavemet (b) 
eğrisinin kesim noktasında, gürültü seviyesi, yaklaşık 250 Hz.’in üzerinde ortaya yüksek frekans 
seviyesine yükselir. Bu nedenle bazı mühendisler, (a)’dan sola gitmeyi engellemek için fan seçiminde 
bir kademe küçük cihaz seçme yoluna giderler. Bu sonuç bir bakıma akustik avantajıda birlikte getirir. 
Zira düşük frekans gürültülerini, bir alt kademe fan eb’adıyla orta ve yüksek frekans seslere tahvil 
ederek, bir üst kademe fan’ın pik performans eğrisinin uzağında çalışmakla fan’ın düşük frekansta 
ürettiği sesleri önlemek mümkün olur. Yinede pik verimliliğin çok uzağındaki, sol tarafta, yani hava 
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performans eğrisinin düz bölümünde, sistem mukavemet eğrisinin (c) kesim noktasında dengesiz 
(surge)* ’likten bahsetmek mümkündür. Surge çalışma modunda, hava verişinde geniş bir dalgalanma 
meydana gelir. Bu dalgalanma zaman modülünde, dış sisteminde, kanalda, hava debisinin değişimi 
gibi darbeler verir. Bu dalgalanma oranı, kısa kanallı dağıtım sistemlerinde, saniyede bir darbe olabilir; 
geniş bir dağıtım ve çok branşmanlı sistemlerde peryodik bu darbeler 30 saniyede bir darbeye kadar 
çıkabilir. Surge modunda çalışan fan, bu yüzden titreşim de yapabilir. Akustik olarak, bir surge 
(dalgalanma ve kabarma) modu önemli miktarda arttığında, frekans 100 Hz.’in altına düşerek gürültü 
ve sistem dalgalanması başlıyacak, amplitüdler zaman içinde peryodik gürleme (Rumble) sesleri 
fonksiyonu olacaktır. 
 
 BI / AF fanlarda (surge) hali genelde görülmez yalnız uygulamada çalışma esnasında, hava akımı 
önemli miktarda değişime uğratılmış ise ve hava akımı kontrolü, mesala (inlet vane)’ler ile yapılıyor ise 
veya dış sistemde beklenmedik bir şekilde direnç artmış ise hadise meydana gelir. Yine de BI / AF 
fan’larda surge hali var gibi düşünülerek harekette fayda vardır. 
 

 

 
 
* Dönme yavaşlaması (stall) (fan çarkında kısmi 
ters akımdan dolayı yavaşlama veya durma) ve 
hava dalgalanması (surge) (kanal içindeki hava 
akımının zamana bağlı olarak dalgalanması) 
hareketleri, ölçülen fan statik basıncı değerinin 
artması halinde teşhis edilmektedir. Statik basınç 
relativ olarak sabit kalsa dahi, yine de çark 
dönmesinden (stall) gelen bir titreşim hareketi var 
olacaktır. Eğer statik basınç yükseliyor ise, zaman 
aralığında belirli büyüklükler ile dalgalanmalar 
görüleceğinden (surge) hali gözüküyor demektir. 
 

 
Şekil 1.3.3. 

 
 
1.4. VANE AXİAL FAN’LAR: 
 

 
Şekil 1.4.1. 

 
Şekil 1.4.2. 

 
Şekil 1.4.1.’de görülen vane axial fan, çoğunlukla, iklimlendirme işlerinde kullanılmaktadır. Bu fan, 
esasında, silindirik bir tüp içine yerleştirilmiş pervanedir. 
 
Pervane fan’ların yapılışı icabı, havayı spiral bir akımda üretirler. Hava çıkış tarafına yerleştirilen 
kanatlar vasıtasıyla hava akımı, düzgün bir hale getirilir. Tahmin edileceği gibi spiral bir hava 
hareketini, düzgün bir akıma değiştirmek için büyük bir mukavemet hasıl olacaktır. Bu durum ise fan 
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verimine tesir edecektir. Bu nedenler ile fan’ın statik verimi en fazla % 70 ÷ 72 olmaktadır. Bu fan’larda 
hava debileri ve basınç verimleri, airfoil ve BI fan’lar gibidir. 
 
Şekil 1.4.2.’de vane axial fan’ların uygulama alanları olan % 60 ÷ 90 hava üretim aralığı görülmektedir. 
Burada  da tahrik gücü BI fan’lar gibi fan eğrisine paralel seyretmektedir. Bu neden ile vane axial 
fan’lar (non overloading) aşırı yüklenmeyen fan’lar olarak tanımlanırlar. 
 
Özellikle, sabit hacımlı uygulamalarda sistem büyüklüğü ve kullanma alanının verimliliği göz önüne 
alınarak fan tipi seçilmelidir. 
 
 
1.4.1. VANE AXİAL FAN’LARIN GÜRÜLTÜ KARAKTERİSTİĞİ 
 
Vane axial fan’lar, HVAC sisteminde düşük, orta ve yüksek statik basınçlı düzenlerde uygulanmağa 
müsaittir. Düz geçişli akımlı tesisat sistemlerinde bilhassa avantajlıdır. Optimum mesafelerde hava 
giriş ve çıkışı şartları ve aerodinamik verimi bakımından HVAC sistemlerinde başarıyla 
kullanılmaktadır. Vane axial fan’lar, diğer herhangi tip fan’lara göre daha ziyade düşük frekanslı 
gürültü üretmektedir. Bu nedenle genelde, çoğu zaman, pasiv veya aktiv susturucuların yüksek 
seviyeli frekanslı gürültü ürettiği yerlerde düzeltici olarak kullanılırlar. Vane axial fan’lar daha ziyade 
hava akımının girişte engellenmesi nedeniyle hassastırlar. Zira bu hassasiyet, girişteki <inlet guide 
vane>’lerden dolayı, hava akımında meydana gelen modülasyonlardan veya içeride elektrik 
motorunun monte edildiği platformdan gelmektedir. Böylece girişteki engeller, kanat geçiş gürültü 
frekansının gürültüsünü, önemli miktarda artırır. 
 
 
1.4.2. VANE AXİAL FAN PERFORMANS EĞRİSİ ÜZERİNDE ÇALIŞMA NOKTASININ DEĞİŞİMİ 
 
Bir Vane axial fan’ın orta frekanstaki gürültü spektrumu, pik geçişlerde (Blade – passage freguency) 
olarak adlandırılır. (Kanat geçiş frekansı) genelde kanat adedine bağlıdır ve (kanat adedi x d / d / 50) 
formülüyle ifade edilir. Örneğin fan geçiş kanat sayısı 10 adet ve devir sayısı 1800 d/d ise kanat geçiş 
frekansı: 10 x 1800 / 50 = 3600 Hz. olur. Emiş tarafında simetrik olmayan bir durum var ise (Örneğin 
fan girişi 90° lik kapalı bir dirsek ile yapılıyor ise veya motor tarafından engelleme ile asimetrik bir emiş 
var ise) kanat frekansının (tonal) komponenti gürültüsü 10 dB artar. Tipik bir HVAC uygulamasında 
rahatsız edici bir tonal gürültü komponentinin varlığı, fan’ın hem giriş ve hemde çıkışına yüksek verimli 
susturucuların konmasını getirir. Aktüel olarak Vane axial fan’lı HVAC sistemlerde, kanat geçiş 
frekansı gürültüsü dolayısıyla yüksek verimli susturucu uygulamak veya kanal içi ses yutum kaplamesı 
yapmak bir opsiyon değil bir mecburiyettir. Diğer gürültü kontrolleri, fan giriş ve çıkışına yakın 
bölümlerdeki kanal geometrisine dikkat edilerek yapılacaktır. 
 
Bu tip fan’larda kötü durumlar, fan’a hava girişinde 90° kapalı dirsek yapılması veya fan’ı tahrik eden 
elektrik motorunun montaj durumunun kötü olması sonucu hava akış simetrisinin bozulmasıdır.Fakat 
çoğu imalatçılar, hava akış simetrisinin bozulmaması için, tahrik motorunu hava çıkış tarafına veya 
hava akış yolu dışına monte etmektedirler. 
 
Şekil 1.4.3.’te, bir vane axial fan’ın tipik performans eğrisi görülmektedir. Bu eğrinin sol tarafında, max 
performansının yine sol tarafında (hörgüç) tabir edilen çıkıntı vardır. Sistemin mukavemet eğrisi, 
çalışma esnasında, hörgüç bölgesinde ( c ) eğrisi, fan performans eğrisini kestiğinde, dengesizlik ve 
fan dönüşümün yavaşlaması v.b. olaylar maydana gelmektedir. Akustik olarak, fan devrinin düşmesi, 
düşük frekans gürültüsü ve titreşimlerin artması anlamına gelmektedir. Bu olay yaklaşık fan’ın 
(d/d/50)’sinin 2/3’ünde ciddiyet kazanmaktadır. Tipik olarak, vane axial fan uygulamasında, hadise  
15 Hz. ÷  30 Hz. arasında meydana gelmektedir. 
 
Şekil 1.4.3.’te görüldüğü gibi, sistemin statik mukavemet eğrisi (a), fan çalışma eğrisini max. verim 
bölgesinde kestiğinde, çalışma gayet sessiz olmaktadır. Normal seçim kademesi (a) ve (b) arasında 
olmalıdır. (Şekil 1.4.2.’de % 60 ÷ 90 arası). Çalışma sağa doğru (b)’nin ötesinde olduğu taktirde 
gürültü seviyesi artacak ve orta ve yüksek frekans bölgesinde meydana gelecektir. Daha çok sağa 
gidildikçe artma çok büyük olacaktır. 
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Şekil 1.4.3. 
 
1.4.3. PERVANE FAN’LARIN GÜRÜLTÜ KARAKTERİSTİĞİ 
 
Pervane fan’larda Vane axial fan’lar gibidir. Bu nedenle bu tipleri de bu fasılda irdelemek doğru olur. 
Pervane fan’lar genelde düşük basınç ve büyük hava debileri için kullanılmaktadırlar ve atışı serbest 
havaya çok yakındır. Pervane fan’ların imalatı büyük miktarlarda olup eb’atları pervane boylarına 
bağlıdır. Tipik uygulama alanlarından bazıları: Çatı egzostu fan’ları, lokal havalandırma fan’ları, hava 
soğutmalı kondenser fan’ları, soğutma kuleleri fan’ları v.b.’dir. 
 
Pervane fan’lar daha ziyade ses enerjisi üretir. Bu enerji konsantrasyonu, kanat geçiş sayısına göre 
frekansı, kanat bölgelerinde yoğunlaşır (kanat sayısı x d/d / 50 Hz. sayısı). Genelde bu fanların kanat 
sayısı 3 ÷ 7 arasındadır ve hızları 1450 d/d.’yı geçmemektedir. Buna göre de kanat geçiş frekansı, 
100Hz.’in altındaki bölgede bulunur. Örneğin, hava soğutmalı bir kondenserin pervane fan 
kullanıldığına göre ürettiği kanat geçiş frekansı, komşu bölümlere 80 Hz.'te ulaşmaktadır. Pervane 
fan’ların performansları aynen şekil 1.4.3.’te belirtildiği gibi vane axial fan’ların çalışma eğrileri gibidir. 
Çünkü karakteristik eğride (hörgüç) olarak adlandırılan çıkıntı eğrisi vardır ve bu bölgede, pervane 
fan’ın 250 pa. basıncın üzerine çıkması halinde aynen devir sapmaları v.b. hadiseler meydana 
gelmektedir. 
 
Genellikle, 100 Hz.’in altındaki düşük frekanslarda gürültüyü her hangi ses emici bir susturucu ile 
gidermek zor ve bazı hallerde hemen hemen mümkün değildir. Zira pervane fan’lar açık atış fan’ı 
olarak dizayn edilmişlerdir. Serbest atış sırasında hava çıkışına ses yutucu koymak, performans 
düşümü nedeniyle, kabul edilemez. Susturucu konduğu takdirde gürültü seviyesi artacağından daha 
evvelki ses seviyesine denk gelecek, enerji ve yatırım kaybından başka bir işe yaramayacaktır. 
 
Örneğin, tesisatın bazı bölümlerine paket susturucu koymak suretiyle sessiz pervane fan elde edilmeyi 
isteyelim, aslında aerodinamik performansın kaybolduğunu göreceğiz. Zira aslında sisteme 
mukavemet ilave edilmektedir. Bu durumu düzeltmek için fan kanat adedini artırmak veya çalışma 
hızını artırmak veya her ikisini uygulamak bize ancak hava miktarını artırmayı kazandırır. Çünkü fan 
hatvesini veya hızını artırmak gürültü seviyesini artırmak demektir. 
 
Ayrıca hava miktarıda artacaktır. Bunun en iyi çözümü, fan’ı değişikliğe uğratmak yerine daha sessiz 
bir fan ikame etmektir. 
 
 
1.4.4. PERVANE FAN’LARININ SES ARALIĞI 
 
AMCA Standard 300 – 85’e göre, fan’ların ses test metodu için tertiplenen (Reverberant) odalarda, 
belirli bazı şekilde tesbit edilen pervane fan’ları da test etmek mümkündür. Belki 10–12 watt seviye 
değerine göre bilgiler normal veya 1/3 oktav band cinsinden tesbit edilmektedir. Bu şekilde, hiç değilse 
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akustik teorik bilgiler, imalatçılar için de muhtelif dizayn ve boyut tipleri için faydalı olur. İşin gerçeği, bu 
konuda, ana bilgiler pek fazla yaygın değildir. 
 
Bu durum bilinen bir gerçektir, çünkü o kadar çok değişik pervane fan eb’at ve tipleri vardır ki, bu işe 
yaptıkları para yatırımı için dikkatli olmak durumundadırlar. Fakat genelde imalatçılar, limitli sayıdaki 
fan testleri ile yetinerek tipler için geometrik benzetme yoluna giderler. Bunun için, dizaynı yapan 
mühendis, bu konuda bilgi veren imalatçıya, fan test edilerek sonuç aktuel bilgileri alınıncaya kadar 
şüphe ile bakmalıdır. 
 
Aslında pervane fan’lar için şüpheci olmanın bir çok nedeni vardır. Örneğin kanat frekansı 100 Hz.’in 
altında olan bölgelerde, gürültü konsantrasyonu çok fazla olduğundan bu bölgeler ciddi sorunlar 
doğurabilir.  
 
AMCA 300 – 85’e göre yapılan kaliteli uygun bir laboratuar testinde 100 Hz.’in altındaki bölgelerde test 
uygulaması mümkün değildir. Bu nedenle, eğer fan kanat geçiş frekansı 100 Hz.’in altında ise verilen 
faydalılık bilgileri gerçeğe uygun değildir. 
 
 
 
 
2. FAN KONTROLÜ 
 
Daha evvelki incemelerimizde, fan için performans eğrisi üzerinde bir adet çalışma noktası 
bulunduğunu farzetmiştik. Bu nokta, sistem mukavemet eğrisinin performans eğrisini kestiği noktayı 
göstermekteydi. Bu olay, sabit hava hacmının değişken hava sıcaklığı vasıtasıyla, binada çevre hava 
sıcaklığı değişimine cevap vererek dengeyi sağlamasıdır. Buna karşın popüler olmuş diğer bir sistem, 
değişken hava hacımlı (VAV) sistemidir. Bu sistem, fan performansı üzerinde ilave mahaller 
istemektedir. Kısaca, değişken hava hacımlı, sabit sıcaklıktaki hava, hacımları zonlamaya göre 
dengede tutabilmek için kontrol sistemine ihtiyaç vardır. Bu düzen ise fan’ın kontrol edilme konusunu 
gündeme getirmektedir. 
 
 
2.1. FAN ÇIKIŞINA KONAN DAMPER İLE KUMANDA SİSTEMİ 
 
Hacımlara veya odalara gönderilen havayı, zon kontrol termostatından aldığı kumanda ile hava 
gönderen VAV kutuları, bu görevlerini yapabilmek için ayar damperlerine sahiptirler. Modülasyonlu 
çalışan bu damperler, yalnız hava miktarları ihtiyaçlarını, yüke göre dengeler, kutuların tümü 
üzerinden sistem mukavemeti değişir. Bu değişim sistemin yeni mukavemet eğrisidir. Diğer bir deyişle, 
fan uzun müddet kendi performans eğrisinde tek noktada çalışmaz, bu noktanın oransal bir (range) 
dizisi üzerinde çalışır.  
 
Şekil 2.1.1.’de fan eğrisi üzerindeki bindirmeler görülmektedir. Fan’ın kontrolünde en basit şekil, fan 
eğrisi üzerinde yapılan işlemlerdir. Bu metod, fan kapasitesini değiştirerek değil, normalde statik 
basıncı değiştirmek suretiyle alınan tepkidir. 
 
Şekil 2.1.2.’de iklimlendirme yükünün değişimi farzederek hava hacım kontrol damperinin kısıldığını 
düşünelim, bu haraket sistemin mukavemetini artırmak suretiyle yeni bir sistem mukavemet eğrisi 
meydana getirecektir. Buna göre, fan’ın verdiği hava miktarı da azalarak yeni bir sistem eğrisi için 
denge noktası teşekkül edecektir. 
 
Eğer FC, BI ve airfoil fan’lar söz konusu ise, istenmeyen sesler ve titreşimler meydana geliyor ise, öyle 
bir modülasyon oranı alınmalıdırki, fan ikinci şartlarda (surge) sakıncalı bölgeye girmesin. 
 
Sabit hava debili olarak seçilen fan’dan bir veya iki eb’at küçük seçilen fan’ın çalışma aralığı yeterli 
olabilecektir. Bu çalışma aralığında sabit debili fan’ın dizayn noktası, seçilen fan’ın performans 
eğrisinin sağ tarafında WO (Wide Open) noktasına yakın olmalıdır. 
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Şekil 2.1.1. 

 
Şekil 2.1.2. 

 
Şekil 2.1.3. 

 
 
Şekil 2.1.3.’teki örnekte sağda en uç çalışma noktası, sistem eğrisinin % 80 WO (Wide Open) 
noktasında olup 18700 m³/h (5195 l/s) ve 305 pa. statik basınçtadır. Bu örnekte sol uç nokta ise 
%65’te 12240 m³/h (3400 l/h)’dır. Fan seçerken, sabit debili bir sistemde % 60 noktada büyük fan 
seçmek yerine, % 80 x WO m³/h noktada küçük fan seçmek daha doğrudur. 
 
Bu şekilde tesbit edilen bir modülasyon yönteminde, çalışmanın (surge) sakıncalı bölgeye düşme 
tehlikesi ortadan kalkmış olur. 
 
FC fan’larda hava debisi hafifletilirken, fan’daki tahrik gücü de muntazaman düşmeğe başlar. Halbuki 
BI, airfoil ve vaneaxial fan’larda, tahrik gücü eğrileri fan performans eğrilerine paralel olduğundan 
önemli bir düşüş hissedilmez.  
 
Şekil 2.1.4.’de fan modülasyonu (debi hafifletilmesi) için atış tarafına konan damper kontrolü 
görülmektedir. Damper, fan çıkışındaki hava hacmını, statik hava basıncı vasıtasıyla kontrol 
etmektedir. 
 
Şekilden çıkış damperinin, bir statik basınç sensörü vasıtasıyla nasıl kontrol edildiği görülmektedir. 
Sensör, damper türbülans bölgesinden uzağa konmalıdır. 
 
Örneğin bina zonlarına hava miktarı az gerektiğinde damper kısmaktadır. Kanaldaki statik basınç 
yükselmesini hisseden sensör, dampere kapatması yönünde sinyal vererek yükselen statik basınç 
dengelemesini yapacaktır.  
 
Şekil 2.1.4.’te gösterilen fan ile çıkış damperi kombinasyonu, Şekil 2.1.5.’te görülen BI fan performans 
eğrisine uygulanmış ve çalışma noktası tesbit edilmiştir. Çalışma noktasının 30600 m³/h (8500 l/s) ve 
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1000 pa. statik basınç değerinde olduğu farzedilmiştir. Bu örnekte hava miktarı % 56’ya kadar modüle 
(indirilecek) edilecektir, yani 17000 m³/h (4722 l/s)’e kadar indirilecektir. Çıkışa konan damper, fan’ı 
kendi performans eğrisi üzerinde kontrol edecektir. Bir diğer husus, fan eğrisi üzerinde örneğin hava 
debisi 13600 m³/h (3778 l/s) değerine varsa dahi sakıncalı bölgeye giremeyecektir. Bu durumda, 
(surge) sakıncalı bölgeye yaklaşmış olmasına rağmen modülasyon ayarının miktarı tatminkardır denir. 
Daha sonra, statik basınç kontrolü için, statik basınç skalasınada kontrol noktası tespit edilir. Bu tespit 
30600 m³/h (8500 l/s) hava debisinin, hava veriş kanal sistemi statik basıncını yenebilmesi esasına 
dayanır. Yani kanal, VAV kutusu, dağıtım menfezi v.b. dış mukavemeti yenecek değerde olmalıdır. 
Misalimizde bu rakam 625 pa. olsun ve bunu düşey statik basınç eksenine işaretleyelim. Bu noktaya 
(statik basınç kontrol tespit noktası) veya (statik basınç sensörü kontrol noktası) diyebiliriz. 
 

 
Şekil 2.1.4. 

 
Şekil 2.1.5. 

 
 
Çalışma noktası (Operating point) ile basınç kontrol noktası (Preess control setting point) arasındaki 
eğri (modulating curve) modülasyon eğrisi olarak adlandırılır. Kontrol olayı bu eğri boyunca 
gerçekleşir. 
 
           V 

SP=(-------)² x (SPd - SPc) + SPc 
          Vd 
 
Yukardaki eşitlik, modülasyon eğrisi üzerindeki işlemleri ifade etmektedir. 
 
Burada SP ve V, modülasyon eğrisi üzerindeki herhangi bir noktanın koordinatlarıdır. 
 
Vd ve SPd dizayn şartlarındaki çalışma noktası (operating point)’nın koordinatlarını göstermektedir. 
 
SPc ise statik basınç ekseni üzerindeki ordinatın (statik basınç kontrol tespit noktasının) değeridir. 
Yukarıda verilen çalışma noktasındaki 30600 m³/h ve 1000 pa. statik basınç ve 625 pa. basınç kontrol 
noktası değerlerini alarak 27200 m³/h hava üretilen noktanın basıncını formüle uygulayarak 
hesaplayalım: 
 

           V 
SP=(-------)² x (SPd - SPc) + SPc 
          Vd 

 
Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

           27200 
SP= (-----------)² x (1000 – 625 ) + 625 = 790 pa. 
           30600 
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Şekil 2.1.6. 

 
Şekil 2.1.7. 

 
Şekil 2.1.6.’da görüldüğü gibi formülden başka noktalarıda bulmak suretiyle modülasyon eğrisinin şekli 
belirlenebilir. 
 
Şekil 2.1.7.’de değişken hava hacımlı (VAV) sistemin terminel kutularının havasının kısıldığı 
farzedilerek, kanal düzenindeki basınç yükselmesi ve oluşan yeni sistem mukavemet eğrisi 
gösterilmiştir. 
 
Ayrıca kanaldaki statik basıncın dengelenmesi için sensör sinyalinin operatör dampere iletilmesi işlemi 
görülmektedir. Fan çıkışındaki damper kanatları vasıtasıyla havanın kısıldığı, yeni çalışma noktası 
(B)’nin, statik basınç değerinin yükseldiği ve hava debisinin ise düştüğü görülür. Buna paralel olarak 
damper kanatlarının kapatılması, modülasyon eğrisi üzerinde statik basınç ve hava debisinin 
hareketlerinin    A-C eğrisi boyunca olduğunu gösterir. 
 
Fan ile sistem çalışma arasındaki (B-C) statik basınç düşümü, çıkış damperi tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bu metod ile kontrol uygulamak, fan performans eğrisi üzerinde haraket etmekle 
mümkündür. Basınç düşümü kutularda değil çıkıştaki damperde meydana gelmektedir. Bu düzen 
gürültü üretiminin giderilmesi bakımından istenen bir durumdur. Zira basınç düşümü kanal ve 
kutularda meydana geldiğinde gürültülü bir çalışma olacak ve ses kirliliği meydana gelecektir.  
 
Çıkışa konan damper (discharge damper)’in kullanılması halinde, BI, airfoil ve FC fan’lardan en 
uygunu FC tipi fan’dır.  
 
Şekil 2.1.8.’de bir FC fan’daki tahrik gücü eğrileri görülmektedir. Bu eğrilerin BI ve airfoil tipi fan’lar gibi 
fan performans eğrilerine paralel olmadığına ve eğriyi kestiğine dikkat edilirse FC fan’ın bu tip damper 
kullanarak kısmi yüklerde daha fazla enerji tasarrufu elde edeceği anlaşılır, şekil 2.1.9.’a bakınız. 

 
 

Şekil 2.1.8. 
 

 

Şekil 2.1.9. 
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2.2. FAN GİRİŞİNE KONAN VANE’LER (İNLET VANES) 
 
Şekil 2.2.1.’de, VAV sistemlerde kabul gören, çok yaygın bir metod olarak kullanılan ve genelde 
santrifüj ve vaneaxial fan’lara uygulanan makinaya giriş vane’leri görülmektedir. 
 
Fan giriş vane’leri, fan hava kapasitesini kontrol ederken kanatlarını fan çarkı dönüş yönüne doğru 
çevirerek hava girişine yol verir. Hava miktarını azaltmak için ise vane’ler geri hareket ile fan’ın hava 
miktarını düşürür. Aynı zamanda statik basıncı düşürerek tahrik gücü sarfiyatı azaltır. 
 
Şekil 2.2.2.’de, BI, AF fan’ları için giriş vane’lerinin, aktüel olarak, değişiminden gelen fan performans 
değişimi ve tahrik gücü eğrilerinin değişimi görülmektedir. Giriş vane’nin her azalmasında, gerekli 
tahrik gücünün eksildiğine dikkat edilmelidir. Bu nedenle inlet vane’i bulunan fan’larda, yükün, dizayn 
çalışma noktasından düşmesi halinde, daima tahrik gücü gereksinimi düşerek enerji tasarrufu elde 
edilir. 
 
Bu sistemde de inlet vane modülasyon eğrisi, testler yapılarak elde edilebilir ve çizilir. Şekil 2.2.2. BI 
ve AF için düzenlenmiştir. 
 

 
Şekil 2.2.1. 

 
Şekil 2.2.2. 

 
Şekil 2.2.3.’te, aynen fan çıkış ağzı damperi gibi, fan giriş damperinin statik basınçlı kumandası 
görülmektedir. Burada da basınç sensörü, kanal sisteminde nizami yerine konacaktır. Daha evvel de 
belirtildiği gibi, kanalda statik basıncın yükselmesi halinde, sensör, giriş venler’inin kumanda 
operatörünü ikaz ederek vane’lerin kapanmasını sağlamaktır. 
 
Şekil 2.2.4.’te, giriş vane’lerinin performansı gösterilmiştir. VAV sitemi kanal tesisatının tipik basınç 
eğrisi, fan karakteristik eğrileri üzerine işlenmiştir. Sistem basınç eğrisi, giriş vane’lerinin tamamen açık 
olduğu durumda, bu örnekte, fan performans eğrisi üzerindeki kesim noktası (çalışma noktası) işaret 
edilmiştir. 

 
 
 

Şekil 2.2.3. 
 

Şekil 2.2.4. 
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Şekil 2.2.5. 

 
Şekil 2.2.6. 

 
 
Şekil 2.2.5.’te, statik basınç modülasyon eğrisi hesap edilerek aynı resim üzerine işaret edilmiştir.  
 
Şekil 2.2.6.’da, tasarlanan fan performans eğrisi üzerinde dizayn çalışma noktası belirlenmiş 
durumdadır. 
 
Sistemdeki VAV kutuları, kısmağa başlasın, teşekkül edecek yeni şartlı sistem mukavemet eğrisi, eski 
(dizayn eğrisi) eğriye göre yer değiştirmeğe başlayacak ve dizayn çalışma noktasından (A)’ya doğru 
gidecektir. 
 
Buna göre modülasyon eğrisini (B)’de kesecektir. Eğer bu durum basınç sensörünü tatmin ediyor ise 
giriş vane'leri duracaktır. 
 
Tekrar eğer kanal içindeki statik basınç artıyor ise sistemin modülasyon eğrisi üzerindeki çalışma 
noktası (B)’den hareket ile (C) noktasına doğru gidecektir. Vane’ler tekrar hareket ederek, modülasyon 
eğrisi üzerinde (D) noktası çalışma rejiminde dururlar. 
 
Yani modülasyon eğrisi üzerinde (D) noktasında yeni bir çalışma rejimi teşekkül eder. 
 
Görüldüğü gibi hava miktarı, kanal içi basınç değeri ve fan tahrik gücü, hava giriş vane’lerinin 
kapanması durumunda tedricen azalmaktadır. 
 
Fan’da hava çıkışına konan ayar damperi ile fan girişine konan hava ayar damperlerinin kıyaslanması 
yapıldığında, giriş damperi kullanıldıkta çok düşük hava ve basınç miktarlarında dengesiz bölgeye 
düşme tehlikesi mevcuttur. 
 
Bu nedenler ile tipik olarak VAV sistemlerde, uygun bir modülasyon düzeni kurabilmek için, sisteme 
uygun fan’ı seçmek gerekir. Bu ise, VAV için tesbit edilen max. toplam hava debisini, sabit hava debili 
bir sistem gibi düşünerek, VAV sistemi fan’ını bu debinin altında iki veya üç kademe düşük debili fan’ı 
seçme ilkesini getirir. Diğer bir deyişle, max.’ların % 80 ÷ 75 kadar hava debili bir fan seçilmelidir. 
Yukarıda da belirtildiği gibi dizayn çalışma noktasının, seçilen küçük fan için fan performans eğrisinin 
en sağ tarafında olması, geniş bir modülasyon eğrisine müsaade edecektir.  
 
Modülasyon eğrisinin sonuna tekabül eden hava miktarı,modülasyon eğrisi ile surge (sakıncalı bölge) 
eğrisinin kesiştiği nokta veya giriş vane’lerinin tamamen kapandığı ve kaçakların (sızıntıların) 
miktarıdır. Bu ikisinden büyük miktar limit faktördür. 
 
Vane axial fan bu kaidenin dışındadır. Bu tip (Vane axial) fan’larda, giriş vane’leri tamamen 
kapatılmaz. Ancak kapalı durumdan % 25 açık tutulması en son limittir. Bu limitin yani % 25’in altına 
düştüğünde gürültü ve türbülans söz konusudur. 
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2.2.1. GİRİŞ VANE’Lİ BI / AF FAN’LARIN, GÜRÜLTÜ KARAKTERİSTİĞİ 
 
Çoğu uygulamalarda BI/AF fan’ları, değişken hava hacımlı (VAV) sistemlerde, fan büyüklüğünün 
seçimi pik yüke göre olabilir. Gerçi pik yük şartı çalışma süresinin çok büyük bir kesminde olabilir fakat 
genelde konfor hali, devam ettiği peryotta normal ihtiyaç pik yükün % 50’den % 80’ine kadar olan 
kapasiteyi kapsar. Hava modülasyonu için değişken inlet vane kullanıldığında, normal çalışma 
ortalaması pik yükün % 65’i civarında olur. Fan’ın çalışma ses seviyesi pik kapasite gibi veya daha 
yüksek olabilir, çünkü fan girişinde hava engellenmektedir. Hatta vane’lerin tam açık pozisyonunda 
dahi hadise devam edebilir. Aynı çalışma hızında inlet vane’siz fan için tesbit edilen ses seviyesinden 
yaklaşık 5 dB. daha fazladır. 
 
Fan’ın max. kapasite civarında çalışması, inlet vane’ler ile hava debisini daha iyi modüle edebileceği 
gerçeğini kabul etmek gerekir. Genelde çalışma noktaları haricinde inlet vane’ler kapanmış ise, fan, 
surge moduna girerek çalışmağa başlıyacaktır ki bu da düşük frekans seslerinin artması demek 
olacaktır. Hele 100 Hz.’in altına indikte durum daha kötü olacaktır. Bir çok imalatçıların, fan için uygun 
buldukları inlet vane’lerin çalışmasında, cihazın surge bölgede çalıştığından haberleri olmamaktadır. 
Bu nedenle imalatçıların bilmesi gereken bir şey vardır: 
 
Bir fan’ın inlet vane’ler ile uyum sağlayabilmesi için muhtelif testlerin yapılması gerekir. Bu durum, her 
halde fan ve ekipmanların kopyalanması değildir. 
 
Sonuç olarak, bu durumda akış modülasyonu dengeli bir çalışma gösterebilen, fan çalışma 
modülasyon eğrisini, ancak imalatçı saptayarak tesis edebilir. 
 
BI veya AF fan’ları, performans eğrileri üzerinde, dengesiz bölgede çalıştıklarında, düşük (Low) 
frekans seviyesinde, max. performansa nazaran, 10 dB ÷ 15 dB daha gürültülü ve 31.5 Hz. ve            
16 Hz.’te rumble (Guruldama) sesleri çıkartır. İlaveten, aşırı derecede fan titreşimleri meydana gelir. 
Sonunda, titreşimlerin aşırı dereceye varması, yanlış yorumlanarak, fan’ın dönen aksamında 
balanssızlığın bulunduğuna hamledilebilir. Bu alanda bir çok şikayetler vaki olmakta ancak bu 
durumun mekanik bir balans eksikliği olmadığı, raporlar ile ifade edilmektedir. Neticede, problemin, 
fan’ın çalışma modülasyon eğrisinin sonuna kayarak (surge) sakıncalı bölgeye düştüğü anlaşılır. 
Bunun nedeninin de gerekli hava ihtiyacını temin edecek vane’lerin yeteri kadar açılamadığı 
probleminin mevcudiyetinden kaynaklandığı bilinmelidir. 
 
 
2.3. FAN HIZINI DEĞİŞTİRME YOLUYLA DEĞİŞİK DEBİLERİN ELDE EDİLMESİ 
 
İnlet vane kontrolu gibi, yine statik basınç sensörü kullanarak kanal içindeki statik basınç değişimine 
göre fan hızını değiştirmek suretiyle fan hava miktarlarını değiştirmek olasıdır. Bunu daha açık olarak 
şekil 2.3.1.’de görmek mümkündür. 
 

 
Şekil 2.3.1. 
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Karşıt olarak, kanal sistemindeki statik basınç yükselmesinde, fan hızı düşecektir. Bu işlemin nedeni 
aşağıdaki gibidir: 
 
Çalışma noktası (operating point) haraket ederek sistemin modülasyon eğrisi yeni fan hız prformans 
eğrilerini kesecektir. Fan hızı, hava miktarı düşecek şekilde yavaşlayacak ve basınç düşümü, set 
edilen kontrol cihazının, istenilen hava debisine ulaşıncaya kadar düşüşü devam edecektir. 
Modülasyon eğrisinin üzerindeki son nokta (surge) sakıncalı bölge hudut eğrisinden öteye 
geçmeyecek şekilde limitlendirilmiş olmalıdır. 
 
Fan hızının modülasyon eğrisi üzerinde ayarlanması, diğer kapasite kontrol düzenlerinden daha 
avantajlı olup büyük miktarda enerji tasarrufu sağlamaktadır. 
 
 
 
Fan sisteminin hız düzenini ayarlamak için iki metod vardır: 
 
1. Elektriksel düzen 
2. Mekanik düzen 
 
 
2.3.1. ELEKTRİKSEL HIZ KONTROL DÜZENLERİ 
 
Şekil 2.3.2.’de, elektrikli hız kontrol sistemi, bir motor ve elektrikli kontroller  olarak gözükmektedir. 
Kanal içindeki statik basınç sensörü, basınç değişimlerini elektriksel voltaj veya frekans değişimleri 
şeklinde tahrik motoruna ileterek motor devirlerini değiştirmekte ve sistemin hızını düzenlemektedir. 
 
Şekil 2.3.3.’de, bir doğru akım elektrik motoru ve elektrik kontrolörü görülmektedir. Burada alternatif 
akım sensöründen gelen, kanaldaki statik basınç değişimlerini doğru akıma değiştiren bir kontrolorden 
geçerek ve doğru akım tahrik motoru hızını etkileyerek değişimi sağlamak mümkündür. 
 
 

 
Şekil 2.3.2. 

 
Şekil 2.3.3. 

 
Şekil 2.3.4.’te, diğer bir tip frekans ayarlanması suretiyle alternatif tahrik motorunu etkileyen düzen 
görülmektedir. Bu kontrol sisteminde, kanal içindeki statik basınç değişimlerinden gelen alternatif akım 
ve frekans sinyallerini, AC tahrik motoruna ileterek gerekli hız kontrolünün sağlanmasını 
başarmaktadır. 
 
Elektriksel düzenlere ait son olarak Şekil 2.3.5.’te görülen (Eddy Current Clutch) cihazını inceliyeceğiz. 
Bu sistem bir AC motor, bir adet elektromanyetik girdap tutucudan oluşmuş ve bunlar birbirine 
bağlanmıştır. Bu düzenekten değişken hızlı girdap tutucu motor, statik basınç kontroluna bağlıdır. 
Clutch cihazı iki adet dönen parçadan oluşmuştur. Bu parçalardan bir tanesi sabit devirli motora 
bağlanmış, diğeri ise fan tahrik edici motora irtibatlandırılmıştır. Her iki parça da magnetik alan içinde 
çalışmaktadır. 
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Şekil 2.3.4. 
 

Şekil 2.3.5. 
 
 
Manyetik alan, Clutch gövdesinin etrafını saran sargıdan meydana gelmektedir. Dönen parçaların 
birbirine nazaran relativ haraketlerinden (Eddy Current) girdaplı bir cereyan hasıl olur. Bu girdap 
elektromanyetik bir kuvvet hasıl ederek torku, bir cihazdan diğerine iletir. 
 
Statik basınç kontrolünün, sargı alanlarını oransal ikazı suretiyle tahrik eden ve tahrik olan parçalar, 
birbirine göre, kaymak suretiyle farklı hızlar meydana getirirler. 
 
 
2.3.2. MEKANİKSEL HIZ KONTROL DÜZENLERİ 
 
Şekil 2.3.6.’da kayış – kasnak düzeninde bir mekanik hız değiştirici görülmektedir. Bu sistem, bir AC 
motor, bir ayarlanabilir kayış–kasnaktan oluşmuştur. Bu sistemin prensibi, kasnak makaraları çaplarını 
ayarlamak suretiyle elde edilen değişik hızların kullanılmasıdır. Statik basınç kontrolundan sinyal 
gelince, mekanik bir hareket ile kasnak ayarlayıcı hareket eder ve kasnağın etkili çapını değiştirerek, 
kanaldaki basınç değişiminin dengelenmesi için fan devrini ayarlar. 

 
Şekil 2.3.6. 

 
2.3.3. VAV SİSTEMİNDE FAN MODÜLASYON KIYASLAMASI 
 
Şekil 2.3.7.’de görülen eğriler dizayn hava miktarları ve tahrik gücünü kapsamak üzere muhtelif fan 
modülasyon metodlarına ait performans karakteristik eğrilerini göstermektedir. 
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Şekil 2.3.7. 
 
Bilindiği üzere bu eğriler bir genellemeyi vermektedir. Bu eğriler test şartları aynı olmayan bir ortamda 
çizilmiştir. Ancak burada, hangi modülasyon metodunun daha ekonomik olabileceği fikri verilmek 
istenmiştir. 
 
Genelleme tabanı, örneğin FC fan’ın inlet vane sistemi, değişken kanat hatveli vane axial fan ve 
frekans inverteri veya kayış – kasnak ayarlanması yapılan sistemlerin kullanımında yapılan bir 
kıyaslama şeklindedir. 
 
Daha gerçeğe yakın rakkamsal bilgi edinmek için, özel çalışma şartları ortaya koyup, komputer ile 
modülasyon programını çalıştırarak, fan performansını saat – saat tespit etmek suretiyle 24 saatlik fan 
çalışmasını cetvellemek gerekir. 
 
 
2.4. UYGULAMADA FAN SEÇİMİ İÇİN SONUÇ ÖZET 
 
Sabit hacımlı sistemlerde, fan’ların seçimi, max. verimde dizayn şartlarındaki debide çalışacak şekilde 
saptanır. Bu durum min. güç sarfı için pratik bir emniyettir. Genelde, fan max. verim noktasında 
gürültünün en aza yakın olduğu noktadır. 
 
Fakat VAV sistemleri fan’ları için bu durum farklıdır. VAV sistemleri, hava miktarlarını azaltıp 
çoğaltabilme olanakları nedeniyle enerji masraflarını daha az miktarlara indirme kabiliyetine sahiptirler. 
Buna karşın fan’a ait gürültü üretimini azaltmaları çok güçtür. 
 
Bir çok VAV gürültü şikayetlerinin belirli miktarının kontrol probleminden çıktığı görülmüştür. Genellikle 
bu problemlerin uygunsuz ve yetersiz dizayndan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Dizaynır, fan veya hava 
santral ünitesini, yüksek kalitede ve optimum bölgede çalışan tipten seçerek tarifini vermelidir. Aksi 
halde çalışma bölgesi, az toleranslı olarak sakıncalı bölgeye yakın olabilir ve kapasite kontrolü, hatalı 
sonuçlar verebilir. Bu meyanda kanal içindeki statik basınç sensörü, mümkün mertebe düşük 
turbulanslı bir kısma yerleştirilmelidir. Bu yer, her hangi bir dirsekten, branşman ayrımından, 
damperden veya engelden en az kanal kesidi ekivelan çapının üç misli uzakta olmalıdır. 
 
Seçilen bir fan, tüm ful hava vermesi için pik verimde seçilmiş ise, % 50 hava miktarlarında (stall) 
bocalama bölgesinde çalışacak ve gittikçe artan şekilde düşük frekans gürültülü sesler 
çıkaracaktır.Aynı şekilde tam yükün % 50’sini veren bir fan seçildiğinde tam yükte, verimsiz bölgeye 
düşecek ve sonuç olarak fan’ın her frekansta gürültüleri artacaktır. 
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Genelde, VAV sistemi için seçilecek fan’ın en yüksek verimde sistemin max. hava miktarının              
% 80 ÷ 75’i mertebesinde olmalıdır. Bunun anlamı, fan büyüklüğünün, % 100 kapasitesinin pik 
verimden bir veya birkaç küçük eb’at (size)’lı fan’ın seçilmesidir. Şekil 2.4.1.’e bakınız. 
 
Bu durumda küçük eb’atlı fan, max. kapasitede çalıştığında, büyük fan’a nazaran 5 dB. daha fazla 
gürültü üretecektir. Ara sıra artan bu 5 dB.’lik yüksek gürültü, dengesiz (stall) çalışma problemine 
nazaran hoş görülebilir, çünkü % 100 dizayn çalışma olanağı çok az vuku bulur ve hemen hemen 
olmayabilir de. 

 
Şekil 2.4.1. 
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ÖZET 
 
Endüstride üretimin çeşitli aşamalarında açığa çıkan toz, duman ve gazların, insan sağlığına zarar 
vermemesi için çalışma ortamından uzaklaştırılması gerekir. Ancak bu uzaklaştırma, klasik 
havalandırma yoluyla yapıldığında, hem verimli sonuç alınamamakta, hem de çalışanların bu kötü 
havayı solumalarına engel olunamamaktadır. Bildirinin giriş bölümünde, çalışma ortamlarında açığa 
çıkan toz, duman, gaz gibi havayı kirleticilerin ve bunun dışında çalışma ortamında oluşan, insan 
sağlığını olumsuz etkileyerek meslek hastalığına yol açabilecek diğer etkenlerden bahsedilerek 
bunların kontrol altına alınması ve ortadan kaldırılması için yöneticilerin uygulaması gereken 
yöntemler açıklanmıştır. İkinci bölümde ise, toz, duman ve gazın kaynağında yakalanması teknikleri 
üzerinde durulmuştur. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
1.1. Meslek Hastalığı Riski Yönetimi 
 
İngiltere sanayiinde tahmini iki milyon insan işten kaynaklanan hastalıkların sıkıntısını çekmektedir. 
Çalışmanın sebep olduğu hastalıklar nedeniyle her yıl yaklaşık yirmi milyon iş günü kaybolmaktadır. 
 
Sonuçta hangi ülkede veya hangi meslek grubunda olursanız olun, mesleğe bağlı hastalıklar bütün 
yöneticileri ilgilendirmektedir. Bu durum en küçükler de dahil olmak üzere her ölçekte firmayı 
etkilemektedir. Aslında küçük kuruluşlardaki personelin hastalanmasının firmayı etkilemesi 
diğerlerinden daha fazla olmaktadır. 
 
Problemler önemsiz gibi görünerek başlar ve zaman içerisinde daha da kötüleşerek devam eder. 
Sonunda hastalık sürekli hale gelir , ölüme kadar giden sonuçlar yaratabilir. 
 
Meslek hastalıkları sadece çalışanlara acı ve ıstırap vermekle kalmaz, aynı zamanda firmalar için ve 
sonunda toplum için finansal kayıplara neden olur. Meslek hastalıklarının sebebini iyi anlayan ve 
önlem alan şirketler bu durumdan kurtulabilirler. 
 
 
1.2. Meslek Hastalıkları Nelerdir? 
 
Bir çalışanın iş yerindeki tehlikelerden dolayı hastalığa maruz kalması bir mesleki hastalıktır. 
 
Aşağıdaki tabloda değişik hastalıklara neden olan bazı örneklemeleri görebilirsiniz. Bu listeyi 
işyerinizde bulunan problem türlerine göre kullanabilirsiniz. Unutmayın ki küçük işyerleri, kuaförler, 
çiftlikler ve garajlar bile risk altındadır. 
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Sağlık Riski                                                                Etkileri   
Ağır kaldırma, dikkatsizce yükleme,                            Kas ve iskelet  hastalıkları, sırt ağrıları, devamlı 
ve zor hareketler, yanlış çalışma pozisyonları              incinme ve burkulmalar, güç kaybı               
(örneğin sürekli aynı montajı yapma 
veya kontrol işlemi)    
 
Tehlikeli maddeleri solumak veya tehlikeli                    Kanser, astım, bronşit, solunum darlığı 
maddelerle çalışmak. Asbest, solvent,                          zehirlenme, deri iltihabı ve yanıklar. 
izosiyanat, tahta, hububat, silis tozları ve  
diğer kimyasallar. 
 
Yükses ses seviyesi- Gürültülü aletler ve                     Sağırlık, kulak çınlaması. 
makinelerle çalışmak.                                                    
 
Titreşim- Motorlu el aletleri, sürekli titreşimli                  Parmak ağrıları ve kavrama kaybı.       
araç kullanmak                                                              Vücut titreşiminden dolayı bel ağrıları. 
 
Radyasyona maruz kalma.- X ışınları,                           Yanıklar, göz hasarları, cilt hastalıkları, 
infrared ve ultraviole ışınlar, lazer, güneş                      kanser. 
altında çalışma.                       
 
Biyolojik etkilere maruz kalmak. Virüsler,                       Hafif rahatsızlıklardan ciddi rahatsız- 
bakteriler mantar ve parazitler.(Zirai ve                          lıklara kadar  çeşitli hastalıklar. 
laboratuar çalışmaları, sağlık bakım                               Hepatit B, lejyoner hastalığı gibi. 
salonları gibi.)                                               
 
Stres- Aşırı iş yüklenmesi, hızlı iş temposu.                    Yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkarı,      
                                                                                       depresyon. 
 
 
1.3. Sağlık Riski Yönetimi 
 
Sağlık riski yönetimi, riskleri problemlere sebep vermeden ve finansal kayıplara yol açmadan tesbit 
edip kontrol etmektir. 
 
Hastalıkları önleme yolları aşağıdadır; 
 
 
1.3.1. Problemi Tanımlamak 
 
• Çalışma ortamınıza,  çalışanlarınızın ne tür tehlikelerle yüz yüze olduğunu bulmak için bir göz atın. 

Onları çalışırken izleyin- nasıl ve ne ile çalışıyorlar.  
• Personeliniz ile konuşun. İşleri onların sağlıklarını etkiliyor mu öğrenin. Unutmayın ki önemsiz 

gözüken şikayetler, büyük problemlere dönüşebilir. 
• İpucu için vizite çizelgelerine göz atın. 
• Tedarikçilerinizden aldığınız malzemeleri nasıl kullanacağınız hakkında bilgi alın. Güvenlik bilgileri 

için kullandığınız malzemelerin prospektüslerine bakın.Unutmayın ki sağlığa zararlı herşey  çok  
açık belirtilmemiş olabilir. 

 
 
1.3.2. Yapılacak İşe Karar Vermek 
 
• Tehlikere göz atıp kimin nasıl bir riskte olduğuna karar verin ve buna göre değerlendirme yapın. 
• Mevcut önlemlerin yeterli olup olmadığına karar verin. Daha fazlası yapılmalı mı? 
• Riski ortadan kaldırmak veya kontrol edebilmek için alınacak önlemleri tesbit edin. 
• Hangi işlemlere öncelik verileceğine karar verin. 
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1.3.3. Harekete Geçin 
 
• Önemli gördüğünüz iyileştirmeleri yapın. 
 
1.3.4. Yaptıklarınızı Kontrol Edin  
 
• Sağlık risklerini azaltmak için koyduğunuz hedefe ulaşabildiniz mi kontrol edin. 
• Havalandırma cihazları, yüklerin kaldırıldığı aletler gibi ekipmanların uygun şekilde bakımlarının ve 

kontrollerinin yapıldığından emin olun. 
• Düzenlemeler için vizite kayıtlarını ve istiharat alanları inceleyin ve çalışanlarınızla değişiklikler 

hakkında görüşün. 
• Personel koruyucu ekipmanları temin edin ve bakımlarını iyi bir şekilde yapın. 
 
Şüphesiz iyi bir yönetim, sürekli bir prosesi gerektirir. İşyerinizde bir değişiklik yaptığınızda örneğin 
yeni bir ekipman alındığında  veya yeni bir prosese geçildiğinde bu basamakları tekrar gözden 
geçirmelisiniz. İyi bir sağlık riski yönetimi problemleri daha ortaya çıkmadan veya personeliniz 
hastalanmadan tahmin edip ona göre davranmaktır. 
 
İyi bir çalışma ortamı 
 

• Ergonomik 
• Verimli 
• Çalışması kolay 
• Ekonomik 
• Güvenli olmalıdır. 
 

Makro düzeyde baktığımızda  iyi bir  endüstriyel çalışma ortamı, aynı zamanda  iyi bir çevre anlamına 
gelir.Örneğin hava kirliliğine (toz, duman, kimyasal çözücüler) kaynağında önlem alma  ile sadece 
çalışma ortamında değil, ülkemizde ve dünyada da daha temiz bir hava yaratabiliriz. 
 
 
 
 
2. İŞYERLERİNDEKİ KİRLİ HAVA SAĞLIĞIMIZI NASIL ETKİLİYOR? 
 
İşyerlerinde,  çalışma ortamı standardının yükseltilmesi, çalışanların sağlığının korunması için 
gerektiği gibi, iş kalitesini ve işyerinin verimliliğini artırması açısından da gereklidir. 
 
İş yerlerinde şu üç konu çok önemlidir: 
 

Sağlık- evde ve işyerinde zinde ve iyi şartlarda olmak, 
Çevre- çalışma ortamının düzenli, konforlu, toz duman ve gazlardan arınmış olması, 
Güvenlik- kaza risklerinin azaltılması 
 

Teknoloji bize konforlu, modern ürünler sunarken, bu ürünlerin üretimi sırasında bazı kirlilikler 
oluşmaktadır. Bunlar; 
 

• Tozlar, 
• Dumanlar, 
• Yağ ve diğer buharlar, 
• Gazlardır.  
 

Endüstride oluşan duman ve tozlar, aşağıdaki zararları içerir: 
 

• Solventler 
• Kaynak dumanları 
• Partiküller 
• Gazlar 
• Lehim dumanı 
• Kimyasallar - sıvılar 
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Bu zararlılar, insan vücudunda beyin, akciğerler, deri, kan, böbrekler, kol-bacak sinirleri, karaciğer gibi 
bir çok organda hasar yaparlar. Bu zararlılar, soluk aldığımızda vücudumuza girmeye çalışır ve 
vücudumuz bunlar karşısında savunmasız kalır. 
 
Hava içindeki tozların 10 mikrondan büyük olanları, ki bunlar gözle görünür tozlardır, burun ve boğaz 
içinde tutulur. Kül, karbon tozu, suni gübre tozu, çimento, cüruf, polen, un tozu, insan saçı bunlara 
örnektir. 
 
1- 10 mikron arası büyüklükte olanlar ise  bronşlara ulaşır. Bunlara bakteriler, süt tozu, boya 
pigmentleri, kükürt tozu örnek olabilir. 
 
1 mikrondan küçük olanlar ise alveollere ulaşır. Bunlara da örnek vermek gerekirse sigara, kaynak 
dumanı, gres, yağ buharları, kurum ve virüsleri sayabiliriz. 
 
Bu durumdan, partiküllerin %99 dan fazlasının akciğerlerimize ulaştığı ortaya çıkmaktadır. 
 

 
 
 
Partiküllerin düşüş hızlarına göz atmak, bunları yakalama tekniklerini açıklarken faydalı olacaktır. 
Hava akımı olmayan bir oda içinde, aşağıdaki düşüş hızları tesbit edilir. 
 

PARTİKÜLLER DÜŞÜŞ HIZLARI 
100 mikron 500 mm/s 
10 mikron 6 mm/s 
1 mikron 0,07 mm/s 

0,1 mikron 0,002 mm/s 
0,01 mikron 0,0001 mm/s 

 
Buradan 1 mikron çapındaki bir partikülün 1 metre mesafeyi 4 saatte katettiğini görüyoruz. 
 
Aşağıdaki şekilde ise, 60 metre yüksekliğindeki bir kuleden, 3m/s rüzgar hızında bırakılan 20 mikron 
ve 0,2 mikron büyüklüklerindeki partiküllerin ne kadar uzağa düştüklerini görebiliriz. 
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                                    Noktanın çapı yaklaşık 500 mikrondur  
                                                                       
                                                            
                                                                      Sac kılı kalınlığı  : 100 mikron 
                                                                      Görülebilir büyüklük : 10 mikron 
                                                                      Sağlığa zararlı partikül : < 5 mikron 
                                                                      Kaynak dumanı : < 1 mikron 
 
 
 
Metal imalat sektöründe en yoğun karşılaşılan kaynak dumanı ve taşlama tozu ile mücadele için, 
onların da özelliklerine bir bakalım. 
 
 

KAYNAK DUMANI 
 

Partikül büyüklüğü : 0,2 – 0,8 mikron 
Isı enerjisi 
Düşük hız 

 

 

TAŞLAMA TOZU 
 

Partikül büyüklüğü : 50 –100 mikron 
Mekanik enerji 

Yüksek hız 
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3. HAVALANDIRMA NASIL OLMALIDIR ? 
 
Çalışma ortamlarının çok iyi havalandırılmış olması gerekir. Ortama verilmesi gereken hava debisini 
hesap ederken, prosesten açığa çıkan kirliliği de gözönüne almalıyız.  Konfor havalandırmasında 
yaptığımız kişi başına taze hava miktarı hesabını burada yapamayız. Ortama verilen taze havanın, 
çalışma alanlarında hava ceryanına sebep olmamasına dikkat etmeliyiz. 
 
Taze hava miktarını hesap ederken, ortamdan egzost ettiğimiz hava miktarını gözönünde 
bulundurmalı, emme ve üfleme hava miktarlarını dengede tutmalıyız. 
 
Genel Havalandırma Yeterli Değildir. 
 
Genel havalandırma duman veya tozun yoğunluğunu ancak bir miktar azaltabilir. Bu yöntemde kirliliğin 
bazı bölgelerde yoğunlaşmasına engel olamadığımız gibi, bazı  bölgelerde de yoğun hava 
sirkülasyonu oluşabilir. Ayrıca büyük miktarlarda havanın dışarı atılması ile, aynı miktarlarda havayı 
içeri verirken yüksek ısıtma maliyetiyle karşılaşırız.  
 
Sabit emiş davlumbazları bazı yerlerde çözüm olabilir, ancak yine de çalışanların  duman veya tozdan 
etkilenmesini önleyemez. Duman davlumbaza doğru yönlenirken, çalışanın soluma riski vardır. Buna 
karşı maskeler kullanılabilir.  Bunlar da kullanım zorluğu ve sürekli ayar gerektirdiğinden tercih 
edilmemektedir. 
 
HAVA TEMİZLEME METODU – 1 
 
Sabit emiş davlumbazı 
 
Sadece belirli sabit yerlerde çalışır. 
Çalışırken kirliliğe maruz kalma riski vardır. 
İyi bir verim almak için büyük hava miktarlarına ihtiyaç vardır. 
 

 
HAVA TEMİZLEME METODU – 2 
 
Yüz maskesi 
 
Yerinde kullanıldığında iyi koruma sağlar 
Bazı geçici işyerleri için sonuç alınacak tek çözüm olabilir. 
Kullanımı rahat değildir. 
Kirleticiler etrafta kalır. 
Devamlı ayar gerektirir.  
En uygun çözüm, kirliliği kaynağında yakalamaktadır. Spiral taş gibi el aletlerine monte edilen emiş 
sistemleri, çok az bir hava ile, tozları kaynağında tutabilir. Aletleri ağırlaştırma gibi bir dezavantajına 
karşın, en etkili emiş yöntemidir. 
 
HAVA TEMİZLEME METODU – 3 
 
El aletlerine montajlı emiş sistemi 
 
Kirliliğin kaynağında çalışır. 
Çok az hava gerekir. 
Her alete takılabilir. 
Her zaman etkili olmayabilir. 
Aletleri ağırlaştırır ve kullanışını güçleştirir. 
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Kaynak, lehim dumanı ve pudra-ilaç tozu gibi uçuşan tozları kaynağında tutabilmek için en uygun 
yöntem, ayarlanabilen, mafsallı emiş kollarıdır. Bu kollar, çalışmaya engel olmadan, işin şekline göre 
ayarlanarak çıkan toz ve dumanları en etkili şekilde yakalar. 
 
HAVA TEMİZLEME METODU – 4 
 
Ayarlanabilir emiş kolu 
 
Her yere uygundur. 
Çalışmaya engel olmaz. 
İşin şekline göre ayarlama imkanı vardır. 
Yüksek verimlidir.  

 
 
 
Eğer kaynak sırasında çıkan partikülleri bir kum tanesi kabul edersek aynı yaklaşım ile taşlama 
sırasında çıkan partiküller bir basketbol topu büyüklüğü kadardır ve hızı kum tanesinin hızından 100 
kat fazladır.  Bu örnek ile kaynak ve taşlama partiküllerini yakalamak ve taşımak için farklı metodların 
uygulunması gerektiği kolayca anlaşılmaktadır. 
 
KAYNAK DUMANLARI 
 
        Yakalama hızı       0,5 -  5 m/s 
         Kanal içi hız            6 - 14m/s 
 
TAŞLAMA TOZLARI 
 
        Yakalama hızı      15 - 18 m/s 
         Kanal içi hız         18 - 25 m/s 
 
Aşağıdaki örneklerde ise, değişik emiş ağızlarında gerekli hava debisi ve bunların yakalama verimleri  
ile etkili yakalama uzaklıklarını görebiliriz. 
 

 m³/h % yakalama oranı 

 

40-50 40-60 

 

100-170 50-70 

 

700-1000 90-98 
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Flanşlı Davlumbaz Ağız Çevresinde Hava Hızları Oranları 

 

Aşağıdaki şeklide de görüleceği gibi, emiş yapabilmek, üflemeden çok daha zordur ve farklı yöntemler 
gerektirmektedir. 

 

Atış ağzında. Atış çapının 
30 katı uzağındaki hava hızı, 
atış hızının %10’ u kadardır. 

 
 
 
 

Emiş ağzından çap kadar 
Uzaktaki hava hızı. 

Emiş hızının %10’u kadardır. 
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Otomotiv Endüstrisinde, fabrika içinde motorun çalıştırılması gerektiğinde, otomobilin egzost borusuna 
bağlı ve banttaki otomobille birlikte hareket edebilen emici hortumların olması gerekmektedir. Otomobil 
servis istasyonlarında da aynı şekilde kapalı mahalde araç çalıştırıldığında, egzost borusuna takılı 
emiş sisteminin, egzost dumanını derhal dışarı atması gerekmektedir.  Emicilerin hesabını aşağıdaki 
formüllerden yapabiliriz.  
 
Egzost hacmi hesabı 
 
    G=   Vs      x η x 1,06 x Tu       x 60 x n 
          1000                        Ti                   2 
 
Hesaplama formülü 
 
 G = 0,03 x Vs x n     m³/h 
 
Emicinin hava miktarı, bunun iki katı alınarak, egzost gazı kadar taze hava ile karıştırılıp gaz sıcaklığı 
düşürülür. 
Emici hava miktarı :2 x G 
 
Örnek: 
 
Motor hacmi 2 litre olan bir otomobilde:  
Vs  = 2 litre 
n     = 3000 d/d 
G    = 0,03 x Vs x n  = 180 m³/h 
Hava miktarı :2 x G = 360 m³/h 
 
Pratik olarak emme miktarı, otomobiller için 400m³/h., normal kamyon ve otobüsler için 1000m³/h. 
kabul edilir. 
 
Emiş sistemlerini dizayn ederken, aşağıdaki basit kuralı gözönünde bulundurarak, enerji tüketimi 
açısından en verimli seçimi yapmak gerekir. 
 
Örnek : 7m. Uzunluğunda bir hortumla, 1000m³/h. emiş yapılan  basit bir emicide  

 

G = Egzost hacmi, m³/h. 
Vs= Motor hacmi, litre 
η = Doldurma derecesi  
      ( Genellikle 0,8 ) 
T1 = Taze hava sıcaklığı, 
Tu = Egzost havası sıcaklığı 
n =   Motor devri  devir/dak 

 
Emiş 
hortum 
çapı 
yarıya 
düşerse 

 
 
Hava hızı 
4 
misli 
artar 

Basınç 
düşümü 
16 misli 
artar ve 
fan motor 
gücü o 
kadar 
büyür 

Aynı hava miktarında 
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4. ÇALIŞMA ORTAMINDAN EMİLEN TOZ VE DUMANI NEREYE ATMAMIZ GEREKİR ? 
 
Ülkemizde yasalar ve yönetmelikler; çok yoğun olmamak, çevre için çok tehlikeli olmamak  ve 
komşuların şikayetine sebep olmamak kaydıyla dumanların dışarı atılmasına izin vermektedir. 
 
Ancak çalışma ortamında açığa çıkan tozların ve dumanların partikül filtresi, elektrostatik  filtre, aktif 
karbon filtre, hava yıkama gibi çeşitli yöntemlerle filtre edilerek havanın geri kazanılması en uygun 
yöntemdir. Bu bir filtre maliyeti getirecektir. Ancak kışın ısıtılan iç havayı dışarı atmayarak, enerji 
tasarrufu sağlayacak, aynı zamanda dış hava miktarının azaltılmasıyla, havalandırmanın getireceği 
yatırım ve işletme maliyetlerini de azaltacaktır. 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞLER 
 
Ahmet H. GÖKŞİN 
 
1955 yılı İstanbul doğumludur. 1979 yılında Yıldız Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Isı Proses 
Bölümünü bitirmiş ve aynı yıl Fita Teknik Firmasında çalışmaya başlamıştır. 1991 yılından bu yana ise 
Havak Ltd. Firmasının yöneticiliğini yapmaktadır. Endüstriyel havalandırma-klima konularında 
çalışmakta olup, bu konuda MMO İstanbul Şubesinin çeşitli seminerlerine konuşmacı olarak 
katılmıştır.  
 
Aurel STAN 
 
1948 yılında doğdu. 1970 yılında Makina Mühendisliğinde master eğitimini bitirdi. 1978 yılında İş 
İdaresi Bölümünden, 1999 yılında ise Liderlik ve İş Geliştirme Bölümünden Master eğitimini 
tamamladı. 
 
1989 yılından beri İsveç Nederman Grubunda çevre ile ilgili ürünler konusunda çalışmaktadır. Halen 
Nederman Grubunun Başkan Yardımcılığını yürütmektedir. 



 
 
 
 TESKON 2001 PROGRAM BİLDİRİLERİ / TES - 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Güneş Enerjisi İle Isıtılan Yüzme Havuzları 
  
 
 
 
 
 
 ETEM SAİT ÖZ 
  
 
 
 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 
 Karabük Teknik Eğitim Fakültesi 
 
 
 TAYFUN MENLİK 
  
 
 
 Gazi Üniversitesi 
 Teknik Eğitim Fakültesi Makina-Tesisat Bölümü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ________________________________________  275  _______ 
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
 

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITILAN YÜZME HAVUZLARI 
 
 

Etem Sait ÖZ 
Tayfun MENLİK 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Günümüz tatil beldelerindeki otel, motel, yazlık kooperatif siteleri, vb. yerler ile özel konutlarda 
kullanılan yüzme havuzlarının ısıtılmalarında çeşitli sistemler kullanılmaktadır. 
 
Bu çalışmada güneş enerjisi ile ısıtılan yüzme havuzlarındaki sistemler, bu sistemlerin tasarımında 
dikkate alınacak hususlar, sistemi meydana getiren bileşenler ayrıntılı olarak ele alınmış, farklı 
sistemlere ait örnekler verilmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Yüzme havuzları bilhassa tatil beldelerindeki münferit evlerde otel, motel, kooperatif siteleri ve benzeri 
tesislerde bölgenin iklim şartlarına göre yıl içerisinde sekiz aya kadar uzanacak sürelerde 
kullanılmaktadır. Havuzların özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ısıtılmasına gerek duyulabilir. 
Yaz aylarında ısıtılmaları gerekli olmayabilir. Yüzme havuzlarının ısıtılmasında çeşitli kaynaklardan 
sağlanan enerji tüketimi, kullanıcıların önemli miktarlarda masrafla karşı karşıya gelmelerine neden 
olabilir.  
 
Havuz suyu sıcaklığının ortam havası sıcaklığından birkaç derece fazla olması yeterlidir. Bu bakımdan 
yüzme havuzlarının güneş enerjisi ile ısıtılması  cazip olmaktadır. Yüzme havuzlarının güneş enerjisi 
ile ısıtılmasında iki yaklaşım söz konusudur[1]. Bunlardan birisi,  havuz suyunun bir örtü ile 
kapatılması ve bu örtünün kollektör gibi görev yaparak suyu ısıtması, diğeri de suyun ısıtılmasında 
ayrı kollektörler kullanılmasıdır. 
 
Bu çalışmada, havuz suyunun ayrı kollektörlerle ısıtıldığı sistemler üzerinde durulmuştur. Öncelikle 
ısıtma sistemleri tanıtılacak ve daha sonra sistemi meydana getiren bileşenler üzerinde durulacaktır.  
 
 
 
 
2. GÜNEŞ ENERJİLİ HAVUZ SUYU ISITMA SİSTEMLERİ 
 
Havuz suyunun güneş enerjisi ile ısıtılması, direkt ve endirekt olarak yapılabilir. Direkt sistemde havuz 
suyu güneş kollektörlerinde dolaşım yaparken endirekt sistemlerde kollektör çevresinde güneş enerjisi 
ile ısıtılan su bir ısı değiştirici yardımıyla havuz suyunu ısıtmaktadır.  
 
 
2.1. Direkt Sistemler 
 
Direkt sistemlerde, ısıtılmak istenilen havuz suyu güneş kollektörlerinde dolaşım yaptırılır. Sistemin 
tamamı korozif özellikte olan havuz suyunun etkisindedir. Havuz suyuna mikrobik etkilere karşı klor 
veya diğer kimyasal sıvılar verileceğinden, bu sistemlerde kullanılacak malzeme paslanmaz olmalıdır. 
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Bazı krom nikel çelikler hariç direkt sistemlerde metal malzeme kullanılmamalıdır. Metal malzemenin 
sebep olacağı pas havuz duvarlarında ve döşemelerinde lekeler meydana getirebilir. Bu nedenle, bu 
sistemlerde kullanılan malzeme etilen, propilen, kauçuk ve polivinil klorür ihtiva etmelidir. Direkt 
sistemlerde mevcut havuz pompası, suyun kollektörlerde dolaşımını da sağlayabilir. Böylece, kollektör 
devresi için ayrı bir pompa kullanılmamış olur. Şekil 1’ de bu tür bir bağlantı şeması verilmiştir.  
 
Şekilde görüldüğü gibi, havuz suyunun filtrelenmesi için kullanılan mevcut havuz pompası aynı 
zamanda havuz suyunun ısıtılması için kollektörlerde de dolaşım sağlar. Suyun kollektörlerden ya da 
kollektörlere gitmeden havuzdan havuza dolaşım yapabilmesi kontrol vanası yardımıyla olmaktadır. 
Kontrol vanasının görevi, havuz suyunun yeteri kadar ısınması durumunda havuz suyu sıcaklık duyar 
elemanından aldığı sinyal ile açılarak filtreden geçen suyun güneş kollektörlerine gitmeden doğrudan 
havuza dönmesini sağlamaktır. Havuz su sıcaklığı ayarlanan değerin altına düştüğünde kontrol vanası 
kapanarak suyun kollektörden dolaşım yapmasıyla ısınması sağlanır. Bu tip direkt bağlantıda 
kollektörlerin, havuz seviyesi üzerinde olması gerekir. Aksi halde, yani kollektörlerin havuz seviyesinde 
ya da havuz seviyesinin altında olması durumunda kontrol vanası açık olduğundan suyun 
kollektörlerden de dolaşım yapması, başka bir ifade ile havuz suyunun sürekli ısınması söz konusu 
olabilir.  
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Şekil 1. Mevcut havuz dolaşım pompasının kullanıldığı tek kontrol vanalı direkt ısıtma sistemi[2]. 

 
 
Güneş enerjisinin yetersiz olduğu durumlarda havuz suyunun ısıtılması ek ısıtıcı kaynağı ile yapılabilir. 
Şekil 2’ de yine havuz pompasının kullanıldığı ancak iki adet kontrol vanasının görev yaptığı direkt 
ısıtma sistemi bağlantı şeması görülmektedir.  
 
Bu sistem, kollektör devresindeki akış direncinin az olduğu başka bir ifade ile bundan önceki bağlantı 
şeklinde kontrol vanasının açık olduğu durumlarda suyun bir miktarının kollektörden dolaşarak havuza 
ısınmış olarak gidebileceği böylece havuz suyu sıcaklığının ayarlanan (istenilen) değerin üstüne 
çıkabileceği durumda kullanılır. Havuz suyu sıcaklığı istenilen değere ulaştığında, pompanın bastığı 
filtreden geçen suyun tamamı havuza gider. Bu işlem, filtreden sonra güneş kollektörlerine giden hat 
üzerindeki kontrol vanasının kapanması ile gerçekleşir. Kontrol vanalarının birisi açık konumda iken 
diğeri kapalı konumdadır. Kontrol vanalarının açılıp kapanması, kollektör sıcaklık duyar elemanı ile 
havuz suyu sıcaklık duyar elemanı tarafından sağlanır.  
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Şekil 2.  Mevcut havuz dolaşım pompasının kullanıldığı iki kontrol vanalı direkt ısıtma sistemi[2]. 
 
 
Kollektörler üzerine güneş enerjisi geldiğinde, kollektörlerdeki sıcaklığı algılayan kollektör sıcaklık 
duyar elemanının kontrol paneline sinyal göndermesi ve havuz suyu sıcaklık duyar elemanının havuz 
suyunun ayarlanan sıcaklık değerinin altında olduğunu algılayarak kontrol paneline sinyal göndermesi 
sonucu, kollektör hattı üzerindeki kontrol vanası açılıp havuz hattı üzerindeki kontrol vanası kapanır. 
Bu durumda suyun kollektörler üzerinden ısınmış olarak havuza gitmesi sağlanmış olur. Kollektördeki 
sıcaklık ile havuz suyu sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı azaldığında (fark aralığı), başka bir deyişle, 
havuz suyunun yeterli sıcaklığa gelmesiyle, suyun kollektörden dolaşımı, kollektör hattı üzerindeki 
kontrol vanasının kapanmasıyla, engellenir. Bu durumda pompanın, suyu havuzdan havuza dolaşım 
yaptırması söz konusudur.  
 
Bu sistem kollektörlerin havuz seviyesinin altında olduğu durumlarda da kullanılabilir. Sistemde 
kullanılan iki adet kontrol vanası yerine, monte edilebilecek bir adet üç yollu vana kullanılabilir. Şekil 1 
ve Şekil 2’ deki bağlantılarda sistemlerde mevcut havuz pompası kullanılmıştır.  
 
Aşağıda belirtilen durumlarda, güneşli devre için ayrı bir dolaşım pompası kullanmak gerekir[2]. 
 
• Kollektör yüzeyi 100 m2’ den fazla ise, 
• Havuz filtreleme pompasının, suyu kollektör devresinde dolaşım yaptırabilecek debi ve basınç 

değerlerini karşılamaması halinde. 
 
Filtreleme devresindeki pompadan ayrı bir pompa kullanılmasına ilişkin bağlantı örnekleri, Şekil 3 ve 
Şekil 4’ de görülmektedir. 
 
Şekil 3’ deki sistemde kollektör sıcaklık duyar elemanı, kollektörlerdeki sıcaklığın yükselmesiyle, 
kollektör devresindeki pompayı çalıştırıp, suyun kollektörlerde ısınarak havuza gitmesini sağlar.  
 
Havuz suyu sıcaklık duyar elemanı ile kollektör sıcaklık duyar elemanı, ayarlandıkları sıcaklık aralığına 
bağlı olarak, kollektör devresindeki pompayı devreye sokar veya devreden çıkarırlar. Havuz suyu 
sıcaklığı ile kollektör sıcaklığı arasındaki fark artarsa (bu durum kollektörlerin güneş enerjisi görerek 
ısındığını ifade eder) pompa çalışır, fark azalırsa (bu durum kollektörlerin güneş enerjisi 
alamadığından soğuduğunu ifade eder) pompa çalışmaz. 
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Şekil 3. Güneş kollektörleri devresinde ayrı bir pompa kullanılan direkt Isıtma sistemi[2]. 
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Şekil 4. Güneş kollektörleri devresinde ayrı bir pompa ve kontrol vanaları kullanılan direkt ısıtma 

sistemi[2]. 
 
 
Şekil 3’ deki sistemdeki çekvalfler, kollektör devresi pompa bağlantısının sağ tarafında olan, güneş 
kollektörlerinde ısınarak havuza giden suyun, kollektör devresi pompası ile tekrar emilmesini önlerken, 
sol tarafta olan, pompalar çalışmadığında, suyu filtreden tersine dolaşım yapmasıyla, filtrede biriken 
tortu ve partiküllerin havuza dönerek suyu kirletmesine engel olur. 
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Şekil 4’ deki ısıtma sisteminde güneş kollektörü devresindeki pompa çalıştığında (pompanın durması 
ve çalışması Şekil 3’ deki sistemde olduğu gibidir)suyun akış yönüne göre, pompadan önceki ve 
dengeleme vanasından sonraki kontrol vanaları açılırlar, pompa durduğunda kapanırlar. Böylece 
kollektöre devresi suyla sürekli dolu kalır. 
 
Bilhassa büyük sistemlerde bu tip bir uygulama aşağıdaki avantajları sağlar[2]. 
 
• Kollektörler havuz seviyesinin üstünde olduğunda, boşalmayacakları için sistemde hava cepleri 

oluşmaz. 
• Pompanın devreye girmesiyle, sistemde hava olmayacağı için, kollektördeki basınç 

dalgalanmalarının sebep olacağı zararların önüne geçilmiş olur. 
 
 
2.2. Endirekt Isıtma Sistemleri  
 
Yüzme havuzlarının güneş enerjisi ile endirekt olarak ısıtılmasında, ısıtılmak istenen yüzme havuzu 
suyunun kollektörlerle ilişkisi yoktur. Kollektörlerde güneş enerjisi ile ısıtılan su, havuz suyunu bir ısı 
değiştirici yardımıyla ısıtır. Endirekt ısıtma sistemlerinde; kollektör devresindeki ısıtan akışkana (suya) 
antifiriz ilave edilmesi, kollektör devresindeki suyun don etkilerine karşı boşaltılmasını 
gerektirmeyecektir.Aynı zamanda, devrenin havuz suyunun korozif etkilerinden zarar görmesi de söz 
konusu olmayacaktır. Dolayısıyla, kollektör devresi metal borularla yapılabilir. Diğer taraftan endirekt 
ısıtma sistemlerinde, havuz suyunun ısıtılmadığı zamanlarda veya havuz suyunun ısıtılmasına gerek 
duyulmayan sıcak günlerde, kollektör devresinde ısınan sudan kullanma sıcak suyu hazırlama gibi, 
başka amaçlar için de yararlanılabilir. 
 
Sadece havuz suyunun ısıtılmasında kullanılan endirekt bir ısıtma sisteminin bağlantı ve kontrol 
şeması Şekil 5’ te görülmektedir.  
 

kontrol ünitesi
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WT1

P2
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F

 
Şekil 5. Sadece havuz suyunun ısıtılmasında kullanılan endirekt ısıtma sistemi[3]. 

 
 
Şekilde görüldüğü gibi, kollektör devresinde ısınan su bir ısı değiştirici yardımıyla havuz suyunu 
ısıtmaktadır. Sistemde, kollektördeki su sıcaklığı ile havuz suyu sıcaklığı arasında, ayarlanan bir fark 
aralığı meydana gelir gelmez, kontrol ünitesi yardımıyla kollektör devresi dolaşım pompası (P1) ve 
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havuz devresi dolaşım pompası (P2) çalıştırılarak havuz suyunun endirekt olarak ısıtılması sağlanır. 
Kollektör ve havuz suyunun sıcaklıkları (FK1) ve (FR1) sıcaklık duyar elemanları ile izlenir. Kollektör 
devresi kapalı olacağından sistemde bir genleşme tüpü ve yaylı emniyet ventili kullanılmıştır. Ayrıca 
bu devrenin havasının atılmasını sağlamak amacıyla, kollektörlerin üst seviyesinde bir otomatik hava 
tahliye cihazı bulunmalıdır. Havuz suyu devresinde, suda olabilecek partikül ve tortuların tutulmasını 
sağlayan bir filtre (F) bulunmalıdır.  
 
Şekil 6’ da ise kullanma sıcak suyunun ısıtılması ile yüzme havuzu suyunun ısıtılmasını sağlayan, 
birleşik, endirekt bir ısıtma sisteminin şeması görülmektedir.  
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Şekil 6. Kullanma sıcak suyu ile havuz suyu ısıtılmasını sağlayan birleşik endirekt ısıtma sistemi[3]. 
 
 
Bu sistemde, kullanma sıcak suyunun güneş enerjisinden sağlandığı bir depolama tankı (boyler  “B1”), 
havuz suyunun güneş enerjisi ile ısıtılmasını sağlayan bir ısı değiştirici (WT1) ve güneş enerjisinin 
olmadığı ya da yetersiz olduğu durumlarda kullanma sıcak suyunun ısıtılmasını sağlayan bir kazan (K) 
bulunmaktadır. Şekildeki (V1) üç yollu vana, yeterli güneş enerjisinin olduğu durumlarda (kış veya yaz) 
kullanma sıcak suyu boylerinin (B1) ısıtılmasına imkan verir. Havuz suyu sıcaklığı ayarlanan değere 
ulaştığında ya da havuz suyunun ısıtılması gerekmediğinde, güneş enerjisinin kullanma sıcak suyunu 
ısıtması üç yollu vana (V1) ile otomatik olarak sağlanır. Başka bir ifade ile, üç yollu vana (V1), 
kollektörde alınan güneş enerjisini ya kullanma sıcak suyu ısıtmada ya da havuz suyunu ısıtmada 
kullanmaya imkan verir. Direkt ısıtma sistemlerinde ve birleşik olmayan endirekt ısıtma sistemlerinde; 
havuz suyunun istenilen  sıcaklık değerine çıkmasıyla, kollektörlerden enerji talebi olmayacağından, 
kollektörlerde aşırı enerji birikmesi olur ve bu enerji boşa gider. Birleşik endirekt ısıtma sistemlerinde 
bu sakınca ortadan kaldırılmıştır. 
 
Güneş enerjisinin, kullanma sıcak suyu için yetersiz olduğu ya da güneş enerjisinin olmadığı 
durumlarda, kullanma sıcak suyu kazandan (K) sağlanır. Bu çalışma sürecinde kazan üzerindeki üç 
yollu vanaya (V2) elle müdahale edilmektedir. 
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Kollektör sıcaklık duyar elemanı (FK1) ve depolama tankı (B1) sıcaklık duyar elemanı (FR1), yeterli 
sıcaklık farkını izleyerek (P1) pompasını çalıştırır. Güneş enerjisinden faydalanılamayacak durumlarda 
devreye sokulmak üzere, depolama tankının(B1) üst bölgesine termostatlı bir elektrikli ısıtıcı monte 
edilmesi tavsiye edilir. Depolama tankı (B1) belirli sıcaklığa ulaşıldığında, (FR1) sıcaklık duyar 
elemanından gelen sinyale göre, elektronik kontrol paneli yardımıyla, üç yollu vana havuz suyu ısı 
değiştiricisine giden devre açılır. Aynı anda havuz ısıtma devresindeki pompa (P2) otomatik olarak 
devreye girer. Bu pompanın çalışması, güneş ışınımı (radyasyonu) yeterli ise, depolama tankındaki 
(B1) sıcaklık, ayarlanan değerin altına düşmediği sürece devam eder. Havuz suyu sıcaklığı ile 
kollektör sıcaklığı farkını algılayan (FR2) ve (FK1) sıcaklık duyar elemanları, depolama tankı sıcaklık 
duyar elemanından (FR1) alınan sinyale göre, havuz suyunun ısıtılması devam eder. 
 
Yüzme havuzu ve kullanma sıcak suyu depolama tankı ısıtması aynı anda yapıldığından, depolama 
tankı sıcaklığı istenilen değerin altında kaldığı durumlarda minyatür kollektör (FS1) tarafından 
elektronik kontrol paneline gönderilen bir sinyal ile dört yollu vana (V1) yardımıyla depolama tankına 
(B1) gönderilen ısıtıcı akışkan miktarı arttırılarak depolama tankı sıcaklığı birkaç derece arttırılabilir. 
Minyatür kollektör aynı zamanda bir sıcaklık ve güneş radyasyonu duyar elemanı olarak görev 
yaptığından, radyasyon ve sıcaklık değeri istenilen değerde (kısılan havuz suyu ısıtıcı akışkan 
miktarının, havuz suyu sıcaklığını koruyabilecek değerde olduğu) olduğunda yukarıda bahsedilen 
işleme imkan verir. Aynı zamanda havuz suyu sıcaklık sensörü (FR2) ve depolama tankı sıcaklık 
sensörü (FR1) ile kombinasyonda olan minyatür kollektör sistem sıcaklığı ve güneş radyasyonu, havuz 
suyu ve depolama tankını aynı anda ısıtamayacak kadar düştüğünde depolama tankı ısıtma devresini 
devreden çıkartıp, havuz suyu ısıtma devresini yalnız ısıtmaya imkan verir. 
 
 
 
 
3. KOLLEKTÖRLER 
 
3.1. Kollektörlerin Konumlandırılması 
 
Gerek boru şebekesindeki ısı kayıplarını, gerekse pompalama güç ihtiyacını azaltmak maksadıyla 
kollektörlerin yerleştirilmesinde boru şebekesinin uzunluğu mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. 
 
Kollektörler güneye yönlendirilmelidir. Havuz ısıtmasının büyük bölümü yaz aylarında yapıldığından 
eğim için yaz şartı olan”Enlem – 15” değeri esas alınabilir[2]. Ancak ısıtmanın ilkbahar ve sonbahar 
aylarında da yapılması söz konusu ise eğim değerinin “Enlem – 10” alınması daha uygun olur[4,5]. 
 
Kollektörler, ısıtma sezonu boyunca, güneş öğlesinden önce ve sonra (yerel saat 1200’ den önce ve 
sonra) en az 3’ er saat gölgelenmeyecek şekilde konumlandırılmış olmalıdır[4,5,6]. 
 
Kollektörlerin camsız çalışması öngörülmüş ise rüzgar sebebiyle ısı kaybına maruz kalacaklarından, 
rüzgarlı bölgelerde, belirlenen ısı ihtiyacı için, kollektör alanının arttırılması veya kollektörlere 
gölgeleme yapmayacak şekilde rüzgar kesicilerinin kullanılması gerekebilir. 
 
 
3.2. Kollektörlerin Boyutlandırılması 
 
Tüm güneşli ısıtma sistemlerinde olduğu gibi, havuz ısıtmasında da sistemin tasarımının en önemli 
bölümü gerekli kollektör yüzeyinin tespitidir. İhtiyacı karşılayacak kollektör yüzeyinin belirlenmesinde 
aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır[2,7,8]. 
 
a) İstenilen havuz suyu sıcaklığı ve bu sıcaklığın sürdürülüp sürdürülemeyeceği, 
b) Yüzme sezonunun uzunluğu, 
c) Ek enerji kaynaklarının olup olmadığı, 
d) İklimsel veriler, 

- Kollektörlerin bulunduğu yerin veya havuzun gölgelenmesi, 
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- Kollektörlerin eğimi ve yönü, 
- Havuzun su ile temas eden yüzeylerinin rengi, 
- Kolektör ve havuz için rüzgar siperlerinin kullanılıp kullanılmayacağı, 
- Kollektörlerin bulunduğu yerin ve çevrenin rengi, 

 
e) Sistemle ilgili veriler, 

- Kollektör tipi, 
- Pompalama tertibatı, 

 
 
3.3. Kollektörlerin Bağlantısı 
 
Kollektörler, paralel, seri veya karışık (paralel+seri) bağlanabilirler. 
 
Bağlantıda dikkate alınması gereken iki önemli husus, kollektörlerin monte edileceği yerin geometrisi 
ve kollektör gruplarının hidrolik karakteristikleridir. Sistemin pompalama için ihtiyaç duyduğu enerji 
kollektörlerin ısı gücünün % 1’ i ile % 2’ sini geçmemesi ve tüm grupların kollektörlerinin emici yüzey 
sıcaklıklarının, belirli aralıklar içinde, mümkün olduğunca birbirlerine yakın olmaları sağlanmalıdır[5,8].  
 
Kollektör ünitelerinin bağlantısında Şekil 7’ de görülen paralel bağlantı tercih edilmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7. Kollektörlerin paralel bağlanması[2] 
 
 
Paralel bağlantıda, kollektörde su dolaşımı için gerekli olan pompalama enerji ihtiyacı yüksek olmadığı 
gibi kollektör emici plakalarındaki sıcaklık düşük ve hemen hemen eşit olduğundan verim yüksektir. 
 
Seri bağlantıda daha yüksek pompalama enerji ihtiyacı vardır ve kollektör emici  plakalarındaki 
sıcaklık dağılımı farklı ve yüksek olacağından verim de daha düşüktür. Şekil 8’ de kollektörlerin seri 
bağlantısı görülmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 8. Kollektörlerin seri bağlantısı[2] 

Havuza Havuzdan 

Havuzdan 
Havuza 
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Şekil 9a ve Şekil 9b’ de de büyük sistemlerde uygulanan bağlantı örnekleri verilmiştir. Şekillerden 
görüldüğü gibi, bunlar tamamen paralel düzenleme ve paralel – seri düzenleme şeklindedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9a. Tamamen paralel düzenleme[2] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9b. Paralel – peri düzenleme[2] 
 
 
Büyük sistemlerde bazı kollektörlerin yer sıkıntısı nedeniyle seri bağlantı gerekebilir(Şekil 9b). Bu 
takdirde seri bağlanan kollektörlerin sayısı mümkün olduğu kadar az olmalıdır. 
 
Kollektör gruplarında üniform bir akış sağlayabilmek için, havuza gidiş ve dönüş borularının uzunluğu 
mümkün olduğunca eşit olmalıdır. 
 
Kollektördeki sıcaklık yükselmesinin eşit olamayacağı boru bağlantıları yapılması zorunluluğu varsa, 
herhangi bir kollektördeki en yüksek sıcaklık yükselmesi bir başka kollektördeki en düşük sıcaklık 
yükselmesinin iki katını aşmamalıdır. Bu şart boru bağlantılarının uygun tasarımı veya dengeleme 
vanaları ile sağlanabilir. Dengeleme vanaları, boru bağlantılarının akışı dengeleyemediği durumlarda 
kullanılabilir. 

 

Havuzdan Havuza 

Havuzdan Havuza 
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Kollektör gruplarının farklı yüksekliklerde olması durumlarda, yüksekliği düşük olan kollektördeki, 
suyun, yüksekliği fazla olan gruplardan geçtikten sonra havuza gitmesi sağlanmalıdır. Şekil 10’ da bu 
tip düzenleme görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 10. Değişik yüksekliklerdeki Kollektörlerin paralel bağlantısı için öngörülen boru bağlantısı[3] 

 
 
 
 
4. DOLAŞIM POMPASI 
 
Güneş enerjisi ile havuz ısıtma tesisleri kapalı sistemlerdir. Bu sistemlerde kollektör dönüş 
bağlantılarındaki su ile gidiş bağlantılarındaki su basınçları dengede olacağından suyu sistemde 
dolaştıracak pompanın gücünü belirleyecek en önemli faktör boru ve bağlantı parçalarının sürtünme 
direnci olacaktır. Pompanın yerinin belirlenmesinde ise sistemin tamamında yüksek basınç oluşması 
göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi takdirde sistemin herhangi bir bölümünde pompanın 
çalışmasından dolayı meydana gelecek vakum etkisi, sisteme tahliye vanasından hava girmesine 
sebep olur ve sistemdeki su dolaşımını engellenir[1,6]. 
 
 
 
 
5. HAVUZ SUYU ISITMA YÜKÜNÜN HESAPLANMASI 
 
Havuz suyunun ısıtma yükü, gelen güneş ışınımından elde edilen ısı kazancından daha az olan 
toplam ısı kaybına eşdeğerdir. Açık havuzlarda, havuz üzerine gelen ışınımdan önemli bir kazanç 
sağlanabilir. Bu kazanç için yatay düzleme gelen toplam güneş ışınımının en az % 85’ i havuz suyu 
tarafından absorbe  edilebilecek değer olarak kabul edilebilir[2]. 
 
Havuz suyunun toplam ısı kaybı, buharlaşma, ışınım ve taşınım kayıplarının toplamıdır. Bu ısı 
kayıplarının belirlenmesi, çevre hava sıcaklığı, rüzgar hızı, çevre havasının bağıl nemi veya su 
buharının kısmi basıncının bilinmesini gerektirir. 
 

 

 

H
av

uz
da

n 

H
av

uz
a 



   ________________________________________  285  _______ 
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
 

Isı kaybını daha önemsiz derecede etkileyen diğer faktörler ise; yüzücülerin meydana getirdiği 
türbülans (durgun bir havuz için dikkate alınmaz), havuz zemin ve yan duvarlarının iletim kaybı (zemin 
suyu yoksa ihmal edilebilir) ve yağmur kayıplarıdır ( yağmur suyunun fazla olması havuz suyu 
sıcaklığını düşüreceğinden ısı yüküne ilave yapılmalıdır). 
 
 
5.1 Açık Havuzlarda Buharlaşma Isı Kaybı 
 
Sakin hava şartlarındaki buharlaşma ısı kaybı aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanabilir[1,2,3]. 
 

qe = ( 5.64 + 5.96V0.3)( Pw – Pa )  (1) 
 
Burada; 
 qe   :  Havuz suyu buharlaşma ısı kaybı ( MJ / m2.gün ), 
 V0.3 :  Havuz suyu yüzeyinin 0.3 m üzerindeki yükseklikte rüzgar hızı  (m / s), 
  Pw :  “ Tw ” su sıcaklığındaki (0C) su buharının doyma basıncı (kPa), (Şekil 11 ‘den     elde 

edilebilir      veya  4  numaralı eşitlik yardımıyla    hesaplanabilir), 
 Pa : Havanın kısmi su buharı basıncı (kPa) dır. 
    
Havuz üzerindeki rüzgar hızı için aşağıdaki değerler alınabilir. 
 
 Şehir dışındaki yerler için  : V   =  0.30 x V0 
 Korunmuş yerler için          : V   =  0.15 x V0 
 
  V0    : Açık bir zeminde 10 m yükseklikteki normalize edilmiş rüzgar hızıdır. 
 
5.2. Kapalı Havuzlarda Buharlaşma Isı Kaybı  (qe) 
 
Kapalı havuzlardaki buharlaşma hızı, açık havuzlara göre, daha düşük değerlerde olacağından, 
buharlaşma ısı kaybı da düşer. Kapalı havuzlardaki buharlaşma ısı kaybı aşağıdaki eşitlikle 
hesaplanabilir[1,3,6]. 
 

qe = ( 5.64 + 5.96Vh ) ( Pw - Phk )  (2) 
 
Burada ; 
 
 qe    : Kapalı havuzdaki buharlaşma ısı kaybı (MJ / m2gün), 
 Vh  : Havuz su yüzeyi üzerindeki hava hızı (0.02 m/s ile 0.05 m/s arasında), 
 Phk : Kapalı havuz ortamındaki su buharı kısmi basıncı (kPa) dır. 
 
Su buharı kısmi basıncı (Phk) aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir: 
 

Phk = 
100

RhPs ×   (3) 

 
Burada; 
  
 Ps ; Ta= Tw  için  Ps = Pw  
 
eşitliği ile, Şekil  11‘ den  veya aşağıdaki eşitlikten elde edilir. 
 

Pw = 0.0045 + 0.0007178Tw – ( 2.649 x 10-6 )Tw
2 +( 6.944 x 10-7 )Tw

3  (4) 
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Şekil 11. Su sıcaklığı ile doyma buhar basıncının değişimi[3] 

 
Bağıl nem (RH) Şekil 12 ’den faydalanılarak bulunabilir. Havuzu kullanan kişilerin sayısı da 
buharlaşma ısı kaybını arttırır. Havuzu kullanan kişilerin sayısının buharlaşma kaybına olan etkisi, 
yaklaşık olarak, 1 m2’lik havuz yüzeyi için kişi başına  %1’ lik bir artıştır ( Durgun, kullanılmayan bir 
havuza göre). 
 
 

     

     

     

     

 
 

    

 
 
 
 

Şekil 12.  Yaş termometre ve kuru termometre sıcaklığı ile bağıl nem ilişkisi[3] 
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5.3. Işınım  Isı Kaybı (qr) 
               
Işınım ısı kaybı (qr) aşağıda verilen eşitliklerle hesaplanabilir[1,2,3,6]. 
 

 qr = 610
3600x24

 εw τ (Tw
4 – Ts

4) = 0.086εw hr (Tw – Ts)  (5) 

 
Burada ;  
 
 εw  : Suyun uzun dalga boyundaki yayıcılığı (εw = 0.95), 
 τ : Stefan – Boltzmann sabiti (τ = 5.67 x 10-8 W / m2K4), 
 hr   : Işınım ısı iletim katsayısı (W / m2K), 
 Tw  : Su sıcaklığı (K), 
 Ts   : Atmosfer sıcaklığı (K), dır. 

        Yukarıdaki eşitlikte kullanılan “hr” ve “Ts” aşağıda olduğu gibi belirlenebilir. 

 hr = τ( Tw
2 + Ts

2) (Tw + TS)≈(2.268 x 10-7)
3

sw

2
T  T




 +

  (6)  

“hr” değeri, ortalama sıcaklığa (tm) bağlı olarak Şekil 13 ‘den de doğrudan belirlenebilir. 

            Tm : Atmosfer ve su sıcaklıklarının ortalaması (oC), 
 Kapalı havuzlar için; Ts = Td ‘dir.   
 Td : Havuzu çevreleyen duvarların sıcaklığı (0C),  
 Açık havuzlar için ; Ts = Ta sε ’dir. 

 “εs” atmosfer yayıcılığı (çiğ noktası sıcaklığının (Tdp) fonksiyonudur ve aşağıdaki şekilde 
belirlenebilir) . 

 εs = 0.711 + 0.56(Tdp / 100 ) + 0.73( Tdp / 100 )2 

Tdp : Çiğ noktası sıcaklığı (0C),  
 Bulutlu atmosfer için; Ts = Ta ,  
 Açık atmosfer için ; Ts≈ Ta-20 alınabilir. 
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Şekil 13.  Işınım ısı iletim katsayısının (hr)ortalama sıcaklıkla (Tm)  değişimi[3] 

5.4. Taşınım Isı Kaybı  (qc) 
 
Çevre ortamına olan taşınım ısı kaybı (qc)(kapalı havuz için kapalı ortam havasına)  aşağıdaki eşitlikle 
hesaplanabilir[1,2,3,6]. 

qc = (3.1 + 4.1V)(Tw – Ta)=0.086(3.1 + 4.1V)(Tw – Ta) (MJ / m2 gün)  (7) 

Burada;    
 

V0,3 : Açık havuzlarda (dış havuzlarda) veya kapalı havuzlarda(iç havuzlarda)havuz   
üzerinde 0.3 m yükseklikteki rüzgar hızı ( m / s ), 

Tw     : Su sıcaklığı  ( 0C ), 
Ta    : Hava sıcaklığı ( 0C ),dır. 

Taşınım ısı kaybı, büyük oranda rüzgar hızına bağlıdır. 

Havuz zemininden de iletim ısı kayıpları olacaktır. Ancak bu kayıplar zeminin güneş enerjisi ısı 
kazancı ile dengeleneceğinden ihmal edilebilir. 
 
 
5.5. Takviye Suyundan Olan Isı Kaybı     (qbu) 
 
Buharlaşmadan dolayı azalan havuz suyunun takviyesi için havuza verilen suyun sıcaklığı (Tw) havuz 
suyu sıcaklığından (Tsb) düşük değerde olabileceğinden, bu suyun ısıtılması için gerekli olan ısı kaybı 
(qbu) aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir[1,2,3,4]. 

qbu = mbu . cp(Tsb - Tw)                                                                                       

qbu = qc/hfg. cp(Tsb - Tw) [J / m2gün] (8) 

Burada; 

qbu : Takviye suyunun ısıtılması için olan ısı kaybı (J / m2gün), 
mbu: Günlük buharlaşma debisi (kg / m2gün) (qc / hfg) 
cp   : Suyun sabit basınçtaki özgül ısısı (J / kg K), 
Tsb   : Buharlaşan havuz suyunun sıcaklığı ( 0C ), 
hfg   : Suyun buharlaşma gizli ısısı (MJ / kg), 

 
5.6 Güneş Işınımı Isı Kazancı (qs) 
 
Havuz zemini tarafından absorbe edilen ısı kazancı (qs) aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir[1,2,3]. 

qs  : ∝G İ  (9) 

Burada; 
qs    : Havuz tabanınca absorbe edilen güneş ışınımı (MJ / m2gün), 
∝ : Işınım absorblama yüzdesi ( açık renkli yüzeyler için % 85, koyu renkli   yüzeyler için 
         % 90) 
G İ   : Yatay düzlem üzerine gelen güneş ışınımı (MJ / m2gün) dır. 

Sürekli olarak kullanılan havuzlar için ışınım absorblama yüzdesi % 5 daha düşük alınabilir. 

5.7. Toplam Isı İhtiyacı  (QT) 

Ortalama sıcaklık  (Tm)  0C 
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QT = (qe + qr + qc + qbu) – (qs)  (10) 
 
SONUÇ 
 
Yukarıdaki açıklamalarda sonra, havuz suyu ısıtılmasının, başka bir enerji kaynağına ihtiyaç 
duyulmadan, güneş enerjisi ile rahatlıkla yapılabileceğini söyleyebiliriz.  
 
Günümüz ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda havuz suyu ısıtılması, havuzun 
bulunduğu mahalde güneş enerjili ısıtma sitemine yapılacak tek bir ısı değiştirici ilavesiyle mahalin 
sıcak su ihtiyacı ile aynı anda, başka ek bir donanım veya cihaza (ikinci bir pompa, kazan, şofben, vb,) 
ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla ve düşük bir maliyetle yapılabilir. 
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ÖZET 
 
İklim verileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji ve yük  hesaplamalarında en önemli 
parametrelerdendir. Bu çalışmada ASHRAE’nin son olarak yayımladığı ve güncelleştirdiği iklim verileri 
formatı temel alınarak Türkiye’nin tüm  illeri için ısıtma ve soğutma sistemlerinin yük hesaplamalarında 
kullanılacak yeni iklim verileri saptanmıştır. İklim verilerinin tespitinde uzun döneme ait yeni ölçülmüş  
meteorolojik değer olarak en az 12 yıllık saatlik veri setleri kullanılmıştır. Kış tasarım şartları olarak, 
kuru termometre sıcaklığı için %99.6 ve %99 frekans değerleri ve yaz tasarım şartları olarak da kuru 
termometre  sıcaklığı için %0.4, %1 ve %2 frekans değerleri ve bu değerlere karşılık gelen yaş 
termometre sıcaklık değerleri her il için ayrı ayrı tespit edilmiştir. Ayrıca her il için yıllık minimum ve 
maksimum kuru termometre sıcaklık değerleri ve bunların medyan ve standart sapma  değerleri 
çizelgelerde verilmiştir. Tespit edilen değerler, literatürde Türkiye’nin bazı illeri için verilen değerlerle 
karşılaştırılmıştır.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerji ile ilgili sistemlerin, özellikle ısıtma ve soğutma sistemlerinin, uygunluğu, enerji analizi, 
kapasitesinin belirlenmesi ve enerji tüketimi  iklimsel tasarım şartlarına dayanır. İklimsel tasarım 
şartları, belirli bir bölge veya yerdeki dış ortam hava özelliklerini gösteren tasarım amaçlı iklim verilerini 
içerir. İklimsel tasarım değerleri geçmişte ölçülmüş uzun dönem meteorolojik verilerin istatistiksel 
analizi sonucu belirlenir. Genelde, iklim verileri, ısıtma sistemleri için kış tasarım şartları ve soğutma 
sistemleri için yaz tasarım şartları olarak verilir. Kış tasarım şartları için kuru termometre sıcaklık 
değeri tek parametre olduğu için enerji analizi basittir. Fakat yaz tasarım şartları için sıcaklık ile birlikte 
nem ve güneş verileri gerektiğinden enerji analizi  karmaşık hale gelmektedir. 
 
Isıl yük hesaplamaları için en kötü dış hava şartlarını temsil eden dış ortam sıcaklık tasarım değerleri 
proje ve tasarım açısından en önemli parametrelerdir.   Tasarım sıcaklıklarının seçimi, yapılan 
projeye, tasarıma ve alınacak risk faktörüne göre farklılık gösterebilir. Dış ortam sıcaklık tasarım 
değerlerini belirlemek için kullanılan metotlar temel prensipte benzerdirler. Yaz ve Kış tasarım şartları 
olarak sıcaklık değerleri sırasıyla belirli bir tekerrür frekansına karşılık gelen maksimum ve minimum 
sıcaklıklar olarak tespit edilir [1]. 
 
Dış ortam tasarım değerleri binanın ısıl yüklerini ve ekonomik  tasarımı etkiler.  Dış tasarım şartlarının 
yanlış seçimi yanlış sonuçlar doğurur. Şayet çok katı ve  en uç değerler esas alınırsa, ekonomik 
olmayan ve aşırı büyük kapasitede sistem tasarımı yapılacaktır. İyimser dış ortam şartları ise düşük 
kapasitede tasarım sağlar, ancak konforda olumsuzluklara yol açar. 
  
Isıtma ve soğutma sistemlerinin ısıl hesaplamalarında farklı iklim verilerine olan ihtiyaca binaen 
ASHRAE 1997 yılında yürüttüğü bir proje ile, yeni iklimsel tasarım şartlarını geliştirmiş ve sonuçları 
ASHRAE Handbook-Fundemenatals 1997 Bölüm 26’da yayınlamıştır [2]. Böylelikle daha önce 
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ASHRAE Handbook-Fundemenatals 1993 Bölüm 24’te verilen sıcaklık tasarım değerleri 
güncelleştirilmiştir [3]. Daha önce sadece yaz ayları boyunca tespit edilen %1, %2.5 ve %5 frekans 
değerleri, yıllık %0.4, %1 ve %2 frekans değerleri ile değiştirilmiştir. Kış aylarında tespit edilen %99 ve 
%97.5 frekans değerlerinin yerini, yıllık %99.6 ve %99 değerleri almıştır. Böylelikle yaz ve kış ayları 
bölgeden bölgeye değiştiğinden, yıllık tekerrür etme olasılığı ile  bütün şehirler arasında homojenlik 
sağlanmıştır. Dolayısıyla ASHRAE’nin yeni önerdiği iklim verileri, mevsimsel veya aylık değerlerden 
ziyade yıllık  uç değerlere dayanmaktadır. 
 
ASHRAE, başta Amerika ve Kanada olmak üzere dünyadaki bir çok yerleşim yerleri için yeni iklimsel 
tasarım değerlerini frekans değerlerini kullanarak  belirlemiştir. Isıtma için, %99.6 ve %99 yıllık frekans 
değerlerine karşılık gelen kuru termometre sıcaklık değerlerini tasarım şartı olarak önermektedir. Buna 
göre yıllık 8760 saat içinde %99.6 frekans değeri için 35 saat, %99 frekans değeri için ise 88 saat 
tasarım değerinin altında olacaktır. Yıllık %0.4, %1 ve %2 frekans değerlerine  karşı gelen kuru 
termometre sıcaklıkları ve bunlara karşı gelen ortalama yaş termometre sıcaklıkları soğutmada 
tasarım şartları olarak önerilmektedir. Yıllık 8760 saat içinde %0.4 frekans değeri için 35 saat, %1 
frekans değeri için 88 saat ve %2 frekans değeri için 175 saat tasarım şartından büyük olacaktır[2].  
 
ASHRAE yeni önerdiği iklim verileri formatında yıllık minimum ve maksimum kuru termometre 
sıcaklıklarının ortalama, medyan ve standart sapma değerleri de mevcuttur. Yıllık uç değerlerin 
verilmesi, ısıtma ve soğutma yüklerinin karşılamasından ziyade  cihazın sürekli çalışması açısından 
tasarım için gerekli olabilir. Cihazın bu uç değerlerde de çalışması istenir. Ayrıca soğutma tasarım 
değerleri olarak ortalama günlük sıcaklık farkı değerleri de tablolarda verilmektedir.  Ortalama günlük 
sıcaklık farkı değerleri en sıcak aydaki  günlük minimum ve maksimum kuru termometre sıcaklık 
değerleri arasındaki farkların ortalamasıdır. 
 
Bu çalışmada,  ASHRAE’nin yeni önerdiği iklim verileri formatına uygun olarak Türkiye’nin 78 
meteorolojik istasyonu (İskenderun hariç tümü il merkezleridir.) için ısıtma ve soğutma tasarım 
koşulları  uzun dönem saatlik ölçüm değerlerine dayanılarak hesaplanmıştır. Türkiye’de tüm 
meteorolojik istasyonlarda yaş termometre sıcaklıkları sadece saat 7, 14 ve 21’de ölçülmektedir. 
Dolayısıyla saatlik yaş termometre sıcaklık değerleri mevcut değildir. Yaz tasarım koşulları olarak kuru 
termometre sıcaklığına karşı gelen ortalama yaş termometre sıcaklıklarının tespiti için aşağıdaki 
yöntem kullanılmıştır: 
 
Özgül nem özellikle yaz mevsiminde gün boyunca çok az değişmektedir. Özgül nem gün boyunca 
önemli bir değişim göstermemekte ve dolayısıyla gün boyunca sabit kabul edilebilir [4,5]. Ölçülmüş 
bağıl nem ve kuru termometre sıcaklık değerleri kullanılarak  saat 7, 14 ve 21 için özgül nem değerleri 
psikrometrik denklemler [3] yardımıyla hesaplanmıştır. Daha sonra dış ortam kuru termometre 
sıcaklığı ve saat 14’teki özgül nem değerleri kullanılarak yaş termometre değeri psikrometrik 
denklemler yardımıyla belirlenmiştir.  
 
 
 
 
2. TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUM 
 
Ülkemizde ısıtma yükü hesapları TS 2164 Standardına göre yapılmaktadır.  Binalarda ısı kaybı 
hesabında kullanılan dış ortam sıcaklık değerleri il ve ilçeler için Makine Mühendisleri ve Bayındırlık 
Bakanlığı yayınlarında verilmektedir [6,7]. Benzer şekilde yaz tasarım şartları Özkul [8] tarafından ve 
Bayındırlık Bakanlığı yayınında verilmektedir[7]. Mevcut  geçerli kış tasarım değerleri 40 yıl önce tespit 
edilmiş değerler [9] olup hala  güncellenmemiştir. Tasarım değerleri en uç değerlere göre tespit 
edilmiş olup tek bir risk faktörüne göre hesaplanmışlardır. Kış tasarım değerleri tüm il ve ilçeler için 
mevcut olmasına rağmen bazı iller için yaz tasarım şartları mevcut literatürde  bulunmamaktadır. 
 
Yeni iklim verilerine olan ihtiyacın ortaya çıkmasıyla Türkiye için iklim verileri üzerine az olmakla 
birlikte bazı çalışmalar yapılmıştır: Kılkış ve Arınç [10] DIN 4701-1983 Standardına göre ısıtma yükü 
hesaplarında kullanılacak yeni dış hesap sıcaklıkları üzerine bir çalışma yapmışlardır. Çalışma 
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sonuçlarını TS 2164’te verilen geçerli sıcaklık değerleri ile karşılaştırmışlardır. İleri ve Üner [11]  
Türkiye’nin 23 ili için ASHARE 1993’e göre kış tasarım şartı için %99 ve %97.5 frekans değerlerini ve 
yaz tasarım şartları için %1, %2.5 ve %5 frekans değerlerini tespit etmişlerdir. İleri ve Üner 
çalışmalarında toplam 7 yıllık saatlik kuru termometre sıcaklık değerlerini kullanmışlardır. Türkiye’de 
tesisat mühendisliği alanındaki proje hesaplarında kullanılmak üzere Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği (TTMD) tarafından desteklenen Türkiye iklim verileri projesi yürütülmüştür[ 12].  İkim 
verilerinin tespitinde ASHRAE’nin en son önerdiği iklim formatı esas alınmasına rağmen, sadece 6 
meteorolojik istasyon için saatlik sıcaklık değerleri kullanılmıştır. Bulut ve ark. [13] Adana ili için 
binalarda enerji analizinde kullanmak üzere detaylı meteorolojik değerler tespit etmişlerdir.  Bu 
çalışmada derece-gün ve bin değerlerinin yanında ASHRAE’nin yeni iklim verileri formatına uygun 
olarak yaz ve kış tasarım şartları da hesaplanmıştır. Biçer ve ark. [14]  meteorolojik değer olarak kış 
mevsimi için Ocak, Şubat ve Aralık aylarına ait en düşük sıcaklık ortalamalarının ortalaması, yaz 
şartları için ise Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait en yüksek sıcaklık ortalamalarını 
alarak Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa ve Mardin illeri için yeni dış sıcaklık değerleri tespit 
etmişlerdir. 
 
 
 
 
3. KULLANILAN METEOROLOJİK VERİ SETİ 
 
Yaz ve kış tasarım şartı olarak tespit edilecek iklim verilerinin doğruluğu ve güvenirliği meteorolojik 
ölçüm verilerine bağlıdır.  Meteorolojik ölçüm değerlerinin uzun bir dönemi kapsaması ve yeni 
ölçülmüş değerler olması gerekir. Ölçüm periyodunun  uzun olması sonuçların daha iyi, ikna edici ve 
güvenli olmasını sağlar [1]. Fakat mühendislik uygulamalarında seçilmiş meteorolojik istasyon için 
mevcut olan ölçüm verilerine göre çalışmalar yapılmaktadır. ASHRAE iklim verilerinin tespiti için en az 
12 yıllık saatlik ölçüm değerlerinin olması gerektiğini ifade etmektedir[2].  Bu çalışmada 1981-1998 
yılları arası en az 13 yıllık saatlik ölçüm değerleri kullanılmıştır. Ham meteorolojik ölçüm değerleri 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden Disket içerisinde temin edilmiştir [15]. Ele alınan 
meteorolojik istasyonlara ve meteorolojik veri setine ait bilgiler Çizelge 1’de verilmiştir. 
 
 
 
 
4. ISITMA İÇİN DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ 
 
Isıtma için yeni dış ortam sıcaklık değerleri ASHRAE’nin en son önerdiği formata uygun olarak yıllık 
frekans değerlerine göre her bir meteorolojik istasyon için ayrı ayrı tespit edilmiştir.  Çizelge 2’de 
Türkiye için ısıtma tasarım şartları verilmiştir. Çizelgede kuru termometre sıcaklık değerleri için 99.6% 
ve 99% yıllık toplam frekans değerleri ve yıllık minimum (min) kuru termometre sıcaklık değerlerinin  
ortalaması (ort.), medyanı ve standart sapması (StD) verilmiştir. Ağrı, Erzurum, Ardahan, ve Kars 
%99.6 frekans değerlerinde en düşük dış ortam tasarım sıcaklıklarına sahiptirler. Ağrı, Erzurum, 
Ardahan, ve Kars  illeri için %99.6 frekans değerleri sırasıyla, –28 oC, -26.2 oC, -25.7 oC ve –23.7 
oC’dir.  İskenderun (5.2 oC), Mersin (3.3 oC), Adana (1.9 oC) ve Antalya (1.8 oC) %99.6 frekans 
değerlerinde maksimum dış ortam tasarım değerlerine sahip  meteorolojik istasyonlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  Şekil 1 ve 2’de  ısıtma tasarım şartı olarak kuru termometre sıcaklıklarının %99.6 ve 
%99 frekans değerlerinin Türkiye haritası üzerinde değişimi eş sıcaklık eğrileri kullanılarak 
gösterilmiştir. Şekillerden de görüleceği gibi düşük dış ortam sıcaklık tasarım değerleri daha çok Doğu 
ve Kuzey Doğu Anadolu Bölgelerinde görülmektedir. Kıyı bölgelerinde ise iç bölgelere göre daha 
yüksek dış ortam sıcaklık tasarım değerleri mevcuttur.  
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Çizelge 1. Ele alınan meteorolojik istasyonlar ve kullanılan meteorolojik veri setine ait bilgiler 
 

 Saatlik Kuru Termometre 
Sıcaklığı [oC] Bağıl Nem [%] 

İL Boylam Enlem Yükselti 
[m] Ölçüm Aralığı Toplam Yıl Ölçüm 

Aralığı Toplam Yıl 

Adana 35.18 36.59 20 1983-1998 16 1981-1996 16 
Adapazarı 30.25 40.47 30 1982-1998 17 1982-1998 17 
Adıyaman 38.17 37.45 678 1981-1998 18 1981-1998 18 
Afyon 30.32 38.45 1034 1981-1998 18 1981-1998 18 
Ağrı 43.08 39.31 1585 1981-1998 18 1981-1998 18 
Aksaray 34.03 38.23 980 1981-1998 18 1981-1998 18 
Amasya 35.51 40.39 412 1981-1998 18 1981-1998 18 
Ankara 32.53 39.57 894 1983-1995 13 1981-1995 15 
Antakya 36.07 36.15 100 1983-1998 16 1981-1996 16 
Antalya 30.42 36.53 42 1983-1998 16 1981-1995 15 
Ardahan 42.42 41.08 1829 1981-1998 17 1981-1998 18 
Artvin 41.49 41.10 597 1981-1998 18 1981-1998 18 
Aydın 27.50 37.51 57 1983-1998 16 1983-1998 16 
Balıkesir 27.52 39.39 147 1983-1997 15 1983-1997 15 
Bartın 32.21 41.38 30 1981-1998 18 1981-1998 18 
Batman 41.10 37.52 540 1983-1998 15 1983-1998 16 
Bayburt 40.15 40.16 1550 1981-1998 18 1981-1998 18 
Bilecik 29.58 40.09 526 1981-1998 17 1981-1998 18 
Bingöl 40.30 38.52 1177 1981-1998 18 1981-1998 17 
Bitlis 42.06 38.22 1559 1981-1998 18 1981-1998 18 
Bolu 31.36 40.44 742 1981-1998 18 1981-1998 18 
Burdur 30.20 37.40 967 1981-1998 18 1981-1998 18 
Bursa 29.04 40.11 100 1983-1998 16 1983-1998 16 
Çanakkale 26.24 40.08 3 1981-1998 17 1981-1998 17 
Çankırı 33.37 40.36 751 1981-1995 13 1981-1995 15 
Çorum 34.58 40.33 798 1981-1998 18 1981-1998 18 
Denizli 29.05 37.47 428 1983-1998 16 1983-1998 16 
Diyarbakır 40.12 37.55 660 1983-1998 16 1981-1996 16 
Edirne 26.34 41.40 48 1983-1998 16 1983-1998 16 
Elazığ 39.13 38.40 1105 1981-1998 18 1981-1998 18 
Erzincan 39.30 39.44 1215 1981-1998 18 1981-1998 18 
Erzurum 41.16 39.55 1869 1983-1998 14 1983-1998 16 
Eskişehir 30.31 39.46 800 1983-1998 15 1991-1998 8 
Gaziantep 37.22 37.05 855 1983-1998 16 1981-1996 16 
Giresun 38.24 40.55 38 1981-1998 18 1981-1998 18 
Gümüşhane 39.27 40.27 1219 1981-1998 18 1981-1998 18 
Hakkari 43.46 37.34 1720 1981-1998 18 1981-1998 18 
Iğdır 44.02 39.56 858 1981-1998 16 1981-1998 16 
İskenderun* 36.07 36.37 3 1981-1998 18 1981-1998 18 
Isparta 30.33 37.45 997 1981-1998 18 1981-1998 18 

 

* İskenderun il olmamasına rağmen gerek nüfus ve gerekse saatlik ölçüm değerlerine sahip olduğu için bu 
çalışmada ele alınmıştır. 
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Çizelge 1. (Devam) Ele alınan meteorolojik istasyonlar ve kullanılan meteorolojik veri setine ait bilgiler 
 
 Saatlik Kuru Termometre 

Sıcaklığı [oC] Bağıl Nem [%] 

İL Boylam Enlem Yükselti 
[m] Ölçüm Aralığı Toplam Yıl Ölçüm 

Aralığı Toplam Yıl 

İstanbul 29.05 40.58 39 1983-1998 16 1981-1996 16 
İzmir 27.10 38.24 25 1983-1998 16 1981-1996 16 
K.Maraş 36.56 37.36 549 1984-1998 15 1983-1998 16 
Karaman 33.14 37.11 1025 1981-1998 18 1981-1998 18 
Kars 43.05 40.36 1775 1983-1998 15 1983-1998 16 
Kastamonu 33.46 41.22 791 1981-1998 18 1981-1998 18 
Kayseri 35.29 38.43 1068 1983-1998 16 1981-1996 16 
Kilis 37.05 36.44 638 1981-1998 17 1981-1998 18 
Kırıkkale 33.30 39.50 725 1981-1995 15 1981-1995 15 
Kırklareli 27.13 41.44 232 1981-1998 18 1981-1998 18 
Kırşehir 34.10 39.08 985 1981-1995 15 1981-1995 15 
Kocaeli 29.54 40.46 76 1981-1998 18 1981-1998 18 
Konya 32.30 37.52 1028 1983-1998 16 1981-1996 16 
Kütahya 29.58 39.24 969 1981-1998 17 1981-1998 18 
Malatya 38.18 38.21 998 1983-1998 16 1983-1998 16 
Manisa 27.26 38.36 71 1983-1998 16 1983-1998 16 
Mardin 40.44 37.18 1080 1983-1998 16 1983-1998 16 
Mersin 34.36 36.49 5 1983-1998 16 1983-1998 16 
Muğla 28.21 37.12 646 1983-1998 16 1981-1996 16 
Muş 41.31 38.44 1283 1981-1998 18 1981-1998 18 
Nevşehir 34.40 38.25 1260 1981-1998 18 1981-1998 18 
Niğde 34.40 37.59 1208 1981-1998 18 1981-1998 18 
Ordu 37.52 40.59 4 1981-1998 18 1981-1998 18 
Rize 40.30 41.02 4 1983-1998 16 1981-1996 16 
Samsun 36.20 41.17 44 1983-1998 16 1981-1996 16 
Siirt 41.56 37.56 875 1981-1998 18 1981-1998 18 
Sinop 35.10 42.02 32 1981-1998 18 1981-1998 18 
Sivas 37.01 39.49 1285 1983-1998 16 1983-1998 16 
Şanlıurfa 38.46 37.08 547 1983-1998 16 1980-1993 14 
Tekirdağ 27.29 40.59 4 1983-1998 16 1983-1998 16 
Tokat 36.54 40.18 608 1981-1998 17 1981-1998 18 
Trabzon 39.43 41.00 30 1983-1998 16 1981-1996 16 
Tunceli 39.32 39.06 979 1981-1998 18 1981-1998 18 
Uşak 29.29 38.40 919 1981-1998 18 1981-1998 18 
Van 43.41 38.28 1725 1983-1998 16 1981-1995 15 
Yalova 29.16 40.39 2 1981-1998 18 1981-1998 18 
Yozgat 34.49 39.50 1298 1983-1998 16 1983-1998 16 
Zonguldak 31.48 41.27 136 1981-1998 18 1981-1998 18 
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Çizelge 2.  Türkiye için ısıtma tasarım şartları 
 

İL Isıtma KT [oC] Min KT [oC]  İL Isıtma KT [oC] Min KT [oC] 
99.6% 99% Ort. Medyan StD  99.6% 99% Ort. Medyan StD 

Adana 1.9 3.2 -1.2 -1.1 1.6  Isparta -7.9 -6.4 -12.4 -11.8 2.8 
Adapazarı -2.1 -1.1 -5.5 -5.9 2.1  İstanbul -1.1 -0.3 -3.6 -3.0 2.2 
Adıyaman -2.6 -1.3 -5.2 -4.9 2.5  İzmir 1.0 1.9 -1.4 -1.4 1.6 
Afyon -9.8 -8.0 -15.2 -15.6 2.6  K. Maraş -2.4 -1.2 -5.7 -5.5 2.3 
Ağrı -28 -25.4 -33.5 -33.2 3.8  Karaman -12.5 -10.1 -17.9 -18.2 5.1 
Aksaray -11.2 -9.1 -15.7 -15.1 5.1  Kars -23.7 -21.0 -28.5 -28.9 2.2 
Amasya -6.4 -4.7 -10.7 -9.3 3.9  Kastamonu -10.4 -8.2 -14.7 -14.6 2.5 
Ankara -9.4 -7.8 -12.6 -12.0 3.2  Kayseri -16.2 -13.2 -20.5 -20.0 4.2 
Antakya 0.3 1.7 -2.6 -2.8 1.5  Kilis -0.8 0.2 -4.4 -4.3 2.4 
Antalya 1.8 2.8 -0.8 -0.8 1.3  Kırıkkale -8.9 -7.4 -12.6 -11.1 3.6 
Ardahan -25.7 -23 -31 -31.5 3.0  Kırklareli -6.6 -5.0 -9.6 -9.0 2.3 
Artvin -5.1 -3.9 -8.2 -8.1 1.9  Kırşehir -12.3 -9.9 -16.9 -17.1 4.3 
Aydın -0.5 0.5 -3.2 -3.0 1.4  Kocaeli -1.4 -0.5 -4.0 -4.2 2.0 
Balıkesir -3.8 -2.6 -7.7 -7.2 2.7  Konya -11.6 -9.6 -15.7 -15.2 4.8 
Bartın -4.8 -3.2 -9.6 -8.1 3.3  Kütahya -9.5 -7.8 -14.9 -13.7 3.1 
Batman -6.5 -4.7 -9.8 -7.7 4.4  Malatya -8.4 -6.7 -11.9 -11.7 2.7 
Bayburt -18.9 -16.5 -23.9 -24.5 3.3  Manisa -1.9 -0.8 -4.9 -4.4 1.6 
Bilecik -5.4 -4.2 -9.2 -9.4 2.5  Mardin -4.5 -3.2 -8.3 -8.0 2.9 
Bingöl -12.7 -10.8 -16.7 -16.2 4.6  Mersin 3.3 4.4 0.5 1.0 1.9 
Bitlis -13.0 -10.8 -17.2 -17.2 3.5  Muğla -3.3 -2.1 -5.9 -5.6 1.7 
Bolu -9.8 -7.8 -15.3 -15.3 3.3  Muş -21.6 -18.9 -26.8 -27.0 5.0 
Burdur -6.1 -4.9 -10.0 -9.6 1.6  Nevşehir -11.6 -9.5 -16.2 -16.4 3.7 
Bursa -3.4 -2.0 -8.0 -6.3 3.9  Niğde -12.9 -10.6 -17.7 -17.3 4.2 
Çanakkale -2.4 -1.3 -4.9 -4.7 1.7  Ordu -0.4 0.5 -3.0 -3.2 1.8 
Çankırı -10.8 -8.9 -14.7 -14.3 3.5  Rize -0.2 0.7 -2.7 -3.0 1.7 
Çorum -10.9 -8.7 -16.0 -15.5 4.3  Samsun -0.8 0.2 -3.2 -3.3 1.9 
Denizli -2.4 -1.4 -5.8 -5.1 2.0  Siirt -5.7 -3.8 -8.6 -8.1 4.0 
Diyarbakır -8.7 -6.4 -12.1 -11.2 5.2  Sinop 0.2 1.1 -2.1 -1.9 2.1 
Edirne -7.3 -5.5 -10.9 -9.6 3.8  Sivas -17.2 -14.4 -21.8 -22.0 3.4 
Elazığ -8.9 -7.4 -12.3 -11 3.8  Şanlıurfa -1.6 -0.3 -4.6 -4.8 2.4 
Erzincan -14.4 -12.1 -18.5 -18.3 4.1  Tekirdağ -3.8 -2.6 -7.0 -6.4 2.3 
Erzurum -26.2 -23.1 -31.9 -33.0 4.1  Tokat -8.5 -6.4 -13.5 -11.3 4.8 
Eskişehir -9.8 -8.2 -15.5 -16.1 2.2  Trabzon -0.1 0.9 -2.4 -2.4 1.7 
Gaziantep -4.5 -3.1 -7.9 -7.4 2.4  Tunceli -12.5 -10.2 -16.5 -15.3 4.5 
Giresun 0.2 1.0 -1.7 -1.6 1.5  Uşak -6.3 -4.9 -10.0 -9.8 1.9 
Gümüşhane -13.4 -11.1 -18.0 -17.8 3.6  Van -13.4 -11.6 -17.7 -17.8 3.7 
Hakkari -14.2 -12.4 -17.8 -16.8 2.7  Yalova -1.0 -0.1 -4.7 -4.6 2.2 
Iğdır -12.5 -10.7 -16.3 -15.9 3.7  Yozgat -13.2 -10.9 -17.3 -17.4 2.8 
İskenderun 5.2 6.4 2.2 2.4 1.9  Zonguldak -1.3 -0.4 -4.0 -3.9 1.7 
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Şekil 1. Isıtma tasarım  şartları olarak %99.6 frekans değerlerinin kuru termometre eş sıcaklık eğrileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2. Isıtma tasarım  şartları olarak %99 frekans değerlerinin kuru termometre eş sıcaklık eğrileri 

 
 
 
 
5. SOĞUTMA İÇİN DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ 
 
Soğutmada tasarım şartları olarak kuru termometre (KT) sıcaklığı için %0.4, %1 ve %2 yıllık frekans 
değerleri ve bu sıcaklıklara karşı gelen ortalama yaş termometre (YT) sıcaklık değerleri 78 
meteorolojik istasyon için hesaplanmıştır.  Çizelge 3’te yaz tasarım şartları verilmiştir. Değişik risk 
faktörlerinde frekans değerleri ile birlikte yıllık maksimum (max) kuru termometre sıcaklığının 
ortalaması (ort.), medyanı ve standart sapması (StD) ve günlük sıcaklık farkı değerleri  de Çizelgede 
yer almaktadır. Ardahan, Sinop ve Rize %0.4  risk faktöründe minimum dış ortam kuru termometre 
sıcaklık değerlerine sahiptirler. Bu illerin dış ortam kuru termometre sıcaklık değerleri sırasıyla 26.6 oC, 
27.4 oC ve 27.6 oC’dir. %0.4 risk faktörü olarak maksimum dış ortam tasarım kuru termometre sıcaklık 
değerlerinin Batman (40.8 oC), Şanlıurfa (40.0 oC) ve Diyarbakır’da  (39.7 oC) olduğu görülmektedir. 
Maksimum günlük sıcaklık farkının Batman’da 18.2 oC, minimum günlük sıcaklık farkı Giresun ve 
İskenderun’da 6.1 oC olarak tespit edilmiştir. 
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Çizelge 3. Türkiye için soğutma tasarım değerleri 
 

İL 
Soğutma KT/YT [oC]  

0.4% 1% 2% Max KT [oC] Günlük KT 
Sıcaklık 

Farkı [oC] KT YT KT YT KT YT Ort. Medyan StD 
Adana 36.4 21.2 34.9 21.5 33.8 21.9 40.5 40.8 1.2 11.0 
Adapazarı 32.4 22.8 30.6 22.3 29.2 21.9 37.1 36.6 1.6 11.3 
Adıyaman 39.4 21.5 38.3 21.3 37.2 21.1 42.0 41.9 1.6 14.4 
Afyon 32.0 19.5 30.7 19.2 29.2 18.8 35.0 35.1 1.4 15.2 
Ağrı 31.8 20.8 30.4 20.5 28.9 20.0 34.7 35.1 1.6 17.9 
Aksaray 33.0 20.5 31.7 20.0 30.4 19.6 36.4 36.2 1.1 14.8 
Amasya 34.5 19.8 32.6 19.4 31.0 19.0 39.5 39.6 1.5 15.5 
Ankara 33.0 18.5 31.4 18.3 29.9 18.0 36.3 36.2 1.5 14.5 
Antakya 35.0 20.8 32.9 21.0 31.5 21.6 40.5 40.8 1.6 9.0 
Antalya 37.7 21.1 35.9 21.0 34.1 20.8 41.8 41.7 1.1 13.1 
Ardahan 26.6 17.9 25.1 17.4 23.5 16.9 30.8 30.7 1.6 16.3 
Artvin 30.0 18.4 27.8 18.0 26.1 17.6 36.5 36.0 2.0 9.4 
Aydın 37.8 23.2 36.4 23.0 35.1 22.7 41.6 41.6 1.6 16.1 
Balıkesir 34.6 21.8 32.7 21.4 31.3 21.1 39.1 39.4 1.8 12.9 
Bartın 30.9 20.9 29.3 20.6 27.9 20.6 35.8 35.2 2.4 13.0 
Batman 40.8 23.9 39.7 23.7 38.5 23.3 43.4 43.5 1.4 18.2 
Bayburt 29.7 17.8 28.1 17.3 26.4 16.9 33.3 33.4 1.0 16.4 
Bilecik 31.9 20.8 30.3 20.3 28.8 19.9 36.4 36.3 1.5 12.8 
Bingöl 36.2 20.8 35.1 20.6 33.8 20.2 39.0 39.2 1.3 16.2 
Bitlis 32.3 20.1 31.2 19.8 29.9 19.5 34.9 35.0 1.3 15.8 
Bolu 30.6 19.4 28.9 19.3 27.3 19.0 35.4 35.4 1.7 14.7 
Burdur 33.5 19.1 32.3 18.9 31.1 18.6 36.3 36.2 0.8 15.0 
Bursa 33.5 20.4 32.0 20.3 30.7 20.1 37.7 37.3 1.6 13.7 
Çanakkale 32.3 23.7 31.0 23.3 30.0 22.9 35.6 35.6 1.8 10.8 
Çankırı 33.5 20.6 31.8 20.2 30.2 19.8 37.4 37.8 1.8 17.9 
Çorum 32.2 18.8 30.4 18.3 28.8 17.9 35.9 35.8 1.4 17.6 
Denizli 36.0 21.9 34.8 21.8 33.6 21.6 38.9 38.8 1.4 13.9 
Diyarbakır 39.7 22.3 38.7 22.0 37.5 21.7 42.1 42.5 1.2 17.1 
Edirne 34.0 21.9 32.8 21.6 31.5 21.1 37.7 37.7 2.1 14.7 
Elazığ 35.8 19.8 34.6 19.6 33.3 19.3 38.6 38.8 1.3 15.3 
Erzincan 33.6 20.8 32.1 20.5 30.8 20.1 36.6 36.9 1.2 16.0 
Erzurum 29.5 18.0 28.1 17.8 26.7 17.3 32.6 32.3 1.3 17.6 
Eskişehir 32.4 18.4 30.7 18.2 29.2 17.9 35.9 36.0 1.7 17.1 
Gaziantep 36.7 21.0 35.8 20.9 34.7 20.7 39.6 39.5 1.2 14.9 
Giresun 27.7 22.6 26.8 22.7 26.0 22.5 31.4 30.9 2.0 6.1 
Gümüşhane 32.2 18.4 30.0 17.9 27.9 17.6 36.3 36.1 2.0 15.0 
Hakkari 32.0 20.1 30.9 19.8 29.8 19.3 34.6 34.7 1.6 12.4 
Iğdır 34.9 21.1 33.8 20.8 32.6 20.4 38.3 38.0 1.4 16.0 
İskenderun 31.8 23.0 30.7 23.6 30.1 24.0 36.5 36.2 1.8 6.1 
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Çizelge 3. (Devam) Türkiye için soğutma tasarım değerleri 
 

İL 
Soğutma  KT/YT [oC]  

0.4% 1% 2% Max KT [oC] Günlük KT 
Sıcaklık 

Farkı [oC] KT YT KT YT KT YT Ort. Medyan StD 
Isparta 32.6 19.6 31.3 19.3 30.1 18.9 35.1 35.0 1.0 15.8 
İstanbul 30.4 21.9 29.2 21.6 28.1 21.4 34.6 33.7 2.1 9.0 
İzmir 35.2 22.8 33.8 22.5 32.6 22.3 39.0 38.6 1.3 10.7 
K. Maraş 37.6 22.3 36.3 22.2 34.9 21.9 40.2 40.0 1.7 13.6 
Karaman 33.3 19.4 32.0 19.2 30.7 18.9 36.7 36.7 1.1 16.3 
Kars 28.5 20.1 27.0 19.6 25.5 19.3 31.8 31.8 1.4 16.6 
Kastamonu 31.1 19.5 29.4 19.0 27.7 18.5 35.3 35.2 1.6 15.8 
Kayseri 33.3 20.5 31.8 20.1 30.3 19.7 36.8 36.8 1.5 18.9 
Kilis 37.7 19.6 36.5 19.5 35.3 19.2 40.8 40.4 1.7 15.3 
Kırıkkale 33.6 20.1 31.9 19.7 30.5 19.3 36.8 36.9 1.3 14.2 
Kırklareli 33.4 21.8 31.9 21.3 30.6 20.9 37.3 37.3 2.3 13.4 
Kırşehir 32.0 20.6 30.6 20.2 29.2 19.9 35.4 35.5 1.1 14.2 
Kocaeli 32.3 22.1 30.7 21.7 29.4 21.4 36.6 36.0 1.6 10.3 
Konya 32.7 19.0 31.3 18.8 30.0 18.6 35.5 35.6 1.1 14.1 
Kütahya 31.5 17.8 29.9 17.4 28.5 17.1 35.0 34.8 1.6 15.5 
Malatya 36.0 20.7 34.7 20.3 33.4 20.0 39.2 39.7 1.7 14.5 
Manisa 37.3 21.9 35.9 21.7 34.6 21.5 41.5 41.9 1.7 14.1 
Mardin 36.5 20.5 35.5 20.4 34.4 20.1 39.4 39.5 1.1 10.4 
Mersin 31.1 25.6 30.5 25.8 30.0 25.8 35.1 34.9 1.7 6.5 
Muğla 35.5 20.7 34.2 20.5 33.0 20.3 38.2 38.3 1.4 13.8 
Muş 34.2 20.6 33.0 20.3 31.7 19.9 37.4 37.5 1.3 17.0 
Nevşehir 31.1 19.0 29.5 18.6 28.1 18.2 34.4 34.3 1.3 15.3 
Niğde 31.4 19.3 30.1 19.0 28.9 18.7 34.8 34.8 1.3 14.8 
Ordu 28.6 23.3 27.8 23.2 27.0 22.9 32.4 31.3 2.3 8.2 
Rize 27.6 22.3 26.9 22.3 26.3 22.0 32.1 31.7 1.9 6.7 
Samsun 27.8 22.6 27.0 22.8 26.3 22.7 32.2 32.0 1.5 7.3 
Siirt 38.1 21.2 37.1 21.0 36.1 20.7 40.7 41.0 1.3 13.5 
Sinop 27.4 21.1 26.5 21.1 25.6 20.9 30.4 30.2 1.2 6.3 
Sivas 31.7 18.8 29.9 18.5 28.2 18.1 35.3 34.9 1.8 16.3 
Şanlıurfa 40.0 22.1 39.1 21.7 38.0 21.4 42.5 42.6 1.2 14.2 
Tekirdağ 29.1 22.9 28.0 22.8 27.2 22.6 33.9 33.5 1.5 9.1 
Tokat 32.6 20.3 31.0 19.7 29.4 19.3 37.3 37.0 1.6 14.4 
Trabzon 27.7 23.0 26.9 22.9 26.2 22.6 31.6 30.5 2.7 6.3 
Tunceli 36.3 21.1 35.1 20.9 33.9 20.7 38.9 39.2 1.3 15.5 
Uşak 32.8 19.7 31.6 19.4 30.4 19.2 35.8 36.0 1.4 14.8 
Van 29.6 18.7 28.5 18.4 27.5 18.1 32.7 32.8 1.9 13.2 
Yalova 30.2 22.8 29.0 22.7 28.0 22.5 35.0 34.5 2.1 11.4 
Yozgat 30.0 19.7 28.4 19.4 26.8 19.0 33.2 33.3 1.5 13.5 
Zonguldak 27.7 19.6 26.2 19.5 25.0 19.5 32.4 32.4 1.6 6.9 
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Ele alınan tüm meteorolojik istasyonlar için soğutma tasarım şartları olarak dış ortam kuru termometre 
sıcaklık değerleri ve bunlara karşı gelen ortalama yaş termometre sıcaklıkların %0.4, %1 ve %2 
frekans değerleri psikrometrik diyagram üzerindeki gösterimi sırasıyla Şekil 3, 4 ve 5’te verilmiştir. 
Şekillerden de görülebileceği gibi yaz tasarım şartları diyagramın belli bir bölgesinde değil diyagram 
üzerinde dağınık olarak bulunmaktadır. Şekil 6, 7 ve 8’de ise Türkiye’nin her bir bölgesini temsil 
edecek illerin yaz tasarım şartları psikrometrik diyagram üzerinde havanın diğer psikrometrik özellikleri 
ile birlikte gösterilmiştir.  

 
 
Şekil 3. Türkiye için soğutma tasarım şartı olarak %0.4 frekans değerlerinin psikrometrik diyagramda 

dağılımı 

Batman Şanlıurf
 

Kilis 

Ardaha
 

Mersin Kütahy
 

Ordu 

Trabzo
 

Aydın 

Çanakkale 

İzmir 

Sinop 

Bayburt 
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Şekil 4. Türkiye için soğutma tasarım şartı olarak %1 frekans değerlerinin psikrometrik diyagramda 
gösterimi 

 

Batman 
Şanlıurf

 

Kilis 

Ardaha
 

Mersin Kütahy
 

Giresun 
Trabzo

 

Aydın 

Çanakkale 

İzmir 

Sinop 

Bayburt 
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Şekil 5. Türkiye için soğutma tasarım şartı olarak %2 frekans değerlerinin psikrometrik diyagramda 

gösterimi 
 

Batman 
Şanlıurf

 

Kilis 

Ardaha
 

Mersin 
Kütahy

 

Giresun 

Ordu 

Aydın 

İskenderun 

İzmir 

Sinop 
Bayburt 

Elazığ 

Zongulda
 



   ________________________________________  305  _______ 
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
 

 
Şekil 6. Bazı iller için %0.4 frekans değerinin psikrometrik diyagramda gösterimi 

 
Şekil 7. Bazı iller için %1 frekans değerinin psikrometrik diyagramda gösterimi 

Erzurum 

KT : Kuru Termometre Sıcaklığı [oC] 
YT : Yaş Termometre Sıcaklığı [oC] 
Tc  : Çiğ Noktası Sıcaklığı [oC] 
BN : Bağıl Nem [%] 
W   : Özgül Nem [gr/kg-kuru hava] 
v    : Özgül Hacim [m3/kg] 
h    : Entalpi [kJ/kg] 

Adana 

Ankara 

Diyarbakır 

İzmir İstanbul 

Samsun 

KT : Kuru Termometre Sıcaklığı [oC] 
YT : Yaş Termometre Sıcaklığı [oC] 
Tc  : Çiğ Noktası Sıcaklığı [oC] 
BN : Bağıl Nem [%] 
W  : Özgül Nem [gr/kg-kuru hava] 
v    : Özgül Hacim [m3/kg] 
h    : Entalpi [kJ/kg] 

Adana 

Ankara 

Diyarbakır 
Erzurum 

İzmir İstanbul 

Samsun 
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Şekil 8. Bazı iller için %2 frekans değerinin psikrometrik diyagramda gösterimi 

 
%0.4 risk faktörüne ait kuru termometre  eş sıcaklık eğrileri Türkiye haritası üzerinde Şekil 9’da 
gösterilmiştir. Maksimum kuru termometre sıcaklıkların Güney Doğu Anadolu Bölgesinde, minimum 
kuru termometre sıcaklık değerlerinin Doğu ve Kuzey Doğu Anadolu Bölgelerinde olduğu  
görülmektedir. %0.4 risk faktörüne ait yaş termometre eş sıcaklık eğrileri Şekil 7’de gösterilmiştir. Kuru 
termometre sıcaklığı ve buna karşı gelen ortalama yaş termometre sıcaklık değerlerinin %1 ve %2 
frekans değerlerine ait eş sıcaklık eğrileri ise sırasıyla, Şekil 8, Şekil 9, Şekil 10 ve Şekil 11’de 
görülmektedir.Tüm şekillerde bölgeden bölgeye sıcaklıkların değişimi aynı olduğu fakat sadece 
sıcaklık değerlerinin risk faktörüne göre faklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 9. Kuru termometre sıcaklıklarının %0.4 frekans değerine ait eş sıcaklık eğrileri 

Erzurum 

KT : Kuru Termometre Sıcaklığı [oC] 
YT : Yaş Termometre Sıcaklığı [oC] 
Tc  : Çiğ Noktası Sıcaklığı [oC] 
BN : Bağıl Nem [%] 
W   : Özgül Nem [gr/kg-kuru hava] 
v    : Özgül Hacim [m3/kg] 
h    : Entalpi [kJ/kg] 

Adana 

Ankara 

Diyarbakır 

İzmir İstanbul 

Samsun 
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Şekil 10. Yaş termometre sıcaklıklarının %0.4 frekans değerine ait eş sıcaklık eğrileri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 11. Kuru termometre sıcaklıklarının %1 frekans değerine ait eş sıcaklık eğrileri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 12. Yaş termometre sıcaklıklarının %1 frekans değerine ait eş sıcaklık eğrileri 
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Şekil 13. Kuru termometre sıcaklıklarının %2 frekans değerine ait eş sıcaklık eğrileri 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 14. Yaş termometre sıcaklıklarının %2 frekans değerine ait eş sıcaklık eğrileri 

 
Son yıllarda  Türkiye’nin iklimsel tasarım şartlarını ortaya koymak için bazı bağımsız çalışmalar 
yapılmıştır: TTMD Türkiye iklim verileri üzerine bir proje raporunu yayınlamıştır [12].  Bu proje 
raporunda ASHRAE’nin son olarak önerdiği iklim formatına uygun sadece 6 meteoroloji istasyonu için 
saatlik ölçümlere dayanılarak tasarım değerleri sunulmuştur.  İleri ve Üner   ASHRAE’nin daha evvel 
önerdiği iklim formatına göre 23 meteorolojik istasyona ait dış ortam kuru termometre sıcaklık tasarım 
değerlerini tespit etmişlerdir [11]. Ayrıca Türkiye’nin bazı şehirleri için iklim verileri ASHRAE Handbook 
1993 ve1997 yayınlarında mevcuttur [2,3]. 
 
Bu çalışmada elde edilen tasarım değerleri ile yukarıda ifade edilen literatürlerdeki verilen değerlerin 
karşılaştırılması Çizelge 4’te verilmiştir. Literatürde verilen Isıtma tasarım değerleri arasında önemli 
farklılıkların olduğu gözlenmiştir. Genel olarak, bu çalışmada elde edilen değerlerle TTMD tarafından 
verilen ısıtma tasarım değerleri arasında iyi bir uyum olduğu gözlenmiştir. Fakat ASHRAE 1997 ve 
1993’te verilen değerler genel olarak bu çalışmadaki ve TTMD değerlerinden daha düşük değerlerde 
olduğu görülmüştür. Soğutma tasarım değerleri arasında hafif farklılıklar olmasına rağmen ASHRAE 
1993 değerleri dışında genel bir paralellik gözlenmiştir.  Ayrıca ortalama yaş termometre değerleri 
arasındaki farklar da dikkate değer boyuttadır. Günlük sıcaklık farkı değerlerine bakıldığında TTMD 
değerlerinin  bu çalışmadaki ve ASHRAE 1997 değerlerinden oldukça farklı olduğu gözlenmiştir. 
Literatürdeki mevcut değerler arasındaki tüm bu farklılıklar, değişik ölçüm periyotlarından, iklim 
verilerine farklı yaklaşımlardan ve değişik veri tipi kullanmaktan kaynaklanmış olabilir. 
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SONUÇ 
 
Türkiye’nin 78 ili için ısıtma ve soğutma tasarım şartları ASHRAE’nin yeni önerdiği iklim verileri 
formatına göre tespit edilmiştir. Isıtma tasarım şartları olarak dış ortam kuru termometre sıcaklığının 
%99.6 ve %99 frekans değerleri, yıllık minimum değerlerinin ortalaması, medyanı  ve standart 
sapması belirlenmiştir. Isıtma tasarım şartları olarak en düşük değerlerin Ağrı, Erzurum, Ardahan ve 
Kars illerinde, en yüksek değerlerin ise İskenderun, Mersin ve Adana’da  olduğu gözlenmiştir.Soğutma 
tasarım şartları olarak dış ortam kuru termometre sıcaklığının %0.4, %1 ve %2 frekans değerleri, yıllık 
maksimum değerlerinin ortalaması, medyanı ve standart sapması bulunmuştur. Ayrıca günlük sıcaklık 
farkı değerleri de hesaplanmıştır. En düşük kuru termometre sıcaklık değerleri Ardahan, Sinop ve 
Rize’de, en yüksek kuru termometre sıcaklık değerleri ise Batman, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da olduğu 
görülmüştür.  Bu çalışmada elde edilen ısıtma ve soğutma tasarım sıcaklık değerleri literatürdeki 
mevcut değerlerle karşılaştırılmış ve önemli farklılıkların olduğu gözlenmiştir. 
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KLİMA SANTRAL KASETLERİNİN ISIL ÖZELLİKLERİ 
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Dilek KUMLUTAŞ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu makalede, klima santral kaseti termal açıdan incelenmiştir. Santral kasetlerinin seçiminde, dikkat 
edilmesi gereken hususlar belirtilmiş, yanlış kaset seçiminde karşılaşılan problemler üzerinde 
durulmuştur. Isıl açıdan ideal kaset tanımı yapılmış ve bu doğrultuda geliştirilen ısı köprüsüz klima 
santral kasetleri ele alınmıştır. Isı köprüsüz klima santral kasetlerinin, gerek enerji tasarrufu açısından 
gerek yüzeydeki yoğuşmanın önlenmesi açısından, yapısal olarak nasıl olması gerektiği konusunda 
detaylı bilgi verilmiştir. Kullanılan panellerde, izolasyon kalınlığının, panelin toplam ısı transferi 
katsayısı üzerine olan etkisi incelenmiştir. Örnek olarak ısı köprüsüz bir klima santral kasetinin 
panelindeki sıcaklık dağılımı, sonlu elemanlar yöntemi ile çalışan ANSYS programıyla elde edilmiştir.  
Ayrıca, Thermograph yöntemiyle de kasetin üst yüzeyine ait sıcaklık dağılımı gösterilmiştir. Santral 
kaseti ile ilgili geliştirilen EN 1886 [1] standardında belirtilen klima santral kasetlerinin sınıfları 
hakkında bilgi verilmiştir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
1970 yıllarına kadar klima santrallerinden belirli bir sıcaklığın veya nem oranının sağlanması 
istenmekteydi. Ancak, günümüzde klima santralleri ile ilgili anlayış değişmiştir.  Gelişen teknoloji ile 
birlikte konfor anlayışı da değişmiş olup, çağımızın gereksinimlerinden dolayı klima santrallerinden 
sıcaklık ve nem ayarından başka özellikler de istenmektedir [2]. Bu doğrultuda, son yıllarda santralde 
kullanılan  elemanlar ile ilgili oldukça detaylı çalışmalar yapılmış ve bağımsız kuruluşlar tarafından 
standartlar geliştirilmiştir.  
 
Santral kaseti, klima santralinin  başlıca elemanlarından biri olup, özellikle son yıllarda öneminin 
farkına varılmıştır. Konu ile ilgili araştırmalar yapılmış ve hazırlanan standartlarda klima santral 
kasetlerinde istenilen özellikler belirtilmiştir. Santral kasetlerinin kalite açısından birbirleri ile  mukayese 
edilebilmesi için, belirtilen her kriter için  sınıflar geliştirilmiş ve test yöntemleri açıklanmıştır . Klima 
santral kasetlerinde istenilen özellikler aşağıda verilmiştir: 
 
• Isı iletkenlik katsayısının  düşük olması  
• Isı köprüsünün az olması 
• Ses geçirgenliğinin düşük olması 
• Hava kaçağının az olması  
• Hem santral elemanlarını taşıyabilecek, hem de santral içinde yaratılan pozitif veya negatif 

basınçlara dayanacak özellikte olması  
• Kullanılan malzemelerin çevre dostu, hijyenik ve istenilen yanmazlık sınıfına sahip olması  
• Dış ortamda bulunan santrallerin içine yağmur veya karın girmemesi  
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Yukarıda da belirtildiği gibi, klima santrallerinin kasetleri ile ilgili  çeşitli standart ve dokümanlar 
yayınlanmıştır. Ancak, bu makalede klima santrallerinin termal davranışları incelenmiş ve istenilen 
termal özellikleri üzerinde detaylı bir çalışma yapılmıştır.  Klima santral kasetlerinin yapısı ile ilgili kısa 
bilgi verildikten sonra, kasetlerdeki ısı iletkenlik ve ısıl köprülemenin kaset performansı üzerindeki 
etkisi incelenmiştir. 
 
 
 
 
2. KLİMA SANTRALLERİNİN KASET YAPILARI 
 
Günümüzde, klima santral kasetleri panellerden yapılmakta olup, kaset yüzeyinin %90’unu paneller 
oluşturmaktadır. Kullanılan paneller, genellikle çift cidarlı olup, iç ve dış sac ve bu saclar arasına 
konulan izolasyon malzemesinden oluşmaktadır . Kasetin yapısal özellikleri ve panellerin birbirine 
bağlanmaları açısından klima santral kasetlerini iki sınıfa ayırmak mümkündür: 
 
1- İskeletsiz klima santral kasetleri 
2- İskeletli  klima santral kasetleri 
 
İskeletsiz klima santral kasetlerinde, paneller paralel olarak herhangi bir ara profil gerektirmeden 
birbirine bağlanabilir.  Panellerin birbirine dik bağlanmaları ise genellikle köşebent vasıtası ile 
yapılmaktadır. İskeletsiz klima santrallerinde, santraldeki yük, direk paneller üzerine gelmektedir. 
(Şekil 1)  

 
 

Şekil 1. İskeletsiz klima santral kaseti 
 
 

İskeletli klima santral kasetlerinde ise durum biraz farklı olup, paneller orta ve kenar profil olarak 
adlandırılan profiller ile birbirine bağlanmaktadır. Panellerin birbirine paralel bağlanması, orta profiller 
vasıtası ile yapılırken, panellerin birbirine dik bağlanması ise kenar profiller sayesinde sağlanmaktadır. 
Kenar profiller ise, köşe parçası olarak adlandırılan parça ile santral kasetin köşelerinde birbirine 
bağlanmaktadır. İskeletli klima santrallerinde yük, panellerden ziyade profiller tarafından  
taşınmaktadır. (Şekil-2) 
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Şekil 2. İskeletli klima santral kaseti 
 
 
 
 
 
3. SANTRAL KASETLERİNDE ISIL İLETKENLİK  
 
Kaset içindeki havanın sıcaklık ve nemi dış ortam havasından farklı olup, enerji tasarrufu açısından  
santral iç ortam havası ile dış ortam havası arasındaki ısı transferi azaltılmalıdır.  Başka bir deyişle,  
santral kasetindeki ısıl direncin arttırılması gereklidir. Kasetin termal direncinin yüksek olması, sadece 
ısı kaybı açısından değil, aynı zamanda santral kasetinde oluşabilecek yoğuşma açısından da 
önemlidir. Kasetin ısıl direncinin düşük olması durumunda, kaset yüzeyindeki sıcaklık çiğ noktası 
sıcaklığının altına düşebilir. Bu da,  santral yüzeyinde yoğuşmanın oluşmasına neden olmaktadır. 
Özellikle nem oranı yüksek olan ortamlarda, çiğ noktası ortam sıcaklığına çok yakın olup, santral 
yüzeyindeki küçük sıcaklık düşmeleri sonucunda bile, yüzeyde yoğuşma ortaya çıkmaktadır. Bu 
duruma özellikle tropik iklimlerde çok sık rastlanmaktadır. Ancak, santral içindeki nem oranına bağlı 
olarak kasetin iç yüzeyinde de yoğuşma meydana gelebilmektedir. Santral kasetlerinde oluşan 
yoğuşma, kasetteki ısı  kaybının artmasına ek olarak, korozyonun hızlanmasına ve hijyenik olmayan 
şartların oluşmasına neden olmaktadır.   
 
Santral kaset yüzeyinin %90’ından daha fazlasını paneller oluşturduğuna göre, panellerdeki ısı 
iletkenlik katsayısının düşük olması, santral kasetinin ısıl iletkenlik katsayısının da düşük olması 
anlamına gelmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, santral kasetlerinde kullanılan paneller iç sac, dış 
sac ve izolasyon malzemesinden oluşmaktadır. İzolasyon malzemesi, iç sac ile dış sac arasına parça 
şeklinde konulmakta veya enjeksiyon ile doldurulmaktadır. Genellikle, kullanılan iç sac ve dış sac 
kalınlıkları, izolasyon kalınlığına göre çok az olduğu için, sac kalınlığının, panelin ısı iletkenlik katsayısı 
üzerinde fazla etkisi yoktur. Tablo 1‘de görüldüğü gibi, izolasyon malzemesi olarak poliüretanın 
kullanıldığı panelde ısı iletkenlik katsayısı, sac kalınlığı ile çok fazla değişmemektedir.  
 
 
Tablo 1. 25 mm kalınlığındaki bir panelin sac kalınlığına göre ısı iletkenlik katsayısının değişimi 
 

Panel Sac Kalınlığı 
(mm) 

Panel Isı İletkenlik Katsayısı 
(W/m2.K) 

0.5 0.96 
1.0 1.00 
1.5 1.04 
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Genellikle, panellerde izolasyon malzemesi olarak poliüretan, kaya yünü veya cam yünü 
kullanılmaktadır. Aşağıda bu malzemeler ile ilgili bilgiler verilmiştir [3]: 
 
• Poliüretan Köpük: Poliüretan iki kimyasal maddenin poliol ve izosiyonat karışımları sırasında 

havanın yardımıyla köpürüp sertleşmesinden elde edilen plastik esaslı bir köpüktür. Genellikle 
levha halinde veya boru şeklinde bulunmakla beraber enjeksiyon metoduyla kullanılabilir. 
Hücrelerin %95’i kapalı gözeneklidir. Yalıtım amacıyla kullanılan poliüretanlarda yoğunluk 30-40 
kg/m3 aralığındadır. Isı iletkenlik katsayısı çok düşük olup, hatta bazı üreticiler 0.012-0.013 W/mK 
gibi değerler vermektedirler. Eskiden poliüretan köpük yapımında itici gaz olarak CFC içeren R-11 
gazı kullanılmaktaydı. Ancak, son zamanlarda bu gazın yasaklanmasıyla beraber su bazlı 
poliüretanların kullanılması yaygınlaşmıştır. Malzemenin su tutma özelliği azdır. 110-120 C 
sıcaklığa kadar devamlı dayanıklıdır. –200 C’ye kadar soğuk işlerde de kullanılabilir. Petrol ürünü 
olduğundan yanabilir. Ancak, ek maddeler ile zor alev alabilen hale de getirilebilir. Prefabrik 
yapılarda, boru izolasyonlarında, soğuk hava depolarında, metal kaplı sandviç panellerde ve bina 
tesisatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
 

• Cam Yünü: Ergimiş camın çeşitli metotlarla lif haline getirilmiş şeklidir. Çeşitli yöntemlerle 
üretilmektedir. Ham maddesinin esasını silis kumu teşkil eder. Bakalitli (sarı) ve bakalitsiz (beyaz) 
türleri vardır. Bakalit, lifleri birbirine yapıştırarak malzemeye form (rulo, levha) vermeye yarar. 
Bakalitli olanlar en çok 250 C’ye kadar dayanır ve santral kasetlerinde yaygın olarak kullanılır. 
Malzeme çıplak olabildiği gibi, kağıt veya alüminyum folyo gibi yardımcı malzemelere yapışmış 
olarak ta bulunabilir. İnşaat sektöründe kullanılan cam yününün ısı iletkenlik katsayısı 0.04 W/mK 
kabul edilir. Çalışma aralığı geniş olduğu için, sıcaklıkla olan değişimini de göz önünde 
bulundurmak gereklidir. Higroskopiklik ve kapilarite özelliklerine sahip olmadığı için tuz gibi 
havanın rutubetini çekmez. Ancak, lifler arasında %99 oranında hava boşlukları olduğu için direk 
olarak yağmur ve kar veya indirek olarak buhar difüzyonu yolu ile su gelmesi halinde bu hava 
boşlukları su ile dolar. Bu da, yalıtım görevini olumsuz yönde etkiler. Genellikle tüm asitlere 
dayanıklıdır. Buhar difüzyon katsayısı 1.2 olduğundan buharı kolay geçirir. Bu nedenle, pratikte 
alüminyum folyo, PVC, metal sac gibi malzemelerle birlikte kullanılarak sürekli kuru kalması 
sağlanmalıdır.     
 

• Kayayünü: Basalt, kireçtaşı ve Dolomit gibi minerallerden elde edilir. Lifli yalıtım malzemesidir. 
Cam yününde olduğu gibi düşük yoğunluklarda rulo şeklinde ve yüksek yoğunluklarda levha 
şeklindedir. Optimum ısı iletkenlik katsayısı, 100-120 kg/m3 arasındaki yoğunluklarda elde edilir. 
Isı iletkenlik katsayısı 0.04 W/mK olup, cam yünü ile aynıdır. Ancak, sanayide çalışma 
sıcaklıklarına tekabül eden değerler alınmalıdır. Açık gözenekli bir yapıya sahiptir. Malzemenin 
%99’unu hava boşluğu kapsar. Bu nedenle, önlem alınmazsa kolay ıslanır. Asitlere karşı dayanıklı 
değildir. Eğer bileşiminde kükürt varsa, temas ettiği metal yüzeylerde korozyona neden olur. 
Sıcaklığa dayanımı cam yününden fazla olup, 1000 C’ye kadar ulaşabilir. Ancak, bileşiminde 
bakalit varsa en fazla 200-250 C sıcaklığa kadar dayanır. Buhar geçirgenlik katsayısı 1.1 ile 1.4 
arasında değiştiği için cam yününde olduğu gibi, buhar geçirmeyen bir malzeme ile kaplanmalıdır.  

 
 
Panellerdeki ısı iletkenlik katsayısı, kullanılan izolasyon malzemesinin ısı iletkenlik katsayısına ve 
izolasyon kalınlığına bağlıdır. İzolasyon malzemesinin ısı iletkenliğinin az olması veya kalınlığının fazla 
olması, panellerdeki ısı transferi katsayısını azaltmaktadır ve dolayısıyla panelin ısıl direncini 
arttırmaktadır. Ancak, ısı transferi katsayısındaki bu azalma oransal değildir. İnce panellerde izolasyon 
malzemesinin kalınlığının artması, ısı iletkenlik katsayısını hızlı bir şekilde düşürmekte, belirli bir 
kalınlıktan sonra ise, düşme oranı azalmaktadır. Bu nedenle, belirli bir değerden sonra izolasyon 
kalınlığının artması, paneldeki ısı iletkenlik katsayısını istenildiği oranda düşürmemektedir. Şekil 3’te iç 
ve dış sac kalınlığı 1 mm olan, iç ve dış ortam sıcaklığı sırasıyla 15 C ve 35 C olarak alınan, iç ortam 
hava hızı 4 m/sn ve dış ortamda doğal taşınım olduğu kabul edilen ve izolasyon malzemesinin ısı 
iletkenlik katsayısı 0.02 W/m2K olan bir santralin, toplam ısı transfer katsayısının panel kalınlığına 
göre değişimi gösterilmiştir.  
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Şekil 3. Panelin toplam ısı transferi katsayısının kalınlığına göre değişimi 
 
 
Panel kalınlığını seçerken, santral yüzeyinden olan ısı kaybının hesaplanması gereklidir. Kalınlığın 
artması, santral yüzeyinden dış ortama olan ısı transferini azaltmaktadır. Ancak, bu değer santraldeki 
toplam soğutma veya ısıtma kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda pek fazla önemli 
olmamaktadır. Örnek olarak, toplam yüzey alanı 35 m2 ,kaset kalınlığı 50 mm olarak alınan bir 
santralde, iç ve dış ortam sıcaklık farkı 20 C olduğu durumda; santralden dış ortama olan toplam ısı 
kaybı yaklaşık olarak 1800 kcal/h’tir. Genellikle, bu özelliklere sahip olan bir santralin toplam ısıtma ve 
soğutma kapasitesinin yanında bu değer çok küçüktür.  
 
Bu nedenle, panel kalınlığını belirlerken, ısı kaybından daha ziyade, santralin iç ve dış ortam 
sıcaklıklarına ve nem oranına bağlı olarak kaset yüzeyinde oluşabilecek yoğuşmayı hesaba katmak 
gereklidir.  
 
Santral kaset tasarımında panel kalınlığı önemli bir husustur. Farklı iklim bölgeleri için, çeşitli 
kalınlıklarda panel üretimi ekonomik olmadığından, optimum panel kalınlığını hesaplamak kaset 
tasarımcıları için önemlidir. Genellikle, santral üreticileri çeşitli kalınlıklarda paneller piyasaya sunarlar. 
Santral alıcısı , üreticinin sunduğu değişik kalınlıklardaki paneller  içinde, yukarıda da belirtildiği gibi, 
panelin ısı iletkenliğini ve yüzeyde yoğuşma riskini göz önünde bulundurarak seçim yapmalıdır. 
 
EN 1886  standardında, klima santral kasetlerinde ısı iletkenlik kavramı ve testi için gerekli açıklamalar 
yapılmıştır. Literatürde bilinen toplam ısı iletkenlik katsayısının tanımı, santral kaseti için de geçerlidir. 
Ancak dikkat edilmesi gereken husus, tanımlanan ısı iletkenlik katsayısının santral toplam dış yüzey 
alanına göre hesaplanmasıdır. Kaset ısı iletkenlik ölçümü için, santral içine elektrikli ısıtıcı gibi bir ısı 
kaynağı konulmakta ve iç hava ile dış ortam havası arasında 20°C’lik bir sıcaklık farkı yaratılmaktadır. 
Santral toplam yüzey alanı ve sıcaklık farkı bilindiğine göre, elektrikli ısıtıcının gücünün ölçülmesi ile, 
santral toplam ısı iletkenlik katsayısı rahatlıkla hesaplanabilmektedir. 
 
EN 1886 standardına göre, santral kasetinin toplam ısı iletkenlik katsayısı 5 sınıfta 
değerlendirilmektedir. Bu sınıflar, tablo 2’de gösterilmektedir. 
 
Tablo 2. Klima santral kaseti ısı iletkenlik sınıfları  
 

Sınıf Toplam Isı İletkenlik Katsayısı     W/m2K 
T1 U≤ 0.5 
T2 0.5<U≤1 
T3 1<U≤1.4 
T4 1.4<U≤2 
T5 Şart yok. 
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4. SANTRAL KASETLERİNDE ISIL KÖPRÜLEME 
 
Santral kaset yüzeyinde yoğuşma olma olasılığı, kasetin ısı iletkenlik katsayısı ile tahmin 
edilebilmektedir. Ancak, her ne kadar ısı iletkenlik katsayısı santral yüzeyinde yoğuşma 
oluşmayacağını gösteriyor olsa bile, yüzeydeki sıcaklık dağılımı homojen olmadığı için ısıl açıdan zayıf 
olan bölgelerde yüzey sıcaklığı çiğ noktası sıcaklığının altına düşebilir ve yoğuşma oluşabilir.  Bu da, 
santral yüzeyinde yoğuşma olup olmayacağını tahmin edebilmek için, sadece ısı iletkenlik katsayısını 
baz almanın yeterli olmayacağını göstermektedir. 
 
Panel içindeki sıcaklık dağılımını belirlemek için; sonlu elemanlar yöntemiyle çalışan ANSYS 
programında dört tarafı 0.5 mm sacla kaplı ve ısı iletkenlik katsayısı k=0.05 W/mK bir izolasyon 
malzemesinden yapılan, uzunluğu 310 mm ve kalınlığı 60 mm ısı köprüsüz olmayan bir panel için 
termal analiz yapılmıştır (Şekil4a).  
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Şekil 4. Isı köprüsüz olmayan bir paneldeki (a) Sıcaklık dağılımı (b) Üst yüzey sıcaklık dağılımı. 
 
Bu panelin üst tarafı ısı taşınım katsayısı hd =2.8 W/m2K, sıcaklığı 35 C ve alt tarafı ısı taşınım 
katsayısı hd =21.2 W/m2K, sıcaklığı 15 C olan ortamlara maruzdur. Bu analiz sonucunda panelin üst 
yüzeyindeki sıcaklık dağılımı şekil 4b’de gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, panelin üst yüzeyindeki sıcaklık 
dağılımı, homojen değildir. Panelin kenarlarında ve köşelerindeki sıcaklıklar, panelin orta bölümüne 
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göre farklıdır. Bunun nedeni ise; panelin kenarlarında bulunan, ısı iletkenlik katsayısı yüksek olan 
saclar vasıtası ile ısının dış ortamdan iç ortama transfer edilmesidir. Bu da, belirli şartlarda, panelin 
büyük bir bölümü çiğ noktası sıcaklığının üstünde iken, kenar ve köşe bölgelerindeki sıcaklığın çiğ 
noktası sıcaklığının altına düşebileceği olasılığının mevcut olduğunu göstermektedir. 
 
Panel yüzeyindeki homojen sıcaklık dağılımını bozan ve yoğuşma riskini arttıran diğer durumlarda 
olabilir. Bunlar  konstrüksüyon gereği ortaya çıkmaktadır. Örnek olarak, panelin içine yerleştirilen ısı 
iletkenlik katsayısı yüksek olan parçaların kullanılmasıdır. Bu da, o bölgelerinin termal açıdan 
zayıflamasına ve yoğuşma riskinin artmasına neden olmaktadır. Şekil 5’te görülen örnekte olduğu gibi; 
panel iç sac ile dış sac arasında temas olmadığı halde, panelin içinde bulunan metal parçası nedeni 
ile , parçanın bulunduğu bölgede sıcaklık düşmekte ve dolaysıyla yoğuşma riski artmaktadır (Termal 
ve fiziksel özellikler şekil 4’teki ile aynıdır). 
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Şekil 5. Metal bir parçanın kullanıldığı  ısı köprüsüz panel kesiti (a) Sıcaklık dağılımı (b) Üst yüzey 
sıcaklık dağılımı. 

 
Aynı durum iskeletli santrallerin kenar ve orta profillerinde de meydana gelmektedir. Genellikle, 
iskeletli yapılarda, izolasyon maddesi içermeyen, metalden yapılmış kenar ve orta profillerin 
yüzeylerinde yoğuşma olma olasılığı yüksektir.  
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Sonuç olarak; termal açıdan ideal bir kaset,  bütün bölgelerinde termal direncin eşit olduğu kaset 
anlamına gelmektedir. İdeal kasetlerde, iç yüzeyde ve dış yüzeyde sıcaklık dağılımı mümkün olduğu 
kadar homojen olmalıdır.  Isı köprüsüz klima santral kasetleri bu ideal durumu gerçekleştirmek için 
tasarlanmaktadır.  
 
Isı köprüsüz klima santrallerinde, santral iç ortam havası ile temas eden bütün metal parçaların dış 
ortam havası ile teması engellenmiştir. Ayrıca, iç yüzeye yerleştirilen sac ile dış yüzeye yerleştirilen 
sacın direk teması önlenmiştir. Bu sac parçaların birbirine tutturulması gerekli olduğunda, ısı iletkenlik 
katsayısı düşük plastik parçalar kullanılmaktadır. 
 
Çeşitli firmalar tarafından değişik konstrüksüyonlara sahip ısı köprüsüz klima santralleri üzerine 
tasarımlar yapılmıştır. Bu tasarımlar, yukarıda açıklanan ısı köprüsüz klima santrallerinin temel 
prensiplerini sağlıyor görünse de kalite açısından birbirinden farklıdır. Santral iç yüzeyinde ve dış 
yüzeyindeki sıcaklık dağılımı ne kadar homojen ise santral ideal duruma  o kadar yakın olup, kaliteli 
olmaktadır. Örnek olarak; ANSYS programında, bir firma tarafından üretilen ısı köprüsüz bir panel için 
(izolasyon malzemesi:poliüretan k=0.02 W/mK, sac:çelik k=50 W/mK) termal analiz yapılmış ve şekil 
6’da panel içindeki sıcaklık dağılımı ve panel dış yüzey sıcaklık dağılımları gösterilmiştir (Termal ve 
fiziksel özellikler şekil 4’teki ile aynıdır). Yüzeylerdeki sıcaklık dağılımları homojene yakın olup, ideal 
bir kaset için gerekli olan temel prensibi gerçekleştirmektedir.  
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Şekil 6. Bir firma tarafından üretilen Isı köprüsüz bir paneldeki (a) Sıcaklık dağılımı (b) Üst yüzey 
sıcaklık dağılımı. 
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Ayrıca, santral yüzeyindeki sıcaklık dağılımını Thermograph metoduyla belirlemek mümkündür. Şekil 
5’te örnek olarak verilen panelin kullanıldığı bir santral kasetinde yüzey sıcaklığı Thermograph metodu 
kullanılarak belirlenmiş ve şekil 7’de bu kasetin üst yüzeyinin sıcaklık dağılımı verilmiştir. Yüzeydeki 
sıcaklık değişimi 1 C ‘yi geçmemektedir. Böyle bir kasetin ideale yakın olduğu aşikardır.   
 

 
 

Şekil 7. Isı Köprüsüz Santral Kasetinin Üst Yüzeyindeki Sıcaklık Dağılımının  
Thermograph Yöntemiyle Bulunuşu 

 
Standartlarda, klima santral kasetlerini ısı köprüsü açısından kalite olarak birbirleri ile 
karşılaştırabilmek için, ısıl köprüleme katsayısı tanımlanmıştır.   
 

Kb= (Ti-Ts)/( Ti-Ta) 
 

Ti : Santral içi ortalama hava sıcaklığı 
Ta : Santral dışı ortalama hava sıcaklığı 
Ts : Termal açıdan en zayıf olan bölgenin yüzey sıcaklığı 
 

İdeal kasetlerde; santral kasetinin dış yüzeyinin tamamında sıcaklık dış ortam sıcaklığına yakın olup, 
ısıl köprüleme katsayısı 1’e yakındır. İdeal olmayan kasetlerde ise; yüzeydeki sıcaklık dağılımı dış 
ortam sıcaklığından oldukça farklı olup, santralin iç ortam sıcaklığına yakın bir değerdedir ve bu 
durumda ısıl köprüleme katsayısı 1’den daha küçük bir değer almaktadır. Bu değer 0’a yaklaştıkça 
kaset ideal durumdan uzaklaşmaktadır.  
 
EN 1886 Standardında, ısıl köprüleme katsayının belli değerleri için ısıl köprüleme sınıfları 
geliştirilmiştir. Tablo 3’te verilen TB1..TB5 sınıfları ısıl köprüleme katsayısının değişimine göre ideal 
kasetten ideal olmayan kasete doğru sıralanmıştır.  
 
Tablo 3. EN 1886 Standardına Göre Isıl Köprüleme Sınıfları  
 

Santral Isıl Köprüleme 
Sınıfı 

Isıl köprüleme  Katsayısı 
 

TB1 0.75<Kb<1 
TB2 0.6<Kb≤0.75 
TB3 0.45<Kb≤0.6 
TB4 0.3<Kb≤0.45 
TB5 Şart yok. 

 
Santral üreticileri tarafından hazırlanan kataloglarda, yukarıda bahsi geçen ısıl köprüleme katsayısı 
verilmelidir. Bu katsayıyı kullanarak, santralin çalışacağı şartlar ve bulunacağı ortamda santral kaset 
yüzeyinde yoğuşma olup olmayacağını tahmin etmek mümkün olacaktır. Isı köprüleme katsayısı, 
santral iç ortam sıcaklığı ve santralin bulunduğu dış ortam sıcaklığı bilindiğine göre yukarıdaki 
formülden, termal direnç açısından en zayıf olan bölgenin yüzey sıcaklığı hesaplanabilir. Santral 
yüzeyinde yoğuşmanın oluşmaması için, hesaplanan bu sıcaklık değerinin, santralin bulunduğu dış 
ortamın çiğ noktası sıcaklığının üzerinde olması gereklidir. 
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EN 1886 [1] standardına göre; ısıl köprüleme katsayısını belirlemek için, santral iç  havasıyla dış 
ortam arasında 20 C’lik bir sıcaklık farkı yaratılmaktadır. Kasette termal açıdan en zayıf olan bölgenin 
yüzey sıcaklığı ölçülerek yukarıda verilen formüle göre ısıl köprüleme katsayısı belirlenmektedir.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Santral kasetlerini ısıl açıdan değerlendirirken iki önemli faktörü göz önünde bulundurmak gereklidir. 
Bunlardan birincisi, santralin kaset ısıl iletkenlik katsayısı, diğeri ise ısıl köprüleme katsayısıdır. İdeal 
bir kasette ısıl iletkenlik katsayısı mümkün olduğu kadar düşük ve ısıl köprüleme katsayısı ise 1’e 
yakın olmalıdır. Bu durum yoğuşma riskinin azaltılması açısından da önemlidir. Pratikte, santral 
kasetlerinin yüzeyinde yoğuşma problemine çok sık rastlandığı için, santral seçiminde diğer özelliklerin 
yanında kesinlikle ısı köprüleme katsayısının değerine dikkat edilmelidir. 
 
İdeal bir kasetin iç ve dış yüzey sıcaklıkları homojen olmalı, maruz kaldığı ortam sıcaklıklarına yakın 
bir değer almalıdır. Pratikte termal açıdan ideal bir kasete yaklaşmak için, ısı köprüsüz klima santralleri 
kullanılmalıdır. Ancak, konstrüksüyon gereği ısı köprüsüz klima santrallerinin tasarımı zordur ve 
temelde prensip olarak aynı gibi görünen ısı köprüsüz klima santral kasetleri arasında kalite farkı 
olduğu unutulmamalı, verilen değerler göz önüne bulundurmalıdır.  
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HİJYENİK KLİMA SANTRAL KAVRAMI 
 
 

Erkut BEŞER 
Moghtada MOBEDİ 
Levent ŞENOL 
 
 
 
 
 
ÖZET  
 
Bu makalede, hijyenik klima santrallerinin özellikleri üzerinde durulmuştur. Hijyenik santrallerde 
istenilen özellikler kavram olarak çok karışık olmamasına rağmen, standartlarda istenilen özelliklerin 
pratikte uygulanması zorluk yaratmaktadır. Günümüzde hijyenik klima santrallerinin önemi nedeni ile, 
bu makalede konu ile ilgili  yaygın kullanılan standartlarda istenilen özellikler açıklanmış, daha sonra 
yazarların bu konuda pratikteki uygulama tecrübesine dayanarak, gerekli açıklamalar yapılmıştır.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde, hijyenik klima santralı tasarımı, üretimi ve işletmesi özel bir ihtisas alanı haline gelmiştir. 
Bunun nedeni ise, hijyenik klima santrallerine yalnızca ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde 
değil, ilaç üretim tesisleri, gıda sanayi üretim ve depolama tesisleri ile elektronik prosesler, vb 
alanlarda da sıkça gereksinim duyulmasıdır. Son yıllarda iç hava kalitesinin insan sağlığındaki 
öneminin anlaşılması ile beraber konfor uygulamalarında da hijyenik santral uygulamaları önem 
kazanmaya başlamıştır. Artık konfor amaçlı cihazlarda bile, katı hijyenik şartları sağlayan santrallerin 
kullanılmasına özen gösterilmektedir.  Konu ile ilgili son zamanlarda yoğun çalışmalara başlanmış ve 
çeşitli standartlar hazırlanmıştır. Bu konuda faaliyet gösteren firmalarda da, çalışmalar yapılmakta ve 
her geçen gün kalitesi yükseltilmiş yeni ürünler piyasaya sunulmaktadır 
 
Literatürde hijyenik kavramı, temiz oda kavramı, iç hava kalitesi ile ilgili yeterince doküman mevcuttur. 
Konunun önemi ve hijyen kavramına aykırı etmenler üzerine günlük gazetelerde dahi makaleler 
çıkmaktadır. Bu nedenle, bu makalede hijyenik kavramı üzerine durmaktan ziyade, havalandırma 
sisteminin merkezi kabul edilen klima santrallerindeki hijyen şartlarını oluşturmak için sahip olması 
gereken özellikler üzerinde durulmuştur. Sunulan makale; yazarlar tarafından yapılan uygulama ve 
araştırmaların bir özetidir. Araştırmalar,  hijyenik klima santralleri ile ilgili aşağıdaki standartların yaygın 
olarak kullanıldığını göstermiştir: 
 

-prEN 13053 [1] 
 
Standardın başlığı: 
 
Ventilation for Building-Air handling unit-Ratings and Performance for Components and Sections 
 

Bu standart Avrupa standardizasyon komitesi (European Committee for Standardization, CEN) 
tarafından hazırlanmıştır. Standardın içeriği, klima santrallerinde kullanılan elemanların kapasite ve 
performans ölçümleri olup,  hijyenik klima santrallerine de bir bölümünde yer verilmiştir. 
 
Bu standarda göre iki tip Hijyenik klima santral uygulaması vardır. Birincisi, standart uygulamalar için 
olması gereken özellikleri açıklarken, diğeri yüksek hijyen şartları gerektiren ameliyathane ve yoğun 
bakım üniteleri gibi mahallerin iklimlendirilmesinde  kullanılan hijyenik klima santrallerinden 
bahsetmektedir. 
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- DIN 1946 / 4 [2] 
 
Standardın başlığı: 
 
Heating, ventilation and air conditioning  
HVAC systems in hospital 

 
Bu standart,  VDI (Almanya’nın Makine Mühendisler Odası) tarafından hazırlanmıştır. Bu standart, 
hastanelerde veya yüksek iç hava kalitesi gerektiren mahallerde kullanılacak klima santrallerindeki 
elemanlar ile ilgili detaylı bilgiler vermektedir.   
 
-VDI (VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE) [3,4] 
 
Almanya’nın Makina mühendisler odası tarafından hijyenik klima santralleri ile ilgili iki standart 
yayınlanmıştır: 
 
1- Hygienic standards for ventilation and air conditioning Systems- Offices and assembling 
 
2- Hygienic standards for ventilation and air conditioning Systems-  Standards for Hygiene training 
 
Bu iki standart daha fazla Almanya’da geçerli olup, bu standartlara karşılık gelen EN standartlar 
üzerine çalışılmaktadır. 
 
- Eurovent [5] 
 
Standardın başlığı: 
 
Recommendation Concerning Hygienic Aspects in Air Handling Unit 

 
Eurovent; son yıllarda ısıtma, soğutma ve havalandırma cihazlarının kapasiteleri ile ilgili sertifika veren 
bağımsız bir kuruluştur. Hijyenik santralleri ile ilgili bir ön yazı hazırlamıştır. Ancak, Avrupa 
standartlarını takip ettiği için, bu yazıda istenilen şartlar prEN 13053 şartları ile büyük benzerlikler 
taşımaktadır. 

 
Yukarıda da değinildiği gibi, son yıllarda hijyenik tesisat ve hijyenik klima santralleri konusunda 
çalışmalar yoğunlaşmıştır. Ancak, teknolojinin hızlı gelişmesi ve bu konudaki eksikliklerin hızlı bir 
şekilde giderilmesi, standartlar arasında farklılıklar ve uyumsuzluklar yaratmıştır. Bu da, bu konuya 
yeni adım atanlar için problemler yaratmaktadır. Standartlar arasındaki uyumsuzluklar bir tarafa, 
standartta detaylara inilmeden anlatılan maddelerin, pratikteki uygulaması ayrı bir zorluktur. 
Standartlarda istenilen şartlar veya uyulması gereken maddeler oldukça global olup, detaylardan 
kaçınılmıştır. Santralın standartta istenilen şartlara uygun olup olmaması, santral tasarımcısı ve 
uygulamacıya kalmıştır. Örneğin, klima santrallerinde kullanılan malzemelerin korozyona dayanıklı 
olması gerektiği standartlarda beyan edilmiş, ancak test yöntemleri anlatılmamıştır. Bu da, santral 
malzemesi galvaniz, boyalı veya paslanmaz olabileceği anlamına gelmektedir. Ancak, unutmamak 
gerekir galvaniz  veya boyalı saçlar değişik kalitelerde olup, her hangi bir galvaniz saç veya her hangi 
bir boyalı saç hijyenik santrallerde kullanılamaz.  Bu nedenle standartta yazılan maddelerin gerçekten 
ve amacına uygun olarak  uygulanması ayrı bir bilgi ve tecrübe gerektirir. 
 
Bu makalede klima santrallerindeki her ana eleman ile ilgili  standartların beyan ettiği şartlar ayrı ayrı 
anlatılmış, yazarların tecrübesine dayanarak istenilen koşullar üzerine yorumlar yapılmış ve pratikte bu 
şartların nasıl uygulanabileceği konusunda bilgiler verilmiştir.  
 
Aşağıdaki mukayeselerde dikkat edilmesi gereken husus, prEN 13053 standardı, DIN V 1946/4 göre 
oldukça yeni bir standart olup, DIN V 1946/4’te hijyenik santral için istenilen bazı şartlar esasında 
prEN 13053 standardında normal uygulamalar için zorunlu kılınmıştır. Bu nedenle, DIN V 1946/4’te 
değinilen ancak burada hijyenik uygulamalar için prEN 13053 bölümlerinde değinilmeyen konuların 
bazıları normal santrallerde uygulanması gerektiğinden kaynaklanmaktadır. 
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2. SANTRAL KASET YAPISI 
 
2.1. DIN 1946 Part 4 
 
Santral kaset iç yüzeyleri düz ve temizlenebilir olması gerekir. Özellikle fan, filtre, nemlendirici ve nem 
alıcı hücrelerin kapılarında gözetleme camı  ve aydınlatma olması gerekmektedir.  Santral kasetindeki  
sızdırmazlık sınıfı DIN V 24 194/2 [6] de açıklanan sınıf -2 şartlarına haiz olması gerekmektedir. Buna 
göre, santral kasetteki hava kaçağı Tablo –1- ‘de verilen değişik basınçlardaki değerleri geçmemelidir. 
 
 
Tablo1. DIN V 24 194/2 standardına Göre Hijyenik Uygulamalar için Kasetteki Hava  Kaçak Miktarı 
  

Çalışma basıncı      (Pa) 200 400 1000 
Hava kaçak miktarı  (m3/m2.s)  0.00084 0.00132 0.0024 

 
 
2.2. prEN 13053  ve Eurovent 
 
Standart uygulamalar için, santral kaset iç yüzeyleri kolay temizlenebilir olması gerekir. Yüksek hijyen 
şartları gerektiren santraller, açık profil veya santral kasetinde kullanılan parçalar arasındaki birleşme 
yerlerinde partikül birikmesine izin vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu durum santral iç tabanı için 
daha da önem taşımaktadır. Kullanılan bütün gözenekli parçalar, düz ve yıkanabilir malzemeler ile 
kaplanmalıdır. Santral kaset iç yüzeyinde vida veya somun gibi herhangi bağlantı elemanı  
bulunmamalıdır. 
 
Santral emişi, egzostu ve fan ağzı gibi dışa açılan kaset açıklıklarında yağmur ve karın girmesi 
önlenmelidir.  Ayrıca, bu açıklıklarda hava hızı düşük tutulmalıdır.  
 
Santral kasetindeki ısı köprüleri, kaset yüzeyinde yoğuşmaya neden olabilir. Kullanılacak santralın 
kaseti, santralın bulunacağı ortamın termal şartları ve  kasetteki En 1886 göre ölçülen ısı köprüleme 
katsayısı  göz önüne bulundurularak seçilmelidir.  
 
Kullanılan kapılar, iç elemanları gözetleyecek şekilde olmalı ve aydınlatma konulmalıdır. Bu durum 
özellikle, fan, filtre, nemlendirici ve soğutma serpantin hücreleri için zorunludur. 
 
Santral hava kaçağı EN 1886’da [7,8] belirtilen sınıflar dahilinde olması gerekir. Başka bir deyişle 
aşağıda belirtilen tablolardaki gibi sınıflandırılmalıdır; 
 
 
Tablo 2. Klima Santral Kaseti, Hava Kaçak Sınıfları (400 Pa Negatif Basınç) 
 

 
Hava Kaçak Sınıfı 

İzin verilen maksimum hava kaçak 
oranı 

Lt/sn/m2 
3A 3.96 
A 1.32 
B 0.44 

 
 
Tablo 3. Klima Santral Kaseti, Hava Kaçak Sınıfları (700 Pa Pozitif Basınç) 
 

Hava Kaçak Sınıfı İzin verilen maksimum hava kaçak 
oranı 

Lt/sn/m2 

3A 5.70 
A 1.90 
B 0.63 
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2.3. Uygulamalar ve Yorumlar 
 
Yukarıdaki standartlarda da anlaşıldığı gibi,  kaset iç yüzeyi hijyenik uygulamalar için oldukça önem 
taşımaktadır. Genelde, temizlenmesi kolay pürüzsüz düz bir iç yüzey istenmektedir. Her hangi bir 
girinti veya çıkıntı istenmemektedir. Santral kaset iç yüzeyi,  kir ve tozun birikmesine izin vermemelidir. 
Şekil-1-‘de dört tarafı düz bir santral iç yüzeyini göstermektedir.  

 
Şekil 1. Dört yüzeyi düz, her hangi bir çıkıntı veya girinti bulunmayan bir santral kaseti 

 
 
Santraldeki kullanılan iki parça  arasındaki (santral paneli) birleştirme çizgileri ise dikkat edilmesi 
gereken diğer bir husustur. Her ne kadar bu konuya DIN 1946/4’te değinilmediyse de,  prEN 13053’te 
bu konu bir şart olarak açıklanmıştır. Gerçekten de santral iç kasetindeki iki parça arasındaki açıklıklar 
veya yükseklik farklarından oluşan boşluklar toz ve kirin birikmesi için ideal yerdir.  Bu bölgeler Şekil-
1’deki gibi hijyenik sıvı conta ile kapatılabilir. 

Şekil 2. İki panelin birleşme çizgisi, 
a)Temizlenmesi zor bir birleşme çizgisi, 

b) Temizlenmesi kolay bir birleşme çizgisi 
 

Aydınlatma ve kapılardaki gözetleme camı ise dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bütün 
standartlarda, fan , filtre, nemlendirici ve soğutucu serpantin hücrelerinde aydınlatma gereksinimine 
değinmişlerdir.   

a b

SIVI 
CONTA
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Ayrıca, pratikte santral mümkün olduğu kadar pozitif basınçta çalışmalıdır.  Santralın negatif basınçta 
çalışması, her ne kadar kaset sızdırmazlığı yüksekse bile, dış ortamdan santral iç ortamına filtre 
edilmemiş havanın girmesine  neden olabilir. 
 
 
 
 
3. ULAŞILABİLİRLİK 
 
3.1. DIN 1946 Part 4 
 
Klima santrallerinde kullanılan bütün elemanlar temizlik ve bakım amacı ile her iki taraftan (sağ ve 
soldan) ulaşılabilir veya çıkartılabilir olması gerekir.  
 
 
3.2. PrEN 13053 ve Eurovent 
 
Yukarıda değinilen konuların aynısı prEN 13053’te değinilmiş ve ek bir husus yoktur. 
 
 
3.3. Uygulama ve Yorumlar 
 
Hijyenik klima santrallerin en önemli özelliği santral kaseti iç yüzeyi ve santralde kullanılan bütün 
elemanlar her taraftan ulaşılabilir ve dolaysıyla temizlenebilir olmasıdır. Bu nedenle, santralın her 
elemanı için en az bir servis kapısı veya servis paneli olması gerekir. Kaset içinde erişilmesi zor olan 
elemanların güvenilir bir şekilde dışarıya alınması daha uygundur. Şekil-3”te hijyenik klima santral 
örneği göstermektedir. Görüldüğü gibi santralde kullanılan bütün elemanlar için servis kapısı 
konulmuştur. Elemanların iki taraflarına konulan kapılar, elemanların her iki tarafına da ulaşılmasını 
sağlamıştır.  

 
Şekil 3.  Örnek bir Hijyenik Klima Santralı 

 
 
 
4. FİLTRE 
 
4.1. DIN 1946 /4 
 
Bu standartta özellikle filtre sınıfları detayları üzerinde durulmuştur.  İç ortam hava kalite sınıfı  II olan 
ortamlar için 2 kademe filtre istenilirken, I. sınıf hava kalitesine sahip olan ortamlar için  üç kademe 
filtre istenilmektedir. Ön filtre dış hava girişinde ilk eleman olarak konulmaktadır. İkinci filtre ise, santral 
çıkışında kanala bağlanmadan önce son eleman olarak konulması gerekir. Üçüncü filtre ise,  genellikle 
ortama servis veren kanalın son elemanıdır. Dış ortamda bulunan santraller,  mümkün olduğu kadar 
binaya yakın olacaktır. Ön filtre için DIN 24 184’e göre en az EU 4 ve ikinci filtre için EU 7 
istenilmektedir. Üçüncü filtrenin sınıfı ise S veya R olması gerekir. 
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Bu standarda göre santralde kullanılacak filtreler ile ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir; 
 
- Filtrelerde, filtre çerçevesi çok önem taşımaktadır. Hava kaçağı, filtre çerçevesinde mümkün 

olduğu kadar az olmalıdır. DIN 1946 / 4 filtre çerçevesi için 2000 Pa ‘da  hava kaçağı %0.0003’ü 
geçmeyecek şeklide koşul koymuştur. 

- Filtredeki basınç farkını gözetleyebilmek için, filtre hücresinde filtrenin iki tarafındaki (sağ ve 
solunda) basınç farkını gösteren cihaz konulacaktır. Böylece, kullanılan filtre için ilk basıncı, 
çalışma basıncını izlemek mümkündür. 

- Filtre ile ilgili bilgi edinmek ve filtrenin son durumunu değerlendirebilmek için, aşağıdaki bilgiler 
filtre hücresinde bulunması gerekir: 

 
• İlgili  hücrede kullanılan filtre sınıfı  
• İlgili filtrenin malzemesi  
• Nominal hava debisi 
• Filtre başlangıç çalışma basıncı 
• Filtre izin verilen son çalışma basıncı  
• Filtre değişim tarihi 

 
- Filtre üzerine gelen havanın nem oranı %90’ı geçmemelidir. 
 
 
4.2. prEN 13053 VE EUROVENT 
 
Bu standartta Hijyenik klima santrallerinde filtre sınıfına değinilmemiş, ancak filtre hücresindeki hava 
kaçak oranı EN 1886 ‘da belirtilen değerlerin üzerinde olmaması istenilmiştir. 
 
 
Tablo 4.  EN 1886 Standardına Göre Filtrelerdeki Hava Kaçak Oranı 
 

Filtre sınıfı G1-4 F5 F6 F7 F8 F9 
Filtre kaçak oranı (k) ---- %6 %4 %2 %1 %0.5 
 
 
Filtredeki kaçak oranı (k katsayısı) filtre çerçevesindeki hava kaçak debisinin, filtreden toplam geçen 
hava debisine oranı olarak tanımlanmaktadır. Cihazda nemlendirici  mevcut ise, ön filtrenin sınıfı, EN 
779 standardına göre  F6 olacak. 
 
 
4.3. Uygulama ve Yorumlar 
 
Filtre; hijyenik klima santrallerinin en önemli elemanlarından biridir. Hijyenik iç ortam havasını 
sağlamak için dış ortam havası veya karışım havasının filtre edilip, partiküllerden arındırılmış olarak iç 
ortama gönderilmesi gerekir. Genelde uygulamalarda, ön fitre ve ikinci filtre olmak üzere iki adet filtre 
kullanılmaktadır. Ön filtrenin sınıfı minimum G4 olmalıdır. Daha öncede belirtildiği gibi, filtre 
hücresindeki aydınlatma ve servis kapısında gözetleme camı olacaktır. Hava kaçağını engellemek için 
kullanılan fitil, conta veya  benzeri malzemeler gözenekli olmayacak, su absorbe etmeyecektir. 
Kullanılan fitiller, dezenfektasyon malzemelerine dayanıklı olacaktır. Filtre çerçevesi, toz veya kirin 
birikimine neden olmayacak. Filtre hücresinde kullanılan saç malzemeleri, paslanmaya dayanıklı 
galvaniz olabilir. Ancak, boyalı saç tercih edilmekte ve özel uygulamalar için paslanmaz saç 
kullanılabilir. 
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Şekil 4. İkinci filtre, konulan basınç farkı manometresi, hücre tanımlama ve filtre ile ilgili gerekli bilgiler 
 
 
 
5. NEMLENDİRİCİ 
 
5.1. DIN 1946/4 
 
Nemlendiriciler ikinci filtreden önce konulması gerekir. Nemlendirici hücresinden diğer hücrelere damla 
geçişi olmamalıdır.  Nemlendirici çıkışında havadaki nem oranı %90 geçmeyecektir.  Sirkülasyonlu 
nemlendiricilerde,  dezenfektasyon için kullanılan ilaçlar kullanılan suyun kalitesini bozmayacaktır. 
Nemlendiricide kullanılan suyun kalitesi, en az içilebilecek suyun kalitesinde olması gerekir. 
Sirkülasyonlu nemlendiricilerde, kullanılan suda bakteri oluşumunu engelleyecek ultra-violet veya 
kimyevi madde uygulamaları yapılması gerekir. 
 
 
5.2. prEN 13053  VE EUROVENT 
 
Kullanılan nemlendirici sağlığa zarar vermemelidir.  Kullanılan nemlendiricinin suyundaki bakteri 
konsantrasyonu sağlığa zarar vermeyecek oranda olmalıdır. Eğer suyun içindeki bakteri oranı tehlikeli 
olacak derecede tahmin ediliyorsa,  su kalitesi kontrol edilmelidir. Hastalığa neden olmayan bakteriler 
için nemlendirici suyun içindeki bakteri konsantrasyonu 10.000. cfu/ml geçmemelidir. Ancak, 1000 
cfu/ml’den yüksek konsantrasyonlarda ise, nemlendirici suyu kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. 
Nemlendiricinin bakımı ve kontrolü için sorumlu atanmalı ve yapılan ölçümler kayıt edilmelidir. Bu 
doğrultuda üretici tarafından servis ve bakım kılavuzu hazırlanmalı ve kullanıcıya verilmelidir.  
Nemlendiricinin temizlenme ve servis periyotları kullanıcı tarafından belirlenmelidir. Sirkülasyonlu 
nemlendiricilerde suyun içinde biriken bakteriler, pas ve biriken partiküllerin azaltılması için temiz 
suyun ilave edilmesi yerine, havuzdaki suyun tamamen boşaltılması ve yeniden temiz su doldurulması 
tavsiye edilmektedir. Temizlik işlemlerinden sonra nemlendirici dezenfekte edilebilir ancak, 
dezenfektasyon malzemesi nemlendirme prosesine ve dolayısı ile iç ortamın havasına karışmamalıdır.  
 
 
5.3 Uygulama ve Yorumlar 
 
Pratikte,nemlendirme işlemi için buharlı ve sulu nemlendiriciler kullanılmaktadır. Buharlı nemlendiriciler 
ile ilgili hijyenik açısından her hangi bir sorun yoktur. Esas, su ile çalışan nemlendiricilerde sorun 
vardır. Su ve özellikle durgun su  bakteri oluşumu için oldukça uygun bir ortamdır. Bu nedenle, sudaki 
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bakteri oranı sürekli kontrol edilmelidir. Yukarıda ve özellikle prEn standardında suyun kalitesi ile ilgili 
detaylı bilgiler verilmiştir. Nemlendirici hücresinde aydınlatma olmalıdır. Nemlendirici çıkışında nem 
oranı %90 aşmayacaktır. Nemlendirici havuzu, bağlantı saçları ve elemanları paslanmaz olmasında 
büyük fayda vardır. Püskürtmeli nemlendiriciler yerine son zamanlarda yaygınlaşan dolgulu tip 
nemlendiricilerin kullanılması çok daha uygun olacaktır. Dolgulu tip nemlendiricilerde, evaporatif 
nemlendirme söz konusu olduğundan, bakterilerin santral havasına karışma olasılığı daha düşüktür.  
 
 
 
 
6. SOĞUTUCU SERPANTİNLER 
 
6.1. DIN 1946/4 
 
Soğutucu serpantinler ikinci filtreden önce yerleştirilmesi gerekmektedir. Serpantin tasarımı ve 
kullanılan yoğuşma tavası, yoğuşan suyun rahatlıkla tahliye edilmesini sağlayacak şekilde olmalıdır.  
Sistemin çalışmadığı durumlarda, toz,  dış hava veya partiküller  tahliye borusu vasıtası ile dış 
ortamdan santral içine girmeyecektir.  
 
 
6.2. prEN 13053  ve Eurovent 
 
Soğutucu serpantinde yoğuşma esnasında oluşan damlacıklar kesinlikle bir sonraki hücreye 
geçmemelidir. Kullanılacak yoğuşma tavası eğimli olup, suyun tavada bekletilmesine izin 
vermemelidir. Kaset geçişlerinde, serpantin bağlantı boruları izole edilmelidir. Drenaj sistemine uygun 
sifon kullanılmalıdır. Su damlacıklarının taşınmasını önlemek için damla tutucu kullanıldıysa, temizlik 
amacı ile diğer elemanlardan bağımsız ve rahatlıkla sökülebilir olması gerekmektedir. Soğutma 
serpantini her iki taraftan temizlenebilir olması veya temizlik amacı ile kasetten çıkartılabilir olması 
gerekmektedir. Yoğuşma tavası paslanmaya karşı dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.  
 
 
6.3. Uygulama ve Yorumlar 
 
Serpantin kanat malzemesi, pratikte kullanılan alüminyum, bakır veya alüminyum epoxy kaplı ve boru 
malzemesi ise bakır olabilir. Kanat aralığı 2.1mm ve üstü olması tavsiye edilir. Yukarıda da değinildiği 
gibi, soğutucu serpantinden diğer hücreye su damlacıklarının geçişi olmayacaktır. Bu nedenle, hava 
hızına dikkat edilmesi gerekir. Tavsiye olarak, hava hızına bakılmaksızın kesinlikle soğutucu 
serpantininden sonra damla tutucunun kullanılmalıdır. Kullanılan yoğuşma tavası çok önem 
taşımaktadır. Kesinlikle çift eğimli olacaktır.  
 

 
 

Şekil 6. Hijyenik uygulamalarına uygun çift eğimli yoğuşma tavası 
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Diğer önemli bir husus ise, sifon ve tahliye borularından dış ortamdan içeriye  filtre edilmemiş havanın 
sızmamasıdır. Yukarıdaki bölümlerde de değinildiği gibi, soğutucu serpantin hücresinde aydınlatma 
olmalıdır. Hücrede kullanılan saç kaset malzemesi olarak, her ne kadar galvaniz, korozyona karşı 
dayanıklı olsa da, boyalı veya paslanmaz malzeme olması  tercih edilir. Yoğuşma tavası ve diğer 
serpantin saç bağlantıları ise, paslanmaz olması tavsiye edilir. Ayrıca, serpantin ve seperatörün 
rahatlıkla çıkartılabilir ve tekrar monte edilebilir olması önemlidir. Seperatör malzemesinin plastik 
olması ve tüm bağlantı saç ve elemanları paslanmaz olmasında fayda vardır. Seperatörün temizlik 
amacı ile rahatlıkla sökülebilir, kanat ve bağlantı saçları ayrı ayrı temizlenebilecek şekilde 
tasarlanmalıdır. 
 
 
 
 
7. SUSTURUCULAR 
 
7.1. DIN 1946/4 
 
Susturucu yüzeyi aşınmaya karşı dayanıklı, su absorbe etmeyecektir.  Susturucu malzemesi santral 
havasına karışmayacaktır. Emiş tarafından konulan susturucular, birinci filtreden sonra ve fandan 
önce olması gerekirken, üfleme tarafı susturucularının ikinci filtreden önce olması gerekir. 
 
 
7.2. prEN 13053 ve Eurovent 
 
Yukarıda belirtilen koşulların aynısı geçerlidir. 
 
 
7.3. Uygulama ve Yorumlar 
 
Yukarıda da görüldüğü gibi, susturucuların hijyenik uygulamaları ile ilgili fazla koşul yoktur. Önemli 
olan susturucu malzemesinin santralden geçen havaya karışmamasıdır. Şüphesiz susturucu 
elemanlarının temizlenmesi için, servis kapısı olmalıdır. Susturucu malzemesi galvaniz saç veya 
boyalı saç olabilir. Su ile temas halinde olmadığı için paslanmaz olması gerekmeyebilir. 
 
 
 
 
8. DİĞER HUSUSLAR 
 
Standartlarda çoğunlukla yukarıda değinilen ana elemanlar üzerine açıklamalar yapılmıştır. Ancak, bu 
makalede yazarların pratikte yaptıkları uygulamalar ve edinilen tecrübelere  dayanarak hijyenik klima 
santralleri uygulamasında aşağıdaki hususların açıklanmasında fayda vardır: 
 

• Fan hücreleri ile ilgili standartlarda detaylı bilgiye rastlanamamasına  rağmen yapılan 
uygulamalarda bu konuya da önem verilmesi gereği doğmuştur. Kullanılan fan temizlenebilir ve 
istenildiğinde dezenfekte edilebilmelidir. Hijyenik uygulamaları için, plug fanlar tercih edilir.  Buna 
karşın drenaj hatlı radyal fanlar da kullanılabilir.  Fan kanatları ve malzemesi galvaniz kalitesine de 
bağlı kalmak şartı ile galvaniz, boyalı veya paslanmaz seçilebilir. Kullanılan elektrik motorunun dış 
yüzeyi  yıkanabilir ve istenildiğinde dezenfekte edilebilmelidir. Bu nedenle, elektrik motor koruma 
sınıfı olarak IP 55 seçilmelidir.  Küçük santral uygulamalarında temizlik amacı ile bu fan ve motor 
grubunun dışarıya çıkartılması zorunlu olmamakla birlikte büyük kolaylık sağlarken, büyük 
santrallerde fan hücresine girilebilmesi ve fanın temizlenebilmesi için yeterince yer bırakılmalıdır.  
Büyük santrallerde çoğunlukla yıkanılabilir olarak imal edileceği için fan hücre drenaj hattı 
olmasında fayda vardır. Tüm fan hücrelerinde gözetleme camı ve aydınlatma bulunmalıdır. 
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• Damper uygulamalarında ise,  hava  kaçak  oranı  maksimum  100 Pa test basıncında 10 m3/hm2 
olmalıdır. prEN 13053 standardına hijyenik santrallerde damperlerin prEN 1751 standardında 
tanımlanan sınıf 3 veya 4 olması gerekir.  göre Özellikle hijyenik uygulamalarda sistemin 
çalışmadığı durumlarda damper motoru vasıtası ile damperler kapalı konumda tutulmalıdır.  

• Isı geri kazanım ile ilgili iki tip uygulama söz konusudur. Kullanılan ısı geri kazanımında taze hava 
ile egzost havası sistemin yapısından dolayı her hangi bir ek mekanizma gerektirmeden 
karışmıyorsa, rahatlıkla hijyenik klima santrallerinde kullanılabilir.  Taze ve ekzost hava karışım 
ihtimali olan sistemlerde ise, dış ortamdan alınan ve ısı geri kazanımdan geçtikten sonra  egzost 
havasının temiz havaya karışımından dolayı, temiz hava içinde bulunan bakterilerin egzost 
havasının içindeki bakterilere oranı  1/1000 geçmemelidir.  

• Elektrik tesisatı ile ilgili dikkat edilmesi gereken husus ise, kullanılan kabloların temizlenebilir ve 
kullanılacak dezenfektasyon malzemesine dayanabilen olması ve kablolamada ise en kısa hat 
kullanılarak kabloların santral dış ortamına alınmalarıdır. 

• Santral kasetinin içinden geçen soğuk su boruları izole edilmelidir. 

• Hijyenik klima santral üreticileri, normal santraller için hazırladıkları bakım kılavuzlarındaki 
açıklamalara ek olarak, santralın temizleme yöntemleri ile ilgili gerekli bilgileri vermeleri gerekir. 
Dezenfektasyon malzemesi ile ilgili önerilerde bulunabilir. Elemanların dışarıya alınma yöntemleri 
açıklanmalıdır. Kaset ile ilgili panel montajı ve hücre bağlantılarındaki sızdırmazlığın sağlanması  
için gerekli uyarılar yapılmalıdır. Su tesisatı bağlantıları, elemanların rahatlıkla çıkartılmasını 
sağlayacak şekilde yapılmalıdır.  

• Santral içi üretimden sonra iyice temizlenmelidir. Gerek ürün ambarında, gerek taşıma veya 
sahada her hangi bir şeklide içine toz veya partiküllerin girmemesi gerekir. Santralı işletmeye 
almadan önce de iyice temizlenmelidir.  

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Son yıllarda hijyenik klima santrallerinin öneminden dolayı, bu konuda değişik kuruluşlar ve firmalar 
tarafından  çalışmalara başlanmıştır. Konu ile ilgili standartlar geliştirilmiştir.  Bilindiği gibi, klima 
santrallerinde kullanılan ana elemanların sayısı oldukça fazladır. Santralde kullanılan bütün 
elemanların santralden geçen havanın kalitesi ve hijyenliği üzerine etkisi vardır. Bu nedenle, hijyenik 
santral tasarımı yapılırken kullanılan bütün elemanların santralın hijyenikliği üzerinde etkisi göz 
önünde bulundurulmalıdır. Nemlendirici, fan, filtre, damper, soğutucu serpantin, ısıtıcı serpantin, 
elektrikli ısıtıcı, buharlı ısıtıcı, kaset vb. ve ayrıca bu elemanlara ilintili saç veya plastik vb. parçaların 
santral hijyenikliği üzerinde etkisi tek tek incelenmelidir. Bu da, hijyenik santral kavramının ne kadar ne 
kadar karışık olduğunun bir göstergesidir.  
 
Klima santrallerinde, yalnızca galvaniz saç yerine paslanmaz sacın kullanılması santralı hijyenik 
santral yapmaz. Hijyenik santrallerde, kullanılan malzemeler çok önemli olsa da, kavramın küçük bir 
boyutudur.  Hijyenik santral tasarımında, santral kaset yüzeyi, hava kaçağı, yüzeylerdeki yoğuşma, 
temizlenme, aydınlatma, servis ve bakım gibi bir sürü etmeni göz önüne bulundurmak gerekir. 
Yukarıda,  hijyenik santrallerin tasarımında en çok önem taşıyan elemanlar için istenilen özellikler 
anlatılmıştır. Bu makaleden de anlaşıldığı gibi, hijyenik santral uygulamaları basit bir konu olmayıp, 
oldukça detay içerir ve bu konuda daha derin araştırmaların yapılması gereklidir. En önemlisi projeci 
ve müteahhitlerin bu konuda bilgilendirilmesidir.   
 
 
 
 
 
 



   ________________________________________  337  _______ 
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
 

KAYNAKLAR 
 
[1] prEN 13053 , ‘Ventilation for Building - Air Handling Units – Rating and Performance for 

Components and Sections’, European Committee For Standardization,  November 1997  
[2] DIN 1946/4, ‘Heating, Ventilation and Air Conditioning, HVAC Systems in Hospital’,  December 

1989 
[3] VDI, Hygienic standards for ventilation and air conditioning Systems- Offices and assembling, 

1997 
[4] VDI, Hygienic standards for ventilation and air conditioning Systems-  Standards for Hygiene 

training,1997 
[5] Eurovent / CECOMAF ‘ Recommendation Concerning Hygienic Aspects in Air Handling Units’, 

May 2000 
[6] DIN V 24 194 , ‘ Air Leakage Classification of Sheet Metal Ducting Systems’, 1985 
[7] Moghtada Mobedi, Klima Santral Kasetlerinin Değerlendirilmesi,Enerji Teknolojileri ve Mekanik 

Tesisat Dergisi, Şubat 2001 
[8] EN 1886, ‘Ventilation for Buildings-Air Handling Units-Mechanical Performance’, 1998 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞLER 
 
Erkut BEŞER 
 
1950 yılında Denizli’de doğdu.1973 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ni bitirdi. Aynı yıl TEBA 
şirketler grubunda Makine Yüksek Mühendisi olarak göreve başladı. Proje, AR-GE ve üretim 
birimlerinde görev yaptı. 1979 yılında Teba şirketler grubu bünyesinde kurulan SİSAŞ soğutma ve 
İklimlendirme  Sanayi A.Ş’nin fabrika müdürlüğüne atandı. Halen Teba Şirketler Grubu’na bağlı TEBA 
ISK A.Ş.’de  teknik müdür olarak görevini sürdürmektedir.  
 
 
Moghtada MOBEDİ 
 
1962 yılında Iranda doğdu.1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde , 
1987 yılında aynı üniversite ve bölümde Master eğitimi ve 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
makine mühendisliği bölümünde doktora eğitimini bitirdi. 1995-98 arasında Iran’ın Orumieh 
üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Teba Şirketler Grubu’na bağlı TEBA ISK A.Ş.’de 
çalışmaktadır.  
 
 
Levent ŞENOL 
 
1972 Kayseri doğumludur.  1993 yılında U.Ü. Balıkesir Mühendislik Fakültesi Makina Bölümü 
bitirmiştir. Aynı üniversiteden 1996 yılında Yüksek Mühendis ünvanını almış olup halen Doktora 
programına devam etmektedir. 1993-1999 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Enerji Anabilim Dalı”nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır.  1999 yılı itibarıyla TEBA ISK A.Ş. 
Ürün Tasarım ve Geliştirme Bölümünde görev yapmaktadır. 



 
 
 
 TESKON 2001 PROGRAM BİLDİRİLERİ / TES - 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Armatürde Standartlar ve Garanti Uygulaması 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 AHMET COŞAN 
  
 
 
 
 ECA Valfsel Armatür Sanayii A.Ş. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ________________________________________  341  _______ 
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
 

ARMATÜRDE STANDARTLAR VE GARANTİ UYGULAMASI 
 
 

Ahmet COŞAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu bildiride armatür sektörü ile ilgili Türk standartları ele alınmış, standartların durumu, 
güncelleştirilmesi ve AB’ye giriş sürecinde standart entegrasyonunda yapılan çalışmalar ile 
karşılaşılan sorunlar incelenmiştir. Mevcut standartlar ile  AB standartları arasındaki farklılıklar ve 
bunların sektöre olan etkileri belirtilmiştir. Ayrıca 4077 sayılı Tüketicinin Ve Rekabetin Korunması 
Hakkındaki Kanun içerisinde armatürlerle ilgili olarak yer alan maddeler incelenmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ülkemizde standartların yayınlanması, revize edilmesi ve yürürlükten kaldırılması faaliyetleri TSE 
tarafından yürütülmektedir. TSE, gerek tüketicinin gelişen istek ve şikayetlerine ve  gerekse de 
sektörün teknolojik gelişmelerine göre,  sahip olduğu çeşitli organlar vasıtası ile çalışmalar yaparak bu 
konudaki faaliyetlerini sürdürmektedir. TSE, standart hazırlama ve yayınlama işlevinin yanı sıra 
sanayide üretim yapan şirketlere,  ürettikleri ürünün  standartlara uygun olduğuna dair belge verme 
faaliyetini de yürütmektedir. 
 
 
 
 
2. BELGELEME 
 
Türk Standartları Enstitüsü’nün yaptığı ürün belgelendirme çalışmaları, iki çeşit belgeye yönelik 
olmaktadır : 
 

• TSE belgesi 
• TSEK belgesi 
 

 
Şekil 1. 

 
TSE belgesi, Türkiye’de TSE tarafından yayınlanmış bir standardı bulunan ürünler için, ilgili 
standardına göre yapılan inceleme sonucunda o ürünün ilgili standardın isteklerine uygun olduğunu 
göstermek üzere verilir. Bu şekilde belge almış ürünler Şekil 1’de gösterilen TSE baklavası ile 
işaretlenirler. 
 
Bu belge dışında, Türkiye’de henüz yayınlanmış bir standardı bulunmayan ürünler için de firma 
talepleri doğrultusunda, referans gösterilen yabancı kaynaklı bir standarda göre  de inceleme 
yapılmakta ve belge verilmektedir. Bu şekilde belge alan ürünler  TSEK harflerinden oluşan logo ile 
markalanırlar. 



   ________________________________________  342  _______ 
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
 

3. MEVCUT ARMATÜR STANDARTLARI 
  
Ülkemizde   Temmuz 2001 tarihi itibariyle,  TSE tarafından yayınlanmış ve yürürlükte bulunan armatür 
standartları şunlardır: 
 
• TS 6 Musluklar 
• TS EN 200 Bataryalar, Çift Açma Kapama Tertibatlı 
• TS EN 274 Sifonlar,Lavabo ve Küvetler İçin       
• TS 325 Bataryalar 
• TS 366 Hela Yıkayıcılar 
• TS 378 Sifonlar 
• TS EN 411 Sifonlar, Mutfak Evyeleri İçin 
• TS EN 817 Bataryalar, Mekanik Karıştırıcılı 
• TS 823 Rezervuarlar ve Doldurma – Boşaltma Grupları 
• TS 3143 Boru Uzatma Parçaları 
 
 
Bu standartlardan TS 6 ve TS 325, sektördeki üreticilerin bir çoğunu yakından ilgilendiren iki ana 
standart olup zorunluluk uygulamasına tabidir. Türkiye’de armatür üreten veya Türkiye’ye armatür ithal 
ederek satan bütün firmalar ürünlerini bu standardın şartlarına uygun hale getirmek ve bu hususu 
TSE’den alacakları ‘’ TSE Uygunluk Belgesi ‘’ ile belgelemek  zorundadırlar.  
 
Öte yandan TSE , ülkemizin Avrupa Birliğine girme çabalarına paralel olarak başlattığı  entegrasyon 
çalışmaları çerçevesi içerisinde  AB  standartlarını birebir tercüme ederek Türk standardı haline 
getirerek yayınlama çalışmalarını uzunca bir süredir yürütmektedir. Bu çalışmalar çerçevesi içerisinde  
EN 200, EN 274, EN 411, EN 817, EN 1112 ve EN 1113 standartları tercüme edilerek TS EN .... 
şeklinde  yürürlüğe konulmuştur. Bu standartlardan TS EN 200,  12  Mart 2001 tarihli;  TS EN 817 ise  
20 Mart  2001  tarihli resmi gazetede zorunluluk uygulamasına başlanmak amacıyla yayınlanmıştır.  
Söz konusu tebliğde bu standartların yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir geçiş devresi öngörülmüş olup 
geçiş süresinin sonunda  TS 6 ve TS 325 standartları yürürlükten kalkacaktır. ( 12 Eylül  2001 ve 20 
Eylül 2001 ). 
 
 
 
 
4. STANDARTLAR VE İÇERİKLERİ 
 
4.1. TS 6 Musluklar 
 
1985 yılında yayınlanmış bir standarttır. Şimdiye kadar  1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994 ve 1995 
yıllarında olmak üzere toplam yedi defa revizyona uğramıştır. 
 
Standart, giriş bölümlerindeki tanım ve kapsamlarda yalnızca musluklardan bahsetmekle beraber 
ilerleyen yıllarda yapılan revizyonlarda  zaman ayarlı musluklar, seramik salmastralı musluklar, taharet 
muslukları ve plastik muslukların  bu standart kapsamında olmadığı hususu standarda ilave edilmiştir. 
Standardın 1.1 Sınıflandırma maddesinde musluklar şöyle sınıflandırılmışlardır (Bkz. Şekil 2, Şekil 3 
ve Şekil 4): 
 
• Yatay girişli musluklar (Föy 1) 
• Düşey girişli musluklar (Föy 2) 
• Rakor takılabilen musluklar (Föy 3 ve 4) 
• Boşaltma muslukları (Föy 5) 
 
Standardın geri kalan 6 föyünde salmastra grupları, rakorlar ve rakor uç parçaları için değişik tipler 
gösterilmekte ve ölçüler verilmektedir.  İlgili föylerde yer alan anma ölçüleri de şunlardır : 
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• DN 8 R 1/4" Yalnız  Föy  5 
• DN 10 R3/8" Föy 1, Föy 3, Föy 4 ve Föy 5 
• DN 15 R1/2" Föy 1, Föy 2, Föy 3 ve Föy 4 
• DN 20 R3/4" Föy 1, Föy 2, Föy 3 ve Föy 4 
• DN 25 R1" Föy 1 ve Föy 3 
• DN 32 R11/4" Föy 1 ve Föy 3 
• DN 40 R11/2" Föy 1 ve Föy 3 
• DN 50 R2" Föy 1 ve Föy 3 
 
 
Standardın 1.1.3 maddesinde  de muslukların kaplamalı veya kaplamasız yapılabilecekleri ifadesi 
bulunmaktadır.Kaplama yapılması durumunda uygulanabilecek kaplamalar nikel, krom, lak, boya,vb. 
olmalıdır.  Ürün  üzerinde  bulunması  gereken  kaplama  kalınlıkları  da  Ni için minimum 8µm;  krom 
için ise yine minimum 0.3 µm dur. 
 
Standart, 1.2 maddesinde muslukların yapım özellikleri ile ilgili bilgiler vermektedir. 1.2.1 Malzeme 
maddesinde  belirtildiğine  göre gövde ve açma – kapama düzen parçaları bakır – çinko alaşımından 
yapılmalıdır.O-ring ve klape  contalarının vulkanize kauçuk (lastik) malzemeden yapılması gereklidir. 
Burada yine standardın gereksiz detaylara girdiğini, bakır-çinko alaşımları için kimyasal 
kompozisyondan sertliğe, uzama yüzdesinden  döküm cinslerine (kum döküm, kokil döküm ve tazyikli 
döküm gibi) varıncaya kadar geniş açıklamalar ve şartlar  belirttiğini görmekteyiz. Standart, volanlar( el 
çarkı) için malzeme seçimini serbest bırakmıştır. Özellikler maddesi altında yer alan  şartlar arasında 
et kalınlığının hiçbir yerde  2 mm.den az olamayacağı şartı  da önemli bir şart olarak yer almaktadır. 
 
Deneyler 
 
TS6’da deneyler başlığı altında yer alan bölümde malzeme ile ve musluk performansı ile ilgili olarak 
yapılması istenilen deneyler anlatılır.Standartda yer alan deneyler şunlardır: 
 
• Sızdırmazlık deneyi 
• Sertlik deneyi 
• Çekme deneyi 
• Debi deneyi 
• Klape oturma yeri mukavemeti deneyi 
• Su akış düzgünlüğü deneyi 
• Gövde eğilme deneyi 
• Kaplama kalınlığı deneyi 
• Açma kapama düzeninin mukavemet (ömür) deneyi 
• O-ring uygunluk deneyi 
 
 
Standardın öngördüğü sızdırmazlık deneyleri hem basınçlı su ile hem de basınçlı hava ile yapılmalıdır. 
Basınçlı su ile yapılan deney esnasında musluğa 16 kgf/cm2 basınçlı su iki ayrı durumda uygulanır: 
 
• Açma kapama mekanizması kapalı durumda iken  Açma kapama mekanizması açık, musluk çıkış 

ağzı kapalı ikenHava ile yapılan sızdırmazlık deneyi de 5 kgf/cm2  basınçlı hava  ile ve yine iki ayrı 
durum için musluk durgun suya daldırılarak yapılır. 
 
Sertlik deneyi pirinç ve kauçuk malzemeler için ayrı ayrı tarif edilmiştir.Pirinç malzeme için sertlik 
değeri  45 ila 145 HB değerleri arasındadır. Kauçuk parçalardan klape contalarındaki sertlik 85 ± 5 
Shore A ; o-ringlerdeki sertlik 65 ± 5 Shore A olmalıdır.  
 
TS 6 standardı debi ölçümlerinin yapılması için özel bir ölçme düzeni tarif etmekte ve bununla ilgili 
detayları  2.3.4 maddesinde vermektedir. Bu maddedeki şartlara uygun düzen ile  0.1 kgf/cm2 
basınçta yapılan debi ölçme deneyi sonucunda bulunan değer anma boyutu DN15 olan musluklar için 
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0.05 l/s; anma boyutu DN20 olan musluklar için 0.14 l/s değerinden daha az olmamalıdır.Daha büyük 
anma boyutundaki musluklardaki debi değerlerinin ne olması gerektiği standartda belirtilmemiştir. 
 
Standardın 2.3.9 maddesi açma kapama düzeninin mukavemet (ömür ) deneyinin yapılması için 
gerekli deney düzeneği ve deney şartlarını tarif eder. Buna  göre musluk açma kapama düzeni 
standartda belirtilen dönme hızı ve momenti ile 200 000 çevrimlik bir açma kapama deneyine tabi 
tutulur.Bu esnada musluktan 15 dakika süre ile soğuk, 15 dakika süre ile sıcak su akıtılır. 
 
TS 6 standardının 3.2 İşaretleme maddesinde musluklara, piyasaya arz edilmeleri esnasında 
üzerlerine yapıştırılacak bir etiket vasıtası ile aşağıdaki bilgileri içeren bir işaretleme yapılması 
öngörülmektedir: 
 

• firma ticari ünvanı veya markası 
• standardın numarası 
• anma boyutu 
• kaplama cinsi  
 
 
4.2. TS 325 Bataryalar 
 
1978 yılında yayınlanmış bir standart olup 1984,1993 ve 1994 yıllarında revizyona uğramıştır. 
 
Madde 1 Sınıflandırma bölümünde  banyo bataryası, duş bataryası, evye bataryası,termosifon 
bataryası,lavabo bataryası ve bide bataryası olmak üzere altı tip batarya tarif edilmekle beraber 
standardın diğer hiçbir bölümünde bide bataryasından tekrar söz etmemektedir. Yine giriş sayfasında 
bir açma kapama düzenli batarya yapılabileceği belirtilmesine rağmen standardın ileriki bölümlerinde 
bu konu tekrar geçmez. 
 
TS 325 standardı 3sayfalık metin bilgisine sahip olup TS 6’yı esas alan bir standarttır. Kullanılacak 
malzeme cinsleri ve açma kapama düzeni detayları ile ilgili olarak TS 6’ya atıf yapılmaktadır.Et 
kalınlığı için ürünün hiçbir yerindeki kalınlığın 2 mm.den az olamayacağı maddesini ihtiva eder. TS 
325, kaplama kalınlığı için TS 6’nın aksine olarak Ni + Cr toplam kalınlık değeri tarif eder ve bu 
değerin minimum 5 µm olması şartını koyar.  
 
Standart, 2.2.2 Deneyler maddesi altında sızdırmazlık, sertlik ve çekme deneyi olarak üç deney tarif 
eder. Bunlardan sızdırmazlık deneyinin basınçlı su ve basınçlı hava ile ayrı  ayrı yapılmasını ister. 
Standart, buradaki toplam dört deney için her hangi bir detay bilgi vermeden bu deneylerin TS 6’nın 
ilgili maddelerine göre yapılması gerektiği açıklamasını verir.  
 
Standardın işaretleme maddesinde yer alan işaretleme zorunlulukları da şöyledir: 
 

• -firma ticari ünvanı veya markası 
• -standardın numarası 
• -anma boyutu 
 
TS 325 standardı metni takip eden ilgili föylerde batarya anma boyutlarını ve istenen diğer boyutları  
belirtir.  Buna  göre  batarya  anma  boyutları   DN 10 ( R3/8’’ ),   DN 15 ( R1/2’’ )  ve             DN 20 ( 
R3/4’’ ) dür.   
 
 
4.3. TS 366 Hela Yıkayıcılar 
 
El ile basılarak çalışan manuel veya otomatik hela yıkayıcılarını tarif eden ve toplam 5 sayfadan 
oluşan bir standarttır.  1976 yılında yayınlanmış olup 1995 yılında revize edilmiştir.Standartda dört ayrı 
anma ölçüsü verilmektedir: 
• DN 15 1/2 ‘’ 
• DN 20 3/4’’ 
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• DN 25 1 ‘’ 
• DN 32 1 ¼’’ 
 
TS 366 standardı malzeme ve malzeme özellikleri için TS 6’ya atıf yapar. Dış yüzeylerin  krom veya 
nikel kaplanması gerekmektedir ve kaplama kalınlığı minimum 5 µm olmalıdır. 
 
Standardın deneyler maddesi altında dört deney yer almaktadır. Bunlardan sızdırmazlık deneyi 16 
kgf/cm2 basınç ile yapılan bir deneydir. Çalışma basıncı deneyinde de hela yıkayıcıya yine 16 kgf/cm2 
basınç uygulanarak çalışma davranışı gözlenir. Mukavemet deneyinde ise hela yıkayıcı 1000 defalık 
bir çalışma testine maruz bırakıldıktan sonra sızdırmazlık testi uygulanır. TS 366 standardının 
öngördüğü son deney ise malzeme sertlik deneyi olup burada da TS 6’ya atıf yapılmaktadır. 
 
 
4.4. TS 378 Sifonlar 
 
1976 yılında yayınlanmış ve 1978 yılında bir defa revize edilmiş olan bir standartdır. Standart lavabo 
ve evye sifonlarını esas alan, küvet, duş teknesi ve yer sifonlarından hiç bahsetmeyen bir standartdır. 
 
TS 378’in yerini almak üzere şu anda üç AB standardı TSE tarafından yayınlanmıştır. Bunlar : 
TS EN 274..............Lavabo ve küvet sifonları 
TS EN 329..............Duş teknesi sifonları 
TS EN 411..............Evye sifonlarıdır. 
 
Standart, 1.1 sınıflandırma maddesinde sifonları 
 
• -hazneli sifonlar ve  
• -boru sifonlar  
 
olmak üzere iki ayrı sınıfa ayırır. Bu sınıflardan, hazneli sifonlar kendi içerisinde ; 
 
• kova hazneli ( KH ) 
• boru hazneli ( BH ) 
• düz hazneli  ( DH ) olmak üzere üç ayrı tipe;  
 
boru sifonlar ise 
 
• U biçimli, dikey girişli, ( UD ) 
• U biçimli, yatay girişli ,( UY ) 
• çift U biçimli  ( UÇ ) olmak üzere üç ayrı tipe ayrılır.  
 
TS 378 standardı malzeme olarak pirinç, kurşun ve plastik malzeme kullanılabileceğini, et kalınlığının 
kurşun sifonlarda en az 2 mm; diğerlerinde ise an az 1 mm olması gerektiğini belirtir. Standart, bakır-
çinko alaşımından yapılan sifon parçalarının yüzeylerinin krom veya nikel kaplanması gerektiğini ifade 
ederek minimum kaplama kalınlığı değeri olarak 5 µm değerini verir. 
 
Standartda belirtilen deneyler, sızdırmazlık deneyi ( 1.5 kgf/cm2 basınç ile ), akıtma kapasitesi deneyi 
ile malzeme için verilen sertlik ve çekme deneyleridir.  
 
 
4.5. TS 3143 Boru Uzatma Parçaları 
 
Tesisatlarda kullanılan boru uzatma parçaları ile ilgili olan ve 1978 yılında yayınlanarak bugüne kadar 
hiç revize olmamış bir standarttır. 
Malzeme olarak TS 6’da belirtilen bakır-çinko alaşımlarına atıf yapar. Yüzeylerin kaplamalı veya 
kaplamasız yapılabileceğini, kaplamalı yapılması halinde uygulanacak kaplamaların nikel, krom veya 
kadmiyum olabileceğini ve kaplama kalınlığının en az 5 µm olması gerektiğini belirtir. 
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Standartta verilen anma boyutları şunlardır : 
 
• DN 10........3/8’’ 
• DN 15........1/2’’ 
• DN 20........3/4’’ 
• DN 25........1’’ 
 
Uzatma boyları ise her bir anma boyutu için ayrı ayrı olmak üzere şöyledir : 
  10mm 25mm 40mm 80 mm 
15mm 30mm 50mm 100mm 
20mm 35mm 65mm 
 
 
 
 
5. AB STANDARTLARI 
 
TSE, ülkemizin Avrupa topluluğuna girme  hazırlıklarına paralel olarak, 1995 yılında Avrupa topluluğu 
standartlarını  bire bir tercüme ederek Türk standardı olarak yayınlamaya başladı. Bu noktada önce 
AB ülkelerindeki standartların oluşum biçimine bir göz atmakta fayda var. AB ülkelerinin her birisindeki 
milli armatür ve/veya vana üreticilerinin bir araya gelmesiyle  CEIR  (Avrupa Vana ve Armatür 
Üreticileri Birliği ) meydana getirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
Bu birlik içerisinde yer alan  ‘’Çalışma Grubu ‘’( WG ), teknolojideki ve sektördeki gelişmelere veya 
şirketlerden gelen taleplere göre belirlediği konular üzerinde yaptığı çalışmaları çalışma raporu haline 
getirerek  ‘’Teknik Komite’’ ye ( TC ) sunar. Teknik komiteden geçen rapor taslak standart  haline gelir 
(draft / prEN..... ). Bu taslak  standart,  ‘’Avrupa  Standartlar  Komitesi’’nden  (CEN ) geçtikten  sonra  
EN ....  standardı olarak yayınlanır. 
 
TSE, ülkemizin AB’ye entegrasyon çalışmalarına paralel olarak EN standartları arasında yer alan EN 
200  ve  EN 817  standardını , 1997  yılında  yaptığı  bir  çalışma  ile  bire bir tercüme ederek TS EN 
200 ve TS EN 817 olarak Türk standardı şeklinde yayınlamıştır. Bu iki standart, mevcut standartlara 
göre çok daha detaylı ve kapsamlı ölçme ve deney şartları içerdiği için de, Türk sanayicisinin bu 
konuda gereken yatırımları yaparak teknik donanımını sağlaması amacıyla  2 yıllık bir geçiş süreci 
konulmuş ve standartların 1999 sonu itibarı ile yürürlüğe girmesi kararı alınmış idi. Ancak standardın 
gerektirdiği ölçme cihazları ile ilgili yatırımı TSE’nin gerçekleştirememesi ile olay sürüncemede 
kalmıştır. Konu bu yılın Mart ayında TSE  teknik kurulunda tekrar ele alınmış ve TSE’nin gereken 
yatırımı yapamamasına rağmen özel şirketlerin bu yatırımı gerçekleştirdikleri ve TSE namına gerekli 
deney hizmetini verebilecekleri  hususu göz önüne alınarak  6 aylık bir geçiş süresi sonunda ( 20 Eylül 
2001 ) uygulamaya başlamak üzere her iki standart  da zorunluluk uygulamasına sokulmuştur.  Bu 
tarihte,  halen  yürürlükte  olan  TS 6  ve  TS 325 yürürlükten kalkacaktır.  Yeni standartlardan TS EN 
200 muslukları ve iki açma kapama mekanizmalı bataryaları; TS EN 817 ise tek açma kapama 
mekanizmalı bataryaları kapsamaktadır. 
6. TS EN 200  VE  TS EN 817  STANDARDININ ÖZELLİKLERİ 
 
Her iki standardın ilk göze çarpan özellikleri malzeme ve boyutlar ile ilgili detayların ve kısıtlamaların 
büyük ölçüde kaldırılarak bataryadan performans beklentisini öne çıkartmalarıdır. 
 

WG  TC CEN 
E N .... .... ... 
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Bu standartlardan TS EN 200 , 17 ayrı deney; TS EN 817 ise 19 ayrı deney tarif eder.Her iki 
standartta tarif edilen ortak deneyler kaplama kalitesi deneyi,  çeşitli sızdırmazlık deneyleri, basınca 
dayanıklılık deneyi, döner çıkış uçları ömür deneyi, yön değiştirici ömür deneyi, debi deneyi  ve  
akustik  seviye  belirleme  deneyidir.  TS EN 200’ de salmastra ömür deneyi,              TS EN 817’de 
ise kartuş  ömür deneyi,  kartuş hassasiyet  deneyi ve çapraz akış deneyi kendi standartlarına özgü 
deneylerdir.      
 
 
6.1. TS EN 200 ve TS EN 817 Ortak Deneyler 
 
6.1.1. Tuzlu Su Sisi Testi 
 
Söz konusu standartlar , evvelki standartlarda yer alan kaplama kalınlığı şartını kaldırmakta, onun 
yerine tuzlu su sisi deneyini getirmektedir. Kaplama kalınlığı bir parça üzerinde homojen olmayıp 
parçanın şekline ve ölçüm yapılan noktaya göre değişmektedir. Bu durum da uygulamada sorun ve 
şikayetlere sebep olmaktaydı. Yeni standartlar noktasal kontrol yerine kontrol edilecek parçanın 
tamamının tuzlu su sisi deneyinden geçirilmesini istemektedir. Bu deneye tabi tutulacak parçalar 35° C 
sıcaklık ve %55 bağıl nem bulunan tuzlu su sis kabininde toplam 200 saat  bırakılırlar. Deney sonunda 
parçalarda herhangi bir kabarma, soyulma, vb. görülmemelidir.   
 
6.1.2. Basınca Dayanıklılık Deneyi 
 
Yeni standartlarda, yukarıda da belirtildiği gibi  boyut 
kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırılmıştır. Aynı şekilde eski TS 
6 ve TS 325’de yer alan et kalınlığı şartı  da tamamen ortadan 
kaldırılmıştır. Yeni standartlar, bu hususun yapılacak basınç 
dayanıklılık deneyi ile doğrulanması prensibi üzerine 
kurulmuştur ve bu prensibe dayanarak batarya veya musluk 
gövdesinin tamamına  25 bar su basıncı şartını getirmektedir. 
 

 
 
6.1.3. Döner Çıkış Uçlarının Ömür Deneyi 
 
TS EN 200 ve TS EN 817 standartları, armatür kullanıcılarının sıkça şikayet ettikleri bir hususta ömür 
deneyi getirmektedir. Zira mutfak ve/veya lavabo armatür gövdesi ile boru çıkış ucu bağlantı 
noktasının dizaynının yetersiz olması yüzünden pek çok müşteri bataryasını aldıktan kısa bir süre 
sonra buradan meydana gelen su kaçakları ile karşılaşmaktadır.İşte bu noktada standardın bu yeni 
ömür deneyi kullanıcıların bu şikayetlerini ortadan kaldıracaktır.   
 
Standartlarda  tarif  edildiği  üzere  borulu  çıkış uçlarının ucuna eksen uzunluğuna göre 1 kg veya 2 
kg  ağırlık asılarak 110° lik bir dönme hareketinin 80 000 defa yapılması ve bunun sonrasında çıkış 
ucuna düşük basınçlı sızdırmazlık testi uygulanması ve böylece belirli bir kullanım süresi sonundaki 
performansın  da garanti altına alınması gerekmektedir. 
 
6.1.4. Yön Değiştirici Ömür Deneyi 
 
Armatür kullanıcılarının en çok şikayet ettikleri bir diğer mekanizma da banyo/duş yön değiştiricisidir. 
Ne yazık ki kalitesiz yapılan ürünlerde yön değiştirici kısa bir süre sonra fonksiyonunu kaybederek her 
iki çıkışa  da su vermeye başlamaktadır. Yeni standartlar bu konuda manuel veya otomatik yön 
değiştiriciler için ayrı ayrı ömür deneyi tarif etmektedir. 30 000 defa uygulanacak bir çevrimden sonra 
yön değiştiricinin sızdırmazlık deneyi tekrar yapılmalıdır. 
6.1.5. Sızdırmazlık Deneyleri 
 
Gerek TS EN 200 ve gerekse de TS EN 817 standartlarında açma-kapama mekanizmasının ve 
gövdenin tamamının sızdırmazlık özelliklerinin kontrolu için çeşitli sızdırmazlık deneyleri tarif 
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edilmektedir. Bu deneyler hem su ile, hem de basınçlı hava ile suya daldırılarak yapılmalıdır. Deneyler 
açma-kapama mekanizması kapalı ve açık durumların her ikisi için de 
gerçekleştirilmelidir.    
 
6.1.6. Debi Deneyi 
 
Yeni standartlar, debi belirlenmesi konusunda TS 6 ve TS 325’in aksine yeni bir yaklaşım 
getirmektedir.Eski standartlarda batarya veya musluğun akıtması gereken minimum debi 
verilmekteydi.Yeni standartlarda yine minimum debi değeri verilmekte ancak bu değerler ürün cinsine 
bağlı olmaktadır. 3 bar basınçta ölçülen debiler; 
 
banyo bataryaları için............................................20 l/dak. 
lavabo, evye,bide ve duş bataryaları için.............12  l/dak      olmalıdır. 
 
Yeni  standartlarda 5 ayrı debi sınıfı tanımlanmakta ve  batarya veya musluğun bu debi sınıflarından 
birisine girmesini istemektedir. Üretici firma ürününün hangi debi sınıfında olduğunu belirlemekte 
serbesttir.Standartda belirtilen debi sınıfları  şunlardır : 
 

• Sınıf  A Q = 0.25  l/s  
• Sınıf  S Q = 0.33  l/s 
• Sınıf B Q = 0.42  l/s 
• Sınıf C Q = 0.50  l/s     
• Sınıf D Q = 0.63  l/s 
 
6.1.7. Akustik Ölçme Deneyi 
 
Yeni standartların en önemli maddesi akustik ölçümü ile ilgili olanıdır. Son on yıllarda özellikle insan ve 
çevre odaklı trendlerin gittikçe güç kazanması, kendisini diğer pek çok sahada olduğu gibi armatür 
sanayiinde  de hissettirmektedir. Batarya veya musluktan akan suyun oluşturduğu türbülans bir 
gürültüye sebep olmakta, bu  da özellikle geceleri yaşam mekanlarına yansıyarak yaşam konforunu 
olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
Bu konu gerek insan konforu açısından ve gerekse de çevre boyutu oluşturması açısından armatür 
sektörünün gündemine de girmiş ve standartlarda yer almıştır. 
 
Gerek TS EN 200 ve gerekse de TS EN 817’de belirtildiğine göre bataryalar akustik açıdan deneye 
tabi tutulacaklar, akustik seviyeleri  tespit edilerek akustik seviyesi açısından sınıflandırmaya tabi  
tutulacaklardır. Standartta belirtilen sınıflar ve bu sınıflara ait değerler şöyledir : 
 

• Sınıf  I 0 – 20   dB(A) 
• Sınıf  II 20 – 30 dB(A) 
• Sınıfsız 30  dB(A)  
 

İlgili standartlar, akustik ölçümünün ne şekilde yapılacağı konusunda  TS EN ISO 3822’ye atıf 
yapmaktadırlar. TS EN ISO 3822 standardı dört bölümden oluşmakta olup bölümlerine göre içerikleri 
şöyledir : 
 
TS EN ISO 3822-1................Ölçme Metodları 
TS EN ISO 3822-2................Musluklar ve  bataryalar için ölçme şartları 
TS EN ISO 3822-3................Vanalar için ölçme şartları 
TS EN ISO 3822-4................Özel cihazlar (su ısıtıcıları )için ölçme şartları ve ekler. 
 
TS EN ISO 3822-1 standardı, akustik ölçümünün yapılması için gereken bir akustik odasını  ve bu 
odaya çekilecek tesisatın özelliklerini tanımlamaktadır. (Şekil 2) 
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Şekil 2. 

 
TS EN ISO 3822-2 standardı , tesis edilen düzenek vasıtasıyla musluk ve bataryaların gürültü 
seviyelerinin ölçülmesi ile ilgili şartları belirler. Yapılacak gürültü ölçümündeki su basıncı dinamik 
basınç olarak 3 bar; su sıcaklığı da en çok 25 º C olmalıdır. Ölçümler , musluk veya bataryanın değişik 
su akıtma konumları için aynı ürünün üç numunesi üzerinde yapılmalı ve ortalama sonuç alınmalıdır. 
Bataryanın oluşturacağı gürültü, içinden akan su miktarı ile de ilgili olduğundan, akustik ölçümü 
esnasında debi ölçümü de yapılarak elde edilen debi değerleri aynı raporda belirtilmelidir. 
 
 
6.2. TS EN 200 ve TS EN 817 Farklı Deneyler 
 
6.2.1. Açma Kapama  Mekanizmalarının  Ömür Deneyi (TS EN 200) 
 
TS EN 200 içerisinde yer alan bu deney musluklar ve bataryalarda kullanılan açma-kapama 
mekanizmalarının  belirli şartlar altında 200.000 defa açma kapama işlemine tabi tutulması üzerine 
kurulmuştur. 
 
Bu deney TS 6’da  da yer almakta olan bir deney olmakla beraber bir çok farklılıklar göstermektedir. 
Yeni şartlara göre açma – kapama mekanizması 2.5 Nm.lik bir momentle döndürülmeli ve 
kapatılmalıdır.Bu hareket esnasındaki dönme hızı  30 devir/dakika olmalı ve  her 25 000 çevrim 
sonunda mekanizmaya su sızdırmazlık deneyi uygulanmalıdır.Deney süresince batarya veya 
musluktan akan suyun debisi  4 litre/dakika ila 6 litre/dakika değerine ayarlanmalıdır. 
 
6.2.2. Açma Kapama  Mekanizmalarının Ömür Deneyi ( TS EN 817 ) 
 
Miks türü bataryaların açma kapama dayanıklılığını tespit etmek için yapılan bu deney daha önce 
mevcut olmayan bir deneydir.  

 
Şekil 3. 
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Standart, orta kapalı konumdan başlanarak iki ayrı hareket şekli ile ( Şekil 3 ) bir çevrim 
tanımlamaktadır. Üretici dikdörtgen veya üçgen çevrimden istediğini seçmek ve uygulamakta serbest 
olup seçtiği çevrimi 70 000 defa uygulamalı ve gerek bu uygulama esnasında ve gerekse de uygulama 
sonrasında açma kapama kolunu hareket ettirmek için gereken kuvvet 3 Nm’yi geçmemelidir. 
 
6.2.3. Açma Kapama Mekanizmasının Hassasiyeti Deneyi (TS EN 817) 
 
Yeni standardın insan faktörünü öne çıkartan bir deneyidir. Miks türü batarya kullanırken açma 
kapama kolunu sıcağa veya soğuğa doğru az bir şekilde hareket ettirmemize rağmen suyun 
sıcaklığının çok değiştiğini belki çoğumuz yaşamışızdır. İşte, TS EN 817 bu konuda insan için olan 
konforun arttırılması amacıyla açma – kapama mekanizmasının ( kartuşun ) hassasiyetinin ölçülmesini 
ve açma kapama kolunun belirli bir hareketine karşı gelen sıcaklık değişiminin belirli bir değeri 
aşmamasını istemektedir.Kartuşun bu özelliğinin tespiti için soğuktan sıcağa gidiş yönündeki muhtelif 
hareketler esnasında batarya çıkışındaki su sıcaklıkları ölçülerek bir  tablo üzerine işlenir ve bu yolla 
bir eğri elde edilir. Aynı işlemler sıcaktan soğuğa gidiş istikametinde tekrar edilerek ikinci bir eğri elde 
edilir. Elde edilen eğriler üzerinde yapılan ölçümlere göre  açma – kapama kolunun lavabo ve evye 
bataryalarında  12 mm., banyo ve duş bataryalarında ise  10 mm. lik hareketine karşı gelen su sıcaklık 
değişimi 8 K’i aşmamalıdır.    
 
6.2.4. Çapraz Akış Deneyi 
 
TSEN 817’de tarif edilen bu deney ile miks bataryaların açma kapama mekanizmalarında meydana 
gelebilecek imalat veya dizayn hatalarının kontrol edilmesi amaçlanmıştır.Bu deneyde bataryanın 
açma-kapama mekanizması (kartuş) kapalı durumda iken bataryanın su giriş deliklerinden birisinden 
60 s süre ile 4 bar basınçlı su verilerek diğer su giriş deliğinden bir kaçak olup olmadığına bakılır. 
Deney su giriş ağzı değiştirilerek tekrar edilir. 
 
 
6.3. İşaretleme 
 
TS 6 ve TS 325 standartlarında ürünlerin üzerlerine yapıştırılacak  kolayca çıkmayan bir etiket ile 
işaretlenmeleri şartı bulunurken yeni standartlar bu işaretlemenin  doğrudan gövde üzerine yapılması 
şartını getirmektedir. Bu durumda markalamanın ya elektro-kimyasal yolla yakarak ya da laser 
yöntemi ile yapılması gerekmektedir. Gövde üzerine yapılacak işaretlemede şu bilgiler bulunmalıdır: 
 
• üreticinin adı veya markası 
• akustik sınıfı 
• akış direnç sınıfı 
 
 
 
 
7. STANDARTLAR AÇISINDAN ÜLKEMİZDEKİ DURUM 
 
AB standartlarıyla ilgili çalışmaların 1997 yılında başlamış olmasına ve  TS EN 200 ile TS EN 
817standartlarının Eylül 2001 sonunda devreye girecek olmasına rağmen sektörde bazı sıkıntı ve 
belirsizlikler hala mevcuttur. Bunlardan en önemlisi TSE’nin gerekli teknik donanımı 
sağlayamamasıdır. İlgili standartlar içerisinde yer alan deneyler ile ilgili olarak yapılması gereken 
deney cihazları oldukça komplike olup maliyetleri yüksektir. Açma-kapama mekanizması ömür deney 
cihazları, açma-kapama mekanizması hassasiyet deney cihazı ve özellikle de akustik ölçüm cihazı 
hem alınması hem de kullanılması bakımından dikkatli karar vermeyi ve eğitimli personel kullanılmayı 
gerektiren yatırımlardır. Öte yandan düşünülecek olursa bu cihazlara bütün firmaların ayrı ayrı yatırım 
yapmaları ülke kaynaklarının israfı demek olacaktır, zira standartlarda belirtilen deneyler tip deneyleri 
olup günlük imalatta kullanılan kalite kontrol deneyleri değildir. Dolayısıyla bu yatırımların bütün 
firmalar tarafından yapılması durumunda atıl kapasiteler ortaya çıkacaktır.  
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8. ARMATÜRDE GARANTİ UYGULAMASI 
 
4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda garanti belgesi istenecek ürünler liste halinde 
belirtilmiştir. Bu listenin 4. bölümü " Genel Amaçlı Akışkan Sistemleri ve Bileşenleri Alet ve Cihazları " 
başlığını taşımaktadır.Bu başlık altındaki bölümde yer alan armatürler liste numaralarıyla beraber 
şöyledirler : 
 

4.5.8. Musluklar 
4.5.9. Bataryalar ( mutfak, banyo ve benzeri) 
4.5.10. Hela yıkayıcılar 
 

Kanuna ilaveten çıkartılan TRKGM-95/116-117 sayılı tebliğe göre bu mallara verilecek garanti süresi 
en az bir yıldır. Bu süre malın kullanıcıya teslim tarihinde başlar. Herhangi bir nedenle arıza meydana 
gelmesi durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 30 
gündür. Kanunda,  satış sonrası müşteri hizmetleri verecek servis istasyonu sayısı ülke çapında bir 
tane olarak belirtilmiş olup ülkemizin geniş yerleşimi düşünüldüğünde bu sayının ne kadar yeterli 
olacağı düşünülmesi gereken bir husustur.  Kanun, musluklar, bataryalar ve hela yıkayıcıların 
kullanma ömrünü 5 yıl olarak belirtmektedir. 
 
Armatürle beraber kullanma kılavuzu  ve garanti belgesi verilmesi zorunluluğu vardır ancak kanuna 
göre standardı zorunluluk uygulamasına tabi olmayan  ürünler için üretici veya ithalatçı kendi 
dokümanlarını hazırlamakta serbesttir. Standardı zorunluluk uygulamasına tabi olan ürünler  ( 
musluklar, bataryalar ve hela yıkayıcılar ) için verilecek garanti belgesinin  sanayi ve ticaret il 
müdürlüklerine  kaydettirilerek  " belge  kullanma  numarası  ve  izni "  alınması  gerekmektedir.  
Bu belge üzerinde; 
 

• belge numarası 
• imalatçı veya ithalatçının unvanı,adresi ile yetkili imzalar, 
• satıcı firmanın unvanı, adresi ve yetkili imzası, 
• satış tarihi, 
• garanti süresi 
• azami tamir süresi  
• kullanım hataları      
• gibi bilgilerin bulunması kanun tarafından istenmektedir. 
 

Ayrıca, yine standardı zorunluluk uygulamasına tabi ürünler için ürünle beraber kullanma kılavuzu 
verilmesi gerekmektedir. 
 
Ancak , ne yazık ki uygulamada pek çok firmanın kanun hükümlerini hiçe saydıkları, kendilerinin 
rastgele bir garanti kartı bastırdıkları ve hatta ambalaj da dahil hiçbir yerde imalatçı veya ithalatçının 
adı ve adresine rastlanamadığı gözlenmektedir.  
 
4077 sayılı kanunda,tüketici lehine  değişiklikler  yapılması düşünülmüş ve bakanlık tarafından 
hazırlanan bir taslak TBMM’ye gönderilmiş olup yine ne yazıktır ki iki yıldır sıra beklemektedir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
TS 6 ve TS 325 standartlarının kaldırılarak TS EN 200 ve TS EN 817 standartlarının getirilmesi, 
ülkemizdeki armatür kalitesinin yükseltilmesi ve insanlarımızın daha üstün nitelikli ürünler almasının 
sağlanması açısından önemlidir. Kullanıcılar, bu standartların yürürlüğe girmesiyle hem daha üstün 
nitelikli ürünler satın alacaklar, hem de yaşam mekanlarındaki konfor seviyesi yükselmiş olacaktır. 
 
Üretici firmalar açısından olayın iki ayrı cephesi mevcuttur: 
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Teknolojik yatırımlarını tamamlamış, sektördeki gelişmeleri yakından takip eden büyük firmaların 
yapacakları fazla bir değişiklik yoktur. Yeni standartlar bu firmaları, kalitesiz ve toplama ürün yapan 
firmalara karşı koruyacak ve haksız rekabeti önleyecektir. 
Küçük firmalarda bu standartlar ile kendilerini geliştirecekler ve daha kaliteli ürünler üreteceklerdir. 
 
Yine bu yeni standartlar Çin, Tayvan gibi Uzakdoğu ülkelerinden getirilen ve ne yedek parçası ne de 
servisi bulunan ucuz armatürlerin Türkiye’ye girişini önleyecektir. 
 
Meclis gündeminde bulunan ve en az üç garanti süresini üç yıla çıkarılan kanun tasarısının meclisten 
geçmesiyle de kullanıcılar lehine olumlu adımlar atılmış olacaktır. 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Ahmet COŞAN 
 
1957 Afyon doğumludur. 1980 yılında İ.T.Ü.’den makine mühendisi olarak mezun oldu. Askerlik öncesi 
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Armatür Sanayii A.Ş.’de Kalite Kontrol Mühendisi olarak çalışmaya başladı. Halen aynı şirkette Kalite 
Kontrol ve Güvence Müdürü olarak görev yapmaktadır. T.S.E. Makine Hazırlık Grubunda armatür 
konusunda raportörlük çalışmalarını da yürütmektedir. Sektörel dergilerde çeşitli yazıları 
yayınlanmıştır. Ayrıca topluluk satış şirketi Elmor ve servis şirketi Emar ile bağlantılı olarak 
tesisatçılara, otel teknik müdürlerine ve ev hanımlarına yönelik çeşitli seminerler vermektedir. İyi 
derecede İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır. 
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TESİSATTA KOROZYON 
 
 

Ali BIDI 
Uli HÖFFER 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada; tesisatta genel olarak korozyonun nedenleri araştırıldı. Farklı sebeplerle ortaya çıkan 
korozyonun çeşitleri üzerinde durulmuştur. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İnsanların ve hayvanların yapıları %60 - %70’e, bitkilerin ise %95’e varan oranda sudan oluşmaktadır. 
Su tüm canlıların hücrelerine gerekli yapıcı ve hayati ihtiyaç duyulan maddeleri taşır. İnsan günde 
yaklaşık 2,5 litre su kaybeder ve bunu gıda ve içecek yoluyla geri alması gerekmektedir. Dünyamızın 
% 71’i suyla kaplıdır ancak bunun sadece % 0,7’si içme suyu kullanımına uygundur, geri kalan kısmı 
tuzlu su okyanuslar ve denizlerdir. Yine büyük miktarda su buzdağları olarak kutuplarda ve buzullar 
olarak dağlardadır. Büyük miktarda su, çıkarılması ekonomik olarak mantıklı olmayacak seviyede, yer 
altındadır. Günümüzde içme suyumuzun %65’ini yer altı kaynaklarından, %11,5’ini yüzey sularından, 
%10’unu nehirlerden, göllerden, barajlardan, %8’ini kaynak sularından ve %5,5’ini de deniz suyundan 
tatlı su kazanımı ile elde etmekteyiz. 
 
İçme ve kullanma suyu tesisat sistemlerinde kullanılan metal hammaddeli boru sistemlerini, antik ve 
ortaçağda kullanılan seramik esaslı malzemelerden sonra ikinci nesil olarak nitelemek doğru olacaktır. 
İlk zamanlarda tercih edilen metal kurşun olmasına karşın, sağlığa zararlı etkileri tespit edilince yerini 
galvaniz borulara bırakmıştır. Son 10 – 20 yıldır da galvaniz boru aşırı korode olması sebebiyle azalan 
bir oranda kullanım imkanı bulurken, yerini bakır borular almaktadır. Ancak uzmanlar da biliyor ki bakır 
da korozyona açıktır. Plastik borular için pratikte korozyon problemi diye bir şey yoktur ve bu sebeple 
de kullanımı artan plastik borular, tesisat sistemlerinde üçüncü nesil olarak kabul edilmektedir. 
 
 
 
 
2. METAL HAMMADDENİN GENEL DURUMU 
 
Günümüzde kullanılan metal tesisatlarda fiyat ve verim veya ömür arasındaki ilişkide ihtilaf 
yaşanmaktadır. Bilinen tüm teknik malzemeler sadece sınırlı bir ömre sahiptir. Optimum ömrü 
alabilmek için her malzeme için belirli temel taleplere uyulmalıdır. Evsel tesisatta kullanılan metal 
boruların durumunu şunlar etkilemektedir: 
 

• İçinden geçen akışkan (su veya sıvı elektrolit) 
• Hammadde ve üretim şekli 
• İşletme ve montaj şartları 
 

Günümüzde metal tesisatlarda ortaya çıkan sorunların büyük kısmına kendi kendimize çevrede 
oluşturduğumuz olumsuz değişiklikler ve alışkanlıklarımız neden olmaktadır. Geçmişe kıyasla su 
kalitesi hem artan talep hem de kirlilik dolayısıyla fazlasıyla düşmüştür. Ayrıca yaşam standardındaki 
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yükselme boru ağında farklı akış şartlarına da neden olmuştur (kural olarak yaklaşık 1930 yılına kadar 
her evde bir soğuk su ağzı, hatta bazen her katta bir tane vardı). Yine geçmişte sadece soğuk su 
dağıtımı varken, günümüzde sıcak su ve sirkülasyon da temel ihtiyaçtır. Kısmen sertliği alınmış özel 
su tesisatı da ayrıca döşenmektedir (çamaşır ve bulaşık makinaları için). 
 
Artan işçilik ve hammadde maliyeti de zaman ve maliyet avantajı sağlayan “yuvarla – kes – kaynat” 
montaj şekillerine geçişi hızlandırmıştır. 
 
Metal tesisat sistemlerinden beklenti; içme ve kullanma suyu ucuz ve sorunsuz olarak aktarılmalı ve 
dağıtılmalı ve tesisat ömrü mümkünse en az elli yıllık standardı sağlamalı şeklindedir. Ayrıca 
hammaddeye bağlı olarak su kirlenmemeli, etkilenmemeli, suyun tadı, kokusu ve görünüşü 
değişmemelidir. 
 
Avrupa İçme Suyu Yönergesinin çıkış noktası, mantığı ve iddiası: “En önemli gıdamız içme suyunun 
musluktan akacağı son noktada mikrobiyolojik ve kimyasal olarak kullanımının ömür boyu insan 
sağlığına zarar vermeyecek şekilde olması gerekmektedir.” şeklindedir. 2001 ilkbaharında yayımlanan 
ve 1 Ocak 2003’te uygulamaya geçecek olan yenilenmiş haliyle Almanya İçme Suyu Talimatnamesi 
bu iddiayı ulusal hakka dönüştürmektedir. Bu talimatnamede yeni olan konu; istenen su kalitesinin 
tesisat hammaddesinin özellikleriyle, suyun yapısıyla, montaj özellikleriyle ve işletme şartlarıyla bir 
bütün olarak sağlanmasıdır. 
 
 
 
 
3. GENEL OLARAK KORUMA TABAKASI OLUŞUMU 
 
İçme ve kullanma suyunda kullanılan bilinen metallerin ömrü ve korozyonu temel olarak koruma ve 
pasif tabakaların oluşumuna bağlıdır. Tüm teknik kullanılabilir hammaddeler, ancak akışkanın içindeki 
oksitten koruma tabakasının, akışkan ile hammaddenin reaksiyonunu ciddi bir şekilde bloke etmesiyle, 
kabul edilebilir bir ömrü sağlar. Homojen ve sıkı bağlanmış her katman başlangıçta bir korozyon 
aşamasıdır. Fakat yeterli tabakanın oluşmasıyla korozyon daha sonra pratik olarak yavaşlamaya 
başlar ve minimuma ulaşır. İçme ve kullanma suyunun yapısındaki farklılıklar, farklı koruma 
tabakalarının oluşumunu sağlarlar, bunlar da farklı koruma etkisi gösterir. Homojen olmayan tabakalar 
korkulan ve tehlikeli noktasal çürümelere yol açar. Koruma daha en baştaki şartlardan fazlasıyla 
etkilenmektedir. Depolamadaki hasarlar, montajda ve kullanıma almada daha sonra korozyon 
saldırısına uğrayacak daha ilk zayıflamalara yol açar. Koruma tabakası oluşumu akışkan ile 
malzemenin reaksiyonu olduğuna göre, tesisatın yüzeyindeki yağ, pas, kum, metal parçaları gibi 
yabancı maddeler normal koruma tabakasının kirli bölgelerde sıhhatli oluşumunu engeller. Dolayısıyla 
yabancı maddeler mümkün olduğu kadar tesisattan atılmalıdır. 
 
Basınç testinden sonra tesisat yarı dolu bırakılmamalıdır. Test ile kullanıma alma arasındaki zamanda 
tesisat tam dolu tutulmalı ve haftalık periyotlarda su tazelenmeli veya tesisat tamamen boşaltılarak 
kurumaya bırakılmalıdır. Yabancı madde girişini daha sonra da engelleyebilmek için tesisatın giriş 
noktasına dar gözenekli bir filtre takılması da tavsiye edilir. 
 
 
 
 
4. GENEL OLARAK KOROZYON 
 
“Korozyon” DIN 50900’de şu şekilde tanımlanmaktadır: 
 

“Hammaddenin ölçülebilir bir değişme göstermesine neden olan ve metal bir yapı parçasının veya bir 
bütün sistemin fonksiyonuna zarar veren, metal malzemenin çevresiyle reaksiyonudur...” 
 
Yine aynı normda “Korozyon zararı” açıklanmaktadır ve basit olarak şöyle tanımlanabilir: “Korozyon 
nedeniyle metal bir yapı parçasının veya bir bütün sistemin fonksiyonuna verilen zarardır.” 
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Korozyon genel olarak şu şekilde oluşur: 
 
a. Su gibi reaksiyona giren maddelerin aşağıdaki maddelerle beraber saldırısıyla 
• Oksijen (yağmur suyu, kullanım suyu, yapı nemi), 
• Asitler (karbondioksit, hidroklorik asit, asit sülfürik), 
• Eriyikler (kireçli su, sodalı su, alkalik sıvı), 
• Tuzlar (yemek tuzu, lehim yağı, amonyaklı, kalsiyumlu ve mağnezyumklorürlü beton ve şap 

katkıları 
• Su buharı ve kükürt oksit ihtiva eden gazlar. 
 

 
b. Galvanik eleman oluşumuyla, yani iki farklı metal ve elektrik ileten bir sıvı (elektrolit) mevcut 

olduğunda. Farklı yüzey özelliklerine sahip bir metal ile bir elektrolit de galvanik eleman oluşturur. 
Örneğin bir yüzey kısmının oksidasyonu. 

 
Galvanik elemanda metaller arasında farklı gerilim oluşur. Potansiyeli düşük metal elektrolit içinde 
çözünür ve zarar görür. 
 
Çözünmeye meyil çözünme basıncıdır. Yüksek çözünme basıncına sahip metaller değersiz, düşük 
çözünme basıncına sahip metaller ise değerli olarak kabul edilirler. Elektrokimyasal gerilim 
sıralamasında metaller elektriksel potansiyellerine göre dizilirler. Buna göre; 
 
Galvanik eleman etkisi, plastik veya emaye gibi metal olmayan kaplamalı kapların veya çelik boru 
hatlarının zarar gören kısımlarının katodik korunmasında kullanılır. Bu amaçla tesisatta 
kullanılabilecek maddelerden en düşük değerli olan magnezyumdan çubuklar, örneğin su 
ısıtıcılarında, yer tanklarında, uzun gaz hatlarında anot olarak kullanılır. 
 
 
4.1. Borularda Dış Korozyon 
 
Dış yüzeyle devamlı irtibatta olan oksijen nem ile bir araya gelince korozyonu başlatır. 
Korozyon aşağıdaki şekillerde başlar: 

-2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

 

Altın +1,42 V 
Platin +1,20 V 
Gümüş +0,80 V 
Cıva +0,79 V 
Karbon +0,74 V 
Bakır +0,34 V 
Antimon +0,14 V 
Hidrojen ± 0,00 V 
Kurşun -0,12 V 
Kalay -0,14 V 
Nikel -0,25 V 
Kadmiyum -0,40 V 
Demir -0,44 V 
Krom -0,71 V 
Çinko -0,76 V 
Manganez -1,05 V 
Alüminyum -1,67 V 
Magnezyum -2,34 V 

değersiz değerli 



   ________________________________________  358  _______ 
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
 

• pasifisize yüzeyler pasifisize olmayan yüzeylerin yanında ise. Çelik borular beton veya alçı içine 
gömülürse yüzeylere pasifize olur, yani yoğun bir oksit tabakası oluşur. Bu katot etkisi gösterir ve 
çeliğin çözülmesini engeller.  
Duvara veya yere gömülü tesisat etrafında boşluk kalmayacak şekilde tamamen örtülmemişse, o 
taktirde pasifisize olmazlar ve anot olurlar. Biraz nem olursa korozyon derhal başlar. 
Katota kıyasla pasifize yüzey (anot) ne kadar küçükse korozyon o denli hızla ilerler ve malzeme 
de o denli hızla zarar görür. 

• Klorür, amonyak, sülfat ve nitrat gibi agresiv madde içeren yapı malzemeleri. Bunlar şap ve beton 
katkısı, sıvada ve ağaç koruma boyalarında kullanılmaktadır. 

• Kimyasal işletmelerde, endüstride ve ahırlarda hava agresiv maddeler. 
• Isı izolasyonundan geçerek boru yüzeyine ulaşan nem. Mineral yünü, köpük gibi izolasyonların 

gözeneklerinde devamlı nem tutulabilmekte ve buradan ilerleyen nem de boruyu korode 
etmektedir. 

• Galerilerde bulunan ve yeterince sıkı izole edilmemiş hatlarda nem olursa 
 
Dış yüzey korozyonu, bu yüzeylerin tamamen korozyona dayanıklı madde ile kapatılması veya nem 
veya agresiv maddeler ile irtibatı tamamen kesilmesi halinde engellenebilmektedir. 
 
DIN 50930’da metal malzemenin suyla korozyon etkisi aşağıdaki hammaddeler için açıklanmaktadır: 
 

• Alaşımlı ve düşük alaşımlı demir (DIN Bölüm 2) 
• Alevle galvanizlenmiş demir (DIN Bölüm 3) 
• Paslanmaz çelikler (DIN Bölüm 4) 
• Bakır ve bakır alaşımları (DIN Bölüm 5) 
 
 
4.2. Alaşımsız veya Düşük Alaşımlı Demirlerin Korozyonu 
 
Bu malzemenin korozyon durumu DIN 50930 bölüm 2’de açıklanmaktadır. 
Boru veya kap olarak alaşımsız veya düşük alaşımlı demirlerin, bunlarda koruma tabakası 
oluşumunun olamaması ve ağırlıkla çökme ve nadiren delik korozyonu meydana gelebileceği (Şekil 1) 
için evsel tesisatta kullanımı uygun değildir. Bu malzemenin kullanımı için, koruma tabakası 
oluşturabilecek su, yeterli akış hızı ve pratik olarak suyun durağan olmaması gerekmektedir. Kalıp, 
armatür ve pompa gibi döküm malzemeler döküm kabuğunun oldukça korozyona mukavim olması ve 
kalın olmaları sebebiyle korozyona dayanım göstermektedirler. Ancak bu tür yapı malzemeleri 
nedeniyle zamanla korozyon atıkları pas olarak içme ve kullanma suyuna karışabilmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Yeterli akış hızına sahip olamayan soğuk içme suyunun geçtiği St 35 çelik tesisatta meydana 
gelen çökme korozyonu. Üstte üst kesit, altta da daha fazla çökme görülen alt kesit 
 
Bahsedilen hammadde gurubuna ait malzemelerde su ile temas halinde katotik koruma veya koruma 
kaplaması sayesinde tedbir alınmalıdır. Örneğin emaye kaplamalar oldukça iyi bir dayanım 
göstermektedir. Sıcak su boyleri gibi malzemelerin korozyon korumasıyla ilgili bilgiler DIN 4753’te 
bulunmaktadır. 
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4.3. Galvanizli Demirin Korozyonu 
 
DN80 çapa kadar sadece DIN 2444’e uygun galvanizlenmiş DIN 2440 ve DIN 2441’e uygun çelik 
borular kullanılabilmektedir. Şekil 2’de farklı galvaniz kalitesindeki borular gösterilmektedir. Dikiş 
yönünde kesiti alınmış kötü bir galvaniz kaplamaya sahip boru kesiti de Şekil 3’te görülmektedir. DN80 
çapın üstü ve bağlantı parçaları için DIN 50976 uygulanmaktadır. Boru bağlantıları için DIN 2999 
Bölüm 1’e uygun dişli parçalar ve DIN 2950’ye uygun temper döküm fittingler pratikte kullanılmaktadır. 
Bu normda galvaniz kaplamanın kalite seviyesi de açıklanmıştır. Bu amaçla kullanılan dişli izole 
malzemeleri de DIN 30666’da verilmiştir. Galvanizli boruların sert lehim kaynağı, ısı giriş zonunda 
yüksek korozyon riski getirmektedir. 
 
Galvanizli borular DIN 50930 Bölüm 3’ün temel talepleri yerine getirildiği taktirde istenen ömrü 
verebilmektedir. Detaylar bu normdan alınabilir. 
 

 
 

Şekil 2. Farklı kalitede galvanizli boru kesitleri 
 

a) Dikişi dahi görülemeyen sorunsuz galvanizli çelik boru 
b) Galvaniz kaplamasında kalınlaşmalar – gerçi DIN2444’e uygun değil ancak korozyon kimyası açısından 

dezavantajlı değil 
c) Kaynağı yeterince uygun yapılmamış boru – dikiş haricinde galvaniz kaplama iyi 
d) Korozyonu başlamış kullanılmış, dikişli, galvanizli boru. Özellikle dikişe yakın korozyon görülmektedir. 
e) Havayla püskürtülerek atılan galvaniz. Bu galvaniz kaplamalar galvanizin eriyerek akmasına yol 

açabilmektedir. 
 
Galvanizleme tabakasının etkisini anlayabilmek için, temel malzeme demir ile üst saf çinko tabakanın 
arasında farklı yapıdaki demir-çinko-alaşım fazlarının olduğunu bilmek gerekir. Yüzeydeki saf çinko bu 
alaşım fazlarını kapatmaktadır. Mat gri, çoğu zaman da bakla kırı renk bu alaşım fazının üst yüzeye 
çıktığını göstermektedir. Bu renge sahip borularda korozif etki daha çabuk görülmektedir. Yine mat gri 
galvaniz kaplamalar eğme, çarpma ve mekanik gerilmelere daha az dayanıklıdır ve kolaylıkla 
kalkabilmektedir. 

 
 

Şekil 3. Dikişli galvaniz borunun 200:1 büyütülmüş dikiş kesiti. Boru içi kısmındaki dikiş ucunda 
galvaniz kaplamanın olmadığı açıkça görülmektedir. 

a b c e 
d 

e 
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Galvaniz yüzeylere başlarda açık renkli çinkolu koruma tabakası oluşur (bakınız Şekil 4) ve devamlı 
olarak da suya çinko karışır. Zamanla da bu galvaniz tabaka akışkanla girdiği reaksiyon sonucu 
tamamen ayrışır ve çözülmüş olarak suyla beraber tamamı taşınır. Uzun dönemde de tesisatta kireç-
pas tabakası oluşumu gözlemlenir (bakınız Şekil 5). 
 

 
 

Şekil 4. Yeni sayılabilecek ve yüksek çinko miktarlı kaplama tabakasına sahip kurallara uygun 
galvanizli soğuk su borusu kesiti 
 
 

 
 

Şekil 5. Uzun dönem kullanılmış galvanizli boruda kireç-pas tabakası. Galvanizsiz fittinglerde çökme 
korozyonu da görülmektedir. 
 
 
Galvaniz borular için şu temel kurallar geçerlidir: 
 
- Fazla karbondioksitli sularda kullanımı uygun değildir. (KB8.2>0,5mol/m3 veya pH<7,3 ve 

KS4.3<2,0mol/m3 ve >5,0mol/m3) 
- Bakır ve bakır alaşımlı malzemelerden sonra kullanımı uygun değildir. Bakır ve bakır alaşımlı 

tesisat veya kaplar sadece akış yönünde galvanizli borulardan sonra kullanılmalıdır. Tersi 
durumda suda çözülmüş bakır nedeniyle galvanizli borularda yüksek korozyon tehlikesi vardır. 
Sistemde bakır alaşımlı armatürler mümkün olan en az sayıda kullanılmalıdır. Bakır veya bakır 
alaşımlı tesisattan galvaniz tesisata geçiş söz konusu olduğunda temas korozyonu riski ortaya 
çıkacaktır. 

- >60°C’nin üstünde kullanımı uygun değildir. Sıcak kullanma suyundaki yüksek korozyon riskini 
azaltmak ve galvaniz kaplamadaki kabarmaları önlemek için galvaniz kaplama yüzeyindeki 
sıcaklık en fazla 60°C olmalıdır (bakınız Şekil 6 ve 7). Yükselen sıcaklıkla beraber artan delik 
korozyonu ihtimali “Potansiyel dönüşüm” olarak da bilinen efektle bağıntılıdır. Artan sıcaklıkla 
galvanizin potansiyeli artar ve demirinkini de geçer. Galvanizleme mantığı tersine döner. Şekil 8 
bu örneği göstermektedir. Kullanma suyu sıcaklığı 60°C’de tutulmalı ve sıcak tesisat yanından 
geçen soğuk su hattı iyi izole edilmelidir. 



   ________________________________________  361  _______ 
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
 

Günümüz tekniğine göre galvaniz boru sistemi sıcak su tesisatında artık kullanılamaz. Zira 
lejyoner hastalağına yol açan lejyoner mikrobunun öldürülebilmesi için termik dezenfeksiyon 
amacıyla tesisatta ≥60°c sıcaklığa ihtiyaç vardır. 
 

 
 

Şekil 6. Sıcak kullanma suyu tesisatındaki yüksek 
sıcaklık nedeniyle kabaran galvaniz tabaka ve alt 

kesitte yüksek çökme korozyonu. 

 
 

Şekil 7. 105°C kazan suyuyla ısıtılan çift katlı 
sıcak su boylerindeki cidarlarında çökme 

korozyonu da görülen kabaran galvaniz tabaka 
 
 
Koruma tabakası oluşturan sularda (bakınız DIN 50930), uygun işletme şartlarında ve kurallara uygun 
montajda, DIN normuna uygun galvanizli borular 50 yıllık ömrü sağlar. Çoğu zaman delik ve çökme 
korozyonu buna neden olmak üzere, yukarıda sayılı ideal şartlardan sapmalar olması halinde ömür 
kısalmaktadır. 
 
Galvanizli borularda meydana gelen selektif korozyon örneği bilinen galvaniz çözülmesidir. DIN 
normuna uygun olmayan püskürtme galvanizli borularda ortaya çıkan bu durum demir-çinko-alaşım 
fazı saldırısı sonucu kısmen metal çinko ihtiva eden partikül ayrışmasıdır. 
 
Orthofosfat ve Polifosfat veya Silikat gibi miktara bağlı katkıların dozajlanması korozyon, pas oluşumu 
ve çinko çözülmesine karşı kendilerini ispat etmişlerdir. Bu katkılar bölgesel şartlara göre 
uygulanmalıdır. Önemli olan, kahverengi su oluşumu gibi, korozyonun ilk göstergelerinde tedbirin 
sağlanmasıdır. 
Dış korozyon, galvaniz malzemelerde ortam neminden ve malzemeyi çevreleyen yapının sünger gibi 
nemi uzun süreli tutmasından kaynaklanmaktadır. Yine nem etkisi farklı kaplamalar, alçı ile temas 
veya alçılı yapı malzemesi, Magnezyumklorür katkılı yapı malzemesi ile yapılan kaplamalarda kendini 
gösterir. Dış korozyon suyun veya nemin tesisatta uzak tutulması ile sağlanabilir. Eğer bu mümkün 
değilse malzeme korozyona karşı izole edilmelidir. Buna ilişkin bilgiler de DIN 55928 normundan 
bulunmaktadır. 
 
 
4.4. Paslanmaz çeliğin korozyonu 
 
En az % 16 krom katkılı çelikler Paslanmaz çeliklere sayılmaktadır. Kullanımı en uygun çelikler ayrıca 
% 9 oranında nikel konsantrasyonu ihtiva eder. Molybden alaşımı ile paslanmaz çelikler delik 
korozyonuna daha dayanıklı olur. Paslanmaz çelikler evsel tesisatta diğer malzemelerin 
kullanılamadığı boyler, ısıtma çubuğu gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Günümüzde içme suyu 
tesisatında da yine paslanmaz çelik borular da kullanılmaktadır. Paslanmaz çeliğin korozyonuyla ilgili 
bilgiler DIN 50930 Bölüm 4’te açıklanmıştır. 
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Şekil 8. Boylerden alınmış boru kesitleri. Sağda 110°C sıcaklık girişindeki borular, solda da 40°C 
çıkıştaki borular. Soldan sağa doğru akışkan ve dış yüzey sıcaklığı artışına paralel olarak artan 
korozyon görülmektedir. 
 
 
Paslanmaz çelik malzemeler, ancak metaloksitten oluşan ve tutunan ama gözle görülemeyen pasif 
koruma tabakası olduğu taktirde dayanıklılık göstermektedir. Bu pasif koruma tabakası, cidarda kabuk 
bağlama, yüksek klorürlü su, montaj hataları ve klorür mevcutken oksidasyon maddeleri 
kullanıldığında (örneğin dezenfektasyon çalışmalarında), zarar görür ve delik korozyonu oluşur. Yine 
su taşı oluşumu görüldüğünde ve sudaki klorür yüksekliği de paslanmaz çelik tesisatta delik ve yarık 
korozyonuna yol açmaktadır (bakınız Şekil 9). 
 

 
 

Şekil 9. Sıcak su boylerindeki gerilme yırtığı korozyonuna uğramış 100:1 oranında büyütülmüş bir 
paslanmaz çelik boru kesiti (malzeme 1.4541). Kullanma suyunun temas ettiği yüzeyden başlayan bir 
ana yırtık ve altta da delik korozyonu görülmektedir. 
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Şekil 10. Sıcak kullanım suyundaki boylerin paslanmaz çelik (1.4541) plakaları. Yırtıkların yanında 
kaynak noktalarındaki korozyon tehlikesi rahatlıkla görülmektedir. 
 
 
Paslanmaz çeliklerdeki bir çok korozyonun temel sebebi özellikle yanlış kaynağa bağlı montaj 
hatalarıdır. Delik korozyonunu sağlayacak şartlar mevcut ise gerilmeler yırtılmalara neden 
olabilmektedir (bakınız Şekil 10). 
 
Yine sert lehim yapılan bağlantılar da korozyon tehlikesi taşır. 
 
Paslanmaz çeliklerin kullanımında karar kriteri kesinlikle işletme ve su şartlarıdır. Uygun çelik seçimi 
korozyon tehlikesine karşı alınabilecek en iyi tedbirdir. Diğer malzemelerle karışık olarak yapılan 
tesisat uygulamalarında paslanmaz çeliklerde pratikte herhangi bir sorun çıkarmaz. Ama değersiz 
metal kısmında temas korozyonu oluşabilir. Paslanmaz çeliklerdeki delik ve yırtık korozyonu katkı 
dozajlamasıyla doğrudan engellenememektedir. 
 
Dış yüzey korozyonu için de suyla temas yüzeyindeki şartlar geçerlidir. Oluşması için nem yeterlidir. 
Az klorür katkılı izolasyon malzemesi kullanımı ile, suyun buharlaşması sonucu yüzeyde tutunan/kalan 
klorür delik korozyonuna neden olabilir. 
 
 
4.5. Bakır ve bakır alaşımlarının korozyonu 
 
Galvaniz boruda sıkça yaşanan korozyon hasarları bakır boru kullanımını arttırmıştır. Yine kolay ve 
hızlı montaj bu trendi desteklemekteydi. Ancak değerli olarak sınıflandırılabilecek bu malzemede de 
yakın tarihte sıkça görüldüğü üzere korozyon hasarları ortaya çıkmaktadır. 
 

 
 

Şekil 11. Koruma tabakalı bakır soğuk su borusu. 
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Şekil 12. Bakır soğuk su borusunda tipik delik ve çökme korozyonu tip1. 
 
 

 
 

Şekil 13. Bakır soğuk su borusunda çökme korozyonu tip 1 üzerindeki kabarcık 
 
 
İçme suyu tesisatında kullanılan boru malzemesi sadece DIN 1787’ye uygun SF-Bakır olmalıdır. Yine 
borular DVGW çalışma sayfası GW 392 talimatnamelerine de uygun olmalıdır. Pratikte F 22 tipi kangal 
ve F 37 tipi boy borular kullanılmaktadır. 
 
Pirinç, döküm, bronz gibi bakır alaşımları armatür ve fitting olarak tesisatta kullanılmaktadır. Kısmen 
de Bakır-nikel alaşımı boylerlerde kullanılmaktadır. Bakır borunun birleşmesinde kullanılan lehim gibi 
yardımcı malzemelere ilişkin müsaadeler DVGW çalışma sayfası GW 2’den alınabilir. 
 
DIN 50930 Bölüm 5’te bakır malzemenin korozyon durumu açıklanmaktadır. 
 
- Baştaki işletme şartları belirleyici olmak üzere, içme suyunda kullanılan bakır borular ancak içinde 

bakır oksit bir tabakanın oluşması halinde dayanıklıdır. Suyun yapısına ve işletme şartlarına bağlı 
olarak bu oksit tabakası üzerinde çoğunlukla yeşil renkte bakır taşı (malakit) formunda farklı yapıda 
üst tabakalar oluşur. Bakır borudan, sadece normal şartlar geçerli ise insan sağlığı için tehlikeli 
olmayan, bir miktar bakır suya karışmaktadır. KB8.2>1,0mol/m3 veya pH<7,0 ve KS4.3>5,0mol/m3 
şartları su için geçerliyse bakır boru tesisatı gıda zehirleyici olabilmektedir. 

 
Bakır borularda günümüzde delinmeye yol açan iki tip korozyon yapısı görülmektedir. 
 
Delinme Tip 1 
 
Pratik olarak soğuk su hattında ortaya çıkar. Saldırılan kısımlardaki yeşil renkli bazik bakır 
karbonatlarının güçlü oluşumu ile nitelendirilir (bakınız Şekil 12 ve 13). Bu korozyon noktası 
çoğunlukla esas malzemenin yüzeyini kapatan bakıroksit katmanı ile örtülüdür ama altındaki saldırı 
noktasında değişen miktar şartlarında bakıroksit ve bakırklorür bulunur (bakınız Şekil 14). Delinme tip 
1 bugünkü bilgiler dahilinde bakır borularda en sık rastlanan korozyondur. 
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Şekil14. Şekil 13’de gösterilen bakır borudaki kabarma kaldırıldığında esas malzeme bakırdaki çökme 
korozyonunu örten alttaki yakut rengi bakır I-oksit (Cuprit, Cu2O) kristaller görülmektedir. 
 
Delinme Tip 2 
 
Pratik olarak sıcak su hattında ortaya çıkar. Boru iç ve dış yüzeyinde aldatıcı zararsız görünüşüyle 
ifade edilir. Dış yüzeyde makroskopik ince iğne deliği şeklinde görünür. İç yüzeyde cidarlar sağlam gibi 
görünen ancak gevşek kaplamalarla kaplıdır. Çoğunlukla açık kahverengi görünen bu kaplamanın 
altında, az miktarda yeşil renkli bakır korozyonu ürünü de olan ama çok fazla miktarda delinme noktası 
gözlemlenir (bakınız Şekil 15). Bu delinme saldırısının olduğu noktalar derinde bakıroksit ile doludur.  
Delinme tip 2 delinme tip 1’e göre daha nadir olmakla beraber, yumuşak su ve sıcak su geçen bakır 
borularda görünür. Bugüne kadar sadece 40°C’nin altındaki sıcaklıklarda görünen delik korozyonu tip 
1 su yapısına ve boru yüzeyi kalitesine bağlıdır. Bu tip korozyon, yüzey sularına kıyasla yer altı suyu 
geçen hatlarda daha fazla görünmektedir ve bu da yüzey sularında bulunan ve günümüzde yeterli 
detaylı incelenememiş organik maddelere dayandırılmaktadır. Yine DIN 50930 Bölüm 5’te açıklanan 
suyun muhteviyatında bulunan diğer maddeler de korozyona yol açmaktadır. Üretim ve montaj 
şartlarından etkilenmiş yüzey kirliliği de korozyona yol açan bir etkidir. Bunlar sert bakır boruların 
üretimindeki çekme yağı artıkları ve yumuşak bakır borulardaki karbon filmlerdir. Montajında kullanılan 
lehim artıkları, metal parçacıkları ve diğer tür yabancı malzemeler bu korozyon tipine yol açar ve bu 
sebeple bakır boru tesisatının mutlak suretle tamamen yıkanarak temizlenmesi gereklidir. Yine, 
sistemin suyla yarı dolu bırakılması sonucu hava/su faz sınırı, uzun süreli durağan su gibi uygunsuz 
işletme şartları bakır borunun daha en başta korozyonunu başlatabilmektedir. Normal işletme 
şartlarında tesisatın içinde yabancı madde dolaşımını engellemek için tesisat girişine 50 – 100 µm 
aralıklı ince filtre takılması pratikte temel şarttır (DIN 19632, DIN 50930 Bölüm 1 – 5). 
 
Delinme tip 1, bugüne kadarki bilgiler dahilinde, fosfat ve silikatlar ile suyun şartlandırılmasıyla dahi 
engellenememektedir. Ancak bazı çalışmalar ve tecrübeler kimyasal dozajlamayla kısmi başarı 
alınabildiğini raporlamaktadır. Şubat 1983’te yayımlanan DVGW çalışma sayfası GW 392’ye göre sınır 
değerleri aşağı indirilmiş karbon ve çekme yağlı yeni nesil bakır boru kullanımı, temiz ve kurallara 
uygun montajı yapılmış, tam yıkanmış ve malzemeye uygun işletmeye alınmış bir hatta bu tip 
korozyon tehlikesi bir miktar azaltılabilir. 
 

 

 
Şekil 15. Bakır sıcak su borusundaki tipik delik 

korozyonu tip 2 
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Çoğu zaman sadece sıcak su hattında ortaya çıkan delik korozyonu tip 2 öncelikle yumuşak, acı yani 
yüksek karbondioksit ihtiva eden sularda görülür. Alkalik fosfat ve silikat dozajlamasıyla bu korozyon 
tipini engellemek mümkündür. Sıcak su ısısı 60°C ile sınırlandırılmalıdır. İşletmeye almak için yine 
soğuk suda alınan tedbirler şarttır. 
 
Bakır malzemede yine sık görünen bir korozyon tipi de erozyon korozyonudur. Erozyon korozyonun 
tipik ortaya çıkışı, kısmi çıplak bakır yüzeylerdedir, zira buralarda yüksek akış hızına bağlı olarak oksit 
koruma tabakası suyla alınır, kaldırılır ve çıplak bakır yüzey koruma tabakasız kalır (bakınız Şekil 16 
ve 17). Erozyon korozyonu çok yüksek akış hızına bağlı ortaya çıkar ve akış hızının azaltılmasıyla 
engellenebilir. Burada sadece teorik veya hesaplanan çap hızını değil hattın en dar örneğin dönüş, 
daralma ve bağlantı parçalarını da hesaba katmak gerekir. Lokal düzeyde akış hızı sınırının 
aşılmasına neden olan hızlara ulaşılarak erozyon korozyonunu başlatabileceği için tesisatta lehim 
topakları, bükme anında büzüşmeler ve keskin kenarlar bertaraf edilmelidir. Sirkülasyon hattının doğru 
döşenmesi gereklidir, pompa ve vanaların izinsiz karıştırılması engellenmelidir. 
 

 
 

Şekil 16. Bakır sıcak su sirkülasyon borusundaki sert lehim noktasında erozyon korozyonu. 
Pompadan sonraki vana kontrolsüz tam açık pozisyonda olduğu için çok yüksek akış hızına 
ulaşılmıştır. 

 
 

Şekil 17. Bakır sıcak su sirkülasyon borusundaki düzensiz sert lehim bağlantısı erozyon korozyonu 
başlatmıştır. Yüksek kaynak ısısı ve fazla lehim esas malzeme bakırın güçlü oksidasyonuna ve 
yüzeyin bozulmasına neden olmuştur. Bu da bu noktada su çevrisi oluşturmuş ve erozyon 
korozyonunun zeminini hazırlamıştır.  
 
Pirinçte çinko çözülmesi de meydana gelebilir. Yüzeydeki çinko azalması ve bakır artması ile ifade 
edilir. Korozyon artıklarının alınması ile pirinç sarı değil bakırın artması nedeniyle bakır kırmızı 
görünmektedir. 
 
Alman Bakır Enstitüsünün 1973 ve 1978’te yaptığı araştırmalarda çinko ayrışması korozyon formunun 
Almanya için çok önemli bir rol oynamadığı ortaya çıkmış olsa da, Bakır-çinko-alaşımının bazı 
özellikteki sularda çinko ayrışmasına meyilli olduğu görülmüştür. Bu korozyon formu sıcak, yumuşak, 
klorürlü pH > 8,3 sularda ortaya çıkar. Bazı çinko ayrışmaları düşük tuz oranına sahip sert sulardan 
dolayı sıcak su tesisatındaki vanalarda görülmüştür. Bu hasarlar suyun uzun süreli vanalarda durağan 
kalması sonucu buharlaşma neticesinde tuz konsantrasyonun artmasıyla kendini gösterir. 
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Şekil18. Pirinç soğuk su armatürü dişlisi kesitinde çinko çözülmesi. 
 
 
Rotguss ve bronz pratikte çinko ayrışmasına dayanıklıdır. Çinko ayrışmasına karşı yapılacak kimyasal 
şartlandırma hiçbir olumlu etki göstermez. Bakır zengin (%65’ten fazla bakır katkılı) pirinç türlerinin 
kullanılması önerilmelidir. 
 
Bakır boruların dış yüzey korozyonu buralarda nemin daim olmasıyla meydana gelir. Son zamanlarda 
bakır borularda da gerilme yırtık korozyonları da rapor edilmektedir. Gerilme yırtık korozyonuna 
amonyum bağlantıları veya amonyak ve nitrit içerikli elektrolitler neden olmuştur. Her iki kimyasal da 
bakır boruya yapılan dış izolasyonlarda mevcuttu. Bu sebeple de gerilme yırtık korozyonu dış 
yüzeyden başlamıştır. Bunu önlemek için amonyum bağlantıları veya amonyak ve nitrit içerikli 
elektrolitlerden oluşan izolasyon malzemesi kullanılmamalıdır. 
 
 
5. İŞLETME ŞARTLARI 
 
İçme suyu tesisat sistemi için ideal işletme şartları: 

• Akış sıklığı sık 
• Akış süresi uzun 
• Akış hızı yüksek 
• Sıcaklık <60°C 

 
Su da diğer gıda maddeleri gibi uzun süreli bekletilirse besleyici (gıda) özelliğini kaybedecektir. Bu 
sebeple tesisattaki su sık sık yenilenebilmelidir. Uzun süre tesisatta durağan kalmamalıdır. Oksijen 
yetersizliğinden koruma tabakası oluşumu kesilir ve korozyon sıcaklık artışına bağlı da hızlanır. 
Yosunlaşma, bakteri üreme ve lejyoner mikrobu gelişimi riski sebebiyle su hijyenik açıdan uygunsuz 
hale gelir. Yine suya aşırı metal iyonu geçişi içme suyu talimatnamelerinin istediği değerleri aşmasına 
neden olur. 
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Soğuk su tesisatı yapıda gereksiz yere ısınmasını engelleyecek şekilde döşenmelidir, örneğin kazan 
dairesi gibi ortamlardan geçirilmemeye çalışılmalıdır, oralarda kollektör yapılmamalıdır. Gerek soğuk 
gerekse sıcak su tesisatı ısı geçişini engelleyecek düzende izole edilmeli, iki tesisat birden aynı 
izolasyona sarılmamalıdır. Korozyon oluşumunu yavaşlatmak ve olası kireçlenmenin önüne 
geçebilmek için sıcak su tesisatındaki su sıcaklığı mümkün olduğu kadar düşük tutulmalıdır. Ancak 
lejyoner mikrobunu yok etmek için en az 60°C’ye ihtiyaç vardır (bakınız DVGW çalışma sayfası 
W551). 
 
Suyun sık sık tazelenmesi için düşük çaplarda kısa hatlar planlanmalı. Bu sayede akış hızı yüksek 
olacaktır. Ancak DIN 1988 normuna uygun çaplara dikkat edilmeli ve sınırlar aşılmamalıdır. Özellikle 
bakır boru sisteminde erozyon korozyonu ihtimali sebebiyle akış  hızına çok dikkat edilmelidir 
(≤0,5m/s). 
 
 
 
 
6. MONTAJ ŞARTLARI 
 
Nakliyede, depolamada, montajda veya işletmede kum, şap artıkları, dişli talaşları, kendir, teflon, lehim 
parçaları, kaynak çapakları gibi madde kirlenmesine engel olunmalıdır. Bu tür yabancı maddeler 
oksijenin cidarlara ulaşmasını ve dolayısıyla da koruma tabakası oluşumunu engellerler ve buralarda 
delik korozyonunu başlatırlar. Bu noktalarda yapı farklılaşır: anota dönüşür, geri kalan büyük kısım ise 
katota. Bu küçük anot noktasında büyük miktarlarda metal iyonları çözülür. Delinmeye kadar gidecek 
madde çözülmesi başlar. Tesisat fazla büyük çaplandırılmış ve akış hızı da yavaş ise bu hasarlar 
çoğunlukla yatay hatlarda (saat 6 yönünde) tesisatın alt noktasında oluşur.  
 
Akış hızı yüksek ise bazı noktalarda materyal çözülmesi (erozyon) başlayabilir. Bakır boru sisteminde 
lehim topaklarında, dikişli borularda dikişlerde. 
 
Dar aralıklarda oksijen yetersizliğinden dolayı farklı anotik madde yüzeyleri oluşacaktır. Örneğin fazla 
kendir veya teflon sarılması halinde gereksiz yere açılan diş aralığı buna örnektir. 
 
Paslanmaz çelik borular dahil tüm metal borular için en tehlikelisi üç faz sınırındaki korozyondur: 
 

• Basınç testinden sonra tesisat tamamen boşaltılmazsa ve su artıkları tesisatta uzun süre kalırsa 
• Yanlış montaj neticesinde sistemde hava baloncukları kalırsa 
• Kapatılamayan ya da kapatılabilse dahi boşaltılamayan tesisatlar, örneğin çatı katları, misafir 

yatak odaları gibi. 
 

Tesisat döşenirken şu hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Sadece standartlara ve normlara uygun en son teknolojik ürünler kullanılmalıdır (borular, fittingler, 
izolasyon malzemeleri v.b.). Avrupa ve özellikle Almanya’da proje bürolarının, yatırımcıların ve 
uygulamacıların talepleri gözönüne alınarak geliştirilen PP esaslı Cam Elyaf Takviyeli boru 
kullanımı ile hem uzama sorunu hem de önceki nesil Alüminyum Takviyeli borularda yaşanan tıraş 
sorunu ve ısı iletim katsayısının yüksekliği bertaraf edilmiş ve pazara sunulmuştur. Bu boru 
sistemi, korozyona uğramaması ve 1,5 güvenlik faktöründe en az 50 yıllık ömrü sorunsuz bir 
şekilde sağlaması sayesinde Avrupa’da tercih edilmektedir. Ülkemizde de bulunan ve satılan bu 
en son teknolojinin ürünün kullanılmasıyla korozyon sorunu daha başta çözümlenmektedir. 

• Boru ve fittingler tıkanıklığa karşı montaj öncesinden kontrol edilmeli gerekirse içleri 
temizlenmelidir. 

• Diş açma paftaları ve makinaları çapakların boru içine kaçması engellenecek şekilde kurulması 
gereklidir. 

• Kesim çapakları temizlenmeli, bakır boruda boru uçları kalibre edilmeli, boru kıvrılırken kırılmalara 
engel olunmalıdır. 

• Bakır lehim noktaları tel fırça ile değil plastik esaslı fırça ile temizlenmelidir. 
• Kendir ve teflon dişlere sadece gerektiği kadar sarılmalı, fazlasından kaçınılmalıdır. 
• Ölü noktalar oluşmayacak ve gerektiğinde tüm tesisat tamamen boşaltılabilecek şekilde 

planlanmalı ve döşenmelidir. 
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• Akış hızı aşılmayacak şekilde ve fazla büyük çap belirlenmeden çap hesaplaması yapılmalıdır. 
• Akış kuralına dikkat edilmelidir: “Galvaniz borudan önce hiçbir zaman bakır boru 

kullanılmamalıdır.” 
• Montaj aşamasında ve işletmeye almadan önce yabancı madde girişini engellemek için boru 

ağızları mutlaka tamamen kapatılmalıdır. 
• Şehir şebekesinden gelebilecek yabancı maddeleri tutabilmek için temizlenebilir ince filtreler 

kullanılmalıdır. 
• İşletmeye almadan önce tesisat tamamen yıkanmalı ve uzun süreli yarım dolu bırakılmamalıdır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Metal tesisatta korozyonu başlatan bir çok faktör vardır. Teorikte ideal şartları açıklamak ve istemek 
mümkünken bunu pratiğe yani uygulamaya almak son derece zor olabilmektedir. Dolayısıyla 
korozyonun olmadığı tesisat sistemini daha başta seçmek doğru olacaktır. Günümüz bilgileri dahilinde 
korode olmayan madde plastiktir. Plastiklerin tesisatta kullanılan bir çok çeşidi varken bunların hepsini 
karşılaştırmak ve ona göre uygulamaya almak gereklidir. Almanya’da büyük yenilik olarak lanse edilen 
ve dünyanın 53 ülkesinde pazarlanan ve yoğun kullanım bulan Cam Elyaf Takviyeli borular ülkemizde 
de metal tesisatların yerine tercih edilmektedir. Daha önceleri plastik borular çeşitli sebeplerle kolon 
hatlarında kullanım imkanı bulamazken, Cam Elyaf Takviyeli boru bu amaçla üretilerek bu noktalarda 
da kullanıma girmiştir. Ülkemizde de artan bilinçlenmeyle minimum hata oranına sahip, hatta hatasız, 
tesisat yapımı giderek artmaktadır ve inanıyoruz daha da artacaktır. 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] Kunststoffrohre und Systeme in der Trinkwasser-Hausinstallation (Evsel İçme suyu Tesisatında 

Plastik Borular ve Sistemleri), Dipl.-Ing. (FH) Manfred E.Hoffmann, Heizungs-Journal Verlags-
GmbH, 1. Baskı 

[2] Der Sanitärinstallateur - Technologie (Sıhhi Tesisatçı - Teknik), Alfons Gassner, Verlag Handwerk 
und Technik GmbH, Son standartlara göre güncelleştirilmiş 4. Baskı 

[3] aquatherm Teknik Kataloğu 
[4] Gelişim Teknik Ltd. Şti. Dokümantasyonu 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞLER 
 
Ali BIDI 
 
1949 yılı Garipçe (Antalya) doğumludur. 1969 yılında Almanya’ya giderek 1987 yılına kadar 
çalışmıştır. Almanya’da Sanat Okulunu bitirerek tekniker olarak çalışmış, Konstanz Üniversitesinin 
düzenlediği 6 aylık İşletme Kurslarına ve müteakiben de 6 aylık Sıhhi Tesisat ve Güneş Enerjisi 
Kursuna katılmıştır. 1987 yılında Türkiye’ye kesin dönüşünde kurduğu Gelişim Teknik Ltd. Şti.’nin 
sahibidir ve genel müdürlüğünü yapmaktadır. 1987 yılında Türkiye’ye Polipropilen tesisat sistemlerini 
ilk olarak getirmiş, tanıtmış ve kullanılmasını sağlamıştır. Pis su tesisat sistemlerinde sessiz boru ve 
ses konusunda bilincin yerleşmesi için çaba göstermektedir. Tesisat Mühendisleri Derneği üyesidir. 
Evli ve üç çocuk babasıdır. 
 
Uli HÖFFER 
 
1969 Almanya doğumludur. Yüksek Kimya Mühendisidir. Halen Aquatherm GmbH firması Kalite 
Güvenliği Laboratuar Sorumlusu olarak çalışmaktadır. 



 
 
 
 TESKON 2001 PROGRAM BİLDİRİLERİ / TES - 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sıhhi Tesisat Teknolojisi: 
 Geri Akış Önleme 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÖMER KANTAROĞLU 
  
 
 
 
 Ertem Hijyen Teknolojisi A.Ş. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ________________________________________  373  _______ 
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
 

SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ: 
GERİ AKIŞ ÖNLEME 

 
 

Ömer KANTAROĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu makalede, temiz su tesisatına her türlü kirli su karışmasına yol açan bağlantılardan gerçekleşen 
Geri Akışın ne olduğu, nedenleri, geçmişte yaşanmış ve kayıtlara geçmiş olaylar anlatılmıştır. Temiz 
su tesisatının her tür kirlenmeden korunması için hangi uygulamalarda hangi cihazların kullanılması 
gerektiği, cihazların koruma özellikleri ve kısa tanımları da sunularak okuyucunun geri akış önleme 
hakkında yeterli temel bilgiye sahip olması hedeflenmiştir.  
 
 
 
 
1. GERİ AKIŞ NEDİR? 
 
Temiz su tesisatının, atmosfere açık (örneğin bahçe sulama) veya kapalı sistemlere (örneğin kazan 
dolaşım devresi) su beslediği noktalardan, basınç dengesinin bozulmasından dolayı gerçekleşen her 
türlü ters yönlü akışa GERİ AKIŞ denir. Geri akış sonucunda temiz su tesisatına karışacak kirli su, 
kimyasal maddeler, mikroorganizmalar (örneğin kalorifer kazanı suyu, klima çiller devresi suyu, 
hipoklorit, v.b.) hayati tehlikeye yol açar. Temiz su tesisatına geri akışla gaz karışması bile (örneğin 
doğal gaz veya LPG) mümkündür.  
 
1933 yılında ABD’de Chicago’da yaşanan bir olayda içme suyu tesisatı kirlenmiş, kirlenme sonucunda 
1409 kişi amibik dizanteriye yakalanmış, bunlardan 98’i ise yaşamını yitirmiştir. Temiz su tesisatının 
geri akışla kirlenmesine dair kayıtlı ilk olay budur.(1) 
 
 
2. GERİ AKIŞA YOL AÇAN DURUMLAR NELERDİR? 
 
Şehir temiz su şebekesi basıncı yeterli olduğu takdirde musluğu açınca su akar. Örneğin, içinde 
deterjan bulunan temizlik kovamızı doldurmak için, banyodaki spiralli duşu kovanın içine koyalım. 
Musluk açıkken sular kesildiği takdirde kovadaki deterjanlı su emilerek temiz su tesisatına karışabilir.  
 
Bu örnekte gördüğümüz gibi, normal akış için gereken basınç dengesi yerine tam ters yönde basınç 
dengesi söz konusu olduğunda geri akış gerçekleşir. 
 
Geri akışa yol açan iki durum vardır: GERİ EMİŞ ve TERS BASINÇ. 
 
Temiz su tesisatına karışması tehlikeli olan kirli su kaynağı, atmosfere açık bir sistem ise (örneğin 
bahçede biriken su, banyo küveti, paspas yıkama teknesi) GERİ EMİŞ yolu ile olacak geri akış 
önlenmelidir. (Şekil 1a) 
 
Kirli su kaynağı basınç altında ise (örneğin kalorifer kazanı, fabrika boyahane dolaşım hattı, klima çiller 
devresi dolaşım hattı) TERS BASINÇ yolu ile olacak geri akış önlenmelidir. (Şekil 1b) 
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Şekil 1a. Geri emiş yoluyla geri akış Şekil 1b. Ters basınç yoluyla geri akış 

 
 
 
 
3. GEÇMİŞTE YAŞANAN GERİ AKIŞ OLAYLARI (1) 
 
3.1. Diyaliz Hastalarında Zehirlenme - (Eylül 1982 - ABD) 
 

 
 

Şekil 2. Diyaliz hastalarında zehirlenme olayı:  
klima çiller suyu diyaliz makinasına karıştı 

Klima santrali soğutma kulelerinde 
kullanılan etilen glikol, bir hastanenin 
temiz su tesisatına karıştı ve altı 
diyaliz hastası zehirlendi, bunlardan 
ikisi yaşamını yitirdi. (Bkz. Şekil 2) 
 
Klima sisteminde kapalı devrede 
dolaşan suya eksilme halinde 
besleme yapmak için manuel 
kumandalı bir vana kullanılıyordu. 
Vana tamamen veya kısmen 
açıkken, depolama tankı basıncı 
şebeke basıncına ulaşana dek, 
şebekeden tanka su ekleniyordu. 
Hastanede herhangi bir sifon 
çekildiğinde veya musluk açıldığında, 
binanın en üst seviyesinde bulunan 
depolama tankı girişinde şebeke 
basıncı düşüyor, tankın basıncından 
dolayı glikol + su karışımı da temiz 
su tesisatına geri akıyordu.  
 
Diyaliz makinaları da yalnızca temiz 
musluk suyundaki eser maddeleri 
süzmek için tasarlandığından, gelen 
kirli suyu yeterince süzemedi ve 
diyaliz hastaları zehirlenerek yoğun 
bakıma alındı, zehirlenen altı 
hastadan ikisi yaşamını yitirdi. 
 

 
 
Kontrollerden sonra yapılan müdahale ile çiller devresine besleme noktasında, kazan dairesini 
besleme noktasında ve binaya ana girişte geri akış önleme cihazları monte edildi.  
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3.2. Fabrika İçme Suyunda Heksavalent Krom - (Temmuz 1982 - ABD) 
 
Bir fabrikada, lazerli kesme tezgahını soğutmak için fabrika ana soğutma sistemiyle soğutulan sıvı 
kullanıyordu ve bu dolaşım sıvısı çok soğuktu. Teknisyen, soğutma hattına karışım tipi bir vana 
koyarak dolaşım hattına sıcak su karıştırmayı planladı ve felakete uygun ortam hazırladı: Soğutma 
devresindeki heksavalent krom, korozyona ve yosunlanmaya karşı koruma sağladığından, 
fabrikadaki tezgah sistemi için mükemmel bir karışımdır. Ancak insan sağlığı için çok tehlikelidir.  
 
Soğutma devresi yazın bakıma girdiğinde, geçici bir pompa (2.pompa) kullanıldı. Pompa, şebeke 
basıncından yüksek kapasitede çalıştı ve karışım vanasında pis su tarafının basıncı yükseldi. Tüm 
fabrikanın içme suyu tesisatına zehirli karışım basılmış oldu. 9000 kişinin sağlığı tehlikeye girdi. 
Durum kısa sürede fark edildi ve temiz su tesisatı temizlendi, geçiş bağlantısında gerekli önlemler 
alındı (elektrikli ısıtıcıya girişten önce geri akış önlendi). (Bkz: Şekil 3). 
 

 
Şekil 3. Fabrika içme suyunda heksavalent krom: su sebillerinden sarı yağlı su akıyor 

 
 
3.3. İçme Suyunda Propan Gazı - (Ağustos 1982 – ABD) 
 
Yakıt olarak kullanılan sıvı propan gazı şehir temiz su şebekesine karıştı. Bir sıvı propan deposunda 
yapılacak onarımdan önce, sıvı propan deposundaki tortu gazların boşaltılması gerekiyordu. Bunun 
için su ile yıkama tercih edildi. Tesis içindeki yangın hidrantlarından birine bağlanan hortum depo 
içine salındı. Ancak, depodaki tortu gazın basıncı 6bar civarında iken şehir şebekesindeki basınç 
5barın altına düştü. Yaklaşık 20 dakika boyunca, 190metreküp propan gazı temiz su tesisatına 
karıştı. 200mm çaplı 2km’lik şebeke hattı da rahat biçimde gazla doldu. 
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İki adet yangın rapor edildi. Bir evde, banyo tuvaletinden gelen “tıslama ve köpürme”den sonra banyo 
alev aldı. Bir başka evde çamaşır makinasındaki patlama evsahibini duvara fırlattı. Musluklardan 
propan gazı ile karışık su akıyordu. Civardaki evler boşaltıldı. (Bkz. Şekil 4). 

 
Şekil 4. İçme suyunda propan gazı ve banyolarda patlama 

 
 
3.4. Duşta Yanık - (Ekim 1986 – ABD) 
 
 Alabama eyaletinde küçük bir şehirde bir vatandaş, sabah duşa girdikten sonra vücudunda yanma 
hissetti. Duştan çıktığında tüm vücudunda kabarcıklar olduğunu gören vatandaş durumunu “sildikçe 
daha kötü oluyordu” şeklinde ifade ediyordu. “Sanki üzerime binlerce saçma fırlatılmış gibiydi”. 
Civardaki başka kazazedeler: ”Suyun maden suyu sodası gibi köpürdüğünü gördük”. “Elimi musluğun 
altına tuttum ve derisi kabardı”.  
 
 200mm çaplı şehir şebekesinde onarımdan dolayı su kesikti. Onarımda çalışan bir işçi, ayaklarında 
yanma şikayeti ile hastaneye gönderildi. Suyun ölçülen pH değeri 0’dı. (pH=0: maksimum asidite). 
(Bkz. Şekil 5) 
 
 
 
 
4. GERİ AKIŞI ÖNLEMEDE KULLANILAN ELEMANLAR (1), (2), (3) 
 
4.1. SABİT HAVA ARALIĞI 
 
Geri Emişe ve Ters Basınca karşı korur. Herhangi bir emniyet vanası tahliyesi ile drenaj arasında, 
lavabo, evye veya küvet tipi musluklarda kullanılır. Amaç, geliş ve gidiş arasında değişmez bir hava 
aralığı bırakmaktır.  
 
Hareket eden parçası bulunmaz. Su besleme noktasına geliş ağzı ile toplama ağzı arasında belirli bir 
aralık (geliş boru çapının iki katı, en az 2,5cm) kalmasını sağlar. Bu şekilde Geri Emiş ve Ters Basınca 
karşı etkin koruma sağlanır. (Bkz. Şekil 6, Şekil 7). 
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Şekil 5. Duşta yanık: tüm şehir şebekesine su yerine sodyum hidroksit dağıldı. 

 

 
Şekil 6. Sabit hava aralığı montaj örneği 
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Şekil 7. Sabit hava aralığının ara basınç zonlu geri akış önleyiciye montaj örneği 

 
 
4.2. Atmosferik Vakum Kırıcı 
 
Yalnızca Geri Emişe karşı koruma sağlar. Şebeke basıncına dayanıklı tasarlanmamıştır, musluk veya 
vanadan sonra monte edilir. En yüksekteki su seviyesinden en az 15cm yukarıya monte edilir. Akış 
halinde yükselerek sızdırmazlık sağlayan conta grubu, musluk kapandığında kendi ağırlığı ile aşağı 
inerek hava alır ve hattın gidiş kısmındaki su boşalır. Hortum musluğu tipi de vardır. Tarımsal 
sulamada gömme tip boru hatları veya sprinkler kullanıldığında, bahçe hortumu kullanıldığında, açık 
tip depo doldurma sistemlerinde kullanılır. (Bkz. Şekil 8, 9) 
 
 
4.3. Basınçlı Tip Vakum Kırıcı 
 
Yalnızca geri emişe karşı koruma sağlar. Şebeke basıncaına dayanıklıdır. Musluktan önce monte 
edilir. En yüksekteki musluktan veya su seviyesinden en az 30cm yukarıya monte edilir. Atmosferik 
vakum kırıcı ile aynı şekilde çalışır, ek olarak giriş ve çıkışta vanası vardır. 
 
Tarımsal sulamada gömme tip boru hatları veya sprinkler kullanıldığında, bahçe hortumu 
kullanıldığında, açık tip depo doldurma sistemlerinde kullanılır. (Bkz. Şekil 10) 
 
 

 
 

Şekil 8. Atmosferik Vakum Kırıcı Çalışma Prensibi 
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ÜSTÜ AÇIK DEPO DOLDURMA                        BAHÇE SULAMA 
Şekil 9. Atmosferik Vakum Kırıcı Montaj Örnekleri 

 

 
Tesis proses deposu doldurma sisteminde 

  
Bahçe Sulama Sisteminde 

Şekil 10. Basınçlı tip Vakum Kırıcı Montaj ve Kullanım Yeri Örnekleri 
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4.4. Konut Tipi Çiftli Çekvalf (Monoblok) 
 
Geri emişe ve Ters basınca karşı korur. Konutlarda her daire girişinde düşük maliyet ile geri akış 
koruması sağlar. ½”, ¾” ve 1” boylarda üretilir. Su sayacından hemen sonra monte edilir.  
 
Monoblok gövdede bulunan iki adet yaylı çekvalften oluşur. Şebeke basıncına dayanıklıdır. (Bkz. Şekil 
11,12) 

 
Şekil 11. Konut tipi monoblok çiftli çekvalf iç yapısı 

 

 
Şekil 12. Konut tipi monoblok çiftli çekvalf montaj detayı 

 
4.5. Çiftli Çekvalf (Monoblok), Atmosferik Ventilli 
 
Geri emişe ve Ters basınca karşı korur. ½” ve ¾” çaplı borularda orta dereceli geri akış tehlikesine 
karşı kullanılır. Şebeke basıncına dayanıklıdır. İki adet çekvalf (herbirinde 0,14bar’lık yay) ve bunların 
arasında atmosferik ventil bulunur. Geri emiş veya ters basınçtan dolayı değişen basınç dengesi ile 
atmosferik ventil açılır ve kirli kısım temiz su tesisatına karışmadan tahliye edilir. 
 
Konut tipi kazan, sıcak küvet, yüzme havuzu, gıda işleme, hastane ekipmanları, ticari bulaşık 
makinalarının besleme hattında kullanılır. (Bkz. Şekil 13,14). 
 

 

Şekil 13. Atmosferik ventilli tip çiftli çekvalf iç yapısı 
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Şekil 14. Atmosferik ventilli tip çiftli çekvalf montaj örneği 

 
4.6. İkili Çekvalf Grupları 
 
Seri monte edilmiş iki adet yaylı çekvalften oluşur. Düşük – orta derecede tehlikeye karşı Geri emiş ve 
Ters basınç koruması sağlar. Yay, küçük çaplı tortunun çekvalfi tıkamasını önler. Tahliye ventili yoktur, 
ancak cihazın yerinde kontrol ölçümü mümkündür. Erişime açık yerlere monte edilir. (Bkz. Şekil 15) 
 
Düşük tehlike tipi yangın sprinkleri, sanayi tipi basınçlı veya buharlı pişirme kapları besleme hatlarında 
kullanılır. 
 

 
 

Şekil 15. İkili Çekvalf Grubu ve iç yapısı 
 
 
4.7 İkili Çekvalf Dedektör Grupları 
 
Temel olarak yangın tesisatında kullanılır. Yangın tesisatında bekleyen “siyah su”ya karşı temiz su 
tesisatını korur. Ayrıca, yangın tesisatından olası kaçaklar veya çalınma yolu ile olan her türlü su 
hareketini tespit eder. Cihazın yerinde kontrol ölçümü mümkündür. 
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Seri monte edilmiş büyük boy iki adet yaylı çekvalf, giriş ve çıkışta sızdırmaz tip kapama vanaları, ana 
hattın yanında bir baypas hattından oluşur. Baypas hattında bir su sayacı, iki adet kapama vanası ve 
ikili çekvalf grubu bulunur. Yüksek debi ihtiyacında büyük boydaki ana çekvalfler açılacaktır. Çok 
düşük debide su çekildiğinde ise baypas hattındaki çekvalf grubu açılacak, bu şekilde kaçak tüketilen 
su da sayaçtan okunabilecektir. (Bkz. Şekil 16) 

 
Şekil 16. İkili çekvalf dedektör grubu 

 
4.8. Ara Basınç Zonlu Geri Akış Önleyici 
 
Geri Emiş ve Ters Basınca karşı maksimum koruma sağlar. Temel yapı olarak, geliştirilmiş bir ikili 
çekvalf grubudur. İki çekvalf ve bunların arasında oluşturulan bir “Ara Basınç Zonu”ndaki atmosferik 
ventili bulunur. Şebeke basıncında, yüksek tehlikeli geri akışları önler. Kontrol ölçüm çıkışları, giriş 
çıkışta kapama vanaları bulunur. 3/8” ile 10” arası çaplarda üretilir. Erişime açık yerlerde, her türlü 
taşma seviyesinden veya çukurdan yukarıda monte edilir. 3/8” – 2” arası çaptaki tipik görünümü ile 2 
½” – 10” arası çaptaki tipik görünümü farklıdır.  
 
Statik halde ve normal akışta, besleme hattından ara zona geçerken 0,6 bar basınç kaybı, ara zondan 
çıkış hattına geçerken 0,14 bar basınç kaybı olur. 
 
Ara basınç zonu ile besleme hattı arasında yaylı membran bulunur. Ara zonun basıncı, besleme hattı 
basıncından, Yay Basıncı kadar eksik olmak zorundadır. Aksi durumda membran, besleme hattına 
doğru itilecek ve atmosferik ventil açılacaktır. Bu şekilde, geriye akış için gerekli olan ters basınç 
durumu asla ortaya çıkmayacaktır.  
 
Hastane otopsi odalarında, boya – kaplama – kimyasal madde fabrikalarında, araba yıkama 
tesislerinde, ve her türlü yüksek tehlikeli yerlerde besleme hattında kullanılır. (Bkz. Şekil 17). 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Geri akış; geri emiş ve ters basınçtan kaynaklanan, tesisat yolu ile insan sağlığına zarar verecek çok 
ağır sonuçlara yol açan bir durumdur. Geri akışı önlemek için tüm temiz su tesisatı bir bütün olarak ele 
alınmalı, yerel su idareleri ile birlikte çalışılmak yolu ile, temiz suyun yerel su idaresinin sağladığı çıkış 
noktasından başlanarak en son kullanım noktalarının herbirine kadar geri akış kontrolü yapılmalıdır. 
Geri akışa olanak tanıyan temiz sudan kirli suya geçiş bağlantılarının tümü tasarım aşamasında tespit 
edilmeli, her tür geçiş bağlantısına uygun geri akış önleme çözümü saptanarak uygulamaya 
alınmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde geri akış önlemeye ilişkin ortak programlar hazırlanmış, 
yerel su idareleri ile tüm tasarımcı ve uygulamacıların birarada çalışmaları yolu ile başarı ile 
uygulanmaktadır.  
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statik durum      normal akış  

 

            
ters basınçta tahliye     geri emişte tahliye 

   
Şekil 17. Ara Basınç Zonlu Geri Akış Önleyicinin Çalışma Prensibi 
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ÖZET  
 
Vorteks tüplerin çalışma karakteristiklerine göre kıyaslaması yapılmıştır. Vorteks tüp içerisinde çalışma 
akışkanı olarak hava kullanıldığı durumlar için vorteks tüplerin uygulama alanları tartışılmıştır. Vorteks 
tüplerin ürettiği akışların sıcaklık değerlerinin değişiminin sebepleri açıklanmıştır. Vorteks tüp içersinde 
gerçekleşen sıcaklık ayırımı olayının nedenlerine, cihaz tiplerine ve bu cihazların soğutma amacına 
yönelik kullanılabileceği alanlar tartışılmıştır.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
1933 yılında Ranque tarafından keşfedilen ve 1946 yılında Hilsch tarafından geliştirilen vorteks tüpler, 
bir basınçlı giriş akışını, eşzamanlı, biri soğumuş diğeri ısınmış iki akışa ayıran cihazlardır. Gecikmesiz 
olarak rejime giren, kontrol vanası hariç hiçbir hareketli parçaları olmayan bu cihazlar, birçok soğutma 
ve ısıtma problemine çözüm olabilmektedirler. Ebatlarının küçük ve hafif olmaları, gecikmesiz rejime 
ulaşmaları, kimyasal soğutkanlar gerektirmemeleri ve dolayısıyla ekolojik açıdan zararsız olmaları gibi 
bir çok özellikleri ile vorteks tüpler günümüzde bazı alanlarda kullanılmaktadır.  
 
Vorteks tüplerde sıkıştırılabilir akışkan olarak metan (CH4), karbondioksit (CO2) ve hava gibi 
akışkanların kullanıldığı çalışmalar mevcuttur [1]. Vorteks tüpler genellikle hava ile çalıştırılmakta olup 
bu çalışmada da çalışma gazı olarak hava dikkate alınacaktır. Vorteks tüpler hava ile çalıştırıldığında 
ve literatürdeki değerler dikkate alındığında, limit çalışma değerlerinin soğuk akış için – 48 oC, sıcak 
akış için +127 oC olduğu görülmektedir. Bu değerler vorteks tüpleri birçok alanda uygulanabilir 
kılmaktadır. 
 
 
 
 
2. VORTEKS TÜPLERİN SINIFLANDIRILMASI  
 
Vorteks tüpler genellikle; 
 

A-) Akış karakteristiklerine göre  
 a-) Karşıt akışlı  
 b-) Paralel akışlı 
 

B-) Dizayn karakteristiklerine göre 
 a-) Adyabatik  
 b-) Adyabatik olmayan 
 

vorteks tüpler olarak sınıflandırılabilirler. Vorteks tüpler böyle bir sınıflandırmaya tabi tutulmalarına 
rağmen tüm cihazların çalışma prensipleri aynı ilkelere dayanır. Bu ilkeler ve tüp içerisinde 
gerçekleşen sıcaklık ayırımı olayının sebepleri bölüm 3’ te açıklanmaktadır.  
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3. VORTEKS TÜP İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN SICAKLIK AYIRIMI OLAYININ SEBEPLERİ 
 
3.1. Adyabatik Vorteks Tüpler 
 
Vorteks tüp ile farklı sıcaklıklarda akışlar elde edilmesinin temel prensibi, farklı açısal hızlarda dönen 
akışlar arasında gerçekleşen mekanik enerji transferidir. Basınçlı hava akımı tüpe şekil 1’ de 
gösterildiği gibi teğetsel olarak gönderilir. Tüp girişinde giriş akışının kısılması ile hızı arttırılır. Kısılma 
sonrası ses hızı değerlerinde (tüpe uygulanan basınca bağımlı olarak) olan akış, tüpün silindirik formu 
nedeni ile dönmeye başlar. Çok yüksek açısal hızlarda dönen akış merkezkaç kuvvetin etkisi ile tüp 
cidarına doğru açılmaya zorlanır. Bu etki neticesinde tüp merkezindeki basınç ile tüp cidarı arasındaki 
basınç arasında fark oluşur. Tüp cidarı ile tüp merkezi arasında oluşan basınç farkı nedeni ile akış 
radyal yönde merkeze doğru genişler. Merkeze gelen akışın açısal hızı, açısal momentumun 
korunumu ilkesi gereğince tüp cidarındaki akışın açısal hızından daha yüksek değerlere ulaşır. Bu 
sebepten dolayı tüp içerisinde iki farklı hızda dönen iki akış oluşur. Merkezdeki akış daha yüksek hıza 
sahip olduğundan cidardaki akışı ivmelendirmeye çalışır. Bu durumda merkezdeki akış cidardaki akışa 
mekanik enerji transferi gerçekleştirir. Mekanik enerjisinde azalma olan merkez akışı soğuk akışı, 
cidardaki sürtünme enerjisinin etkisi ile ve merkezdeki akıştan aldığı mekanik enerjisinin etkisiyle de 
cidardaki akış sıcak akışı oluşturur. Karşıt akışlı bir vorteks tüp için düşünürsek, soğuk akış, sıcak 
akışın çıktığı uca yerleştirilmiş vananın ve tüp içindeki basıncın etkisi ile bir durgunluk noktasından 
geriye doğru yönlenir. Bu sayede tüpün bir ucundan sıcak akış, diğer ucundan ise soğuk akış elde 
edilir. Akışların birbirlerine göre ters istikametlerde tüpü terk etmeleri nedeni ile bu tür tüpler “karşıt 
akışlı vorteks tüpler” olarak isimlendirilirler. Bundan farklı olarak birde “paralel akışlı vorteks tüpler” 
vardır. Bu cihazlarda tüpün bir ucu tamamen kapatılmıştır. Açık bırakılan diğer uçtan hem sıcak akış 
hem de soğuk akış alınır. Bu iki akışı birbirinden ayırmak için tüp çıkışına bir aparat yerleştirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Karşıt akışlı vorteks tüpteki akış olayları [2]. 
 
 
 
Vorteks tüplerin endüstride en çok kullanılan tipi olan karşıt akışlı vorteks tüplerdeki akış olayı şekil 2 
‘de görülmektedir. Tüpe teğetsel olarak giren bir basınçlı akış, bir durgunluk noktasından (D) itibaren 
iki kısma ayrılarak farklı uçlardan tüpü terk etmektedir. Durgunluk noktası olarak tarif edilen izafi 
noktanın yerinin tam olarak tespit edilmesi zor bir durum olarak nitelendirilebilir. Çünkü tüpe uygulanan 
akışın basınç değerinin ve tüp geometrisinin değişmesi gibi daha başka birçok parametrenin 
değişmesi bu noktanın yerini değiştiren faktörlerdir. Tüp içerisindeki akışın böyle bir noktadan itibaren 
ters yönlenmesi umulan bir durumdur. Tüpün sağ ve sol ucunun atmosfere açık olması ve tüp 
cidarındaki akışın basıncının, tüpün merkezine radyal yönde ilerleyen merkez akışının basıncından 
yüksek olması (merkezkaç kuvvetler etkisi ile) bir noktadan itibaren akışın geri yönlenmesini sağlayan 
faktörlerdir. 
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Şekil 2. Karşıt akışlı bir vorteks tüpteki akış [3]. 
 
 
Karşıt akışlı vorteks tüp üreticisi firmaların ürettiği basit bir cihaza ait şematik gösterim şekil 3’ de 
verilmektedir. Bu tür cihazlarda jeneratör olarak isimlendirilen bir parça mevcuttur. Bu parçanın görevi 
akışa yön ve hız kazandırmaktır. Bu parçanın değiştirilmesi cihazın performansına etki eder.  
 
 
 

 

 

 

 

Şekil 3. Jeneratöre sahip bir karşıt akışlı vorteks tüp [4]. 

1- Gövde   4- Basınçlı akış girişi 
2- İğneli vana  5- Jenaratör tespit elemanı 

  3- Jenaratör  6- O – ring 
 
 
3.2. Adyabatik Olmayan Vorteks Tüpler 
 
Adyabatik olmayan vorteks tüplerde gövde üzerinden çevre atmosfere ısı transferi vardır ve tüpten 
dışarıya sıcak akış çıkışı yoktur. Fakat vorteks tüp gövdesi içerisinde sirküle ettirilen bir sıcak akış 
mevcuttur. Bu sıcak akışın sahip olduğu ısı enerjisi gövde üzerine yerleştirilmiş kanatçıklarla çevre 
atmosfere atılır.  
 
Adyabatik olmayan vorteks tüpler üzerinde araştırma yapan ilk bilim adamı Azarov’ dur. Adyabatik 
olmayan vorteks tüpler ile çeşitli dizaynları ve çalışmaları vardır. Şekil 4’ de Azarov tarafından dizayn 
edilen adyabatik olmayan bir vorteks tüp gösterilmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 4. Gövdesi kanatçıklarla kaplı iki uçtan beslemeli adyabatik olmayan vorteks tüp [5]. 
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Burada; 
 
1- Sızdırmaz contalar 
2- Delikli diskler 
3- Vorteks hücresi 
4- Giriş 
5- Soğuk akış çıkışı 
 
ifade etmektedir.  
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Şekil 4’ de gösterilen vorteks tüpte soğuk akışlar 5 numara ile ifade edilen çıkışlardan elde 
edilmektedir. Isınan akışın ısısı ise 2 numara ile gösterilen ısı transfer kanatçıkları ile çevre atmosfere 
atılmaktadır. Vorteks tüp içindeki cidar akışının sıcaklığı ile merkezindeki akışın sıcaklığı arasındaki 
fark, adyabatik olmayan vorteks tüplerde, adyabatik vorteks tüplere nazaran daha küçüktür [5]. Bunun 
sebebi de adyabatik olmayan vorteks tüplerde, tüpten sıcak akış çıkışının olmamasıdır. Sıcak akış 
gövde ve gövde üzerine yerleştirilmiş kanatçıklardan ısısını attıktan sonra tüpten çıkan soğuk akış 
içerisinde karışmaktadır. Buda merkez akışı (soğuk akış) ile cidar akışı (sıcak akış) arasındaki farkı 
azaltmaktadır.  
 
 
3.3. Adyabatik Vorteks Tüplerde Sıcaklık Ayırımı Olayı  
 
Adyabatik bir vorteks tüp için soğuk akış kütlesel akış oranının tanımı aşağıdaki gibidir; 
 
 
 

yc =  (1) 
 
 
 
Tüpe giren akışın kütlesel debisinin ne oranda soğuk akışa dönüştüğü şeklinde tanımlanan yc oranı, 
vorteks tüpün iki farklı seçenekte çalıştırılabilmesini mümkün kılar. Bunlar maksimum soğutma 
kapasitesi seçeneği ile en düşük soğuk akış sıcaklığı seçeneğidir. Literatürde yapılan çalışmalar 
incelendiğinde, yc nin 0,30 civarında olduğu durumlarda en düşük soğuk akış sıcaklığının sağlandığı, 
yc nin 0,70 civarında olduğu durumlarda da maksimum soğutma kapasitesinin elde edildiği 
görülmektedir [6].  
  
Vorteks tüpten elde edilebilecek soğutma kapasitesi (2) eşitliğinden elde edilebilir.  
 
 

)TT(cmyQ CAPCA −=    (2) 
 
 
Burada, m  vorteks tüpe gelen akışın kütlesel debisini, yc soğuk akış kütlesel akış oranını, cp çalışma 
gazının sabit basınçtaki ısınma ısısını, TA ısı çekilecek ortamın veya nesnenin sıcaklığı ve TC soğuk 
akış sıcaklığını ifade etmektedir. 
 
Adyabatik bir vorteks tüp için havanın ideal gaz olarak kabulü ve havanın cp katsayısının sıcaklığa 
bağımlılığını ihmal ederek, termodinamiğin 1. yasası aşağıdaki gibi yazılabilir [6]; 
 
 

cp Tgiriş = yccpTc + (1 - yc) cpTh  (3) 
 
 
Ayrıca yine aynı kabullere ilave olarak vorteks tüp iç cidarı ile hava arasındaki sürtünmenin olmadığı 
kabulü ile tüp içerisindeki entropi üretiminin olmadığı bir vorteks tüp için düşünülen bir kontrol 
hacminde termodinamiğin 2. yasası aşağıdaki gibi yazılabilir [6];  
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Soğuk akışın kütlesel debisi 
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Şekil 5. Vorteks tüpteki akışlar arası enerji transferi [2]. 
 
Bir vorteks tüp içindeki farklı açısal hızlarda dönen akışlar arasındaki enerji transferi şekil 5’ te 
gösterilmektedir. İç akıştan dış akışa olan mekanik enerji transferi EM ile dış akıştan iç akışa olan difüz 
enerji transferi ED ile ifade edilmiştir. EM > ED olduğu durumlarda vorteks tüpten iki farklı sıcaklıklı akış 
elde edilmektedir.  
 
 
 
 
4. VORTEKS TÜPLER İLE SOĞUTMA UYGULAMALARI 
 
Vorteks tüplerin soğutma amacı ile kullanıldıkları alanlar; 
 

• Bölgesel soğutma uygulamaları, 
• Kimyasal analizlerde numunenin soğutulması, 
• Düşük kapasiteli gıda soğutucularda kullanılması, 
• Kokpit ve kabinlerin bölgesel soğutulması, 
• Gaz sıvılaştırılması ve gazdan nem alınması işlemleri, 
• Suni kar üretimi cihazlarında soğutucu eleman olarak kullanılması, 
 

olarak sıralanabilir. Bu uygulama alanlarının bazılarında vorteks tüplerin kullanımı şöyle açıklanabilir. 
 
 
4.1. Vorteks Tüplerin Bölgesel Soğutma Amacıyla Kullanımı 
 
Vorteks tüplerin soğutma amacıyla kullanıldığı alanlar içerisinde, bölgesel (spot) soğutma 
uygulamaları oldukça geniş bir yer tutmaktadır. Bu tür uygulamalar için kullanılan vorteks tüpler 
çoğunlukla maksimum soğutma kapasitesinin elde edildiği yaklaşık 0,7yc oranında çalıştırılırlar. 
Vorteks tüplerin ebatlarının küçük olmaları, hafif olmaları ve titreşimsiz çalışmaları gibi özellikleri ile 
ısının üretildiği ortama monte edilip, o ortamın direk soğutulmasında kullanılırlar.  
 
Vorteks tüpler bölgesel soğutma amacıyla,  
 

• Programlanabilir makine elemanlarının, otomatik hatların ve robotize uygulamaların elektronik 
ünitelerinin soğutulması, 

• Kesici takımların ve taşlama taşlarının soğutulması, 
• Basınçlı hava hatlarında havanın nemden arındırılması, 
• Termal kameraların merceklerinin soğutulması, 
• Sürekli kaynak yapan ve ısınan punto kaynak cihazlarının uçlarının soğutulması, 
• Bilgisayar ünitelerinin ve CNC cihazlarının devrelerinin soğutulması, 
• İp üreten cihazlarda sürtünmeden ısınan iplerin ve cihaz ekipmanlarının soğutulması, 
• Rigo tezgahlarında mamul köşelerinin soğutulması, 
• Fabrikaların üretim hatlarındaki teknolojik bölgelerin soğutulması,  
 

gibi bir çok alanlarda (lokal ısınmanın olduğu) yaygın olarak kullanılmaktadırlar. 

wh 

wc 

EM 

Soğuk gaz 

Sıcak gaz 

Tüp 
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wc > wh 

ED 
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4.1.1. Elektronik Devrelerin Soğutulması 
 
Elektronik devrelerin çalışmaları esnasında açığa çıkan ısının, bu devrelerin çalışmalarının devamı 
için sistemden alınması gerekmektedir. Şekil 6’ da bir elektronik devre sisteminin şematik soğutma 
prensibi gösterilmiştir. 

 
 
 
 
Şekil 6’ da 2 numara ile gösterilen vorteks tüpten 
elde edilen soğuk hava akımı 4 numara ile 
gösterilen soğuk hava kanalları aracılığı ile devreler 
üzerine gönderilmektedir. 1 numara ile gösterilen 
selenoid vana 3 numara ile gösterilen termostatın 
kontrolünde iç ortam sıcaklığı istenen değere 
ulaştığında vorteks tüpün hava beslemesini 
kapatmaktadır. 
 
 

 
Şekil 6. Bir elektronik devre sisteminin vorteks tüp soğutma sistemiyle soğutulması [5]. 
 
 
 
4.1.2. Kesici Takımların Soğutulması 
 

 
Şekil 7’ de görüldüğü gibi bir torna tezgahında kesici takımın 
ısısının alınması amacıyla bir vorteks tüp kullanılmıştır. Benzer 
şekilde taşlama tezgahlarında ve freze tezgahlarında da kesici 
takımların soğutulması amacıyla vorteks tüplerin kullanılması 
mümkündür. Bu uygulamalar için vorteks tüpün ürettiği soğuk 
hava akımı biçimlendirilebilir bir hortum vasıtasıyla direk kesici 
takımın üzerine nakledilebilir.  
 

 
Şekil 7. Bir torna tezgahında kesici takımın vorteks tüp ile soğutulması [7]. 
 
 
4.1.3. Basınçlı Hava Hatlarının Nemden Arındırılması  
 
Basınçlı hava hatlarında nakledilen hava nem içerebilir. Pnömatik sistemlerde hava içerisindeki nem, 
bazı durumlarda arzu edilmeyen durumlar meydana getirebilmektedir. Bu sebeple hava içersindeki 
nemin alınması pnömatik sistemlerin çalışma şartları açısından önem arz etmektedir. Bu işlem için 
nem absorblayıcı madde içeren bir kurutucu, basınçlı hava hattına bağlanabilir. Fakat böyle bir 
kurutucunun zamanla bakım gereksinimi ortaya çıkarması muhtemeldir. Bu sebeple şekil 8’ de 
gösterilen ve kendi kendine kurutmalı olarak tabir edilen bir kurutucu hava hattına bağlanabilir.  
 
Şekil 8’ de basınçlı hava servis girişinden girerek alt kısma geçer ve burada küçük bir delik aracılığı ile 
bir vorteks tüpü besler. Vorteks tüpten elde edilen soğuk hava akımı, servis hattı havası ile temasta 
olan bir ısı değiştiricisine gönderilir. Tüpten çıkan sıcak hava akımı da kurutucunun üst kısmından 
ortama bırakılır. Böyle bir sistemde genellikle – 25 oC lık bir ısı değiştirici yüzey sıcaklığı servis havası 
neminin alınmasına olanak sağlamaktadır. Bu şartlar altında da bu sistemdeki bir vorteks tüp toplam 
servis havasının yaklaşık % 20 sini tüketmektedir. Bu değerden geriye kalan hava debisi bir çok 
pnömatik cihazın çalışması için yeterlidir [8].  
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Şekil 8. Vorteks tüp soğutmalı bir basınçlı hava kurutucusu [8]. 
 
 
4.2. Vorteks Tüplerin Kimyasal Analizlerde Kullanılması 
 
Kimyasal analizlerde vorteks tüplerin kullanımında günden güne artan bir durum söz konusudur. 
Üretilen soğuk akış sıcaklığının yeterli olması ve cihaz ebatlarının küçük olması nedenleri ile vorteks 
tüpler kimyasal analizlerde sıkça tercih edilen bir uygulama haline gelmişlerdir.  
 
 
4.2.1. Orta Sıcaklıklı Kromatografhik Analizlerde Vorteks Tüp Kullanılması 
 
–40 oC değerine kadar olan analizlere orta sıcaklıklı kromatografhik analizler denmektedir. Bu işlem 
için düşük sıcaklıklarda buharlaşan sıvı soğutkanlar (kriojenik akışkan) kullanılabilir. Fakat 
kramatografhik analizlerde bu tür düşük buharlaşma sıcaklıklı akışkanların kullanımı için “Dewar 
konteynırı” olarak tabir edilen boyutları büyük hazneler kullanmak gerekmektedir. Ayrıca bu kriojenik 
akışkanlar yanıcı ve patlayıcı olabilmektedir. Aynı analiz için bir Peltier etkili soğutucunun kullanılması 
da pek sık rastlanılan bir metot değildir. Orta sıcaklıklı kromatografhik analizler için uygun bir alternatif 
olarak, bir vorteks tüpten alınan soğuk hava akımının, analiz için kullanılan kolon fırını içine enjekte 
edilmesi olarak düşünülebilir. Böyle bir durumda 15 veya 20 dakika içinde kolon sıcaklığı –30 oC ila –
40 oC değerlerine ulaşabilmektedir [8]. 
 
 
4.2.2. Çözeltilerin Soğutulması  

Bir sıvı çözelti içinde çözünen maddenin 
konsantrasyonunu arttırmak için çözücü maddenin 
buharlaşmasının kontrol edilmesi gerekir. Bu işlem için 
bir vorteks tüpten faydalanmak mümkündür. Bu amaç 
için kullanılan düzenek şekil 9’ da gösterilmektedir. Bu 
sistemde iki hazneye ayrılmış gövdenin üst kısmına 
vorteks tüpün sıcak hava akımı, alt tarafına ise soğuk 
hava akımı verilmektedir. Isıl etkileşim sonrası oluşan 
atık hava bir susturucudan geçirilerek dış ortama 
atılmaktadır. Bu şekilde dizayn edilen bir konsantre 
edici cihazda soğuk parmak olarak tabir edilen alt uç ile 
üst uç arasında bir sıcaklık farkı oluşturulur.  
 
 

Şekil 9. Vorteks tüp kullanılan konsantre edici [8]. 
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4.2.3. Numunenin Nemden Arındırılması 
 
Özellikle baca gazının analizinin yapılması ve buna benzer analizlerde numunenin nemden 
arındırılması gerekir. Baca gazı analizinin yapıldığı cihazın sensörünün elektroliti neme duyarlı olan bir 
malzemedir. Bu sebepten dolayı numunenin nemden arındırılması bazı kimyasal analizlerde önem arz 
etmektedir. Ancak bu şekilde güvenilir ve doğru sonuçlar elde edilebilir. Bu tür bir işlem için vorteks tüp 
ile bir soğutma sistemi dizayn edilebilir. Böyle bir sistem şekil 10’ da gösterilmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 10. Vorteks tüp ile soğutulan bir gaz numuneden nem alma sistemi [8]. 
 
 
Bu sistemde vorteks tüpten elde edilen soğuk hava akımı bir ters akımlı ısı değiştiricisine nakledilirken 
ısı değiştiricinin diğer ucuna da nemden arındırılacak ve analize tabi tutulacak numune nakledilir. 
Yoğuşan nem yerçekiminin etkisi altında numunenin ısı değiştiricisine girdiği uçtan, ısı değiştiricinin 
altına bağlanmış bir haznede biriktirilerek numuneden uzaklaştırılır. 
 
 
4.3. Vorteks Tüpün Bir Soğutucu İçinde Soğutma Sistemi Olarak Kullanılması  

 
Bu şekilde; 
 
1- Basınçlı hava girişi 
2- Basınçlı havanın soğutulduğu ısı eşanjörü 
3- Vorteks hücresi (D = 5 mm lik nozul) 
4- Soğuk hava çıkışı 
5- Adyabatik olmayan vorteks tüpün dış yüzeyi 
6- Dış havaya açılan uç 
 
olarak gösterilmektedir.  
 
Azarov tarafından dizayn edilen ve şekil 11’ de gösterilen 
soğutucunun, soğutma hücresinin arkasında kalan 
haznede bir sıvı vardır. Bu sıvı su, su+yağ veya su+NaCl 
olabilmektedir. Bu sıvı 4 numara ile gösterilen soğuk 
hava çıkışına maruzdur ve bu akış tarafından soğutulur. 
Bu sıvı cihaz içinde aşağıdaki görevleri yerine getirir.  
 

Şekil 11. Vorteks tüp kullanılan bir mini buzdolabı [5].  
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a-) Soğuk enerjisini depo eder ve soğutulan iç hacmin sıcaklığını uzun süre korumaya yardımcı olur.  
b-) Vorteks tüplerde açığa çıkan gürültüyü absorblayarak, bir susturucu görevi görür.  
c-) Bu sıvının donması ile soğuk havanın çıkış kesiti de tıkanır. Bu sayede soğutma sisteminin 
otomatik kontrolü için bir girdi sağlanabilir.  
 
Farklı bir vorteks tüp sistemi kullanılan bir mini buzdolabı şekil 12’ de gösterilmektedir. Bu 
soğutucunun farkı, kademeli bir sisteme sahip olmasıdır.  

 

Şekil 12’ de; 1, 2 ve 3 harfleri birbirine seri bağlanmış vorteks tüpleri, 5 
ve 6 adyabatik olmayan vorteks tüplerin gövdesi üzerine yerleştirilmiş 
kanatçıkları, 4 numara ise soğutulan mahali göstermektedir.  
 
Şekil 12’ deki sistemde, 1 nolu tüpe giren hava soğuk ve sıcak olarak iki 
akıma ayrılır. Bu tüpten çıkan soğuk hava 2 nolu tüpe girer ve bu tüpten 
de çıkan hava 3 nolu tüpe girer. Bu işlemler esnasında havanın giriş 
basıncı bir tüp için gerekenden biraz yüksek tutulabilir ve soğuk hava 
akımının sıcaklığı oldukça düşük olarak elde edilebilir. Soğuk hava 
menfezlerden içeriye doğru yönelir. İç hacmi soğutan hava, tüplerin 
sıcak hava uçları üzerinden geçirilir ve bu sayede sıcak uçlarda 
soğutulabilir. Bu soğutucu özellikle kuruma riski olmayan gıdaların 
soğutulması için ideal bir sistem olarak değerlendirilebilir.  
 

Şekil 12. Birbirine seri bağlı adyabatik olmayan vorteks tüpler ile çalıştırılan bir soğutucu [5].  
 
 
4.4. Vorteks Tüp Yardımıyla Kar Üretimi 
 
Vorteks tüpün sağladığı soğuk akışın sıcaklığının kar üretimi için kullanılması fikri ilk olarak 1999 
yılında L.Tunkel vd. tarafından düşünülmüştür. Vorteks tüpten elde edilen soğuk akış, bir su jetinden 
pülverize olarak püskürtülen su hüzmesi ile kesiştirilerek kar üretmek amaçlanır. Bu tür bir yolla kar 
elde etmek için vorteks tüp dizaynında bazı ilave elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. İlave elemanlarla 
donatılmış vorteks tüpe ait şekil, şekil 13’ de gösterilmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 13. Kar üretimi amacıyla tasarlanmış vorteks tüpün şematik gösterimi [9]. 

 
Kar üretimi için kullanılan vorteks tüpün gövdesi üzerine yerleştirilen kanatçıklar ve soğuk akış çıkış 
ucuna yerleştirilen bir ısı eşanjörü, sisteme ilave edilen elemanlardır. Tüpe gönderilen basınçlı hava 
akımı, tüp içerisindeki enerji seperasyonu sonucu iki kısma ayrılmakta ve şekil 13’ de görüldüğü gibi 
soğuk akış tüpün sol ucundan, sıcak akış ise vanadan geçerek tüpün sağ tarafından elde edilir. Gövde 
üzerine yerleştirilen kanatçıklar sıcak akış sıcaklığını belli bir değere düşürmek amacıyla 
tasarlanmıştır. Isınmış akış, vorteks tüpün sol ucuna yerleştirilen bir ısı eşanjörüne, bir sıcak hava hattı 
ile bağlanmıştır. Bu ısı değiştiricisinin görevi, vorteks tüpün soğuk uç çıkışında oluşabilecek buz 
formasyonunu dolayısıyla da soğuk akış çıkış kesitinin tıkanmasını önlemektir [9]. Fakat bu ısı 
değiştiricisine gelen sıcak akışın sıcaklık değerinin yüksek olması arzulanmaz. Aksi takdirde vorteks 
tüpten elde edilen soğuk akışın sıcaklık değerinde bir artış gözlenebilir. Bu durum da kar oluşumuna 
olumsuz yönde etki edebilir.  

Kar üretimi için 
kullanılan soğuk 
hava çıkışı 

Vorteks tüp girişi 

Sıcak 
hava hattı 

Soğuk uç ısı 
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6. SONUÇ 
 
Bir basınçlı giriş akışını, biri sıcak diğeri soğuk iki eş zamanlı akışa ayıran vorteks tüpler, bazı 
soğutma ve ısıtma uygulamalarında alternatif çözümler olabilmektedir. Vorteks tüpler, hiçbir hareketli 
parçaya sahip olmamaları nedeni ile bakım gereksinimi yok olarak nitelendirilen cihazlardır. Ayrıca ilk 
yatırım maliyelerinin düşük olması, çalışmaları için gereken beslemenin yalnızca basınçlı bir akış 
olması, ebatlarının büyük olmaması, gecikmesiz olarak rejime girebilmeleri, ayarlanan şartlardaki 
çalışma hassasiyetlerinin istenen seviyelerde olması ( 1 oC çalışma hassasiyeti) ve ekolojik açıdan 
zararlı sayılan soğutucu akışkanlara bağımlı bir çalışma karakteristiği olmamaları gibi diğer özellikleri, 
vorteks tüpleri endüstriyel amaçlarla bir çok alanda alternatif çözüm olarak değerlendirilebilir 
kılmaktadır.  
 
Vorteks tüpler soğutma ve ısıtma uygulamaları için tasarlandıklarında, çalışma akışkanı olarak 
genellikle hava kullanılmaktadır. Basınçlı havanın atmosferde bol ve serbest halde olması, bir çok 
endüstriyel kuruluşta basınçlı hava tesisatının olması gibi özelliklerle hava tercih edilmektedir. Bu 
durumdan farklı olarak, vorteks tüp bir ayırıcı olarak kullanılmak istendiğinde, doğalgaz gibi gazlar 
vorteks tüpün çalışması için kullanılabilmektedir. Ayrıca vorteks tüplere karbondioksit, oksijen ve 
helyum gibi değişik gazlar, deneysel amaçlarla uygulanmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar 
oldukça az ve yenidir. 
 
Bir vorteks tüp soğutma amacı için kullanıldığında iki farklı çalışma modu söz konusudur. Bunlar en 
düşük soğuk akış sıcaklığı modu ile maksimum soğutma kapasitesi modudur. En düşük soğuk akış 
sıcaklık modu, yc nin 0.3 civarında olduğu durumlarda elde edilebilmektedir. Maksimum soğutma 
modu ise vorteks tüplerle yapılan birçok çalışmada belirtildiği gibi yc nin 0.7 civarında olduğu 
durumlarda elde edilebilmektedir. Çünkü bu değerde, soğuk akışın sıcaklığı ve soğuk akışın kütlesel 
debisi değerlerinin bileşimi en fazla soğutma kapasitesini vermektedir.  
 
Vorteks tüplerin en sık kullanıldığı soğutma uygulamaları bölgesel soğutma uygulamalarıdır. Vorteks 
tüplerden elde edilen soğutma kapasitesi değerinin yüksek olmaması sebebi ile yüksek kapasiteli 
soğutucular gibi uygulamalarda vorteks tüplerin kullanımı söz konusu değildir. Aynı zamanda vorteks 
tüpten elde edilen soğutma kapasitesi, cihaza gönderilen akışkan debisinin bir fonksiyonudur. Bu debi 
değerinin artması, cihazın ekonomik olarak işletilmesine engel olabilmektedir. Vorteks tüp 
teknolojisinin gaz sıvılaştırma gibi işlemler için kullanılması söz konusudur. Bu tür uygulamalar için 
kaskad sistemler olarak isimlendirilen sistemler kullanılır. Bu alandaki çalışmalar az ve yeni olma 
özelliği taşımaktadır.  
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SOĞUK TESİSAT YALITIMLARINA HER ZAMAN BUHAR 
KESİCİ GEREKLİ MİDİR? 

 
 

Ecvet BİNYILDIZ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Soğuk boru hatlarında ve soğutmayla ilgili cihazlarda karşımıza çıkabilecek en önemli iki problem, ısı 
yalıtım malzemesinin ıslanması ve yoğuşma olmasıdır. 
 
Bilindiği üzere yoğuşma olmaması için ısı yalıtım kalınlığının “doğru” seçilmesi yeterlidir. Yalıtım 
malzemesinin ıslanmaması için ise en  dış tarafa “uygun” bir buhar kesici kaplanması ve bu 
kaplamanın ek ve bini yerlerinin de buhar geçirimsiz olarak sızdırmazlığın sağlanması gerekmektedir. 
 
Bu problemlerin önlenmesi için gerekli olan “doğruluk” ve “uygunluk” kriterlerinin esasları nelerdir? Isı 
yalıtım malzemesinin kalınlığı ne olmalıdır? Buhar kesici niçin gereklidir? 
 
Öte yandan son yıllarda buhar geçirimsizlik faktörü yüksek olan kapalı gözenekli, sentetik esaslı birçok 
modern ısı yalıtım malzemesi tekniğin hizmetine girmiş bulunmaktadır. Bu modern malzemelerin 
kullanılması halinde dahi ayrıca buhar kesici kullanmaya gerek var mıdır? 
 
Bu çalışmada bu soruların cevaplarını verebilmek için yoğuşmanın nasıl meydanı geldiği, o mekandaki 
iklim şartlarının yoğuşmaya nasıl etki yaptığı, ısı yalıtım malzemesinin hangi teknik özelliklerinin bu 
konu için önemli olduğu ve buhar kesici malzemelerin en önemli teknik özelliğinin ne olduğu 
açıklanmaya çalışılacaktır. 
 
Ayrıca Yapı Fiziği konularındaki çalışmalarıyla tüm dünyada otorite sayılan Münih’teki FIW 
Enstitüsünde (Forschungsinstitut für waermeschutz) son yıllarda yapılan soğuk boru yalıtım 
deneylerinin sonuçlarından bahsedilerek konuya açıklık getirilecektir. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Soğuk Tesisatta Yoğuşma 
 
Yoğuşma, havanın içindeki gaz halindeki buharın o mekandaki ortam sıcaklığından daha düşük bir 
sıcaklıkta olan yüzeylere temas etmesi sonucu, nemin gaz halinden sıvı haline geçmesi demektir. 
 
Oysa hava içinde bulunan nem miktarı sabit olmayıp değişkendir. Sıcaklık arttıkça birim havanın 
taşıyabileceği nem miktarı da artar. Havanın nemi % ile ifade edilir ve bağıl nem olarak tanımlanır   
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Tablo 1. Hava sıcaklıklarına göre havanın bünyesine alabileceği maksimum su buharı miktarları.[1] 
 

 
 
 
Bağıl nem % 30 – 40 olursa kuru hava, 
     % 40 – 60 olursa normal hava, 
     % 60 dan büyük olursa nemli hava olarak algılanır. 
Her sıcaklığa ve her bağıl nem oranına göre, havadaki buharın sıvı haline dönüştüğü yoğuşma 
dereceleri de değişkendir (Tablo 2.) [1] 
 
 
Tablo 2. Sıcaklığa ve bağıl nem oranına göre değişen yoğuşma sıcaklıkları 
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Örnek :  
Sıcaklığı 22ºC, bağıl nem oranı % 65 olan bir mekanda yoğuşma sıcaklığı 15,2ºC dir. Böyle bir 
ortamda yoğuşma olmaması için o mekandaki tüm cisimlerin yüzeyindeki sıcaklık mutlak surette 
15,2ºC den büyük olmalıdır. 
 
Soğuk tesisatta ise yoğuşma olmaması için boruların (veya cihazların) en dış yüzeyindeki sıcaklık 
yoğuşma sıcaklığından fazla olmalıdır. Bir mekanda yoğuşma olmaması için alınaak önlemlerden 
önce şu bilgilere gerek vardır: 
 
• Mekanın sıcaklığı (t = Cº) 
• Mekanın bağıl nem oranı, (φ = %) 
• Medium sıcaklığı (boru içindeki sıcaklık (t = ºC) ) 
• Yalıtım malzemesinin yapısı, ısı iletkenliği (λ) 
• Yalıtım malzemesinin buhar geçirimsizlik faktörü (μ) 
• Boru yalıtım yüzeyindeki yüzeysel hava taşınım katsayısı (α) 
 
 
Bu bilgilere dayanarak yapılacak yalıtım hesaplamasında yüzey sıcaklığı yoğuşma sıcaklığından 
büyük çıkıyorsa yoğuşma olmaz. Burada yüzey sıcaklığına etki yapan en önemli  faktör yalıtım 
malzemesinin ısı iletkenlik katsıyıdır (λ). Bu katsayı o yalıtım malzemesinin bina yalıtımları için geçerli 
olan λ değeri değildir. Ortam sıcaklığı ile boru sıcaklığının aritmetik ortalamasına göre bulunacak tm 
ortalama sıcaklığa tekabül eden ve soğuk uygulamalar için üretici tarafından belirtilmesi gereken λ 
değeridir.  
 
 
     tm  =   tboru + tortam 
  2 
 
 
Yüzeysel hava taşınım katsayısı (α ) ise yüzey sıcaklığına önemli etki yapan diğer bir faktör olup, 
yüzeyin düz veya pürüzlü oluşuna ve bazı diğer etkenlerden etkilenir. α değerinin hesaplanması VDI 
2055 de detaylı olarak gösterilmekte ise de, genellikle literatürden tahmini olarak alınabilir. 
 
Öte yandan yoğuşma olmaması için ısı yalıtım malzemesinin içine dolaylı veya dolaysız yollardan asla 
su gitmemelidir, klima şartları ne olursa olsun daima kuru kalmalıdır. Çünkü suyun ısı iletkenliği 10ºC 
deki havadan 25 kez daha büyüktür, yani ısıyı havadan daha kolay iletir. 
 
Eğer ısı yalıtım malzemesi ıslanırsa ısı yalıtım görevi zedelenir ve daha az yalıtım yaparak yüzey 
sıcaklığının azalmasına neden olur. Bu azalma yoğuşma sıcaklığının altında gerçekleşirse o takdirde 
yoğuşma olacak demektir. 
 
Isı yalıtım malzemesinin ıslanması sadece direkt yollardan olmayıp, özellikle soğuk tesisatta difüzyon 
yolu ile de olabilir. Bu durum fizik kanunlarının bir sonucu olup, aynen ısı gibi havadaki buhar da sıcak 
taraftan (mekandan) soğuk tarafa (boru) doğru belirli bir basınçla geçer. Mekan ile boru arasındaki 
sıcaklık farkı ne kadar çok olursa basınç da o kadar artar. Havadaki buharın basınçla ısı yalıtımına 
girerek orada soğuk bölgeye rastlaması sonucu yoğuşma olur, hatta yalıtım malzemesi tamamen 
ıslanabilir. Eğer yalıtım malzemesi açık gözenekli ise (lifli malzemeler) ıslanma çok olur, kapalı 
gözenekli ise (sentetik malzemeler) nemlenme az olur. Ayrıca açık gözenekli lifli malzemelerin μ-
faktörü çok küçük olup (μ= 1,2) buharı çok kolay geçirirler. Kapalı gözenekliler ise daha yüksek μ – 
değerine sahip olduklarından (μ = 3000 – 15000) buharı zor geçirirler. Bu nedenle kullanılacak ısı 
yalıtım malzemesinin ısı iletkenliğinin yanında μ değeri çok önemlidir. 
 
 μ  = 1   Buharı tamamen geçiriyor. 
 μ  = ∞   Buharı hiç geçirmiyor anlamına gelir. 
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Buna göre 10.000’li, 100.000’li μ faktörüne sahip olan malzemeler buhar zor geçiren, buhar frenleyici, 
buhar kesici gibi ifadelerle tanımlanır. Alüminyum gbi bazı malzemelerin μ değeri sonsuzdur.  
Burada hemen şunu belirtmekte yarar var: Buhar geçirmeyen bir malzeme ile kaplanmış dahi olsa, 
kaplamanın ek ve bini yerleri kritik noktalardır. Bu noktaların buharı hiç geçirmeyecek şekilde uygun 
malzemelerle (bazı mastikler, kitler v.s.) sızdırmazlığı sağlanmalıdır. 
 
Havadaki buharın ve ısı yalıtım malzemesinin bu özelliklerinden bahsettikten sonra şu sonuç 
çıkarılabilir : Isı yalıtım malzemesi doğru seçilmeli, kalınlığı doğru hesaplanmalı, μ değeri yüksek 
olmalı ve asla ıslanmamalıdır. 
 
O halde μ değeri yüksek, λ değeri küçük olan kapalı gözenekli sentetik esaslı modern ısı yalıtım 
malzemesi kullanılırsa buhar kesici yine gerekli midir ?  
 
Bilindiği gibi buhar difüzyon hesaplarında malzemenin μ değerinin yüksek olması çok iyi bir faktördür 
ama tek başına yeterli değildir. Önemli olan (μ.d) ifadesidir (d=kalınlık). Yani malzemenin kalınlığı da 
önemlidir. Bu nedenle su alma özelliği düşük, μ değeri yüksek, kapalı gözenekli sentetik bir yalıtım 
malzemesi yüksek bir buhar geçirimsizlik direnci sağlar.[2] 

 

Resim 1. Elastomer kokillerin (μ = 3500) zamana bağlı olarak nem alması. 
Boru çapı 50 mm, boru sıcaklığı 0ºC ile –30ºC arası, ortam sıcaklığı 

30ºC, bağıl nem φ = % 85 
 
Yalıtım malzemesinin içine buhar difüzyon yolu ile nüfuz eden nem miktarının hesaplanmasında ünlü 
Glaser Metodundan yararlanılır. 
 
Bu metod faydalı olmakla beraber FIW Enstitüsünde yapılan geniş deneylerde oldukça önemli pratik 
farklılıklar ortaya çıkmıştır. 
 
Yapılan deneylerin çok geniş açıklaması 1/99 tarihli İSOLİERTECHNİK Dergisinde yayınlanmıştır. Bu 
açıklamanın kısa bir özeti şöyledir : Deneylerde Poliüretan (PUR), Expanded Polistren (XPS), 
Polietilen (PE) ve Elastomer Kokiller kullanılmış, 30ºC ortam sıcaklığında, -30ºC medium sıcaklığında, 
% 85 bağıl nem ortamında 192 – 840 gün arasında bir süreyle çok sayıda deneye tabi tutulmuştur. 
 
Yargılama kriterlerinin tespitinde malzemelerin nem almasının yanında nemin malzeme içindeki 
dağılımı da dikkate alınmıştır.[2] 
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Resim 4. 
 

Tablo 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37mm kalınlık 

39mm kalınlık 

GÜN  SAYISI 

SOĞUK YALITIM m              
23-0/50 GÜN

TOPLAM DIŞ ORTA İÇ

PS- EXTRUDER 
KÖPÜK (ÇIPLAK) 280 244 4,7 0,3            

(0,2-0,5)
8,0            

(6,9-9,0)
8,4            

(8,2-8,7)

ELASTOMER 
YALITIM KOKİLİ 3800 192 0,42 0,25            

(0,23-0,26)
0,9            

(0,89-0,96)
0,35            

(0,28-0,41)

PE YALITIM KOKİLİ 
(FOLYO KAPLI) 4300 244 0,5 0,03            

(0,01-0,05)
0,53            

(0,43-0,63)
0,13            

(0,12-0,13)

Hacmen Su alma Dağılımı (%) µ 

SOĞUK YALITIM m              
23-0/50 GÜN

TOPLAM DIŞ ORTA İÇ

PUR- POLİÜRETAN SERT  
KÖPÜK (ÇIPLAK) 45 210 11 1,7 19,4 14,3

PUR- POLİÜRETAN SERT  
KÖPÜK (PVC KAPLI)

45       
Sd=40m 365 1,3 0,05 0,07 0,38

PS- EXTRUDER KÖPÜK 
(ÇIPLAK) 180 840 5 0,2 1,2 16,9

ELASTOMER YALITIM 
KOKİLİ 3500 380 0,55 0,14 0,23 0,31

PE YALITIM KOKİLİ 
(FOLYO KAPLI) 4200 365 0,44 0,03 0,08 1,26

Hacmen Su alma Dağılımı (%) µ 

H
ac

m
en

  s
u 
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a 
m
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) 
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SONUÇ 
 
Bu deneyler sonucunda nemin ısı iletkenliğine etkisinin şimdiye kadar kabul edilen değerlerin çok 
üzerinde olduğu görüşmüştür. 
 
Yapılan çok sayıda deneyler sonucunda μ değeri küçük olan ısı yalıtım malzemeleriyle yapılan soğuk 
yalıtımlarında buhar kesici kullanılması mutlaka gerekmektedir. Buna karşılık μ değeri yüksek olan 
kapalı gözenekli ısı yalıtım malzemeleriyle yapılan soğuk tesisat yalıtımlarında ise buhar kesici 
malzeme kullanılmayabilir. Şu şartla ki, difüzyon yolu ile malzemenin nemlenmesi tesisatın çalışmasını 
olumsuz yönde etkilemesin ve hasar vermesin. Ayrıca yalıtım malzemesinin ısı iletkenliği gereksiz 
yere yükselmesin. 
 
Bununla beraber kuşkulu durumlarda buhar kesici bir malzemenin kusursuz uygulanmasının rahat 
uyumamızı sağlayacağı unutulmamalıdır. 
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ÖZET 
 
Binalarda ısıl sistemler için kullanılan fosil tabanlı yakıtların daha az tüketilmesiyle, hem bu değerli 
yakıtların korunması, hem de yanma sonucunda oluşan hava kirliliğinin minimum düzeye indirilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu noktada çözüm olarak, doğal soğutma büyük bir potansiyele sahiptir. Söz 
konusu amaç doğrultusunda birinci grup önlemler binalardaki ısı kazançlarının azaltılmasını içerir. 
Pencere tipleri, bina yönlendirmesi, pencere yüzey alanları, duvarların konstrüksiyon tipleri, binanın 
ısıl ataleti ve gölgelendirme bu ısıl kazançları etkileyen başlıca faktörler olarak sıralanabilir. İkinci etkin 
önlem ise, gece rüzgar kuvvetlerinden faydalanarak yapılan doğal soğutmadır. Doğal soğutmanın 
binalar üzerindeki ısıl etkisini inceleyebilmek için bir bilgisayar programı ile binanın ısıl 
simülasyonunun oluşturulması gereklidir. Bu gereksinimi karşılamak için tarafımızdan bir bilgisayar 
programı geliştirilmiştir. Geliştirilen program kullanılarak çeşitli tipte binalar için saatlere göre değişen 
iç ortam sıcaklıkları hesaplanmıştır. Yukarıda bahsedilen faktörler birer parametre olarak göz önüne 
alınıp, binalar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Önlem alınmamış ve doğal soğutmadan 
yararlanmayan, sıradan bir bina ve tipik bir yaz günü için iç ortam sıcaklığı 33 ºC ‘ye kadar 
ulaşmaktadır. Halbuki doğal soğutma önlemlerinin alınması durumunda bu sıcaklığın 25 ºC civarına 
kadar inebileceği hesaplanmıştır.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Günümüzde bina tasarımının asıl amacı ısıtma, soğutma ve havalandırma için kullanılan mekanik 
sistemlerinin minimum düzeye indirilmesidir. Sürekli değişen dünya şartları bina teknolojisinin de 
değişmesini sağlamıştır. Günümüzdeki en etkili ve önemli kavramlarından biri sürdürülebilirlik 
kavramıdır. Bu kavramın bina teknolojisi üzerindeki yansıması, fosil tabanlı yakıtların ve elektrik 
enerjisinin binalardaki kullanımının azaltılması olarak algılanabilir. Binaların HVAC sistemlerinde 
yararlanılan fosil tabanlı yakıtların kullanımının azaltılması hem bu değerli yakıtların korunmasına hem 
de yanma ürünlerinin çevre kirliliğine olan etkisinin azalmasına neden olacaktır.  
 
Mekanik soğutma sistemleri ortaya çıkmadan önce binaların soğutulması bazı doğal yöntemlerle 
sağlanıyordu; pencerelerden giren rüzgar, fıskiye ve çeşmelerden akan suyun buharlaşması, büyük 
hacimlerdeki çakıl taşı ve toprağın ısı depolaması vb. Bu yöntemler uzun yıllar boyunca bina 
tasarımlarında etkili olmuştur. Günümüzde doğal soğutma yöntemleri, çok karmaşık olan mekanik 
soğutma sistemlerine bir alternatif olarak ele alınmaktadır. Doğal soğutma yöntemlerinin modern bina 
tasarımlarına uygulanması ile mekanik sistemlerin kullanımı ortadan kaldırılabilir veya minimum 
düzeye indirilebilir.  
 
Bu çalışmada tipik bir binanın İstanbul iklim şartları altında doğal soğutma olasılığı araştırılmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda binanın bilgisayar yardımıyla sayısal modellemesi gerekmektedir. Konuyla ilgili 
bir bilgisayar programı tarafımızdan hazırlanmıştır. Bu program bina için tek zon öngörmektedir. 
Program ASHRAE’nin ısıl kazanç/kayıp hesabı algoritmasından yararlanmaktadır, sayısal yöntem 
olarak sonlu farklar implicit yöntemini kullanmaktadır. Tüm parametrelerin zamana bağımlılığı 
simülasyonda göz önünde tutulmuştur. Hesaplamalarda binanın ısıl ataleti ihmal edilmiştir. Bu 
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bakımdan Temmuz ayının 21’i tipik bir gün seçilip bu günün bütün Temmuz ayını temsil ettiği kabulü 
yapılmıştır. İstanbul iklimi için 24 saatlik dış ortam sıcaklıkları, güneş ışınımı değerleri , aydınlatmadan 
gelen ısı kazançları, iç kaynaklardan gelen ısı kazançları ve bina içinde oturan insan sayısı ile ilgili 
bilgiler saatlik veri olarak program içinde kullanılmıştır. 
 
Hazırlanan  program yardımıyla çeşitli binalar için iç ortam sıcaklıkları saatlik olarak hesaplanmıştır. 
Bina tasarımı parametrik olarak her defasında değiştirilerek bu parametrelerin iç ortam sıcaklığı 
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 
 
 
 
 
2. TİPİK BİNA MODELİ 
 
Bina tasarım farklarının doğal soğutma üzerindeki etkisinin araştırılması amacıyla, tipik bir bina 
seçilmiş ve hesaplarda bu bina baz alınmıştır. Binanın mimari ve fiziksel özellikleri sırasıyla Tablo 1 ve 
Tablo 2‘de verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu tipik binadan bir parametrenin değiştirilip diğer özelliklerin sabit tutulduğu değişik binalar türetilip bu 
binalar için iç ortam sıcaklıkları hesaplanmıştır. Değişik yapılar elde etmek amacıyla türetilen her yeni 
bina için farklı bir parametre ile oynanmıştır. Bu çalışmanın sonunda elde edilen değerler ışığında  
  
 
Bu çalışmada tipik bina için aşağıdaki parametreler incelenmiştir; 
 
• Duvarların kalınlığı ve yoğunluğu 
• İç duvar alanı 
• Pencerelerin gölgeleme faktörü ve ısı iletim katsayıları 
• Enfiltrasyon ve havalandırma oranı 
• İç ortam ısı taşınım katsayısı 
 

Tablo 1. Tipik binanın mimari özellikleri 
 
Mimari özellikler Birim Değer 
Kalınlık   
 -  Dış Duvarlar cm 20 
 -  İç Duvarlar cm 20 
 -  Çatı ve Döşeme cm 20 
   
Bina Oturma Alanı m2 400 
Bina Yüksekliği m 12 
   
Kat Sayısı - 3 
Net Duvar Alanı    
 - Kuzey Yönünde m2 200 
 - Doğu Yönünde m2 200 
 - Güney Yönünde m2 200 
 - Batı Yönünde m2 200 
   
Toplam Pencere Alanı   
 - Kuzey Yönünde m2 40 
 - Doğu Yönünde m2 40 
 - Güney Yönünde m2 40 
 - Batı Yönünde m2 40 
   
Toplam İç Duvar Alanı m2 3000 
Binada Oturan İnsan Sayısı - 20 

 

Tablo 2. Tipik binanın fiziksel özellikleri 
 
Fiziksel Özellikler Birim Değer 
Yoğunluk   
 -  Dış Duvarlar kg/m3 1000 
 -  İç Duvarlar kg/m3 1000 
 -  Çatı ve Döşeme kg/m3 1000 
   
Isı İletim Katsayısı   
 -  Dış Duvarlar W/m.K 0.3 
 -  İç Duvarlar W/m.K 0.3 
 -  Çatı ve Döşeme W/m.K 0.3 
   
Özgül Isı   
 -  Dış Duvarlar kj/kg.K 0.85 
 -  İç Duvarlar kj/kg.K 0.85 
 -  Çatı ve Döşeme kj/kg.K 0.85 
   
Isı Taşınım Katsayısı   
 - External wall surfaces W/m2.K 23 
 - Internal wall surfaces W/m2.K 8 
   
Enfiltrasyon Oranı Hacim/h 1 
Pencerelerin   
 - Gölgeleme Faktörü - 0.4 
 - Isı İletim Katsayısı W/m.K 3.5 
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Şekil 2. Modellemede kullanılan örnek zon 
 

Şekil 1. Bir bina yapı elemanı için ısı dengesi 

 

 
 
 
3. MATEMATİK MODEL 
 
İç ortam sıcaklığı, binanın ısı kazanç ve kayıplarını tanımlayarak tahmin edilebilir. Isı kazanç ve 
kayıplarının  hesaplanması doğrultusunda  yüzey  sıcaklıklarının  bilinmesi  gereklidir.  Duvar   içindeki 
sıcaklık dağılımı hem dış hava sıcaklığına, hem de güneş ışınımına bağlıdır. Bundan dolayı bina için 
seçilen modelin duvar içindeki sıcaklık dağılımını hesaplaması  gereği kaçınılmazdır. 
 
Kesinlikle, seçilen model bir takım kabulleri de beraberinde getirecektir. Model içindeki detayların 
yoğunluğu, modelin amacına uygun olmalıdır. Bazı kabullerin yapılması ve gereksiz detaya inilmemesi 
modeli kurma aşamasında çok önemlidir.  
 
 
Matematiksel modelin ana ilkesi “iki adımlı hesaplama” olarak adlandırılıp şu şekilde açıklanabilir: 
Çevreden ve ısı kaynaklarından bina içine giren ısı, ilk olarak bina kütlesi tarafından depolanır. Belli bir 
zaman gecikmesi sonunda bu ısı binadan uzaklaştırılır. Böylece bina içinde soğutma yükü oluşmuş 
olur. Soğutma yükünü hesaplamak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan ısı dengesi yöntemi, 
ağırlık faktörleri yöntemi, CLTD/CLF ve TETD/TA yöntemleri örnek  olarak verilebilir [2].  
 
Çalışmada bilimsel olarak en uygun görülen ısı dengesi yöntemi kullanılmış ve açıklanmıştır. Dört ayrı 
işlemden oluşan bu yöntem şematik olarak Şekil 1. de görülebilir. Bu işlemler sırasıyla; 
 
• Dış yüzey ısı dengesi 
• Duvar içindeki ısı iletimi 
• İç yüzey ısı dengesi 
• Havanın ısı dengesi 
 
Şekil 1’de tek bir bina elemanı için ısı dengesi detaylı olarak gösterilmiştir [3]. Şekilde görünen gri kutu 
bir bina yapı elemanını temsil etmekte ve her yapı elemanı için kutu içinde görünen işlemler 
yapılmaktadır. Bu çalışmada öngörülen yapı elemanları dört ana yön için dış duvarlar, çatı, döşeme ve 
iç duvarlardır.  
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       İç Ortam Sıcaklığı 
 
 
 Döşeme 

Toprak 

Su 

Döşeme iç yüzeyi 

Döşeme dış yüzeyi 

Toprak-Su Yüzeyi 

Şematik olarak iki yönlü ısı geçişi iki yönü oklarla, tek yönlü ısı etkileşimi ise tek yönlü oklarla 
gösterilmiştir. Beyaz kutular içindeki işlemler, ısı dengesi için gerekli olan dört genel işlemin 
matematiksel tanımını ifade etmektedir.  
 
Soğutma yükünün hesaplanması için kullanılan ısı dengesi yönteminin, çeşitli geometrilere 
uygulanabilmesi için yeterince esnek olması gereklidir. Bununla birlikte, yöntem bütün bir ısıl zonu da 
tanımlayabilmelidir. Bina yapı elemanları arasındaki etkileşimden dolayı ısıl zonu mükemmel bir 
şekilde kurmak ve tanımlamak mümkün olmayabilir. Gerekli esnekliği sağlamak amacıyla 
genelleştirilmiş bir yedi yüzeyli zon baz alınarak model oluşturulabilir. Bu zon dört ana yöndeki 
duvarlar, çatı, döşeme ve iç duvarlardan oluşmaktadır ve Şekil 2’de şematik olarak gösterilmiştir.  
 
Döşemenin matematiksel modeli prensip olarak Şekil 1’deki yönteme benzemesine rağmen biraz farklı 
modellenmiştir. İç tarafta iç ortam havasıyla taşınım ve ışınım ile ısı dengesi oluşturduğu kabul 
edilmiştir. Dış tarafta ise döşemenin altında bir miktar kuru toprak tabakasının bulunduğu ve bu toprak 
tabakasının altında ise yaş toprak (su) bulunduğu düşünülmüştür. Bu şekilde döşemenin altında 
buharlaşan su, bir ısı kuyusu gibi davranacak ve soğutma etkisi yaratacaktır. Oluşturulan döşeme 
modeli Şekil 3’te göterilmiştir. Bu yaklaşım orijinaldir ve ASHRAE modelinde yer almamaktadır. 

 

 
 

Zamana bağlı problemler için çeşitli yöntemler kullanılarak çözüme gidilebilir. Kullanılan bazı 
yöntemler aşağıda sıralanmıştır; 
 

• Sonlu Farklar Yöntemi  
• Sonlu Elemanlar Yöntemi 
• Dönüşüm  Metodu 
• Zaman Serileri Metodu 
 

Yapılan çalışmada, denklemleri sayısal olarak çözebilmek için sonlu farklar yönteminin İmplicit Çözüm 
Tekniği kullanılmıştır. Bu denklemler daha önce bahsedilen program ile iteratif olarak çözülmüştür. 
Bahsedilen program C++ programlama dilinde yazılıp Borland Turbo C++ 3.0 ile derlenmiştir.   
 
 
 
 
4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Daha önceki bölümlerde açıklandığı gibi tipik binadan türetilen, çeşitli alternatif binalar için 
hesaplamalar yapılmıştır. Karşılaştırma olarak da tipik bina baz olarak alınmıştır. Istanbul iklimi için dış 
hava sıcaklıkları ve güneş ışınımı değerleri TTMD’nin bu konuyla ilgili araştırma raporundan alınmıştır 
[4]. Temmuz ayının 21. günü için alınan değerler Şekil 4 ve Şekil 5’ te sırasıyla verilmiştir. Güneş 
ışınımı değerleri öncelikle yatay yüzey için ölçülmüş,  K,G,D ve B yönleri için ise bu değerler baz 
alınarak hesaplanmıştır. 

Şekil 3. Oluşturulan döşeme modeli 
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Tipik bina için elde edilen sıcaklık değerleri Şekil 6 da verilmiştir. Buradan da görüldüğü gibi elde 
edilen sıcaklık değerleri yüksektir ve bu sıcaklık değerlerin gün boyunca değişimi fazladır. Sabah saat 
5.00 civarlarında ortam sıcaklığı minimum olup 29.7 °C değerine inmektedir. Bu saatten sonra sıcaklık 
değeri pik noktaya (saat 17.00) ulaşıncaya kadar yükselmeye devam etmektedir. İlerleyen saatlerde 
güneş ışınımının etkisini kaybetmesi ve gece saatleri boyunca hakim olan soğuk havanın etkisini 
göstermesiyle, sistem soğumaktadır. Sonuç olarak; ortamda oluşan yüksek sıcaklık değerleri ve 
yüksek sıcaklık farkı, tipik binanın ısıl konfor açısından yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır 
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Şekil 4. 21 Temmuz günü, İstanbul iklimi için dış 
ortam sıcaklıkları 
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Şekil 5. 21 Temmuz günü, İstanbul iklimi için 
güneş ışınımı değerleri. 
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Şekil 6.  Tipik Bina için İç Ortam Sıcaklık Değerleri 
 
 
4.1. Yapı Elemanlarının Etkisi 
 
Isıl kütlenin iç hava sıcaklığı üzerindeki etkilerinin incelenebilmesi amacıyla yapı elemanlarının ve iç 
duvar yüzeylerinin özellikleri değiştirilmiştir. Tipik bina üzerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 
 
• İç ve dış duvar kalınlıkları 20cm'den 35cm'ye yükseltilmiştir. 
• Duvarların yoğunlukları 1000 kg/m3 'den 2500 kg/m3 'ye arttırılmıştır. 
• İç duvarlar tarafından kaplanan bölge, duvarlardan havaya olan ısı transferini arttırmak amacıyla 

3000m2'den 5000m2'ye yükseltilmiştir. 
 
Değiştirilen özellikleri taşıyan bina için elde edilen sonuçlar Şekil 7'de verilmiştir. İç ortam 
sıcaklıklarındaki gün boyu değişim, binanın artan kütlesine bağlı olarak azalmıştır. Bununla birlikte iç 
sıcaklıklar 31 °C civarında dalgalanmaktadır ki, bu değer konfor şartları için kabul edilebilir değildir.  
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Şekil 7. Bina yapı özelliklerinin ortam sıcaklığı üzerindeki etkisi 
 
 
4.2. Pencerelerin Etkisi 
 
Pencerelerin iç hava sıcaklığı üzerinde büyük bir etkisi vardır. İncelenen zon için pencerelerden geçen 
güneş ışınımının toplam ısı kazancına etkisi gözardı edilmemelidir. Güneş ışınımını fazla yansıtan ve 
ısı iletim katsayısı daha düşük olan pencere camları daha az ısı geçirmektedir. Bu etkiyi 
gözlemleyebilmek için aşağıdaki pencere camı özellikleri gözönüne alınmıştır; 
 

• Pencere camı gölgeleme faktörü 0.4'dan 0.15'e azaltılmıştır. Güneş ışınımının sadece %15'ı 
pencerelerden direkt olarak içeri girmektedir. 

• Pencere camı ısıl geçirgenlik katsayısı 0.35 W/Mk'den 0.25 W/mK'e düşürülmüştür. 
 

Bu çalışmanın sonuçları Şekil 8'de verilmiştir. Cam tipinin değiştirilmesi sıcaklığı yaklaşık olarak 1.5 oC 
düşürmektedir. En büyük sıcaklık farkı ise (2oC) saat 17:00'de, güneş ışınımından gelen ısı kazancı en 
fazla olduğu anda gözlemlenmiştir. Diğer bir önemli sonuç ise mekanik havalandırma sisteminin 
sadece pik yük saatlarinde çalışması koşulu ile konfor şartlarının sağlanıyor olmasıdır. 
 

28

29

30

31

32

33

34

0 4 8 12 16 20 24
Zaman [h]

Sı
ca

kl
ık

 [°
C

]

Yeni Model

Tipik Bina
Modeli

 
 

Şekil 8. Pencere özelliklerinin ortam sıcaklığı 
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4.3. Enfiltrasyon Etkisi 
 
İç hava sıcaklığına etki eden en önemli faktör enfiltrasyon miktarıdır. İklim koşulları gözönüne alınarak 
yapılan uygun bina yapısal değişiklikleri ile doğal soğutma için gerekli olan uygun havalandırma 
değerlerine ulaşılabilmektedir. Doğal havalandırmada en önemli parametreler rüzgar yönü ve rüzgar 
hızıdır. Bu nedenle tasarlanan binanın yerleşimi ve iklim koşulları uygun olmalıdır. Enfiltrasyonun 
etkisinin incelenebilmesi amacıyla tipik bina üzerinde aşağıdaki kabuller yapılmıştır: 
 

• Havalandırma oranı n=1 1/h değerinden, n=10 1/h değerine yükseltilmiştir. Yeni bina, 
enfiltrasyonla yeterli miktarda havalandırılabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Yukarıda da belirtildiği 
gibi, binanın doğal olarak havalandırılabilmesi ile iklim ve bina yapısı arasında kuvvetli bir ilişki 
vardır. 

• Doğal soğutma için tasarlanan bina Şekil 9'da gösterilmiştir. Dış duvar yüzeylerinde havayı asma 
tavana yönlendirerek odalara dağıtılmasını sağlayan damper kontrollü özel açıklıklar 
bulunmaktadır. Tavan genişletilmiş yüzeylere sahip olup, buradan geçen havanın hızı rüzgar 
hızına yakın alınabilir . Artan hava hızına bağlı olarak ısı taşınım katsayısı 8 W/m2 K 'den 23 
W/m2K'e yükseltilmiştir. 

 

Sonuçlar Şekil 10'da verilmiştir. Bina içindeki yüksek hava akışına bağlı olarak, yeni bina modeli için 
elde edilen sıcaklık değişimi dış sıcaklık değerlerininkine yakındır. İç sıcaklıklar gece ve akşam 
süresince konfor şartlarına uymaktadır. Fakat saat 9:00 - 14:00 saatleri arasında dış hava sıcaklığı iç 
hava sıcaklığından daha fazladır. Dış havanın ortama verilmesi halinde iç ortam sıcaklığı artacak ve 
bu olay bir dezavantaj yaratacaktır. Çözüm olarak, dış havanın bu saat aralığında içeri girmesinin 
önlenmesinin önerilebilir. 
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Şekil 10. Enfiltrasyonun ortam sıcaklığı üzerindeki etkisi 

Şekil 9. Doğal havalandırma için tasarlanan  bina yapısı 
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4.4. Optimize Edilmiş Bir Binanın Simülasyonu 
 
Önceki hesaplamalardan elde edilen tüm veriler göz önünde bulundurularak yeni bir bina modeli 
geliştirilmiştir. İç hava sıcaklığı üzerinde olumsuz etki yapan tüm faktörler minimize edilmiştir: 
 
• Duvar elemanlarının kalınlığı 0.20cm'den 0.35cm'ye arttırılmıştır. 
• Duvar elemanlarının yoğunlukları 1000 kg/m3 'ten 2500 kg/m3'e arttırılmıştır. 
• Toplam iç duvar yüzey alanı 3000m2den 6000m2'ye çıkarılarak iki katına arttırılmıştır. Burada iç 

duvar yüzeylerinin arttırılması, yüzeylerin kanatlardaki gibi genişletilmesi gibi düşünülebilir. 
• Hava değişim sayısı, dış hava sıcaklığının iç hava sıcaklığından düşük olduğu zamanlarda, n=10 

1/h değerine yükseltilmiştir. Diğer zamanlarda hava değişim sayısı, n=1 1/h  alınmıştır. Binanın 
içine ve dışına yerleştirilebilecek olan entalpik sensörler ile bu kontrol gerçekleştirilebilir. Böylece 
iç ve dış hava sıcaklıklarının arasındaki farka bağlı olarak hava akışı kontrol edilebilir. 

• İç hava taşınım katsayısı 8 W/m2 'den K to 23 W/m2K'e yükseltilmiştir.  
• Pencere gölgeleme faktörü 0.15'e düşürülmüştür. 
 
Optimum tasarlanmış binadan elde edilen sonuçlar Şekil 11'da verilmiştir. Yukarıda sözedilen tüm 
faktörlerin etkisi ile, sıcaklık değişimi gün boyunca belirgin olarak azalmakta ve en fazla 2oC 
olmaktadır. Sıcaklık değerleri saat 5:00'dan 17:00'a, pik yük elde edilene kadar yavaşça artmaktadır. 
Pik noktadan başlayarak saat 5:00'a kadar soğuma devam etmektedir. 
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Şekil 11. Doğal soğutma için tasarlanan optimum modelin sıcaklık değişimleri 

 
 
 
5. SONUÇ 
 
Bütün önlemlerin alınması durumunda, iç hava sıcaklığı 26oC'nin altında tutulabilmektedir. Bu da doğal 
havalandırmanın, uygun tasarım şartları ile tipik bir İstanbul yaz gününde tek başına kabul edilebilir 
konfor şartlarını sağlayabileceği anlamına gelmektedir. Bu çalışmada incelenen ve doğal 
havalandırmanın etkinliği üzerinde büyük etkisi olan parametreler yapı elemanları, havalandırma ve 
bina yapısıdır. 
 
Bu çalışmada maliyet analizi yapılmamıştır. Özel olarak sistemin yaz günlerinde çalışabildiği ve konfor 
için yeterli havalandırmayı sağladığı görülmüştür. Maliyet analizi göz önüne alınmazsa, doğal 
havalandırmanın sürdürebilirlik ve çevre etkisi bakımından önemli bir parametre olduğu açıktır. 
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LEFKOŞA BÖLGESİ İÇİN EVAPORATİF SOĞUTMA 
FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI 

 
 

Uğur ATİKOL 
Hasan HACIŞEVKİ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Kıbrıs’ın coğrafi yapısı içerisinde, Lefkoşa, bulunduğu konum itibarı ile, özellikle yaz geceleri kuru bir 
havaya sahiptir. Meteoroloji Dairesinden alınan 1996 ve 1997 yıllarına ait sıcaklık ve nisbi nem 
değerleri psikometride incelenmiştir. Özellikle, Mayıs ve Eylül aylarında, klima kullanımına gerek 
kalmadan, sadece evaporatif soğutma ile soğutma yapılması mümkündür. Haziran ayında, 12-15 
saatleri arasında, etkili bir evaporatif soğutma sağlanabilir. Temmuz ve Ağustos aylarında ise 
evaporatif soğutma sistemi tek başına yetersiz kalacağından, klima kullanımı ile desteklenmesi 
uygundur.   
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Evaporpatif soğutma uygulamaları esasında yeni keşfedilmiş bir uygulama değildir. Eski Mısırlılar, 
Yunanlılar ve Romalılar çadırlarının girişine ıslak battaniyeler asıp içeriye esen rüzgarın, suyu 
buharlaştırması ile mekanlarını soğutuyorlardı. Yine Kıbrıs’ın eskiden elektrik olmayan köylerinde içme 
suyunu soğutmak için topraktan yapılmış, gözenekli su testileri kullanılıyordu. Bu testiler rüzgar alan 
yerlere yerleştirilip yüzeylerinde oluşan buharlaşmadan dolayı içerisindeki suyun soğutulması 
sağlanıyordu. Kıbrıs’ın kıyı şeritlerinin aksine Lefkoşa’da yazın geceler serin geçmektedir. Lefkoşa 
sakinleri, sıcak ev ortamından kurtulmanın çaresini dışarıda oturmakta bulmuşlardır. Bu bölgede, 
özellikle geceleyin havada hissedilebilir derecede bir kuruluk mevcuttur. Bina yapımında 1970’li yıllara 
kadar Kıbrıs’ta çok yaygın olarak kullanılan kerpiç, yerini çoğunlukla betonarme ve tuğla ile örülmüş 
yapılara bıraktı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Enerji Araştırma Merkezi tarafından 1996 yılında yapılan 
bir araştırmada, konutların %59’unun betonarme/tuğla, %15’inin kerpiç, %15’inin sarı taş ve geriye 
kalanın ise başka malzemelerden yapıldığı belirlenmişti [1]. Beton ve tuğla türü malzemeler yazın 
güneşli saatlerde güneş enerjisini depolayıp, geceleyin radyasyon yolu ile odalara vererek 
ısınmalarına sebebiyet vermektedirler [2]. İnsanların bu mekanlarda oluşan aşırı sıcaklardan dolayı 
oturması veya uyuması zorlaşmaktadır. Lefkoşa sakinleri, eskilerden beri, yaz gecelerinde evlerinin 
avlusunda veya balkonunda oturmayı tercih etmişlerdir. Ayrıca KKTC de yaşanan elektrik sorunu da 
göz önüne alınacak olursa, mekanlarda CFC kullanan daha pahalı ve daha çok elektrik harcayan 
klimalar yerine elektrik tüketimi ve çevreye olan zararı çok daha az olan evaporatif soğutma sisemleri 
tercih edilebilir.  
 
 
 
 
2. SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 
 
Evaporatif soğutma adından da anlaşılacağı gibi suyun hava akışı içerisinde buharlaştırılması ile 
yapılabilmektedir. Bunu açıklayabilmenin en iyi yolu havuzdan çıktığımız zaman esen rüzgarın 
vücudumuzda yarattığı üşüme etkisi gösterilebilir. Yine ayni şekilde terlediğimiz zaman esen rüzgar 
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terimizi kuruturken vücudumuzu serinletmektedir. 32 oC sıcaklığındaki havada 4.5 lt (1 galon) suyun 
buharlaştırılması ile ortamdan 9178.5 kJ (8700 Btu) ısı alınabilmektedir. Su sıcaklığının ısı yükündeki 
etkisi çok fazla olmayıp, %3 kadardır. Harcanacak su miktarının hesaplanması için buharlaşma 
oranının bilinmesi gerekir. Buharlaşma oranı iklim ve hava akış miktarları ile değişmektedir. Evaporatif 
soğutma cihazlarında kullanılan kıyılmış ağaç yongalarının bez veya torbalar arasına yerleştirilmesi 
ile yapılan sandviç veya ayni kalınlıktaki perfore kağıt uygulamalarında maksimum verim %50 
civarlarındadır. Fakat son yıllarda geliştirilen katı ortam tekniği ile selülozik maddelerle oluşturulan 
ortamlar kullanarak %90 verimlilik elde etmek mümkündür [3].  
 
 
Ortam verimi şu formülle hesaplanabilir. 
 

100
21

11 ×
−

−
=

TT
TT

a

baη   (1) 

 
η   : Verim 
T1a : Giriş kuru termometre sıcaklığı (oC) 
T1b : Çıkış kuru termometre sıcaklığı (oC) 
T2   : Giriş yaş termometre sıcaklığı (oC) 
 

Evaporatif soğutma kapasitesi ise aşağıdaki formül ile hesaplanır. 
 

η)( 11 bap TTCmq −=   [kW] (2) 
 
m   : havanın debisi    (kg/s) 
Cp  : Havanın özgül ısısı   (1 kJ/kg oC) 
 
 
 
 
3. UYGULAMA ESASLARI 
 
Su buharlaşıp havaya karışırken gerekli olan enerji ortamdaki havadan alınır. Hava duyulur ısıyı 
sıcaklığı düşürerek verir ve bu duyulur ısı da gizli ısıya dönüşerek bir miktar suyun buhar olarak faz 
değiştirmesine neden olur. İşte bu ısı kaybının neden olduğu sıcaklık düşmesi ile soğutma 
yapılabilmektedir. Şekil 1’de [4] evaporatif soğutma, havalandırma, radyan soğutma ve klima 
kullanımının konfor bölgesi ile olan psikometrik ilişkisi görülmektedir.   
 
 
 
 
4. LEFKOŞA’NIN METEOROLOJİK BİLGİLERİ 
 
Yaz aylarında Lefkoşanın konumu itibarı ile sıcaklıklar 25oC ile 40oC arasında seyreder. 1996 ve 1997 
Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait Lefkoşanın kuru termometre sıcaklıkları ile 
bağıl nem oranları Meteoroloji Dairesinden temin edilmiştir [5]. Değerlerin Psikometrik grafik üzerinde 
(şekil 2) işaretlenmesi ile evaporatif soğutma işleminin en verimli Mayıs ve Eylül aylarında 
uygulanabileceği tesbit edilmiştir [6]. Diğer aylarda yapılacak evaporatif soğutma başka soğutma 
sistemleri ile takviye edilirse etkili olabilecektir. Örneğin mekanik havalandırma yöntemleri bazı 
zamanlarda etkili bir yöntem olarak kullanılabilir. Elde edilen değerler yaş termometre sıcaklığı ( Tyaş ) 
, kuru termometre sıcaklığı (Tkuru ) ile soğutma kapasiteleri ( mq  ) şekil 3 ve şekil 4’te  gösterilmiştir. 
Elde edilen datalara göre belli zamanlarda havalandırma belli zamanlarda da evaporatif soğutma 
yapabilecek bir cihaz geliştirilip kullanılabilir. 
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Şekil 1. Isıtma ve soğutma işlemlerinin Psikometrik diagramda gösterilmesi [4] 
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Şekil 2. 1996 ve 1997 yılları itibarı ile Lefkoşa’nın yaz mevsimi psikometrik değerlerinin özeti 
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Şekil 3. Mayıs ayına ait  tipik sıcaklıklar ve evaporatif soğutma kapasitesileri 
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Şekil 4. Eylül ayına ait tipik sıcaklıklar ve soğutma kapasiteleri 
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5. SONUÇ 
 
Evaporatif soğutma diğer soğutma tekniklerine göre bazı olumlu avantajlara sahiptir, tabii ki 
meteorolojik şartların elverdiği ölçüde. Bu yararları sıralayacak olursak: 
 

1) Ekonomiktir: çünkü kompresör, evaporatör, kondenser ve ekstra boru sistemleri gerektirmiyor. 
Diğer sistemlere göre daha az miktarda elektrik enerjisi harcar. Bakım ve işletim masrafları 
minimum  düzeydedir. Bakım için eğitilmiş teknisyene ihtiyaç yoktur. 

2) Etkilidir: Kuru termometre sıcaklığını suyun buharlaştırılarak düşürülmesi ile bağıl neme bağlı 
kalmaksızın her zaman etkili soğutma sağlar. 

3) Konforludur: Evaporatif soğutma  basitliğinden dolayı üretim alanlarında da kullanılabildiği için 
çalışan personelin verimliliğinin artmasına yardımcı olur. 

4) Sağlıklıdır: Evaporatif soğutma %100 taze hava ile çalıştığı için ortama daima taze hava sağlar. 
 

Lefkoşa’da bazı zamanlarda havalandırma ile soğutmak yeterlidir. Lefkoşa’nın su sıkıntısı çektiğini de 
göz önüne alırsak burada kullanılacak evaporatif soğutma cihazlarının, gerektiğinde sadece 
havalandırma amaçlı kullanılabilecek şekilde tasarlanmasında fayda vardır.  
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DİFÜZYON TEKNİĞİ AÇISINDAN 
ORTADAN ISI YALITIMLI DIŞ DUVARLAR 

 
 

Asiye PEHLEVAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Havalandırmalı çift kabuk dış duvarlar, özellikle rüzgar ve yağmurca zengin Almanya, Danimarka, 
İngiltere ve Belçika’ da yalın duvarların yağmur tutma işlevinin yeterli olmaması nedeni ile geniş bir 
uygulama alanı bulmuştur. Yetmişli yıllarda gündeme gelen enerji kriziyle birlikte, artık yalnız enerji 
üretiminin değil, enerji tüketiminde savurganlığın bilinçli olarak kaldırılması için enerji tasarruf eden 
yapılara ve dolayısıyla, ısı kayıplarını azaltan yapı elemanlarına yönelik araştırmalar başlamıştır. Bu 
amaçla, önceleri yalnız hava boşluklu olarak kullanılan, dış kabuğu her türden masif yapı malzemeleri 
ile oluşturulan çift kabuk dış duvarlara, ısı geçirgenlik direncini arttırmak için bir ısı yalıtım tabakası da 
ilave edilmiş ve böylece ”ortadan ısı yalıtımlı dış duvar” kavramı doğmuştur. 
 
Ortadan ısı yalıtımlı çift kabuk dış duvarlar iki farklı şekilde uygulanmaktadır: Birbirinden; düşey 
hareketli bir hava katmanıyla ayrılmış iki masif duvar ve ısı yalıtım tabakasından oluşan bir dış duvar 
sistemi (havalandırmalı - soğuk) ve hava boşluğu içermeyen, iki masif duvar ve ısı yalıtım 
tabakasından oluşan bir dış duvar sistemi (havalandırmasız - sıcak). Ortadan ısı yalıtımlı ve 
havalandırmalı çift kabuk dış duvar, belirli koşullar yerine getirildiğinde, difüzyon tekniği açısından 
sorunsuz bir konstrüksiyondur. Yapım tekniği kolaylığı ve bazı avantajları bulunan ortadan ısı yalıtımlı 
ve havalandırmasız çift kabuk dış duvarların, difüzyon tekniği açısından bazı dezavantajları vardır. 
Çünkü, kullanılacak malzemelere bağlı olarak duvarın ısıl ve nemsel davranışı büyük değişiklikler 
gösterir. Bu değişiklikler, dış iklim koşullarının ağırlığı oranında daha da büyür. Bu sistemde, yeterli 
performans uygun malzeme seçimi ile birlikte bir dizi önlem alınarak sağlanabilir.  
 
Bu bildiride; iç ve dış kabuk ve ısı yalıtım tabakası çeşitli yapı malzemelerinden oluşturulan ortadan ısı 
yalıtımlı ve havalandırmasız dış duvar seçeneklerinin, Türkiye’ nin iklimsel koşullarında ısıl ve nemsel 
davranışlarını ortaya koyarak, en uygun duvar konstrüksiyonunu seçmek ve alınması gereken 
önlemleri göstermek amaçlanmaktadır. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Bir yapı bileşeni bünyesinde, yüksek sıcaklıktaki enerji seviyesinden, düşük sıcaklıktaki enerji 
seviyesine doğru gelişen ısı akımına paralel olarak, subuharı basıncının yüksek olduğu seviyeden, 
düşük olduğu seviyeye doğru da bir subuharı akımı gelişir. Yapı bileşeni ya da yapı gereci 
bünyesindeki subuharı hareketleri, fiziksel bir değişiklik oluşturmadıkları sürece, “buhar difüzyonu” 
olarak tanımlanmaktadır. Bu kural, subuharı yoğuşmaya uğrayarak su şekline dönünceye kadar 
geçerlidir. 
 
Difüzyon, bir gazın (burada subuharı) bir basınç farkı nedeni ile başka bir gaz veya gözenekli bir katı 
malzeme içinden geçmesidir. Difüzyon olayı sürdüğü zaman aralığında, gerek kapalı ortam ve 
gerekse bu ortamı sınırlayan bir yapı bileşeni için en küçük bir sakınca ya da en küçük bir tehlike 
sözkonusu değildir. Ancak, bir yapı sistemi içinde yer alan her yapı gereci, difüzyon olayına karşı 
birbirinden oldukça farklı dirençleri ortaya koyarlar. Difüzyon dirençleri, nemsel akım yönünde belli 
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ölçülerde azalarak gelişen yapı düzenlerinde, yoğuşma yönünden herhangi bir sakınca olmayacaktır. 
Aynı şekilde, tek bir katmandan oluşan yapı elemanında da, difüzyon direnci ne düzeyde olursa olsun, 
sözkonusu eleman açısından nemsel bir sakıncadan bahsedilemez. Katman sayısı çoğaldığında, bu 
katmanlara ait difüzyon dirençlerinin, nemsel akım yönünde belli ölçülerde artarak sıralanması,nemsel 
akımın yapı bileşeni içinde uzun süre alıkonulması ya da en azından yavaşlatılması anlamına gelir. 
Bu, difüzyon olayı ile ilgili en önemli sorunlardan birisidir.  
 
Difüzyon olayı bu şekilde sürüp giderken, aynı yapı bileşeni içinde gelişen ısıl akımda da değişmeler 
olabilir. Isıl akımın kararlılığı bozulsun ya da bozulmasın, subuharı difüzyonu sağlıklı olarak sürdüğü 
sürece sonuçta önemli bir sakınca doğmaz. Ancak, ısıl akımın kararlılığını koruması durumunda, 
bileşen içinde bir kesime kadar yığılan subuharı miktarı, o kesimdeki sıcaklıklar için doyma düzeyine 
yaklaşabilir. Isıl akımdaki kararlılığın bozulması durumunda ise; genellikle, sözkonusu sıcaklıklarda 
düşmeler olur. Bu kez, düşük sıcaklıklar, sistem içinde kısmen yığılmış subuharı düzeyi için, çiyleşme 
sıcaklıklarından daha aşağılara kayabilirler. Bu durum da ani bir yoğuşmanın başlangıcı anlamına 
gelmektedir [1]. 
 
Subuharı akımı sırasında iç yüzey sıcaklığı, çiyleşme sıcaklığına eşit veya daha soğuksa yüzey 
üzerinde “görünür yoğuşma” oluşur. Bu olay eleman içinde olursa, “gizli yoğuşma” olarak anılır. 
Duvarın ıslanmasına yol açan ve belirli bir ölçüyü aşan yoğuşma suyu, yapı elemanında çeşitli 
hasarlar oluşturur ve malzemenin ısı iletkenliğini artırarak enerji kayıplarına neden olur, yapı ve insan 
sağlığını bozar. 
 
Bu açıdan bakıldığında; ortadan ısı yalıtımlı ve havalandırmasız çift kabuk dış duvarların, kış aylarında 
ısı akımına paralel gelişen subuharı akımı sonucu, yoğuşma olayı nedeni ile nemlenme olasılığı 
vardır. Duvar katmanları arasında higro - termik uyumun sağlanması için bir dizi önleme ek olarak iç, 
dış kabuk ve ısı yalıtım malzemelerinin uygun seçilmesi gerekir. 
 
 
 
 
2. ORTADAN ISI YALITIMLI DIŞ DUVARLAR 
 
İki masif yapı kabuğu ve bunların arasında yer alan ısı yalıtım katmanının oluşturduğu çift kabuk dış 
duvar sistemi, “ortadan ısı yalıtımlı dış duvar” olarak adlandırılmaktadır. Bu duvarlar iki farklı şekilde 
uygulanmaktadır: 
 

1. Hava katmanlı çift kabuk dış duvar 
2. Hava katmansız çift kabuk dış duvar 

 
Hava katmanlı çift kabuk dış duvar konstrüksiyonu (havalandırmalı - soğuk); birbirinden düşey 
hareketli bir hava katmanıyla ayrılmış iki masif duvar ve ısı yalıtım tabakasından oluşur. Hava 
katmansız çift kabuk dış duvar konstrüksiyonu (havalandırmasız - sıcak) ise, iki masif duvar ve bu 
duvarlar arasına yerleştirilen bir ısı yalıtım tabakasından oluşur ve hava boşluğu içermez. 
 
 
 
 
3.HAVA KATMANSIZ ÇİFT KABUK DIŞ DUVAR 
 
Bu tür dış duvarlar; dış kabuk, ısı yalıtımı ve iç kabuk olmak üzere en az üç tabakadan oluşur. 
Kullanılan malzemelerin özelliklerine bağlı olarak iç ve dış kabuk üzerine sıva veya kaplama 
uygulanabilir. Dış ve iç kabuk için aynı veya farklı türde yapı malzemeleri kullanılabilir. Genellikle 
beton blok ve briketler, tuğla, doğal taş, beton v.b. kullanılan malzemelerdir. İç ve dış kabuk yalnız 
tuğlalardan oluşturulabildiği gibi kabuklardan birisi tuğla v.b., diğeri beton briket v.b. olabilir veya her iki 
kabuk betondan yapılır. İki kabuk arasına cam yünü, taş yünü, ahşap yünü v.b. mineral lif levha ısı 
yalıtım malzemeleri, expandabl ve extrude polistiren sert köpük, poliüretan sert köpük, genleştirilmiş 
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üreformaldehit köpük v.b. levha türünden ısı yalıtım malzemeleri, cam köpüğü, genleştirilmiş perlit, 
vermikülit, bims v.b. taneli yalıtkan dolgu malzemeleri veya yerinde dökme köpük v.b. malzemelerden 
herhangi birisi ısı yalıtım malzemesi olarak yerleştirilebilir.  
 
Hava katmansız çift kabuk dış duvarlarda; dış kesimde kalan katman, dış hava koşullarından, özellikle 
atmosferik yağışlardan koruyuculuk ve genellikle de dış görünüşü sağlamak görevini yüklenirken, iç 
kesimde kalan masif katman (genellikle) taşıyıcılık işlevini görmekte ve iç yüzey özellikleriyle bir iklim 
dengeleyici rolü oynamaktadır.  
 
Her iki masif katmanın, mekanik dayanım açısından birlikte çalışabilmesi için, metal bağlarla birbirine 
yeterli sıklıkta bağlanmaları gerekir. Bağlanma, duvar örülürken, bağların bir ucu dış, diğer ucu iç 
katmana ve karşılıklı aynı düzlemdeki derzlere veya iç ve dış kabukta açılan boşluklara sokularak 
sağlanır. Bağlar için en uygun metal; bakır, bronz, galvanize demir ve paslanmaz çeliktir. Bağlantı için 
çok çeşitli boyut ve biçimde paslanmaz çelik köşebentler ve özel bağlantı elemanları üretilmektedir [2], 
[3], [4]. 
 
Havalandırmasız - sıcak dış duvar konstrüksiyonu hem iskelet ve hem de yığma yapılarda 
uygulanmaktadır. İskelet yapılarda, kabukların her ikisi ince olabileceği gibi, dış kabuk ince iç kabuk 
kalın olabilir. Yığma yapılarda ise statik açıdan gerekli olduğu için, iç kabuk dış kabuktan daha kalın 
olarak inşa edilmektedir. Şekil 1 de de gösterildiği gibi havalandırmasız - sıcak dış duvarlarda dış 
kabuk en az 11.5 cm. kalınlığında olmalıdır. Isı yalıtım tabakasının kalınlığı ise en fazla 15 cm.dir [5], 
[6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. Ortadan ısı yalıtımlı ve havalandırmasız çift kabuk dış duvar. 

 
 
 
 
4. YAPILAN ÇALIŞMA VE DİFÜZYON TEKNİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME 
 
4.1. Yapılan Kabuller 
 
Bu araştırma kapsamında aşağıdaki kabuller yapılmıştır: 
 
1. Güneş ışınımının dış duvar üzerindeki etkisi gözönüne alınmıştır. Örnek dış duvar 

konstrüksiyonlarına ait, dış yüzeyin emicilik katsayısı renk ve doku özelliklerine bağlı olarak a = 
0,70 kabul edilmiştir. Aylık ortalama sol-air sıcaklıkların hesaplanmasında, bir bilgisayar programı 
aracılığı ile elde edilen düşey yüzeylerdeki aylık ortalama saatlik dış sıcaklıklar ve aylık ortalama 
saatlik toplam ışınımlardan yararlanılmış ve dış yüzey konveksiyon katsayısı, αd = 23,60 W/mK 
olarak alınmıştır [7], [8]. 

 
2. Araştrma kapsamındaki örnek dış duvarlar “KUZEY” yönüne yönlendirilen duvarlardır.  

dış kabuk                  iç kabuk 
 
 
ısı yalıtımı 
 

beton 
 
metal bağ 
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3. İç ortam sıcaklığı, ti = 21°C ve iç ortam bağıl nemi, ϕi = 50 % dır. 
 
4. Seçilen karakteristik iller; Antalya (1. Bölge), Edirne (2.Bölge), Elazığ (3.Bölge), Sivas (4. Bölge) 

dir. Bu iller, ait oldukları bölgede yıllık maksimum ve minumum sıcaklık derecelerini veren illerdir 
[9], [10]. Bu illerin dış iklimsel verileri olarak “OCAK” ayına ait ortalama dış sıcaklık (td), ortalama 
sol-air (te) sıcaklık ve ortalama dış bağıl nem (ϕd) değerleri kullanılmıştır. Ocak ayı, dış sıcaklığın 
en düşük olduğu aydır. Tablo 1 de seçilen karakteristik iller ve bu illere ait dış iklimsel veriler 
gösterilmiştir. 

 
5. İç ve dış yüzey konveksiyon dirençleri,1/αi = 0,12 m²K / W, 1/αd = 0,04 m²K / W dır.  
 
6. Dış duvarların termik konfor koşuluna göre (tam ısı korunumu) boyutlandırılmasında Eichler’ in de 

kabul etmiş olduğu 3°C lik fark değeri esas alınmıştır [11], [12]. Buna göre; gerek kış ve gerekse 
yaz mevsimi için iç yüzey sıcaklığını veren, 

 
tiy = ti ± 3 [°C] (1) 
 

bağıntısı geçerlidir. 
 
Seçilen illere bağlı olarak kesitin sağlaması gereken ısı geçirgenlik dirençleri (1/Λ), ısı geçirme 
dirençleri (1/k) ve ısı geçirme katsatısı (k), Tablo 1’de gösterilmiştir. Kesitlerin 
boyutlandırılmasında, Ocak ayı değerleri esas alınmıştır. 

 
7. Dış duvarların ısı ve buhar akımına göre boyutlandırılması ve dolayısıyla higro – termik 

denetimlerde “Glaser Grafik Yöntemi”, yoğuşma suyu miktarının belirlenmesinde “Glaser Analitik 
Yöntemi” kullanılmıştır [13]. 

 
 
Tablo 1. Seçilen karakteristik iller, Ocak ayı için bu illere ait dış iklimsel veriler ve kesitin sağlanması 
gereken fiziksel büyüklükler.  
 

  
 
       İL         

     ϕ 
           
   (%) 
 

    td 
    
   (°C) 

    te 
  
   (°C) 

    1/Λ 
  
m²K/W 

    1/k 
 
 m²K/W 

   k 
 
 W/m²K 

1, ANTALYA       68      9,8     11,40      0,23      0,39      2,56 

2, EDİRNE       81      2,10       2,70      0,59      0,75      1,33 

3, ELAZIĞ       78   - 1,50     - 0,40      0,72      0,88      1,14 

4, SİVAS       76   - 4,00     - 2,90      0,82      0,98      1,02 

 
 
4.2. İncelenecek Dış  Duvar Konstrüksiyonlarının Belirlenmesi 
 
Bu bildiri kapsamında; farklı malzemelerin kullanıldığı çeşitli ortadan ısı yalıtımlı ve havalandırmasız 
çift kabuk dış duvar konstrüksiyonları ele alınmış, bunlar arasında karşılaştırma ve irdeleme yapılarak 
Ülkemizde çok sıkça uygulanan, ısı ve nem kontrolü açısından karakteristik örnek oluşturacağı 
düşünülen duvarların belirlenmesi yoluna gidilmiştir. Duvarların iç ve dış kabuğu farklı veya aynı 
fiziksel özelliklere sahip tuğlalardan oluşturulmuştur. Isı yalıtımı için levha şeklindeki malzemeler tercih 
edilmiş; mineral lifli levha (cam yünü, taş yünü v.b), expandabl ve extrude polistiren sert köpük levha, 
seçilen her duvar konstrüksiyonunda ayrı ayrı kullanılarak, özellikle subuharı difüzyon direnç faktörü 
(µ), birbirinden oldukça farklı olan bu yalıtım malzemelerinin, konstrüksiyonunun nemsel 
performansına etkileri değerlendirilmek istenmiştir. İç duvar kaplaması, kireç- çimento sıvadır. Dış 
duvar kaplaması olarak; kaplama tuğlası (prese tuğla v.b), çimento sıva ve çimentolu sıva üzerine 
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uygulanan seramik veya cam mozaik gibi üç ayrı malzeme kullanılmıştır. Dış katman kalınlığının, 
kaplamaları içerecek şekilde, 11.5 cm. den az olmamasına dikkat edilmiştir. İç katman için, hem yığma 
ve hem de iskelet sisteme uygun düşen farklı kalınlıklar seçilmiştir. Belirlenen her duvar 
konstrüksiyonunun, Tablo 1 de gösterilen fiziksel büyüklükleri karşıladıkları için,seçilen her 
karakteristik ilde uygulanabileceği düşünülmüştür.  
 
Tablo 2, belirlenen dış duvar konstrüksiyonlarını ve bu konstrüksiyon katmanları ile ilgili; kalınlık (d), ısı 
iletkenlik katsayısı (λ ), subuharı difüzyon direnç faktörlerini (µ ) göstermektedir.  
 
Tablo 2. Seçilen dış duvar konstrüksiyonları ve tabakalaşma detayları 
 

 
DUVAR KONSTRÜKSİYONU 

     d 
  ( m) 

     λ 
(W/mK) 

     µ 
     (-) 

KONSTRÜKSİYON 1  
1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
4. 

Cephe tuğlası (dolu veya düşey delikli  prese  veya 
                       klinker tuğla)  
Isı yalıtım tabakası * 
a, 
b, 
c. 
Tuğla (dolu veya düşey delikli ) iç kabuk 
İç sıva (kireç - çimento) 
1/Λ = 2.04 m²K/W                                 k = 0,455 W/m²K 

   0,115 
   
  
  
   0,06 
 
   0,19 
   0,02 

   0,81 
   
 
  
   0,04 
 
   0,50 
   0,87 

 50- 100 
      
 
     1    
    20 
   150 
   5-10 
  15-35 

 KONSTRÜKSİYON 2 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
5. 

Dış  sıva (çimento) 
Tuğla (yatay delikli ) dış kabuk 
Isı yalıtım tabakası * 
a. 
b. 
c. 
Tuğla (yatay delikli) iç kabuk 
İç sıva (kireç - çimento) 
1/Λ = 2,16 m²K/W                                 k = 0,431 W/m²K 

   0,03 
   0,09 
   
 
   0,06 
    
   0,19 
   0,02 

   1,40 
   0,45 
   
 
   0,04 
   
   0,45 
   0,87 

  15-35 
   5-10 
 
     1 
    20 
   150 
   5-10 
  15-35 

KONSTRÜKSİYON 3 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
 
5. 
6. 

Seramik veya cam mozaik 
Sıva (çimento) 
Tuğla (yatay  delikli) dış kabuk 
Isı yalıtım tabakası * 
a. 
b. 
c. 
Tuğla  (yatay delikli) iç kabuk 
İç sıva (kireç - çimento) 
1/Λ = 2,16 m²K/W                                 k = 0,430 W/m²K 

 ∼ 0,005 
   0,03 
   0,09 
    
   0,06 
   
 
   0,19 
   0,02 

   1,20 
   1,40 
   0,45 
   
   0,04 
  
 
   0,45 
   0,87 

100-300 
  15-35 
   5-10 
      
     1 
    20 
   150 
   5-10 
  15-35 

 KONSTRÜKSİYON  4 
1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
4. 

Cephe tuğlası (dolu veya düşey delikli  prese veya   
                        klinker tuğla           
Isı yalıtım tabakası * 
a. 
b. 
c. 
Tuğla yatay delikli) iç  kabuk 
İç  sıva (kireç - çimento) 
1/Λ = 1.86 m²K/W                                 k = 0,495 W/m²K 

   0,115 
  
 
 
   0,06 
 
   0,09 
   0,02 

   0,81 
   
 
  
   0,04 
  
   0,45 
   0,87 

 50-100 
  
    
     1 
    20 
   150 
   5-10 
  15-35 
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Tablo 2. (Devam) Seçilen dış duvar konstrüksiyonları ve  tabakalaşma detayları 
 

KONSTRÜKSİYON  5 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
4. 
5. 

Dış  sıva (çimento) 
Tuğla (yatay delikli) dış kabuk 
Isı yalıtım  tabakası * 
a. 
b. 
c. 
Tuğla (yatay delikli) iç kabuk 
İç sıva (kireç - çimento) 
1/Λ = 1,94 m²K/W                                 k = 0,476 W/m²K 

   0,03 
   0,09 
  
 
   0,06 
    
   0,09 
   0,02 

   1,40 
   0,45 
  
 
   0,04 
  
   0,45 
   0,87 

  15-35 
   5-10 
   
     1 
    20 
   150 
   5-10 
  15-35 

 KONSTRÜKSİYON  6 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
 
5.  
6.    

Seramik  veya cam mozaik 
Sıva (çimento) 
Tuğla (yatay delikli) dış kabuk 
Isı yalıtım tabakası * 
a. 
b. 
c. 
Tuğla (yatay delikli) iç kabuk 
İç sıva (kireç - çimento) 
1/Λ = 1,94  m²K/W                                k = 0,476 W/m²K 

 ∼ 0,005 
   0,03 
   0,09 
    
 
   0,06 
   
   0,09 
   0,02 

   1,20 
   1,40 
   0,45 
    
 
   0,04 
  
   0,45 
   0,87 

100-300 
  15-35 
   5-10 
   
     1 
    20 
   150 
   5-10 
  15-35 

  
* a- Mineral lifli levha, b- Expandabl polistiren sert köpük levha, c. Extrude polistren sert köpük levha  
 
 
 
4.3. Higro-Termik Denetimi 
 
Sınırlayıcı bir yapı bileşeninde “higro – termik” açıdan bir denetimin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi 
için, o yapı bileşenindeki ısıl ve nemsel sorunların ayrı ayrı bilinmesi yeterli değildir. Önemli olan ısıl ve 
nemsel denetimin birlikte yürütülebilmesi, dolayısıyla da ısı ve nem korunumu arasındaki ilişkinin iyi 
bilinmesidir. 
 
Difüzyon tekniği açısından davranışlarının belirlenebilmesi için, seçilen dış duvar konstrüksiyonlarına; 
tabakalaşma detayları, iç iklimsel veriler ve seçilen karakteristik illerin dış iklimsel verileri dikkate 
alınarak higro - termik denetim yapılmıştır. Her konstrüksiyona, karakteristik il ve ısı yalıtım tabakası 
türüne bağlı olarak 12 ayrı denetim uygulanmıştır. Altı duvar konstrüksiyonu için uygulanan toplam 
denetim sayısı 72 dir. 
 
Higro – termik denetim ile, duvar konstrüksiyonunda yoğuşma riskinin olup olmadığı konusunda bir 
karara varabilmek olanaklıdır. Yoğuşmanın hiç oluşmadığı konstrüksiyonlar en uygun 
konstrüksiyonlardır. Ancak, yoğuşmanın oluştuğu konstrüsiyonlarda mevsimlik yoğuşma suyu miktarı, 
belirlenen veya standartların önerdiği bir limitin altındaysa, yoğuşma düzlemi veya bölgesindeki 
tabakaların ısı iletkenlik katsayıları ve duvarın ısı geçirgenlik direnci hesaplanır. Dirençte bir azalma 
sözkonusu değilse ve yoğuşma suyu sıcak dönemde buharlaşabiliyorsa, bu konstrüksiyonlar da uygun 
kabul edilir. Yoğuşma suyunun, belirlenen bir limiti aşması halinde, duvar tasarımının yeniden 
yapılması gerekir. 
 
Ortadan ısı yalıtımlı ve havalandırmasız bir dış duvar konstrüksiyonunun ısı yalıtım malzemesi türüne 
bağlı olarak farklı seçeneklerinde aynı iç ve dış iklimsel verilerin sözkonusu olması durumunda, ısıl 
akım aynı özelliktedir. Ancak, nemsel akım oldukça farklıdır. Şekil 2, bu duvarların difüzyon şemalarını 
göstermektedir. 
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            a) Mineral lifli levha    b)  Expandabl polistiren sert   c ) Extrude  polistiren sert  
                                                     köpük  levha                            köpük  levha  
 

Şekil 2. Ortadan ısı yalıtımlı bir dış duvarın ısı yalıtım  malzemesi türüne bağlı olarak  
difüzyon şemaları 

 
 
Seçilen dış duvar konstrüksiyonlarının karakteristiklere bağlı olarak, Ocak ayı verileri ile yapılan higro - 
termik denetim sonuçları Tablo 3 de gösterilmiştir. Hazırlanan bu tabloda, her duvar konstrüksiyonu ısı 
yalıtım malzemesi türüne bağlı olarak üç ayrı seçenek ile ifade edilmiş ve her seçenek için sırasıyla, 
konstrüksiyonda yoğuşma riski (A), yoğuşma varsa türü (bölgesel veya düzlemsel), (B) ve yoğuşma 
suyu miktarını (C) gösteren üç ayrı değerlendirme ölçütü kullanılmıştır. Yoğuşma suyu miktarı, aylık 
ortalama saatlik su miktarı (gr/m²h) olarak verilmiştir.  
 
Antalya iline ait tüm konstrüksiyonlarda yoğuşma yoktur. Birinci ve dördüncü konstrüksiyonların üç ayrı 
seçeneğinde düzlemsel yoğuşma vardır. Isı yalıtım malzemesi olarak extrude polisitren sert köpük 
levhaların kullanıldığı ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı konstrüksiyonlarda yoğuşma yoktur. Bu 
konstrüksiyonların mineral lif levhalı ve expandabl polistiren sert köpük levhalı seçeneklerinde ise 
yoğuşma vardır ve genellikle bölgeseldir. Düzlemsel yoğuşmanın görüldüğü konstrüksiyonlarda 
yoğuşma yeri cephe tuğlası ve ısı yalıtım levhası ara kesitindedir. Bölgesel yoğuşmada ise bu yer, dış 
sıva ve sıva + seramik veya cam mozayiğin uygulandığı tuğla bünyesindedir. Oluşan suyun yayılma 
alanı hem dış sıva veya dış kaplama malzemesi ve hem de ısı yalıtım malzemesidir. Bu nedenle 
kullanılan ısı yalıtım malzemesi çok önemlidir. 
 
 
 
Tablo 3. Belirlenen dış duvar konstrüksiyonlarının, karakteristik illere bağlı olarak, Ocak ayı verilerine 

bağlı higro - termik denetim sonuçları 
 
 
KONSTRÜKSİYON 
NO 

 
DEĞERLENDİRME 
ÖLÇÜTÜ  

                                             İLİ 

  ANTALYA    EDİRNE    ELAZIĞ    SİVAS 
 

1   a A YOK        VAR       VAR       VAR 
B   _   Düzlemsel   Düzlemsel   Düzlemsel 
C   _       0,173       0,248       0,302 

  b A YOK       VAR       VAR       VAR 
B   _   Düzlemsel   Düzlemsel   Düzlemsel 
C   _       0,080       0,122       0,150 

   c A YOK       YOK       VAR       VAR 
B   _          _   Düzlemsel   Düzlemsel 
C   _          _       0,011       0,018 
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Tablo 3. (Devam) Belirlenen dış duvar konstrüksiyonlarının, karakteristik illere bağlı olarak, Ocak ayı 
verilerine bağlı higro - termik denetim  sonuçları 

 
 
 
KONSTRÜKSİYON  
NO 

 
DEĞERLENDİRME 
ÖLÇÜTÜ  

                                             İLİ 

  ANTALYA    EDİRNE    ELAZIĞ    SİVAS 
 

2    a A YOK       VAR       VAR       VAR 
B   _    Bölgesel     Bölgesel    Bölgesel 
C   _       0,083       0,170       0,226 

  b A YOK       VAR       VAR       VAR 
B   _   Düzlemsel    Bölgesel    Bölgesel 
C   _      0,0003       0,049       0,081 

  c A YOK       YOK       YOK       YOK 
B   _          _         _         _ 
C   _          _         _         _ 

3   a A YOK       VAR       VAR       VAR 
B   _    Bölgesel    Bölgesel    Bölgesel 
C   _       0,116       0,199       0,254 

  b A YOK       VAR       VAR       VAR 
B   _    Bölgesel    Bölgesel    Bölgesel 
C   _       0,029       0,078       0,109 

  c A YOK       YOK       YOK       YOK 
B   _          _         _         _ 
C           _         _         _ 

4   a A YOK       VAR       VAR       VAR 
B   _   Düzlemsel   Düzlemsel   Düzlemsel 
C   _       0,297       0,417       0,504 

  b A YOK       VAR       VAR       VAR 
B   _   Düzlemsel   Düzlemsel   Düzlemsel 
C   _       0,108       0,160       0,196 

  c A YOK       VAR       VAR       VAR 
B   _   Düzlemsel   Düzlemsel   Düzlemsel 
C   _       0,001       0,013       0,021 

5   a A YOK       VAR       VAR       VAR 
B   _    Bölgesel    Bölgesel    Bölgesel 
C   _       0,190       0,322       0,408 

  b A YOK       VAR       VAR       VAR 
B   _   Düzlemsel    Bölgesel    Bölgesel 
C   _       0,022       0,081       0,119 

  c A YOK       YOK       YOK       YOK 
B   _          _         _         _ 
C   _          _         _         _ 

6   a A YOK       VAR       VAR       VAR 
B   _    Bölgesel    Bölgesel    Bölgesel 
C   _       0,224       0,351       0,436 

  b A YOK       VAR       VAR       VAR 
B   _   Düzlemsel    Bölgesel    Bölgesel 
C   _       0,055       0,110      0,147 

  c A YOK       YOK       YOK       YOK 
B   _          _          _         _ 
C   _          _          _         _ 
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Extrude polistiren köpüklerin uygulandığı konstrüksiyonlar, karakteristik konstrüksiyonlardır. Bu tür 
konstrüksiyonlarda genellikle yoğuşma yoktur. Tablo 3 de de görüldüğü gibi oluşan yoğuşma suyu 
miktarı, diğer iki tür ısı yalıtımın kullanıldığı konstrüksiyonlara göre çok azdır. Sıfır kapilariteye sahip 
olan extrude polistiren köpüklerin, yoğuşma suyundan etkilenmesi de sözkonusu değildir. Yoğuşma 
suyu miktarı iç kabuğu ince duvarlı konstrüksiyonlar ile mineral lif levhalı konstrüksiyonlarda oldukça 
fazladır. 
 
 
4.4. Değerlendirme, Malzeme Seçimi ve Sudan Arınım Sistemi 
 
Ortadan ısı yalıtımlı ve havalandırmasız çift kabuk dış duvarlarda, sistemi oluşturan tüm malzeme 
katmanları, bu katmanlara ait nemsel ve ısıl dirençler birbiri arkasından kesintisiz sıralanmaktadır. Bu 
sistemde, genel olarak subuharı difüzyon direnci yüksek yapı taşları dış kabukta kullanılırsa, subuharı 
ısı yalıtım tabakası dış yüzeyinde yoğuşur, yoğuşma düzlemseldir. Dış kabuk, subuharı, difüzyon 
direnci oldukça düşük yapı taşları ve bunlar üzerine uygulanan sıva, seramik, mozaik v.b 
kaplamalardan oluşuyorsa, bu yapı taşları bünyesinde de genellikle yoğuşma görülür, yoğuşma 
bölgeseldir. Ancak,kullanılan ısı yalıtım malzemesi kapalı gözenekli ise yoğuşma riski çok azdır.  
 
Taş yünü, cam yünü v.b mineral lifli levhalar, polistiren sert köpük v.b. gibi açık gözenekli ısı yalıtım 
malzemeleri yapıları gereği bünyelerine dış kabuğa komşu yüzeylerinden nem alabilirler ve 
yüzeylerinde oluşan yoğuşma suyundan etkilenip, ısı yalıtım özelliğini kaybedebilirler. Poliüretan, 
extrude polistiren sert köpük v.b gibi kapalı gözenekli ısı yalıtım malzemeleri ise kuvvetli yağmur 
etkisinde derzlerinin dışında pratik olarak bünyelerine nem almazlar ve yüzeylerinde oluşan yoğuşma 
suyundan etkilenmezler. 
 
Gerek düzlemsel ve gerekse bölgesel yoğuşma durumunda kapalı gözenekli sert köpük ısı yalıtımlı 
konstrüksiyonlarda yoğuşma görülse bile yoğuşan su miktarı önemsizdir. O halde; dış kabuğu yüksek 
veya düşük difüzyon dirençli malzemelerden oluşan ortadan ısı yalıtımlı dış duvarlarda bu özelliğe 
sahip ve kapilaritesi sıfır olan ısı tutucuların kullanılması difüzyon tekniği açısından doğrudur.  
 
Diğer taraftan, olasılı bir yoğuşma durumunda hem oluşan yoğuşma suyunun ve hem de çeşitli 
nedenler sonucu dış kabuk aracılığı ile konstrüksiyona girebilecek rüzgar etkisindeki yağmur suyunun 
dışarı atılabilmesi için duvar tabanına sağlıklı bir sızdırmazlık katmanı uygulanması ve bu katmanın su 
çıkış açıklıkları ile ilişkilendirilmesi gerekir [14]. Şekil 3. Ortadan ısı yalıtımlı dış duvarlara uygulanması 
gereken bu düzenlemeyi göstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3. Ortadan ısı yalıtımlı ve havalandırmasız çift kabuk dış duvar tabanında sudan arınım önlemi 
 
 

metal bağ 
 
 
 

ısı yalıtımı 
su yalıtımı 

               YAĞMUR SUYU  
                        V.B. ÇIKIŞ 
                          AÇIKLIĞI 
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A DETAYI  
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SONUÇ 
 
Difüzyon tekniği açısından problemli olan ortadan ısı yalıtımlı ve havalandırmasız çift kabuk dış 
duvarlar pratikte çok, ancak bilinçsiz uygulanan bir konstrüksiyondur. Bu sistemde yeterli performans 
bir dizi önlem alınarak sağlanabilir. 
 
Dış kabuk ve ısı yalıtım malzemeleri türü,bu katmanların kalınlıkları çok önemlidir. Dış kabuk en az 
11.5 cm, ısı yalıtım tabakası ise en fazla 15 cm kalınlığında olmalıdır. Subuharı ve yağmur etkilerine 
karşı nem emmeyen kapalı gözenekli sert köpük levhalar veya su itici nitelikteki yalıtım malzemeleri 
kullanılmalıdır. Sistemde açık gözenekli yalıtım malzemeleri kullanılacaksa, konstrüksiyon uygulama 
sırasında neme karşı korunmalıdır. İç ve dış kaynaklı olasılı su etkisine karşı duvar tabanında sağlıklı 
bir sudan arınım sistemi oluşturulmalıdır. İç duvarın difüzyon direnci ne kadar yüksek, ısı direnci ne 
kadar düşük ise o kadar iyi sonuçlarla karşılaşılacaktır. Bu nedenle, iç ve dış duvarlar aynı türden ise, 
hiç olmazsa iç duvar daha kalın olmalıdır. 
 
Sonuç olarak, eğer ortadan ısı yalıtımlı ve havalandırmasız çift kabuk dış duvarların uygulanmasına 
gidilecekse, duvar tipleri, difüzyon tekniği açısından değerlendirilmelidir. 
 
Bu inceleme aşağıdaki gibi yapılmalıdır: 
 
1. Saatlik yoğuşma suyu miktarı hesaplanır. 
2. Yoğuşma peryodundaki su miktarı hesaplanır. ( Ülkemizde yoğuşma peryodu ve maksimum su 

miktarı konusunda herhangi bir veri yoktur. Ancak yapılan hesaplarda DIN 4108 Alman Normu 
verilerini kullanıyoruz. Bu verileri TS 825 de kullanıyor [10]. 

3. Suyun, kabul edilen limiti aşması durumunda duvar tasarımı yeniden yapılır ve 1. ve 2. aşamalar 
yenilenir. 

4. Suyun kabul edilen limitin altında olması durumunda yoğuşma düzleminde veya bölgesindeki 
katmanların ısı iletkenlik katsayıları hesaplanır. 

5. Hesaplanan bu yeni ısı iletkenlik katsayıları kullanılarak duvarın yeni ısı geçirgenlik direnci 
belirlenir ve başlangıçta veri olarak kabul edilen veya standartlarda gösterilen direnci ne derecede 
etkilediği kontrol edilir. 

6. Eğer sonuç, limitin altındaysa ya ısı direnci artırılır veya subuharının difüzyonu, ek önlemlerle 
büyük miktarda önlenir. 

7. Eğer sonuç limitin üstündeyse, yoğuşma suyu zararsız kabul edilir. Ancak; 
8. Buharlaşma peryodunda bu suyun buharlaşıp, buharlaşmadığı kontrol edilmelidir. (Buharlaşma 

peryodu konusunda da Ülkemizde bir veri yoktur. Ancak yapılan hesaplarda TS 825 de gösterilen 
DIN 4108 Alman Normu verilerini kullanıyoruz [10] ). 

9. Buharlaşma suyu miktarının, yoğuşma suyu miktarından fazla olması durumunda duvarda 
problem yoktur. 

 
Yukarıda sıralanan aşamalar sonucu problemsiz bir dış duvar konstrüksiyonunu elde etmek 
olanaklıdır. Ancak; uygun malzeme seçimi ve uygun katmanlaşma prensiplerine bağlı olarak 
yoğuşmaya neden olmayacak bir duvar tasarımını gerçekleştirrnek daha doğru bir yaklaşımdır. 
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TS 825 – BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI 
STANDARDININ YOĞUŞMA VE BUHARLAŞMA SÜRELERİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
 

Asiye PEHLEVAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bugüne kadar, yapı elemanlarının ısı-nem kontrolü için çeşitli ülkelerde farklı yöntemler kullanılmış ve 
bu yöntemler yine farklı verilere göre uygulanmıştır. 
 
Ülkemizde ısı – nem kontrolüne ilişkin problemler bu ülkelerden daha geç ele alınmış ve daha çok 
amatörce olan uygulamalar çok yetersiz kalmıştır. Konuya yönelik bilimsel yaklaşımlar son yıllarda 
artmış, bu alanlarda çeşitli araştırmalar yapılmış, yönetmelik ve standartlar hazırlanmıştır. Türkiye’de 
günümüze gelinceye kadar kullanılan ısı yönetmelikleri ve standartlarında yalnız ısı yalıtımı ile ilgili 
veriler, kurallar ve sınır değerler gösterilmiştir. Nisan 1998 tarihli Yeni TS 825’ de ise, binalarda hem 
ısı ve hem de nem kontrolüne yönelik kurallar ele alınmıştır. 
 
Yeni TS 825’in eleştiriye açık pek çok yönü vardır. Bunlardan biri, ısı – nem kontrolü ile ilgili 
problemlerin çözümünde kullanılan yoğuşma, buharlaşma süreleridir. Bu konuda standard, DIN 4108 
Almanya Normu verilerini kabul etmiştir. Adı geçen Norm ve TS 825, duvar ve çatılarda yoğuşma 
süreleri için 1440 saat, buharlaşma süresi için ise 2160 saat limitini kabul etmektedir. Ancak, iklimsel 
koşulların farklılığı, malzeme kalitesi v.b. etkenler de göz önüne alınırsa, bu değerlerin 
kullanılabilirliğinin Ülkemiz için tartışma konusu olduğu görülür. Birbirinden farklı Coğrafya Bölgelerinin 
yer aldığı Ülkemiz için tek bir değerin önerilmesi de çok doğru değildir. Bu bildirinin amacı; Türkiye’nin 
iklimsel koşullarında dış duvarlar için geçerli olacak yoğuşma ve buharlaşma sürelerini belirlemektir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ülkemizdeki binaların enerji gereksiniminin çok artması ve diğer ülkelerin 3 – 5 katı fazla ısınma 
amaçlı enerji tüketmemizin nedenleri; 
 
1. Yapı elemanlarında ısı yalıtımının yeterli düzeyde sağlanamaması, 
2. Binada ısı köprüleri dediğimiz ısı geçirgenlikleri ortalamanın çok üstünde lokal bölgelerin 

bulunması, 
3. Hava kaçaklarının dikkate alınmaması, 
4. Yapı elemanlarında yalıtım kullanılsa bile, yoğuşma kontrolü yapılmadığı için meydana gelebilecek 

yoğuşma sonucunda yalıtımın etkinliğini yitirmesi ve elemanın ısı iletkenliğinin beklenenin üstünde 
gerçekleşmesidir [1]. 

 
Isıl ve nemsel denetimler sonucu, yapı elemanı kesitinde, soğuk dönem koşulları için yoğuşma olması 
durumunda açığa çıkan su miktarının sistemde bir sakınca yaratıp yaratmayacağının belirlenmesi 
gerekir. Bu açıdan, yoğuşma kontrolü büyük önem taşır. Bilindiği gibi; gerçek su buharı    basıncının 
(P), doymuş su buharı basıncının (Ps) üzerine çıkması ile yoğuşma olayı başlamakta ve gelişmektedir. 
Yoğuşma kontrolü ile; 
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1. Tasarlanacak bir yapı elemanında, tabakaları gerek ısı dirençleri gerekse difüzyon dirençleri 
yönünden, difüzyon tekniğine uygun olarak sıralamak, buhar kesici veya dengeleyici gerekli ise 
bunların yapı elemanı içindeki yerlerini, dirençlerini ve diğer özelliklerini tesbit etmek, 

2. Tasarlanmış belli bir yapı elemanında, elemanın difüzyon tekniğine uygun olup olmadığını 
araştırmak, uygun değilse ilavesi gerekli olan ısı yalıtımını, buhar kesici veya dengeleyicinin yerini, 
direncini ve diğer özelliklerini belirlemek, 
 

amaçlanmaktadır. 
 
Bu amaçlara ulaşabilmek için; 
 
1. Eleman içindeki saatlik yoğuşma suyu miktarını hesaplamak, 
2. Yoğuşma süresine bağlı olarak soğuk dönem boyunca elemanda biriken mevsimlik yoğuşma suyu 

miktarını belirlemek, 
3. Mevsimlik yoğuşma suyu miktarının, yapı elemanına zararlı olup olmadığını araştırmak, 

 
Bu araştırma kapsamında; 

 
4. Buharlaşma süresine bağlı olarak, yoğuşma dönemi boyunca elemanda toplanan suyun, bu 

dönemi izleyen buharlaşma dönemi sırasında kuruyup kuruyamayacağını saptamak, 
5. Yoğuşma suyu, buharlaşma döneminde kuruyabilse bile, toplam su miktarının o yapı elemanı için 

o süre boyunca zararlı olup olmadığını incelemek gerekir. 
 
Görüldüğü gibi, yoğuşma kontrolünün yapılabilmesi için öncelikle yoğuşma ve buharlaşma süresi ile 
ilgili verilere gereksinim vardır. Ancak; Ülkemiz iklimsel koşullarına uygun olarak belirlenen sürelerin 
kullanılması daha doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. 
 
 
 
 
2. TS 825 İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME 
 
Uluslararası yönetmelik ve standartlara göre yeni revize edilen “TS 825 Binalarda Yalıtım Kuralları” 
standardı, enerji verimliliği kavramı içinde sadece ısınma amaçlı enerji gereksiniminin azaltılmasına 
yönelik bir standarddır. Bu standardın hedefi, binaların enerji verimliliği yüksek olacak şekilde 
tasarlanması, detaylandırılması ve buna uygun malzeme seçiminin belirlenmesidir [1], [2]. 
 
Isı korunumu açısından standardın olumlu özellikleri vardır. Yoğuşma kontrolünün istenmesi de 
standardın olumlu özelliklerinden birisidir. Standard, iklimlendirilmiş konut veya ofis binaları veya 
benzer koşullara sahip diğer binalar için yapılacak hesaplamalarda, yoğuşma ve buharlaşma süreleri 
için basitleştirilmiş kabuller kullanmakta, kesitte izin verilebilecek yoğuşma suyu miktarı için de sınır 
değerler vermektedir. 
 
Yeni TS 825; ısı korunumu açısından Türkiye’yi 4 derece gün bölgesine ayırmış ve bu bölgeler için 
hesaplarda kullanılacak aylık ortalama dış sıcaklık (td) değerleri ile bütün derece gün bölgeleri için 
hesaplamalarda kullanılacak olan ortalama aylık güneş ışınımı şiddeti değerlerini göstermiştir. Ancak 
standard, nem korunumu açısından bu bölgelere bağlı olarak Ülkemizin iklimsel karakterini belirleyen  
ve önemli etkenlerden birisi olan aylık ortalama dış bağıl nem (ϕd ) değerlerini göz ardı etmiştir. 
 
Yaşama mekanı olmayan çatı odaları ve tavan araları altındaki tavanlar ve duvarlar ile yaşama 
mekanlarını dış ortamdan ayıran çatılarla ilgili olarak dış ortam koşulları ve yoğuşma, buharlaşma 
süreleri için önerilen değerler, söz konusu elemanlara ait tek değerlerdir, standardın ısı korunumu 
açısından ele aldığı 4 bölge ile ilişkilendirilmemiştir. Yeni TS 825, yoğuşma süresi için 1440 saat, 
buharlaşma süresi için ise 2160 saat limitini kabul etmiştir. Bu süreler, DIN 4108 (Wörmeschutz im 
Hochbau) Almanya Norm’unda da önerilen değerlerdir. Süreler için Ülkemiz iklimsel koşullarını 
yansıtan verilere gereksinim olduğu açıktır. 
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3. YOĞUŞMA VE BUHARLAŞMA SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ 
 
Ülkemizde yoğuşma ve buharlaşma sürelerini belirleyebilmek için çeşitli araştırmalar yapılmıştır [3], 
[4]. Ancak; yapılan bu araştırmalarda varlığı bilinmesine rağmen adaptasyon süresi ihmal edilmiştir. 
Dış sıcaklık bir yapı elemanında kuramsal olarak yoğuşmaya neden olacak derecede düşse ve 
buharlaşmaya neden olacak derecede artsa bile yoğunlaşmanın ve buharlaşmanın hemen 
başlamadığı saptanmıştır. Elemanın çeşitli özelliklerine, dış iklimsel verilere göre çok değişen 
adaptasyon süresi pek az yapı elemanı için tayin edilebilmiştir [5]. Türkiye’nin iklimsel koşullarında dış 
duvarlarda yoğuşma, buharlaşma, adaptasyon sürelerini ve kritik yoğuşma suyu miktarını belirleyen 
bir çalışma yapılmıştır [6],[7]. Bu bildiri, içerik olarak bu çalışmaya dayandırılmış, ancak kritik yoğuşma 
suyunun belirlenmesi kapsam dışı bırakılmıştır. Süreler yalnız dış duvarlar için elde edilmiştir. 
 
 
3. 1. Verilerin Belirlenmesi 
 
3. 1. 1. İncelenecek Dış Yapı Elemanının Belirlenmesi 
 
Bu bildiri kapsamında çeşitli duvar tipleri ele alınmış, bunlar arasında karşılaştırma ve irdeleme 
yapılarak ısı ve nem kontrolü açısından karakteristik örnek oluşturacak bir dış duvar belirlenmiştir. 
Ortadan ısı korunumlu ve havalandırmasız çift kabuk dış duvarlar, bünyesinde açık gözenekli ısı 
tutucular barındırdığında yoğuşma olayına açık oldukları için, sürelerin saptanması açısından 
karekteristik bir model oluşturmuşlardır. Şekil 1, seçilen dış duvar modelini göstermektedir. 

 
 1. Tuğla ( Delikli ) 
 2. Polistiren sert köpük levha ( Gözeneklerinin çoğu açık) 
 3. Klinker tuğla ( Dolu ) 
 

Şekil 1. Seçilen ortadan ısı korunumlu dış duvar modeli. 
 
Örnek dış duvar, “KUZEY” yönüne yönlendirilmiş bir duvardır. Kuzey duvarları yön olarak en az 
radyasyon alırlar. Bu durum, yoğuşma suyunun hızla buharlaşmasını engelleyebilir. 
 
 
3.1.2. İklimsel Verilerin Belirlenmesi ve Karakteristik İllerin Seçimi 
 
Yaz ve kış durumu için ısı ve kullanma konforunu dikkate alarak iç ortam sıcaklığı t i = 21 0C ve iç bağıl 
nem ϕi = 50 % kabul edilmiştir. 
 
Dış iklimsel verileri belirlerken, Ülkemiz sınırları içinde karakteristik noktaları seçebilmek amacıyla 
Coğrafya Bölgelerinden hareket edilmiş ve bu bölgelerde yıllık minimum ve maksimum sıcaklık 
derecelerini veren iller örnek il olarak seçilmiştir [8]. Bu illerin hangi derece gün bölgelerinde yer aldığı 
saptanmıştır [2]. Tablo 1, seçilen karakteristik illeri göstermektedir. 
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Tablo 1. Seçilen karakteristik iller ve derece gün bölgeleri 
 

Coğrafya  
Bölgesi 

 
İli 

Derece Gün 
Bölgesi 

Akdeniz Antalya 1 
Ege Manisa  

2 Karadeniz Zonguldak 
Marmara Edirne 
Doğu Anadolu Elazığ 3 
İç Anadolu Sivas 4 

 
 
Seçilen illerin dış iklimsel verileri olarak, aylık ortalama dış sıcaklık (td) ve aylık ortalama dış bağıl nem 
(ϕd) değerleri kullanılmış, gerek kışın ve gerekse yazın güneş ışınımının dış duvar üzerindeki etkisi 
göz önüne alınmıştır [9]. Yatay düzlem üzerinde ölçülen aylık ortalama günlük toplam ışınım 
yeğinliklerinden hareketle kuzey duvarını etkileyen saatlik güneş ışınımı yeğinliğinin hesaplanmasında 
hazır bir bilgisayar programı kullanılmıştır [10]. Aylık ortalamalardan hareket edildiği için, her aya ait 
ortalamaları veren 15. gün karakteristik gün olarak seçilmiştir. Hazır bilgisayar programı ile günün her 
saati için düşey yüzeylerdeki aylık ortalama saatlik dış sıcaklıklar (td) ve aylık ortalama saatlik toplam 
ışınımlar (IT) hesaplanmış, aylık ortalama saatlik sol – air sıcaklıklar ve aylık ortalama sol – air 
sıcaklıklar (te) elde edilmiştir. Burada, dış yüzeyin emicilik katsayısı a = 0,70, dış yüzey konveksiyon 
katsayısı = 23,60 W/m²K olarak kabul edilmiştir. İfade edildiği gibi izlenen yol ve yapılan kabullerle her il 
için tüm iklimsel veriler belirlenmiştir [6],[7]. Tablo 2, seçilen karakteristik illere ait iklimsel verileri 
göstermektedir. 
 
 
3.1.3. Dış Yapı Elemanının Isı ve Buhar Akımına Göre Boyutlandırılması 
 
Dış yapı elemanının ısı ve buhar akımına göre boyutlandırılmasında termik konfor koşulu (tam ısı 
korunumu) ve kullanma dikkate alınmıştır. Termik konfor koşuluna bağlı olarak elemanın iç yüzey 
sıcaklığı (t iy), kış durumunda iç ortam sıcaklığından 3 0C daha düşük, yaz durumunda ise 3 0C daha 
yüksek olabilir. Bu koşula bağlı olarak kesitin sağlaması gereken ısı geçirgenlik dirençleri (1/Λ), kış 
durumu için hesaplanmış ve Tablo 3 de gösterilmiştir. 
 
Kullanma konforuna göre boyutlandırmada kış durumu ele alınmış, dış duvarların Tablo 3 de 
gösterilen dirençleri karşılayacak tabaka kalınlıkları ve fiziksel özellikleri Tablo 4 de belirtilmiştir. 
 
Kullanma konforuna bağlı olarak, seçilen dış duvarın karakteristik iller için ısı ve buhar akımına göre 
boyutlandırılmasında “Glaser Grafik Yöntemi” kullanılmıştır [11]. Tablo 2 ve Tablo 4 deki veriler bu 
yönteme bağlı olarak geliştirilen sıcaklık ve buhar grafiğine ayrı ayrı işlenerek genel anlamda ifade 
edilen ve Şekil 2 de gösterilen ısıl dağılım ve buhar dağılımı her ay için elde edilmiştir. 
 
Daha sonra bu grafikler yardımı ile kesitte yoğuşma kontrolü yapılmıştır. Bu kontrol sonucu, seçilen 
dış duvarın düzlemsel yoğuşmanın etkisinde olduğu görülmüş ve yoğuşma dolayısıyla kesitte kalan ve 
buharlaşma dolayısıyla kesitten ayrılan aylık ortalama saatlik su miktarı (gı) “ Glaser Analitik Yöntemi” 
yardımı ile hesaplanmıştır [12]. Şekil 3, seçilen duvarın düzleminde yoğuşma olması durumunda 
buhar akımını, Şekil 4 ise düzlemde bulunan yoğuşma suyunun buharlaşması sırasındaki buhar 
akımını göstermektedir. 
 
Dış duvarın bir düzleminde yoğuşma suyu bulunması durumunda aylık ortalama saatlik su miktarı (gı), 
aşağıdaki eşitlik yardımı ile hesaplanır: 
 

N
1

dμ
PP

dμ
PP

g
dis

esY

iç

sYi'
Y 









 −
−

−
=  [gr/m²h] (1) 
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Tablo 2. Seçilen karakteristik illere ait iklimsel veriler 
 

ANTALYA 
 

 
 

MANİSA 
 

 
 

ZONGULDAK 
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Tablo 2. (Devam) Seçilen karakteristik illere ait iklimsel veriler 
 

EDİRNE 
 

 
 

ELAZIĞ 
 

 
 

SİVAS 
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Tablo 3. Kış durumu için seçilen illere bağlı olarak kesitin sağlaması gereken ısı geçirgenlik dirençleri 
(1/ Λ). 

 
İli Isı Geçirgenlik Direnci, 

1/ Λ (m2K/W) 
Antalya 
Manisa 
Zonguldak 
Edirne 
Elazığ 
Sivas 

0,23 
0,39 
0,43 
0,59 
0,72 
0,82 

 
 
Tablo 4. Seçilen dış duvarın tabakalaşma detayı ve bu tabakaları oluşturan malzemelerin fiziksel 

özellikleri 
 

 
 
 
Buharlaşmanın olduğu her ayda düzlemden ayrılan aylık ortalama saatlik buharlaşan su miktarı ise, 
 

N
1

dμ
PP

dμ
PP
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 −
+

−
=  [gr/m²h] (2) 

 
eşitliği ile hesaplanır. Burada, ± 0,0 0C ve PH = 760 mm Hg için 1/N = 0,0006371 mgr/Nh kabul 
edilmiştir [13]. 
 
(1) ve (2) eşitlikleri yardımı ile her ay düzlemde kalan ve düzlemden ayrılan aylık ortalama su 
miktarları (GI); 
 
 GI

Y = gı
Y . z [gr/m2] (3) 

 
GI

B = gı
B . z [gr/m2] (4) 

 
eşitlikleri ile hesaplanır. Burada; z, bir aylık zaman aralığını saat biriminde göstermektedir. 
 
Her il için (1) ve (2) eşitlikleri yardımı ile dış duvarda yoğuşan ve buharlaşan aylık ortalama saatlik su 
miktarı (gı) elde edilmiştir [6], [7]. 
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Şekil 2. Seçilen dış duvarda sıcaklık ve buhar grafiği aracılığı ile ısıl ve buhar dağılımının saptanması. 

 
Şekil 3. Dış duvarın bir düzleminde yoğuşma olması durumunda buhar akımı. 
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Şekil 4. Düzlemde bulunan yoğuşma suyunun buharlaşması sırasındaki buhar akımı. 

 
 
3.1.4. Yoğuşan ve Buharlaşan Gerçek Su Miktarının Hesaplanması 
 
Elde edilen aylık ortalama saatlik su miktarları, yatay eksende zaman (ay olarak), düşey eksende ise 
su miktarlarının yer aldığı “zaman – gı “grafiği üzerine istenilen herhangi bir ölçek dikkate alınarak 
işaretlenmiş, grafikte düşey eksenin negatif bölgesinin yoğuşmayı, pozitif bölgesinin de buharlaşmayı 
ifade edeceği düşünülmüştür. Her ayın orta gününe bağlı olarak belirlenen yoğuşan ve buharlaşan su 
miktarları 2π (360 0) lik bir peryod sonunda tekrar aynı noktaya getirecek eğrinin bir “Sinüs Eğrisi” 
olduğu görülmüş ve yoğuşan, buharlaşan gerçek su miktarlarını elde edebilmek amacıyla 12 noktadan 
geçecek en uygun sinüs eğrisi araştırılmıştır. Bu sinüsoidal değişim “Fourier Serisi” kullanılarak ifade 
edilmiştir [14]. 
 
Seriye göre trigonometrik denklem; aşağıdaki eşitlik ile verilir: 
 
y = a0 + a1 . Sin (x + A1) + a2 . Sin (2x + A2) + ........ + ak . Sin (kx + Ak)  (5) 
 
Burada;  a0   (gr / m2h)  : Su miktarının ele alınan zaman aralığındaki ortalama değeri 
               a1, a2, ... , ak          (gr / m2h)  : Sinüsoidal dalgaların genlikleri 
 A1, A 2, ... , Ak  (      0     )  : Faz açıları     
                k                  : İncelenen harmonik sayısı       
                x          (      0     )  : Zaman açısı 
dır. 
 
Bu çalışmada, değişim eğrisinin denklemi k = 2 harmonik sayısı için araştırılmıştır. Aynı katsayılara ve 
aynı faz açılarına sahip 12 ayrı denklem çözülerek aylık ortalama saatlik gerçek su miktarlarına (g) 
erişilmiş, ayların 15. gününe karşılık gelen bu değerler grafiğe ait oldukları bölgeler dikkate alınarak 
işaretlenmiş ve bu noktalar birleştirilerek en uygun değişim eğrisi elde edilmiştir. Aylık ortalama gerçek 
su miktarı (G) ise; 
 

GY = gY . z [gr/m2] (6) 
 

GB = gB . z [gr/m2] (7) 
 
bağlantısı ile belirlenebilir. 
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Burada; z bir aylık zaman aralığını saat biriminde göstermektedir. gY ve gB ise yoğuşan, buharlaşan 
aylık ortalama saatlik su miktarları (gr / m2h) dır. Şekil 5, her il için dış duvar elemanında yoğuşan, 
buharlaşan gerçek su miktarlarının değişimleri ve en uygun değişim eğrilerini göstermektedir. 
 
ZONGULDAK 
 

 

EDİRNE 
 

 
 
 
ELAZIĞ 
 

 

SİVAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şekil 5. Dış duvar elemanında yoğuşan ve buharlaşan gerçek su miktarlarının aylık değişimleri ve en    
uygun değişim eğrisi. 
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3.1.5. Değerlendirme 
 
Dış duvarın ısıl ve buhar akım grafikleri illere bağlı olarak değerlendirildiğinde, Antalya ilinde 
uygulanması düşünülen duvarda yoğuşmanın olmadığı, en uygun değişim eğrisi yardımı ile gerçek su 
miktarlarının hesaplanması sonucunda ise Manisa ilinde uygulanması düşünülen duvara ait değişim 
eğrisinin yoğuşma bölgesinde yer almadığı görülmüştür. Bu nedenle Antalya ve Manisa ili duvarları 
daha sonra uygulanması düşünülen işlemler için kapsam dışı bırakılmıştır. 
 
 
3.1.6. Yoğuşan ve Buharlaşan Suyun Malzemenin Isı İletkenliğine Etkisi 
 
Yoğuşma dönemi sonunda yapı elemanı kesitinde ortaya çıkan suyun, nemlenme olasılığı kuvvetli 
tabaka veya tabakaların ısı iletkenliğini etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle yoğuşma kontrolü 
hesaplarında yapı elemanı kesitinde biriken toplam yoğuşma suyunun belirlenen bir değeri aşmaması 
ve buharlaşma dönemi sonunda da bu suyun elemanı tamamıyla terk etmesi istenir. Açık gözenekli ısı 
tutucuların yer aldığı elemanlarda her türlü su oluşumu zararlıdır. Nemlenme tabaka veya tabakaların 
yoğunluk (Y) ve ısı iletkenliğinin artması sonucu elemanın ısı tutuculuğu ve ısı geçirgenlik direnci 
önemli ölçüde azalmaktadır. Bu nedenle yapı elemanlarının nemlenmiş tabaka veya tabakalarının yaş 
ısı iletkenlik katsayıları (λYAŞ), ve buna bağlı olarak elemanın yaş ısı geçirgenlik direnci (1/ΛYAŞ) 
belirlenerek yoğuşma, buharlaşma sürelerinin bulunabilmesinde bu değerlerden yararlanılmıştır. 
 
Seçilen dış duvarda, yoğuşma, ısı yalıtım malzemesinin dış düzleminde olmuştur. Düzlemsel yoğuşma 
durumunda yoğuşma düzleminin her iki yanındaki malzemeler açık gözenekli olduğu için suyun bu 
malzemelere eşit ve homojen dağıldığı varsayımından hareket edilerek hesaplamalar yapılmıştır. Şekil 
6, kabul edilen bu su dağılımını göstermektedir. Islanan tabakalar, ısı yalıtım malzemesi ve dolu 
klinker tuğladır. Burada, malzemelerin farklı su emicilikleri, kılcal iletimleri ve higroskopik su emicilikleri 
dikkate alınmamıştır. 

 
 
Şekil 6. Düzlemsel yoğuşma durumunda yoğuşma suyunun düzleme komşu her iki tabakaya dağılışı. 
 
Eleman, kullanım sırasında laboratuvar koşulları içinde olmadığı için yaş ısı iletkenlik katsayısı 
hesaplanırken, yoğuşma suyunun getirdiği artış ısı iletkenlik hesap değerine (λHES) ilave edilmiştir. 
 
Malzemenin yoğuşma döneminde barındıracağı nem miktarı ağırlığa (ısı yalıtım malzemeleri, organik 
malzemeler) veya hacime (inorganik malzemeler) göre hesap edilir [6], [7], [12 ], [15]: 
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Ağırlığa göre; 
 

λYAŞ = λHES (1+ Zg
100 ·  Z

Zpg ) (W/mK) (8) 

 
Hacıma göre; 
 

λYAŞ = λHES (1+ Zv
100 ·  Z

Zpv ) (W/mK) (9) 

 
Burada;  Z  (%) :Kuru durumdaki ısı iletkenlik katsayısındaki toplam artış 
  Zp  (%) :Pratik nem miktarı 
      Z/Zp  (%) :Pratik nemlilik oranına göre ısı iletkenlik katsayısındaki artış 
  λYAŞ   (W/mK) :Yaş ısı iletkenlik katsayısı 
  λHES   (W/mK) : Isı iletkenlik hesap değeri 
 
Suyun, ısı iletkenlik katsayısına etkilerini saptamada kullanılan fiziksel büyüklükler Tablo 5’ de 
gösterilmiştir: 
 
 
Tablo 5. Suyun, ısı iletkenlik katsayısına etkisini saptamada kullanılan fiziksel büyüklükler (DIN 

52612’ ye göre). 
 

 
 
(8) ve(9) bağıntıları yardımı ile buharlaşma suyundan etkilenen ısı iletkenlik katsayıları (λB) da 
hesaplanabilir.  
 
Yoğuşma suyundan etkilenen λYAŞ değeri, ağırlık veya hacime göre, yoğuşmanın geçerli olduğu 
aylarda toplanan suyun getirdiği artışları, λHES ve bunu takip eden her aya ait λYAŞ değerine ilave 
ederek (8) ve (9) bağıntıları yardımı ile hesaplanmıştır. Buharlaşma suyundan etkilenen λB değerleri 
ise yine aynı bağıntılar yardımı ile elde edilmiştir. Buharlaşma döneminde işlemler, buharlaşmanın 
başladığı ilk ay dikkate alınarak yapılmıştır. Buharlaşmanın geçerli olduğu aylarda, buharlaşan suyun 
λ değerini etkilemesi, yoğuşmanın olduğu en son aya ait λYAŞ değeri ile başlatılmış, buharlaşan suyun 
kesitten ayrılışı, hep bir önceki aya ait λ değerlerinden çıkarmak yolu ile belirlenmiştir. Buharlaşma 
dönemi içindeki aylara ait ısı iletkenlik katsayıları hesaplanırken, ısı iletkenliği hesap değerinden 
(λHES) daha küçük değerlere erişilmiştir. 
Bu çalışmada, 
 

λ < λHES  (10) 
 

değerine ulaşıldığı ay ve bundan sonra gelen aylar için λHES esas alınmıştır. 
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3.1.7. Elemanın Isı Geçirgenlik Direncinin Aylık Değişiminin Hesaplanması 
 
Seçilen dış duvarda ısı geçirgenlik direncinin ( 1/Λ) aylık değerleri, su emen tabakaların (polistiren sert 
köpük levha ve klinker tuğla) yoğuşma ve buharlaşma döneminde hesap edilen ısı iletkenlik 
katsayılarının, 
 

1
^ =  d1

λ1
+d2
λ2

+  d3
λ3

 [m²K/W] (11) 

 
bağıntısında kullanılması ile elde edilmiştir. Burada 2. tabaka ısı yalıtımı, 3. tabaka ise klinker tuğladır. 
Isı iletkenlik katsayısının ve ısı geçirgenlik direncinin aylık değerleri, Tablo 6 da gösterilmiştir. 
 
Tablo 6. Isı iletkenlik katsayısının ve ısı geçirgenlik direncinin illere bağlı olarak aylık değerleri ile, 

yoğuşma, buharlaşma, adaptasyon süreleri 
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3.1.8. Sürelerin Belirlenmesi 
 
Yoğuşma ve buharlaşmanın hangi ayda başladığı ısı ve buhar akım grafikleri yardımı ile elde 
edilmiştir. Yoğuşma, buharlaşma suyunun, su emme özelliğine bağlı tabakaların ısı iletkenlik katsayısı 
ve dolayısıyla elemanın ısı geçirgenlik direncine yaptığı değişimler yardımı ile de buharlaşmanın hangi 
ay içinde sona erdiği belirlenmiştir. 
 
Buharlaşmanın son günü ile yoğuşmanın başladığı ilk gün ve yoğuşmanın son günü ile buharlaşmanın 
başladığı ilk gün arasında kalan devreler “adaptasyon süresi” dir. Adaptasyon sürelerinin belirlenmesi 
için aylık λ ve 1/Λ değerlerinden hareket edilmiştir. Tablo 6 incelendiğinde üç kritik devrenin söz 
konusu olduğu görülebilir. Buharlaşmanın bitip yoğuşmanın başladığı ay, yoğuşmanın bitip 
buharlaşmanın başladığı ay ve buharlaşmanın sona erip, yoğuşmanın başladığı ana kadar olan uzun 
bir ara devre. Bu en son durumda λHES ve (1/Λ)HES değerlerine ulaşılmış ve buharlaşma başlayana 
kadar da bu değerler korunmuştur. Diğer ilk iki durumda ise λ ve 1/Λ değerlerinde kayda değer bir 
değişimin olmadığı aralıklar görülmüştür. Bu nedenle bu aralıklar ve en son uzun ara devre 
adaptasyon süresi olarak kabul edilmiştir. İlk iki durumda süreleri saptamak için kritik ayın gününü 
belirlemede özel bir hesap yöntemi kullanılmıştır [6]. Tablo 6, elde edilen süreleri göstermektedir. İllere 
bağlı olarak toplam süreler saat biriminde Tablo 7 de verilmiştir. 
 
 
Tablo 7. Yoğuşma, buharlaşma, adaptasyon süreleri (saat olarak) 
 

İli Yoğuşma Buharlaşma Adaptasyon 
Antalya - - - 
Manisa - - - 
Zonguldak 1320 720 6720 
Edirne 2160 1296 5304 
Elazığ 3096 1392 4272 
Sivas 3504 2064 3192 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Sınırlayıcı dış yapı elemanlarının ısı kayıplarını en az düzeye indirecek şekilde boyutlandırılmasında 
yoğuşma ve buharlaşma süreleri de etkin rol oynamamaktadır. Bu boyutlandırmanın sağlıklı olarak 
yapılabilmesi için Ülkemiz iklimsel koşullarına uygun verilerin kullanılması gerekir. Her yapı elemanı 
fiziksel özelliklerine bağlı olarak aynı iklimsel koşullarda kullanılsa bile farklı yoğuşma ve buharlaşma 
sürelerine sahiptir. Bir yapı elemanı farklı iklimsel koşullarda da yine farklı sürelere sahiptir. 
 
Varılan sonuca göre; birbirinden farklı Coğrafya Bölgelerinin yer aldığı Ülkemizin tümü için sürelerle 
ilgili olarak tek bir değeri önermek doğru değildir. Yine TS 825’ deki derece gün bölgeleri için Tablo 7 
den de yararlanarak dış duvarlar için Tablo 8 de gösterilen değerler önerilmiştir. 
 
 
Tablo 8. Derece gün bölgeleri için önerilen süreler 
 

Bölge                                 Süreler                         (saat)      
Yoğuşma Buharlaşma 

1. Bölge 1440 720 
2. Bölge 2160 1440 
3. Bölge 3240 1440 
4. Bölge 3600 2160 
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YAPI MALZEMELERİNDE  
BUHAR DİFÜZYONU VE YOĞUŞMA 
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ÖZET 
 
Su buharı difüzyonu sonucu oluşan yoğuşma, yapı malzemelerine ve yapı malzemelerinde meydana 
gelen ısı geçişine olumsuz yönde etki eder. Yapı malzemelerinde kışın ortaya çıkan yoğuşma ya da 
terleme olayı; hava ile temas eden yapı malzemesi yüzey sıcaklığının, havanın çiğ noktası sıcaklığının 
altına düşmesiyle oluşur. Eğer su buharı, yapı malzemesi yüzeyinde yoğuşmazsa, terleme olmadan 
yapı malzemesi içine girer. Yapı malzemesi içine difüz eden su buharının kısmi basıncı iç katmanlarda 
herhangi bir noktada o sıcaklıktaki su buharı doyma basıncına eşit olduğu anda yoğuşma başlar. 
Malzeme içinde yoğuşan su malzemenin nemini arttırır. Yoğuşan suyun miktarı, malzemenin absorbe 
edebileceği doyma neminden fazla ise serbest kalır ve muhtelif şekillerde malzeme içinde hareket 
eder. Yoğuşma yapı malzemesinin yapısını bozacağı gibi malzemenin toplam ısı transferi katsayısını  
yükseltir, ısı kayıplarını da arttırır.  
 
Buhar difüzyonu ve yoğuşma hesaplarını kolaylaştıran, yapı malzemesi içerisinde yoğuşmanın 
meydana geldiği noktayı tespit eden bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Program, sekiz farklı 
malzemeden oluşan bir yapı içinde ısı ve buhar geçişini hesaplamakta, sıcaklık ve buhar basıncı 
değişimini çizerek yoğuşma noktasını bulmaktadır. Programda sık kullanılan malzemelere ait bilgileri 
içeren bir kütüphane de mevcuttur. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
20. yüzyılın başlarından itibaren hem endüstrinin gelişmesi hem de modern mimarideki taleplerin 
artması ile, modern konstrüksiyon metodlarının hızla kullanılmaya başlanması; yapı malzemelerinin, 
taşıyıcılık görevlerinin azalmasını, incelmesini ve ısı geçirgenlik direncinin önemli miktarda düşmesini 
sağlamıştır. Isı geçirgenlik direncinin düşmesi yapı malzemesi yüzeyinde yoğuşmaya sebep 
olabilmektedır. Isı geçirgenlik direncinin yükseltilmesi, dolayısıyla ısı ekonomisinin sağlanması ve yapı 
malzemesi yüzeyindeki yoğuşmanın önlenmesi için inşa edilen yapılardaki duvarlarda birden fazla 
yapı elemanı kullanılmasını ortaya çıkarmıştır. 
 
Ekonomi ve konfor gereği olarak yapı elemanlarında kullanılan ısı yalıtım malzemeleri bünyelerinde su 
veya nem bulundurmadıkları müddetçe hesaplama esnasında kabul edilen ön şart özelliklerini 
koruyabilirler. Ancak su veya nem, bilindiği gibi oldukça iyi ısı geçirgenliği olan bir madde olup, yalıtım 
malzemeleri içindeki kılcal hava kanallarını veya gözeneklerini doldurduğu takdirde yalıtım 
malzemesinin ısı geçirgenlik direncini düşürmektedir. Ayrıca su veya nemin ısı yalıtım malzemesi 
içinde kışın donması veya yazın buharlaşması bu malzemenin deformasyonuna sebep olmaktadır. 
 
Yapı malzemelerinde kullanım şartlarına göre yazın veya kışın ortaya çıkan yoğuşma ya da terleme 
olayı; hava ile temas eden yapı malzemesi yüzey sıcaklığının, havanın çiğ noktası sıcaklığının altında 
olması durumunda gerçekleşir. Kışın yapı malzemeleri iç yüzeyinde görülen (pencere, izolasyonsuz 
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kolon ve kirişlerde, çatı iç yüzeylerinde) bu olay bazı özel durumlarda yapı  malzemelerinin içinde de 
meydana gelebilmektedir. Bu çalışmada, yapı malzemelerinde buhar difüzyonunu incelemek üzere bir 
bilgisayar programı geliştirilmiştir. 
 
 
 
 
2. SÜREKLİ REJİMDE TEK BOYUTLU ISI İLETİMİ VE SU BUHARI DİFÜZYONU 
 
Fourier tarafından ortaya atılmış olan sürekli rejimde tek boyutlu ısı akışı için diferansiyel denklem, 
 

dx
dTqx λ−=   (2.1) 

 
şeklinde tanımlanmıştır [1]. Eşitlikteki, 
 
qx : x yönünde, birim zamanda, birim yüzeyden geçen ısı miktarı olup kısaca ısı akısını (W/m2) 
λ : ısı iletim katsayısını (W/m oC) 
dT/dx  : sıcaklık gradyenini 
 
ifade eder. 
 
Isı iletimine benzer şekilde, Fick tarafından ortaya atılan sürekli rejimde tek boyutlu su buharı difüzyon 
diferansiyel denklemi de, 
 

dx
dpw px µ−=   (2.2) 

 
şeklinde tanımlanmıştır. Eşitlikteki, 
 
wx : x yönünde, birim zamanda, birim yüzeyden geçen su buharı miktarı olup kısaca su buharı 

akısını (kg/h m2)  
µp : yapı malzemesi permeabilitesi veya buhar geçirgenliğini (kg/h m mmSS) 
dp/dx : su buharı kısmi basınç gradyenini (mmSS/m) 
 
ifade eder. 
 
Fourier ısı iletim kanununda belirtildiği gibi ısı akısının yönü nasıl yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa 
doğru ise, Fick kanununa göre su buharı akısı yüksek su buharı kısmi basıncından düşük su buharı 
kısmi basıncına doğru olmaktadır (Şekil 1). 
 

Şekil 1. Yapı malzemesinde ısı geçişi ve buhar difüzyonu 
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3. BİLEŞİK DÜZLEM DUVARDA ISI İLETİMİ VE SU BUHARI DİFÜZYONU 
 
Şekil 2’de görülmekte olan, üç farklı yapı malzemesinden oluşan bir dış duvarda, iç taraftaki sıcaklık  
Ti, su buharı kısmi basıncı p i,  dış taraftaki sıcaklık  Td , su buharı kısmi basıncı pd olsun. 

Şekil 2. Bileşik düzlem duvarda sıcaklık ve su buharı basınç gradyeni 
 
Bileşik düzlem duvarda sürekli rejimde duvarın her noktasında ısı akısı aynı, iç taraftaki ısı taşınım 
katsayısı α i  , dış taraftaki ısı taşınım katsayısı αd , malzemelerin ısı iletim katsayıları λ ve kalınlıkları d 
olduğuna göre,  
 

( ) ( )
i

iii
qTTTTq
α

α =−⇒⇒−= 11   (3.1) 

 

( ) ( )

1

1
2121

1

1

d

qTTTT
d

q
λ

λ
=−⇒⇒−=   (3.2) 

 
yazılabilir. Benzer şekilde her katman için eşitlikler yazılıp taraf tarafa toplanırsa toplam ısı transferi ( 1 
m2 yüzey için ) 
 

( )

di

di
toplam ddd

TT
q

αλλλα
11

3

3
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1
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−
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şeklinde yazılabilir. Eşitliğin paydasının tersi toplam ısı transfer katsayısı olup;  
 

di

ddd
U

αλλλα
11

1

3

3

2

2

1

1 ++++
=   (3.4) 

 
olarak ifade edilir. 
 
Isı iletimine benzer şekilde, bileşik düzlem duvarda sürekli rejimde duvarın her noktasında su buharı 
akısı aynı olduğundan ve iç taraftaki buhar geçirgenlik katsayısı β i  , dış taraftaki buhar geçirgenlik 
katsayısı βd , yapı malzemelerinin permeabiliteleri (buhar geçirgenliği) µp ve kalınlıkları d olduğuna 
göre,  
 

( ) ( )
i

iii
wppppw
β

β =−⇒⇒−= 11   (3.5) 
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yazılabilir. Bu eşitlikler alt alta yazılıp taraf tarafa toplanırsa toplam su buharı akısı ( 1 m2 yüzey için ) 
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şeklinde yazılabilir.  
 
3.10 eşitliğinde iç ortam su buharı kısmi basıncı p i, dış ortam su buharı kısmi basıncı pd  olup bu 
değerler bağıl nem yardımıyla hesaplanabilir. 
 

ds

d
d

is

i
i p

p
p
p

,,
; == ϕϕ   (3.11) 

 

3.11 eşitliğindeki ps.i  iç ortam sıcaklığındaki doymuş havanın su buharı basıncı, ps,d ise dış ortam 
sıcaklığındaki doymuş havanın su buharı basıncıdır ve tablolardan  veya 
 

n

s
Tbap 






 +=

100
  (3.12) 

 

eşitliği yardımıyla bulunabilir [3]. Katsayılar aşağıda verilmiştir. 
 
0 < T < 30 oC  için a = 28.87 mmSS b = 1.098 n = 8.02 
 
-20 < T < 0 oC  için a = 0.47 mmSS  b = 1.48 n = 12.30 
 
3.10 eşitliğinin paydasındaki değerleri irdeleyecek olursak; permeabilite (buhar geçirgenliği) µp yerine 
yapı malzemesi buhar geçirgenlik direnci δ (mmSS m h/kg) kullanılır(δ = 1 / µp).  Yapı malzemelerinin 
buhar geçirgenliği ile ilgili tablolarda genellikle µ, yapı malzemesinin havaya göre direnç faktörü µ = δ / 
δH şeklinde tanımlanır. δH havanın difüzyon direncidir (mmSS m h/kg).  δ yerine µ x δH yazılabilir. δH 
değeri 10 oC daki hava için yaklaşık olarak 1.5 x 105 mmSS m h/kg olarak alınabilir [ 2]. Ayrıca bu 
değerin –20 ile +30 oC da su buharı difüzyon proseslerinde kullanılabileceği belirtilmiştir. Bu 
yaklaşımlardan sonra 3.10 eşitliği, 
 

( )
di

di
toplam

dddx

pp
w

β
µµµ

β
1105.11
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−
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şeklinde yazılabilir veya yapı malzemesi özgül buhar direnci ∆ kullanılarak 
5105.1 xdµ=∆   (3.14) 
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di

di
toplam

pp
w

∆+∆+∆+∆+∆
−

=
321

  (3.15) 

 
şeklinde ifade edilir. 
 
İç yüzey buhar geçirgenlik katsayısı β i  = 0.0015 kg/m h mmSS [1], iç yüzey buhar geçirgenlik direnci 
∆ i=670mmSS m h/kg, dış yüzey buhar geçirgenlik katsayısı βd = 0.0033 kg/m h mmSS [4], dış yüzey 
buhar geçirgenlik direnci ∆d = 300 mmSS m h/kg olarak verilmiştir. Bu değerlerin yapı malzemesi 
buhar geçirgenlik dirençlerinin yanında çok küçük olması nedeniyle pratik hesaplarda ihmal 
edilmektedir. Böylece iç yüzey kısmi buhar basıncının iç ortamın kısmi buhar basıncına ( p i  = p1), dış 
yüzey kısmi buhar basıncının dış ortamın kısmi buhar basıncına ( pd = p4) eşit olduğu kabul edilir. Bu 
kabuller çerçevesinde Şekil 2. deki yapı malzemesindeki su buharı akısı, 
 

( )332211
5

41

105.1 µµµ dddx
pp

wtoplam
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−
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şeklinde yazılabilir, toplam özgül buhar difüzyon direnci ise, 
 

( )332211
5105.1 µµµ dddxtoplam ++=∆   (3.17) 

 

olarak ifade edilir. 
 
 
 
 
4. BİLEŞİK DUVARDA YOĞUŞMA 
 
Gözenekli bir  yapı malzemesinde eğer iç ortam ile dış ortam arasında su buharı kısmi basınç farkı 
oluşursa, su buharı, kısmi basıncın yüksek olduğu taraftan alçak olduğu tarafa doğru yapı elemanı 
içinden difüzyon yolu ile geçer. Basınç farkı nedeniyle sınır tabakayı aşan buhar, çiğ noktası 
sıcaklığının altında bir yüzey ile temas ederse, yapı malzemesi yüzeyinde bir miktar yoğuşarak 
terleme meydana getirir, kalan su buharı yapı malzemesi içine difüz eder. Eğer su buharı, yapı 
malzemesi yüzeyinde yoğuşmazsa, terleme olmadan yapı malzemesi içine girer. Yapı malzemesi içine 
difüz eden su buharının kısmi basıncı iç katmanlarda herhangi bir noktada o sıcaklıktaki su buharı 
doyma basıncına eşit olduğu anda yoğuşma başlar. Yoğuşma olan bölgede sıcaklık 0 oC ’ın altında ise 
yoğuşan su buharı buz fazına geçer. Yoğuşmayan su buharı ise yapı malzemesinin dış yüzeyinden 
çıkar ve dış havaya karışır. 
 
Gözenekli yapı malzemeleri içindeki difüzyon olayını deneysel, analitik veya grafik yöntemlerle 
incelemek mümkündür. Yapı elemanında buhar difüzyon ve yoğuşma kontrolu için geliştirilen hesap 
yöntemi aşağıda tanımlanmıştır. 
 
• Dış ortam sıcaklıkları önceki yılların ortalaması olarak meteorolojiden, iç ortam sıcaklıkları, iç 

ortam ve dış ortam taşınım katsayıları,  yapı malzemelerinin λ (ısı iletim katsayısı) değerleri 
tablolardan alınır toplam ısı akısı hesaplanır ve buradan yola çıkarak yapı elemanı 
katmanlarındaki yüzey sıcaklıkları ( T1, T2 ...) hesaplanır. 

• İç ortam ve dış ortam su buharı kısmi basınçları verilen sıcaklıklara karşılık gelen doyma 
basınçları ve bağıl nemler yardımıyla hesaplanır. Doyma basınç değerleri tablolardan veya 3.12 
eşitliği yardımıyla bulunur. Daha önce belirtildiği gibi, T1 iç yüzey sıcaklığındaki su buharı kısmi 
basıncı p1 = pi , Tn dış yüzey sıcaklığındaki su buharı kısmi basıncı pn = pd olduğu kabul edilir. 

• Yapı malzemesinin her tabakasındaki yüzey sıcaklıklarına ( T1, T2, ... ) karşılık gelen su buharı 
doyma basınçları ve kısmi basınçları  bulunur. 

• Kısmi buhar basınçlarının doymuş buhar basıncının altında kalması bize yapı elemanında 
yoğuşma  olmadığını gösterir. Kısmi buhar basıncının doymuş buhar basıncına eşit olması halinde 
yoğuşma başlar. 

• Yoğuşma noktasının yeri grafik yöntemi ile belirlenir. 
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5. YAPI MALZEMESİNDEKİ YOĞUŞMANIN BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE HESABI 
 
Yukarıda açıklanan yöntemi hızlı ve standart bir şekilde yapabilmek için bir bilgisayar programı 
geliştirilmiştir. Programın kullanıcı açısından esnek ve kolay anlaşılabilir olmasına özen gösterilmiş, 
standart menülerden oluşacak şekilde düzenlenmiştir. 
 
Program 4 (dört) ana gruptan oluşmaktadır. Bunlar; 
 
1. Malzeme veri tabanlarının oluşturulması, 
2. Yapı geometrisinin tanımlanması, 
3. Yoğuşma hesapları, 
4. Sıcaklık ve basınç grafiklerinin çizilmesi ve yoğuşma noktasının tesbiti 
 
 
5.1. Malzeme Veri Tabanlarının Oluşturulması 
 
Yoğuşma hesaplarını yapabilmek için geliştirilen program içerisinde daha önce fiziksel özellikleri 
girilmiş yapı malzemelerine ait bir kütüphane mevcuttur. Yapı malzemelerini kütüphaneden seçerek 
belirlemenin yanısıra yeni yapı malzemesi ilave etmek de mümkündür (Şekil 3.). Yeni yapı 
malzemesinin aşağıdaki özellikleri girilerek kütüphaneye kaydedilmektedir. 
 

• Yeni yapı malzemesi ismi 
• Yeni yapı malzemesi ısı iletim katsayısı,λ (kcal/mhoC) 
• Yeni yapı malzemesi buhar difüzyon direnç faktörü,µ 
 

 
 

Şekil 3. Yeni yapı malzemesi ekleme penceresi 
 
 
Kütüphanedeki veya sonradan özellikleri girilerek kütüphaneye kaydedilen yapı elemanlarının fiziksel 
özellikleri ile ilgili hatalı bir veri mevcut ise programımızın “değişiklik” penceresi yardımıyla bu hata 
giderilebilir[8]. Ayrıca kütüphaneye kaydedilmiş yapı elemanlarından kullanılmayanlarını “kayıtlı 
malzemeleri silme”  penceresi yardımıyla kaldırabiliriz[8]. 
 
 
5.2. Yapı Geometrisinin Tanımlanması 
 
Yapı geometrisinin tanımlanması bölümünde, yoğuşma hesaplarının ana başlangıç parametrelerinden 
olan sistemin belirlenmesi ve bu sistemi oluşturan yapı elemanlarının iç ortamdan başlayarak dış 
ortama doğru sırasıyla “yapı elemanlarının seçimi” penceresine girilmesi mevcuttur. Yapı elemanları 
seçimi penceresinde maksimum 8 (sekiz) adet yapı elemanı girilebilmektedir. Şekil 4. de örnek teşkil 
etmesi açısından bazı değerler girilmiştir.  
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Şekil 4. Yapı elemanlarının seçimi penceresi 
 
5.3. Yoğuşma Hesapları 
 
Yoğuşma hesapları bölümünde sırasıyla ortam sıcaklıkları, ısı transferi, yüzey sıcaklıkları, iç ve dış 
ortam için su buharı kısmi basınç hesapları, buhar difüzyon dirençleri, kütle transferi, sistemin her 
katmanının sıcaklığına karşı gelen doyma basıncı  pencereleri mevcuttur. 
 
Ortam sıcaklıkları penceresinde; daha önceden girilmiş olan (Şekil 4.) yapı elemanları tipleri, 
kalınlıkları, iletim ısı transfer katsayıları, standart olarak taşınım ısı transfer katsayıları ve hesap 
yaptığınız mahalin bulunduğu yere ait olup manuel olarak girilebilen iç ve dış ortam sıcaklıkları 
bölümleri mevcuttur [8]. 
 
Isı transferi penceresinde; 3.4 eşitliği yardımıyla hesaplanan toplam ısı transfer katsayısı ve 3.3 eşitliği 
yardımıyla hesaplanan toplam ısı akısı bölümleri mevcuttur [8]. 
 
Yüzey sıcaklıkları penceresinde; 3.1, 3.2 eşitlikleri yardımıyla hesaplanan yüzey sıcaklıkları 
mevcuttur[8]. 
 
İç ve dış ortam basınç hesapları penceresinde (Şekil 5.); ortam sıcaklıkları, manuel olarak girilebilen 
ortam bağıl nem değerleri ve aşağıda verilen denklemler yardımıyla hesaplanan iç ortam ve dış 
ortamın su buharı kısmi basınçları bölümleri mevcuttur [8]. 
-100oC ile 0oC sıcaklıkları arasında dış ortam doyma basıncı[8], 
 

TxCxTCxTCxTCxTCC
T
C

p ds lnln 7
4

6
3

5
2
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1

, ++++++=   (5.3.1) 
 

0oC ile 200oC sıcaklıkları arasında iç ortam doyma basıncı[8], 
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Buhar difüzyon dirençleri penceresinde; yapı elemanlarının kalınlıkları, buhar difüzyon dirençleri ve iç 
ve dış ortam buhar geçirgenlik katsayıları mevcuttur[8]. 
 
Kütle transferi penceresinde; toplam buhar geçirgenlik katsayısı ve toplam buhar difüzyonu miktarı 
bölümleri mevcuttur[8]. 
 
Sistem basınçları penceresinde; yüzey sıcaklıkları, yüzey sıcaklıklarına karşılık gelen doyma basınç 
değerleri ve hesaplanan kısmi basınç değerleri ile mutlak nem değerleri bölümleri mevcuttur[8]. 
 

 
 

Şekil 5. İç ve dış ortam su buharı kısmi basınç hesapları penceresi 
 
5.4. Sıcaklık ve Basınç Grafiklerinin Çizimi ve Yoğuşma Noktasının Tesbiti 
 
Geliştirilen bilgisayar programının son bölümünde sıcaklık ve basınç grafiklerinin çizimlerinin 
bulunduğu bir pencere mevcuttur. Bu pencere de ayrıca yüzey sıklıkları, malzeme kalınlıkları, sistem 
basınçları ve doyma basınç değerleri de görülmektedir (Şekil 6.). 
 

 
 

Şekil 6. Sıcaklık ve basınç grafikleri penceresi 
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SONUÇ 
 
Geliştirilen bilgisayar programı; yapılması düşünülen binanın dış ortam ile temasta olan duvarını 
oluşturan yapı elemanlarının hangi noktasında yoğuşma olabileceğinin önceden belirlenebilmesini 
sağlamaktadır. Ancak, yoğuşmanın başlangıcının belirlendiği noktadan sonraki noktalar için çizilen 
basınç eğrilerinin doğruluğu hakkında kesin bir yargıya varmak mümkün olmamaktadır. Buradan sonra 
yoğuşan su miktarını toplam difüze olan kütleden çıkarmamız gerektiğinden, madde ve enerji 
denklemleri yeniden yazılmalıdır. 
 
Yapı malzemeleri içinde meydana gelen yoğuşmayı önlemek veya zararsız miktarlara indirebilmek için 
yapı elemanını meydana getiren tabakaları difüzyon tekniğine uygun bir şekilde sıralamak yani, yapı 
elemanının sıcak tarafına izolasyon malzemesi, soğuk tarafına buhar kesici koymaktan kaçınılmalıdır. 
Ayrıca iç ortam bağıl nemini mümkün olduğu kadar azaltmak da yararlıdır. 
 
 
 
 
 
SİMGELER 
 
qx : ısı akısı      (W/m2) (kcal/h m2) 
λ : ısı iletim katsayısı    (W/m oC) (kcal/h m oC) 
Wx : su buharı akısı     (kg/h m2) 
µp : permeabilite, buhar geçirgenliği   (kg/h m mmSS) 
p : su buharı kısmi basıncı    (mmSS) 
ps : su buharı doyma basıncı   (mmSS) 
d : yapı malzemesi kalınlığı    (m) 
δ : buhar geçirgenlik direnci   (mmSS m h/kg) 
δH : havanın buhar geçirgenlik direnci  (mmSS m h/kg) 
∆ : yapı malzemesi özgül buhar direnci  (mmSS m2 h/kg) 
ϕ : bağıl nem     (%) 
β : buhar geçirgenlik katsayısı   (kg/m2 h mmSS) 
α : taşınım ısı transferi katsayısı   (W/m2 oC) (kcal/m2 h oC) 
T : sıcaklık      (oC) 
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FOG TEKNOLOJİSİ İLE NEMLENDİRME VE SOĞUTMA 
 
 

Necdet BAŞARAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu bildiride fog teknolojisinin dünyadaki gelişimi ve kullanım alanları açıklanmakta ve bu teknolojinin 
çalışma prensiplerinin yanı sıra diğer nemlendirme ve soğutma sistemlerine karşı olan avantajları 
incelenmektedir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Fog teknolojisi, yüksek basınç altında suyun özel olarak üretilmiş fıskiyelerden sis şeklinde 
püskürtülmesi esasına dayanır. Sis şeklindeki su zerrecikleri havanın içinde buharlaşırken hava 
evaporatif olarak soğur ve izafi nemi de artar. 
 
Fog teknolojisi 1950’li yıllardan itibaren bilinmesine rağmen teknolojik yetersizlikler nedeniyle 
uygulamaya geçilememiş, ancak 1970’li yıllardan itibaren klima sektörünün beşiği ve her zaman 
öncüsü durumundaki ABD’de geliştirilmeye başlanmıştır. 
 
Bu teknolojinin Avrupa’da klima sistemlerine uygulanması 1995 yılına denk gelir. 
 
Başlıca Uygulama Alanları 
 

• Açık alanların soğutulması (tak. 15ºC) 
• Hayvan çiftlikleri (İnek, tavuk, v.b) 
• Endüstriyel Nemlendirme (Tekstil fabrikaları gibi) 
• Soğutma Grupları Ön Soğutması 
• Gaz Türbin Havasının Ön Soğutması 
• Fog Fanları ve Açık Havaların Soğutulması 
• Özel Efektler 
• Dökümhaneler 
• Şarap Mahzenleri 
• Toz Kontrolü 
• Koku Kontrolü 
• Ahşap Üretimi ve Saklanması 
• Depolar 
• Malzeme Dinlendirme Odaları 
 
 
 
 
2. FOG SİSTEMİNİN AVANTAJLARI 
 
• Sistem hijyenik olduğundan insan sağlığı için önemli bir avantaj sağlar 
• Önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Pompa gücü klasik sisteme göre %75-80 daha azdır 
• Vantilatörler klasik sisteme göre % 10-15 oranında daha az enerji harcar. 
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Örnek olarak 200,000 m3/h kapasiteli bir klima santralında enerji tasarrufu; 
 
  5 Yılda : 72,000 USD 
 10 Yılda : 218,000 USD 
 15 Yılda : 511,000 USD 
 20 Yılda : 1,100,000 USD 
 
şeklinde gerçekleşecektir. 
 
• Nemlendirme hücresi içinde su kalmadığından ve deflektöre ihtiyaç olmadığından inşaat ve tesisat 

maliyeti daha azdır. 
• Üretim makinalarına ek yapılması durumunda klasik sistemle bunu karşılamak imkansızdır.Ancak 

fog sistemiyle kapasite artırımı mümkündür. 
• Buharlaşan su drenaja verilmekte olup su deposu gerekmediğinden bakteri ve virüs üremesinin 

önüne geçilmiş olunur.Klasik sistemde pompa tarafından basılan suyun min. % 97 oranında tekrar 
kullanılması, % 15 – 20 oranında ölümlere neden olan Lejyoner hastalığı riskini arttırmaktadır. 

• Kullanılan suya 3 kademe filtrasyon yapıldığından sistemin kirlenmesi azalır ve bakım masrafları 
düşer.Fıskiyelerden çıkan su zerrecikleri toz bakımından da çok temizdir. 

• Zerrecikler üfleme havasına karıştığından bu hava da son derece tozsuzdur.Bu şekilde ; 
 
Tozsuz hava teneffüs edilir. 
Daha kaliteli üretim gerçekleştirilir. 
Makinaların daha uzun ömürlü olması sağlanır. 

• Pompa grubu çok daha sessiz çalışmaktadır. 
• Sistem Elemanları ; 

Fıskiyeler   : Paslanmaz çelik, 
Su Boruları   : Paslanmaz çelik veya bakır, 
Fittingsler   : Paslanmaz çelik veya bronz, 
Pompa    : Bronz, 
Armatürler   : Paslanmaz çelik veya bronz, 

olduğundan korozyon riski yoktur. 
 
 
 
 
3. SAĞLANAN SICAKLIK ve İZAFİ NEM DEĞERLERİ 
 
            İzafi Nem (RH)   Sıcaklık 
         Max.          max       

 Klima santralı içinde      % 95         - 
 Salonda       % 85         - 
 Malzeme nemlendirme odalarında    % 100         - 
 Açık mekanlarda      % 65     15ºC 
 
 
 
 
4. FOG ‘un ÖZELLİKLERİ 
 
Fog sisteminde su basıncı 1000 psi (70 bar) olup, su zerreciklerinin dağılımı Şekil 1.’de görülmektedir. 
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Şekil 1. Fog su zerrecikleri büyüklüğü 
 
 
Su zerreciklerinin küçük olması buharlaşmayı hızlandırır.Gaz Türbini hariç, yukarıdaki uygulama 
alanları için 1000 psi basınç en uygun değerdir.Gaz Türbini için bu basınç 2000 – 3000 psi ’dir. 
 
150 – 200 psi (10-14 bar) basınçla çalışan sistemler de var.Burada su tanecikleri çapı  
40 mikrondan büyük olduğundan buharlaşma randımanı oldukça düşük olup, açık mekanlarda ıslanma 
söz konusu olduğundan büyük sakıncalar doğurur. 
 
Buharlaşma randımanına tesir eden faktörler; 

• Havanın çıkış izafi nemi 
• Fıskiye ile çıkış havası arasındaki mesafe 
• Hava hızı 
• Fıskiyedeki su basıncı 
• Hava akış yönüne göre suyun püskürtme yönü 

Dış mekanların soğutulmasında sıcaklık 10 – 15ºC kadar azalabilir.Örneğin, Otel, restoran, havuz 
başları, Golf alanları, Tenis kortları, stadyumlar gibi. 
 
 
 
 
5. FOG SİSTEMİNİN KLASİK SİSTEMDEN FARKI 
 
• Su zerrecikleri çapı fog teknolojisinde 5–10 mikron, klasik sistemde 250 – 300 mikrondur. 
• Fog teknolojisiyle sağlanan yüksek randımanlı evaporasyon sayesinde püskürtülen su klasik 

sisteme göre çok daha az olduğundan daha küçük bir pompa yeterli olmaktadır. 
• Fog sisteminde havuz suyunun tekrar kullanılması gerekmez.Dolayısıyla hijyen sağlanır. 
• Fog sisteminde nemlendirme hücresi basınç kaybı daha az olduğundan vantilatörler daha az 

enerji harcar. 
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6. BASİT SİSTEM ŞEMASI 
 

Nemlendirme Hücresi 

Hava 
Su Pompası 

Kontrol Paneli Salon Kontrol cihazı 

Bilgisayar     
(İsteğe bağlı) 
 

Şebeke Suyu  
Max.12°Fr 

 Su Filtreleri 
RH 
°C 

 
 
 
 
7. ÇALIŞMA YÖNTEMİ 
 
• Sistemde % 100 max. 12°Fr. Sertliğinde yumuşak şebeke suyu kullanılır. Tasfiye edilmiş su 

içindeki partiküllerin çapı 10 mikrondan küçük olmalıdır. Aksi halde su tasfiye çıkışına filtre 
konulmalıdır. 

• Şebeke suyu PVC veya paslanmaz çelik borularla pompa grubuna getirilir. 
• 5 ve 0.35 mikronluk su filtrelerinden geçen su, pompa vasıtasıyla 70 bar’a getirilerek paslanmaz 

borular vasıtasıyla fıskiyelere basılır. 
• Fıskiyelerden çıkan sis şeklindeki su zerrecikleri havaya mükemmel bir şekilde karışır ve 

buharlaşır. Böylece ADYABATİK (Evaporatif) nemlendirme elde edilir. 
• Santral içinde elde edilen nemli hava, salon içerisine üflenir. 
• Salona yayılan hava, salon içindeki ısıyı absorbe ederek istenen klima şartları elde edilir. 
• Gerektiği taktirde salona ilave nem verilebilir. 
 
 
 
 
8. EMNİYET CİHAZLARI 
 
Alçak Basınç Prezostatı : Şebeke suyu 12.5 psi’nin altına düşer veya hiç  

su gelmezse pompayı çalıştırmaz. 
Su regülatörü   : Giriş suyundaki basınç dalgalanmalarını önler. 
Termal Valf   : Pompayı 62°C’den fazla giriş suyundan korur. 
 
 
 
 
9. OTOMATİK KONTROL 
 
• Salondaki  elektronik kontrol cihazı salon rutubetini ölçer ve sinyalleri kontrol paneline gönderir. 
• Kontrol paneli, pompa çıkışındaki otomatik vanalara kumanda ederek püskürtülen su debilerini 

değiştirir, dolayısıyla da havanın nemlenme oranı değişir. Böylece salon izafi nemi kontrol edilmiş 
olur. 

• İsteğe göre kontrol paneli bilgisayar sistemine de bağlanabilir. 
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10. DİĞER SİSTEMLERİN FOG SİSTEMİNE GÖRE ENERJİ TÜKETİMLERİ 
 
• Klasik pompalı nemlendiriciler : min. 6 kat daha fazla 
• Santrifüj nemlendiriciler  : min.13 kat daha fazla 
• Ultrasonik nemlendiriciler  : min. 17 kat daha fazla 
• Basınç havalı nemlendiriciler : min. 33 kat daha fazla 
• Elektrikli nemlendiriciler  : min. 220 kat daha fazla 
 
 
 
 
11. FOG SİSTEMİNDE KULLANILMASI GEREKEN SUYUN ÖZELLİĞİ 
 
Fog sistemi sağlamış olduğu birçok avantajla beraber sistemde kullanılacak suyun, sistemin uzun 
ömürlü olabilmesi açısından titizlikle kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla seçilmesi gereken 
Reverse Osmosis (R/O) sistemi 15 yıldan beri ABD’de başarıyla kullanılmaktadır. Bu sistem sayesinde 
suda mevcut olan kimyasal tuzlar, organik ve inorganik maddeler ile virüs ve bakteriler % 95-99 
oranında arıtılarak saf suya yakın hijyenik su elde edilir. 
 
Temizlik bakımından suyun sınıflandırılması şöyledir : 
 
 TDS 
              ----------------- 
Yumuşak su 0 – 19 ppm 
Hafif sert 20 – 49 ppm 
Orta sert 50 – 119 ppm 
Sert 120 – 175 ppm 
Çok sert 175 ppm’den büyük 
 
TDS kirlilik ve statik elektriklenmeye neden olduğundan ideal suda TDS 50 ppm’den küçük olmalıdır. 
Bu da ancak R/O sistemiyle elde edilebilir. 
 
10 – 15 °Fr sertliğinde ve TDS’si 120 ppm’den küçük olan su ise normal kullanma suyu olarak 
düşünülebilir. 
 
Su tasfiye cihazı çıkışında sertlik 0 °Fr . Olabilir. Ancak TDS 120 ppm’den büyük ise bu su fog sistemi 
için uygun değildir. Ham su veya yumuşak suda TDS takriben değişmez. Aşağıda bazı şehirlere ait 
suların TDS miktarları örnek olarak verilmiştir. 
 
  Denizli,   OSB suyu : TDS = 1200 ppm 
  Bursa,  OSB suyu : TDS =   374 ppm 
    Kuyu suyu : TDS =   546 ppm 
    Havuz suyu : TDS = 1400 ppm 
  Urfa,  Kuyu suyu : TDS =   300 ppm 
 
 
 
 
12. SONUÇ 
 
Fog teknolojisi’nin diğer nemlendirme sistemlerine oranla işletme maliyeti bakımından oldukça ucuz 
olduğunu söylemek mümkündür. Kapalı alanlarda kullanıldığı zamanlarda % 95 seviyesine kadar nem 
oranları sağlamasının yanı sıra, fog teknolojisinin açık alanlardaki kullanımıyla 15 dereceye kadar 
varabilecek sıcaklık düşüşleri elde edilebilmektedir. Bu özelliği sayesinde fog teknolojisi özellikle 
turistik otel ve restaurantlar ile hayvan çiftliklerinde aşırı sıcaktan korunma bakımından rakipsiz bir 
teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN 
SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 

 
 

Ö. Ercan ATAER 
Mehmet ÖZALP 
Atilla BIYIKOĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine kullanılabilecek ozon tabakasını etkilemeyen 
soğutucu akışkanlar karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma için R 134a, R 404A, R 407A, R 410a, R 507 ve 
R 290 (Propan) alternatif akışkanlar olarak seçilmiş ve bu soğutucu akışkanlar için tek kademeli bir 
buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin termodinamik analizi yapılmıştır. Farklı alternatif soğutucu 
akışkanlar ve yoğuşturucu sıcaklıkları için, soğutma çevriminin basınç oranı, kompresör gücü, 
soğutucu akışkan kütle debisi, etkinlik katsayısı (COP), yoğuşturucu kapasitesi ve alternatif soğutucu 
akışkanların COP’lerinin R 12 kullanılan soğutma sisteminin etkinlik katsayısına oranının buharlaştırıcı 
sıcaklığı ile değişimi grafikler halinde verilmiştir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinde düşük sıcaklıktaki ortamdan ısı çekilir. Kompresör çıkışındaki 
soğutucu buharı yoğuşturucuda çevreye ısı atılarak yoğuşturulur. Yüksek basınç ve sıvı fazdaki 
soğutucu akışkanın, genleşme valfinde basıncı düşer. Soğutma sistemi, soğutucu akışkanın 
kompresör girişinde kızgın buhar fazında olmasını sağlayacak biçimde tasarlanır[1, 2]. 
Buharlaştırıcıyla kompresör arasındaki bağlantı, akış sürtünmesinin yol açtığı basınç kaybı ve 
çevreden soğutucu akışkana olan ısı transferinden dolayı kompresör girişinde akışkan kızgın buhar 
durumuna gelir. Soğutucu akışkanın sıcaklığı arttıkça özgül hacmi, buna bağlı olarak kompresör işi 
artar. Gerçek sıkıştırma işleminde, akış sürtünmesi entropiyi artırır.  
 
İdeal çevrimde, soğutucu akışkanın yoğuşturucudan çıkış durumu, kompresör çıkış basıncında 
doymuş sıvıdır. Gerçek çevrimde ise kompresör çıkışıyla kısılma vanası girişi arasında basınç düşüşü 
vardır. Yoğuşturucudan çıkışta, soğutucu akışkan genellikle sıkıştırılmış sıvı bölgesindedir. Kısılma 
vanasıyla buharlaştırıcının birbirine yakındır ve bağlantı borusunda basınç düşüşü küçüktür. 
Buharlaşma sıcaklığı azaldıkça, istenen soğutma yükü için gereken kompresör gücü gereksinimi ve 
kompresör hacmi artarken sistemin COP’si azalır. 
 
 
 
 
2. TERMODİNAMİK ANALİZ 
 
Termodinamik analizde, çevrimin referans noktalarındaki basınç, sıcaklık, entalpi, özgül hacim gibi 
termodinamik özelliklerinin değerleri hesaplanmıştır. Belirlenen yoğuşturucu ve buharlaştırıcı 
sıcaklıklarına karşılık gelen sistemin yüksek ve düşük basınçlarının hesaplanması ile analize 
başlanılmıştır. Daha sonra yoğuşturucu çıkışındaki termodinamik özellikler belirlenmiştir. Analizde 
akışkanların özellikleri literartürden alınmıştır[3, 4]. 
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Kompresör girişindeki sıcaklık, buharlaştırıcı ve kompresör arasındaki emme borusunda, çevreden 
soğutucu akışkana olabilecek ısı aktarımı dikkate alınarak belirlenmiştir. Emme borusundaki 0,02 bar 
basınç kaybı alınmıştır. Kompresör girişindeki sıcaklık ve basınç kullanılarak diğer termodinamik 
parametreler hesaplanmıştır. Kompresör verimi kullanılarak kompresör çıkışındaki entalpi, 
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−
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bağıntısından hesaplanmıştır. Bu değer belirlendikten sonra, bilinen basınç değerleri kullanılarak diğer 
özelliklerin büyüklükleri hesaplanmıştır. İstenilen soğutma yükü için, soğutucu akışkanın kütle debisi 
 

gbçb

b

hh
Q

m
,, −

=


   (2) 

 

şeklinde hesaplanmıştır. Bu eşitlikteki, bQ  soğutma yükü, hb,ç ve hb,g sırasıyla buharlaştırıcı çıkış ve 
girişindeki entalpilerdir. Kompresör gücü, kompresör giriş ve çıkışındaki entalpiler kullanılarak 
 

)( ,, gkçkk hhmW −=    (3) 
 

bağıntısından hesaplanmıştır.  Yoğuşturucunun, buharlaştırıcıda çekilen ısı ile soğutucu akışkanın 
emme ve basma borularında çevreden kazandığı ısıyı, çevreye atacak kapasitede olması gerekir. 
Yoğuşturucu kapasitesi, yoğuşturucu giriş ve çıkışındaki entalpilerin fonksiyonu olacak şekilde 
 

)( ,, çygyy hhmQ −=    (4) 
 

bağıntısı kullanılarak hesaplanır. Bu bağıntıdaki yQ , yoğuşturucudan çevreye atılan ısı enerjisi, hy,g ve 
hy,ç sırasıyla yoğuşturucu giriş ve çıkışındaki entalpilerdir. 
 
 
 
 
3. SONUÇLAR 
 
R 134a, R 404A, R 407A, R 410a, R 507 ve R 290 (Propan), buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri için 
alternatif akışkanlar olarak seçilmiş ve bu soğutucu akışkanlar için soğutma çevriminin termodinamik 
analizi yapılmıştır. Farklı alternatif soğutucu akışkanlar ve yoğuşturucu sıcaklıkları için, soğutma 
çevriminin basınç oranı, kompresör gücü, soğutucu akışkan kütle debisi, soğutucunun etkinlik 
katsayısı, yoğuşturucu kapasitesi ve bu alternatif soğutucu akışkanların etkinlik katsayılarının R 12'nin 
etkinlik katsayısına oranının buharlaştırıcı sıcaklığı ile değişimi hesaplanmıştır. Bu çalışmada, analizde 
kullanılan buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin çalışma parametreleri Tablo 1’de verilmiştir.  
 
500 W soğutma yükünde ve 40oC yoğuşturucu sıcaklığında buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin 
farklı alternatif akışkanlara göre basınç oranının, Pr , buharlaştırıcı sıcaklığı ile değişimi Şekil 1'de 
verilmiştir. Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin basınç oranı  yoğuşturucu basıncının, Py 
buharlaştırıcı basıncına, Pb oranı şeklinde tanımlanmıştır. 
 
 
Tablo 1. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin analizde kullanılan çalışma parametreleri. 
 

Soğutma Yükü 500 W 
Buharlaştırıcı sıcaklığı çalışma aralığı -40 oC  —  0oC 
Aşırı soğutma sıcaklık farkı 10 oC 
Aşırı ısıtma sıcaklık farkı 4 oC 
Kompresör verimi 0.7 
Yoğuşturucu sıcaklığı 40 oC 
Emme hattı basınç kaybı 0.02 bar 
Basma hattı basınç kaybı 0.01 bar 
Alternatif soğutucu akışkanlar R 134a, R 290, R 404A, R 407A, R 410A, R 507 
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Şekil 1’de görüldüğü gibi R 134a basınç oranı en yüksek ve R 290 (Propan) basınç oranı en düşük 
olan soğutucu akışkandır. Bu fark, düşük buharlaştırıcı sıcaklıklarında daha açık olarak görülürken, 
yüksek buharlaştırıcı sıcaklıklarında azalmaktadır. Farklı soğutucu akışkanlar için buhar sıkıştırmalı 
soğutma sisteminin yüksek ve düşük çalışma basınçları karşılaştırıldığında, çalışılan buharlaştırıcı 
sıcaklığı aralığında basınç oranları R 12'ye yakın olan akışkanlar R 404A, R 410A, R 507'dir.  

0

5

10

15

20

25

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0
Tb

B
as

ın
ç 

O
ra

nı
, P

r

R12

R134a

R290

R404A

R407A

R410A

R507

 

 
Şekil 1. Farklı akışkanlar için soğutma yükü 500 W olan soğutucunun basınç oranının buharlaştırıcı 

sıcaklığı ile değişimi (Ty=40 o C) 
 
Kompresör gücünün baharlaştırıcı sıcaklığı ile değişimi Şekil 2’de görülmektedir. Şekilde görüldüğü  
gibi kompresör gücü, buharlaştırıcı sıcaklığı ile yaklaşık doğrusal olarak azalmaktadır. Yüksek 
kompresör gücü gerektiren alternatif soğutucu akışkan R 290, düşük kompresör gücü gerektiren 
alternatif soğutucu akışkan ise R 404A ile R 507’dir. R 410A, R 407A ve R 134a soğutucu 
akışkanlarının kompresör gücü, R 290 ile R 407A ve R 507'nin kompresör güçleri arasındadır. 
Buharlaştırıcı sıcaklığı ile kompresör güçlerinin değişimi incelendiğinde, R 290 ile R 12 soğutucu 
akışkanlarının güç gereksinimleri arasındaki fark, 110 Watt ile fark 45 Watt arasında değişmektedir. R 
410A ile R12 soğutucu akışkanların güç gereksinimleri arasındaki fark 45 Watt ile 20 Watt arasında 
değişmektedir. Diğer taraftan R 407A ve R12 soğutucu akışkanların güç gereksinimleri arasındaki 
fark, 30 Watt ile 10 Watt arasında değişmektedir. Benzer şekilde R 134a ile R 12 soğutucu 
akışkanların güç gereksinimleri arasındaki fark da, 20 Watt ile 10 Watt arasında değişmektedir. R 
404A ve R 507 ile R 12 soğutucu akışkanlarının güç gereksinimleri arasındaki fark çok daha azdır. 
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Şekil 2. Soğutma yükü 500 W olan soğutucunun kompresör gücünün farklı akışkanlar için 

buharlaştırıcı sıcaklığı ile değişimi (Ty=40 o C). 
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Şekil 3’de soğutucu akışkan dütle debisinin buharlaştırıcı sıcaklığı ile değişimi görülmektedir. Şekilde 
görüldüğü gibi soğutucu akışkanların kütle debileri buharlaştırıcı sıcaklığı ile yaklaşık doğrusal olarak 
azalmaktadır. - 40 oC ile 0 oC sıcaklık aralığında R 12’nin kütle debisi 0.005 kg/s ile 0.004 kg/s 
arasında değişmektedir. Kütle debisi R 12’ye en yakın olan alternatif soğutucu akışkan R 507’dir ve 
aralarındaki maksimum fark yaklaşık 0.0001 kg/s’dir. R 12 ile kütlesel debileri arasındaki fark en fazla 
olan alternatif soğutucu akışkan ise R 290’dir ve bu fark 0.0028 kg/s ile 0.0023 kg/s arasında 
değişmektedir.  
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Şekil 3. 500 W soğutma yükündeki soğutucunun kütlesel debisinin farklı akışkanlar için buharlaştırıcı 

sıcaklığı ile değişimi (Ty=40 o C). 
 
 
R 404A ile R12 soğutucu akışkanlarının kütle debileri arasındaki, 0.0005 kg/s ile 0.0002 kg/s arasında 
değişmektedir. R 134a ve R 407A ile R 12 soğutucu akışkanların kütle debileri arasındaki fark yaklaşık 
sabit ve 0.0009 kg/s‘dir. R 410A ile R 12 soğutucu akışkanlarının kütlesel debileri arasındaki fark, 
0.0014 kg/s ile 0.0011 kg/s saniye arasında değişmektedir.  
 
500 W soğutma yükü ve 40 oC yoğuşturucu sıcaklığı için buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin etkinlik 
katsayısının (COP), buharlaştırıcı sıcaklığı ile değişimi Şekil 4’te görülmektedir. Etkinlik katsayısı 
buharlaştırıcı sıcaklığı ile artmaktadır. R 12 en yüksek etkinlik katsayısına sahip soğutucu akışkandır. 
R 12'nin etkinlik katsayısı 1.19 ile 4.0 arasında değişmektedir.  
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Şekil 4. 500 W soğutma yükündeki soğutucunun soğutma etkinliğinin farklı akışkanlar için 

buharlaştırıcı sıcaklığı ile değişimi. 
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Şekil 5. 500 W soğutma yükündeki soğutucunun farklı akışkanlar için soğutma etkinliğinin R 12'nin 

soğutma etkinliğine oranının buharlaştırıcı sıcaklığı ile değişimi. 
 
 
Şekil 5’te çeşitli alternatif soğutucu akışkanların etkinlik katsayılarının, R 12 soğutucu akışkanın 
etkinlik katsayısına oranlarının buharlaştırıcı sıcaklığı ile değişimi görülmektedir. Etkinlik katsayısı 
oranı, COP/COPR12 , R 134a ve R 290 alternatif soğutucu akışkanları için 0.96 ile 0.99 arasında 
değişmektedir. R 407A, R 410A ve R 507 için bu oran, 0.90 ile 0.94 arasında değişmektedir. 
R 404A’nın etkinlik kaysayısı oranı –40oC’de 0.83 iken 0 oC’de 0.90 değerine ulaşmaktadır. Şekil 5’de 
görüldüğü gibi, etkinlik katsayısı oranı en yüksek olan alternatif soğutucu akışkan % 7 ile R 404A’dır. 
 
Şekil 6’da 500 W soğutma yükündeki buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin yoğuşturucuda çevreye 
olan ısı aktarımının buharlaştırıcı sıcaklığı ile değişimi görülmektedir. Yoğuşturucuda çevreye olan ısı 
aktarımı buharlaştırıcı sıcaklığı ile azalmaktadır. Alternatif soğutucu akışkanlar karşılaştırıldığında, en 
düşük yoğuşturucu ısı kapasitesine sahip soğutucu akışkan R 12, en yüksek yoğuşturucu ısı 
kapasitesine sahip olan soğutucu akışkan ise R 404A’dır. Elde edilen bu sonuçlar literatürde verilen 
sonuçlarla uyum içerisindedir[5, 6] 
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Şekil 6 . 500 W soğutma yükündeki soğutucunun yoğuşturucu kapasitesinin farklı akışkanlar için 

buharlaştırıcı sıcaklığı ile değişimi. 
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3. SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinde kullanılabilecek alternatif soğutucu akışkanların bazı çalışma 
parametrelerinin değerleri Tablo 2’de görülmektedir. Alternatif akışkan seçiminde sistemin etkinlik 
katsayısının dikkate alınması gerekir. R404A, R407A, R410A ve R507 alternatif soğutucu akışkanları 
düşük etkinlik katsayısına sahiptir. R134a ve R290 soğutucu akışkanları yüksek etkinlik katsayısına 
sahiptir. Kompresör gücü ve soğutucu akışkan kütle debisi açısından R134a uygun bir alternatif 
soğutucu akışkandır.  
 
R 12 ile karşılaştırıldığında Tablo 3’de görüldüğü gibi, R134a’nın seçimi ile buharlaştırıcı basıncında % 
19 kadar bir azalma, yoğuşturucu basıncında ise % 6 kadar bir artış görülmektedir. Diğer taraftan, 
R134a’nın kompresör gücünde % 29’luk artış vardır.  
 
 
Tablo 2. 500 W kapasiteli bir soğutucuda farklı soğutucu akışkanlar kullanılması durumunda bazı 

çalışma parametrelerinin değerleri. 
 

Soğutucu Akışkan R12 R 134a R 290 R 404A R 407A R 410A R 507 
Buharlaştırıcı basıncı  

(bar) 
0.64 0.52 1.1 1.33 0.98 1.8 1.4 

Yoğuşturucu basıncı  
(bar) 

9.62 10.2 13.6 18.2 16.4 23.9 18.8 

Yoğuşturucu 
kapasitesi(W) 

849 862 861 921 880 886 886 

Kompresör gücü      (W) 73.0
7 

94.38 180.00 80.56 102.08 115.56 82.12 

Kütle debisi  (kg/s) 4.78 3.84 2.01 5.23 3.72 3.34 4.7 
COP 1.43 1.38 1.39 1.19 1.32 1.3 1.3 

 
 
Tablo 3. Alternatif soğutucu akışkanların 500 W kapasiteli bir soğutucu için sistem parametrelerinin 

R12’ye gore yüzde değişimleri. 
 

Soğutucu Akışkan R 134a R 290 R 404A R 407A R 410A R 507 
Buharlaştırıcı basıncı  (bar) -19 +72 +108 +53 +18 +119 
Yoğuşturucu basıncı  (bar) +6 +41 +89 +70 +148 +95 
Yoğuşturucu kapasitesi (W) +1.5 +1.4 +8.5 +3.7 +4.4 +4.4 
Kompresör gücü      (W) +29 +146 +10 +40 +58 +12 
Kütle debisi  (kg/s) -20 -58 +9 -22 -30 -2 
COP -3.5 -2.8 -16.8 -7.7 -9.0 -9.0 

 
 
R134a ve R290 alternatif soğutucu akışkanlarından sonra yüksek COP’ye sahip olan R407A, R410A 
ve R507 soğutucu akışkanları gelmektedir. Bu üç akışkandan birisini seçmek için kompresör gücü 
dikkate alınabilir. Kompresör gücü açısından R507 en uygun alternatif soğutucu akışkan olarak 
görülmektedir.  
 
R507’nin seçimi ile etkinlik katsayısında % 9 kadar bir azalma, kompresör gücünde ise % 12 kadar bir 
artış gözlenmektedir. Tablo 3 de görüldüğü gibi R134a’nin seçimi halinde etkinlik katsayısında % 3.5 
kadar bir azalma, kompresör gücünde ise % 29 kadar bir artış gözlenmektedir. R 12 soğutucu akışkan 
yerine R134a ve R507 arasında bir seçim yapmak gerekebilir. R 12 yerine R 507 kullanılması halinde 
etkinlik katsayısında % 9 kadar azalma, R134a kullanımı durumunda ise kompresör gücünde % 29 
kadar bir artış olmaktadır. Yoğuşturucu ve buharlaştırıcı basınçları dikkate alındığında R 134a'nın 
seçimi halinde buharlaştırıcı basıncında % 19 kadar bir azalma, yoğuşturucu basıncında ise % 6 kadar  
bir artış gözlenmektedir. R 507 kullanımı durumunda buharlaştırıcı basıncında % 119 kadar bir artış, 
yoğuşturucu basıncında ise % 95 kadar bir artış gözlenmektedir. Yoğuşturucu ve buharlaştırıcı 
basınçları dikkate alındığında, R134a’nin seçimi uygun olur. 
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SEMBOLLER 
 
COP Etkinlik katsayısı 
h Özgül entalpi [kJ/kg] 
m  Kütle debisi [kg/s] 
P Basınç [Bar] 
Pr Basınç oranı, Py/Pb 

bQ  Soğutma yükü, [kW] 

yQ  Yoğuşturucu kapasitesi, [kW] 
T Sıcaklık (oC) 
Tb Buharlaştırıcı sıcaklığı (oC) 
Ty Yoğuşturucu sıcaklığı (oC) 
∆Tsub Aşırı soğutma sıcaklık farkı (oC) 
∆Ts Aşırı ısıtma sıcaklık farkı (oC) 
W  Kompresör gücü (W) 
η Verim 
 
 
Alt İndisler 
 
b Buharlaştırıcı 
ç Çıkış 
g Giriş 
k kompresör 
s Izentropik 
y Yoğuşturucu 
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JEOTERMAL KAYNAK İŞLETMESİNDE 
AKIŞKAN TAŞIMA VE BORU HATLARI 

 
 

Umran SERPEN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, jeotermal kaynakların entalpilerine bağlı olarak, doğrudan veya dolaylı olan işletim 
sistemleri için toplama, dağıtım, tekrar-basma(reenjeksiyon) ve yoğuşuk su (kondensat) gibi 
sistemlerde kullanılan boru hatlarındaki akış rejimleri, biçimleri, akış koşulları (akışkan hızları ve 
basınçları), akan akışkanın faz durumuna (iki veya tek faz gibi) göre tanımlanıyor ve kullanılan akış 
rejimlerine uygun tasarımlar için hesaplamalarda kullanılması gerekli denklemler tanıtılıyor. Ayrıca, bu 
boru hatlarında kullanılması gereken malzeme cinsi (çelik veya plastik) ve metalurjisi boru imalat 
biçimleri (çelik çekme veya kaynaklı), borular, flanjlar, vanalar ve kompansatörler için kullanılması 
gereken standartlar da belirtiliyor. Bu sistemlerde kullanılan malzeme seçiminde dikkate alınan 
faktörler de tanıtılıyor. 
 
Boru hatlarının inşasında güzergahın seçimindeki kriterler belirtilirken, bu hatlarda kullanılan mesnet 
yer ve tipleri yanında, boru açıklıkları ve boru çapları gibi parametrelerin tespitinin yapılma yöntemleri 
anlatılıyor. Ayrıca, boru hattı gerilim analizinde kullanılan boru gerilimi, esneklik, boru hattı mesnet ve 
sabitleyici yerleri gibi parametrelerin deprem riskini de dikkate alan belirlenme kriterleri yanında, analiz 
yönteminin nasıl olacağı açıklanıyor. 
 
Jeotermal akışkanların taşınmasında kullanılan ana elemanların yalıtımı için kullanılan malzemeler ve 
yalıtım sistemlerinin yapılma şekilleri belirtiliyor. Ayrıca, korozyon açısından agresif olan jeotermal 
akışkanların yaratacağı korozyon üzerinde duruluyor ve önleyici tedbirler sıralanıyor. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Jeotermal enerjinin kullanımına önce İtalya’da 1910’lu yıllarda düşük basınçlı bir buhar türbini 
kurularak başlanmış ve 2. Dünya savaşından sonra hem İtalya’da, hem de Yeni Zelanda da dolaylı 
yöntemle elektrik enerjisi üreten santraller kurulmuştur. Jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretimi 
altmışlı yıllarda Birleşmiş Milletler’in de proje desteğiyle ivme kazanmış; ABD’nin de bu enerji dalında 
üretime girmesiyle iyice yaygınlaşmıştır. Seksenli ve doksanlı yıllardaki petrol krizleri sonrasında 
azalan petrol fiyatları dolayısıyla, jeotermal enerji kullanımı bir durgunluk sürecine girmiştir. Bu 
durgunluk hem dünyada, hem de ülkemizde devam etmektedir. Ülkemizde jeotermal enerji 1960 
yılından beri aranmakta ve işletilmektedir. Bu bağlamda, kurulu gücü 20 MW e olan Kızıldere jeotermo-
elektrik santralı ile bazı il ve ilçelerimizde hizmet veren, irili ufaklı sayısı on kadar merkezi ısıtma 
sistemleri bulunmaktadır. Ülkemiz jeotermal kaynaklar açısından zengin olduğu için önümüzdeki 
yıllarda bu kaynakların üretime sokulması, enerji darboğazında olan ülkemiz için ulusal bir gereksinim 
konumundadır.  
 
Jeotermal enerji ile ilgili, ister doğrudan ister dolaylı kullanım olsun, yeryüzü birimleri yoğun tesisat 
işlemlerinin gerçekleştiği tesislerdir. Ülkemizde varolan jeotermal enerji ile ilgili tesislerin tamamına 
yakını burada inşa edilmiştir. Ancak, bu projelerin bir kısmında ya proje aşamasında, ya da daha 
sonraki işletme safhasında tesisat açısından olumsuz gelişmeler de olmuştur. Örneğin, bazı boru 
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hatları tıkanma, bazıları ise korozyon nedeniyle yenilenmek durumunda kalmışlardır. Bazı dağıtım 
sistemlerinden yoğun su kaçakları olmaktadır. Bu tesisatların ekonomik ve teknik açıdan doğru seçilip, 
seçilmediği gibi konular gündeme gelmekle beraber, üzerinde durulmamıştır. Bu çalışmanın amacı, 
jeotermal akışkan taşıma sistemleri için gelecekte yapılacak projelere “know-how” oluşturarak şimdiye 
dek ortaya çıkan teknik sorunların önlenmesi yanında, jeotermal projelerin en ekonomik bir şekilde 
inşasına yardımcı olmaktır. 
 
 
 
 
2. BORU HATLARI 
 
Jeotermal enerji üretim sistemlerinde boru hatları güç üretim sistemlerinin içinde ve jeotermal 
sahalarda döşenirler. Bir güç üretim sistemi içindeki boru hatları, herhangi bir fosil yakıtla çalışan bir 
enerji üretim biriminden farklı değildir. Borularda ısıl genleşme için esneklik, 90 ve 45o’lik dirsekler ve 
kompansatörlerle sağlanır. Mesnet sistemleri de alışılagelmiş boru hattı tasarımlarıyla ilişkili klasik 
mesnetlerdir.  
 
Jeotermal sahalarda döşenen boru hatları üretim ve tekrar-basma kuyularını bağlayan buhar, iki fazlı 
akışkan veya sıcak su gibi  jeotermal akışkanları enerji üretim merkezlerine taşıyan sistemlerdir. Arazi 
arızalı olduğu zaman çeşitli geçişler yapmak zorundadırlar ve deprem dolayısıyla oluşacak yüklere 
maruzdurlar. Bunların tasarımı daha sorunludur. 
 
Yüksek entalpili sahalarda dolaylı kullanımda buhar, iki fazlı akışkan, sıcak su(üretim ve  tekrar 
basma) ve kondensat hatları kullanılırlar. Düşük entalpili sahalarda doğrudan kullanımda, jeotermal 
akışkan taşıyan sıcak su hatları ile dağıtım sistemi için, yine sıcak su hatları kullanılır. Ancak, tüm bu 
hatlar taşıdıkları akışkanların fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak farklı şekillerde 
tasarımlanırlar. 
 
 
2.1. Boru Hatları ve Çevre 
 
Boru hatlarının seçiminde bunların bulunduğu çevre de önemli bir rol oynar. Bundan dolayı çevrenin 
incelenmesi uygun malzeme tipinin seçiminde önemli rol oynar ve boru hattı tasarımında dikkate 
alınmalıdır. 
 
Zemin: Jeotermal boru hatları jeotermal olarak aktif yerlerde döşenir. Örneğin, jeotermal olarak 
aşınmaya maruz olan bir yere mesnet yerleştirilirse, gelecekteki aşınma mesnetin temelini ortadan 
kaldırabilir. Göçme olayı bazan yavaş, bazan da anidir. Yer hareketleri çok yavaş olmakla beraber, 
borunun doğrultusunu bozarak, hattı tahrip edebilir. En önemli yer hareketi sismiktir.  
 
Atmosfer: Jeotermal alanlarda atmosferik ortam gaz ve kimyasallarla doludur. CO, CO2, H2S, ve NH3 
gibi gazların bazılarının suda çözülmesi zayıf asitler oluşturup, boru hatlarını etkileyebilir. 
 
Akışkanlar: Zemin ve atmosfer borunun dışını etkilerken, akışkanlar borunun içine tesir ederler. 
Kuyularda yüksek basınçta çözünmüş olarak bulunan gazlar, kuyu başlarında düşen basınçlar 
nedeniyle, açığa çıkarlar. Yüksek sıcaklık, su, gazlar ve jeotermal suyun içerdiği tuzlar korozif bir 
ortam yaratırlar. Ayrıca, kuyudan gelebilecek katı maddeler de erozyona neden olurlar. 
 
 
2.2. Yüksek Entalpili Sahalarda Boru Hatları 
 
2.2.1. İki Fazlı Akış Boruları: 
 
Bu tür akış, buhar ve suyun birlikte akmasıyla oluşur ve bu akışkan içinde rezervuardan gelen gazlar 
da bulunabilir. Bu akış kuyu içinde akışkanın yükselmesi sırasında basıncın doymuşluk basıncının 
altına düşmesiyle oluşabileceği gibi, rezervuardan kuyuya doğrudan iki fazlı geliş şeklinde olabilir. Bu 
akışla ilgili boru hattının özellikleri aşağıda verilmektedir: 
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• Akış esnasındaki basınç 30-40 bar ve akışkan entalpisi 1000- 1200 kJ/kg’ dır[1].  
• Akışkanın akış biçimi anüler, “slug” ve açık kanal şeklinde olabilir. Yatay boru hatlarında açık 

kanal akışı, düşey hatlarda ise anüler akış biçimi oluşacaktır. Düşey borularda iki fazlı akış 
önlenemiyorsa, seri halde düşey çıkışlar tasarımlanmalıdır[1]. 

• Tapa (slug) akış etkisini en alt düzeye indirmek için iki fazlı akışa ya yatay, ya da aşağıya doğru 
inişlere izin verilmelidir. Yukarı çıkma durumu olursa separatör kuyunun yakınına yerleştirilir[1]. 

• İki fazlı akış borusu olarak dikişsiz çekme boru kullanılmalıdır[1]. 
• Basınç kayıpları ve dinamik yükler yüksek olduğu ve aşınma sorunları öne çıktığı için mümkünse 

bu tür akışlardan kaçınılmalıdır. 
 
 
2.2.2. Sıcak Su Akış Boruları: 
 
Separatörden gelen buhara doymuş su taşıyan sistemlerde bulunur. Bundan ötürü düşük basınçlı 
sistemlerdir ve basınç kayıpları da daha azdır.  
 

• Akış esnasındaki basınçları 2-4 bar ve akışkan entalpileri 850 kJ/kg veya daha azdır[1]. 
• Buhara doymuş su taşıyan sistemlerde boruya zarar gelmemesi için, borudaki basıncın doyma 

basıncının altına düşürülmemesi gerekir. 
• Eğer boru hattı ile sıcak su yüksek kotlara taşınacaksa, ekonomik olması bakımından, boru hattı 

düşük kotlarda et kalınlığı daha fazla olan ve giderek azalan bir şekilde tasarımlanır. 
• Boru hattının aşağıya inmesi durumunda oluşan açık kanal biçimindeki akışta su akış hızı 1.2-2.4 

m/s aralığında olmalıdır[1]. Minimum akış eğimi “Chezy” denklemi[2]  ile, yaklaşık 3 m/s hızla akan 
tam akış ise “Darcy-Weisbach” [2]  denklemi ile sürtünme faktörü de “Colebrook” denklemi” [2]  ile 
hesaplanır. 

• Sıcak su boru hattındaki basınç kayıpları yaklaşık 0.5-1 bar/km olmalıdır[1]. 
• Tapa(Slug) akışı ve su darbesi tehlikesi olan bu hatlarda, bunların etkilerini azaltmak amacıyla 

sistemde gaz yastığı kapasitesi bulundurulması ve boruların spiral ark kaynaklı (kaynak 
randımanı=0.95) tipte olması gerekir[1]. 

• Bu boru hatlarının tasarımında kimyasal çökelme (kalsiyum karbonat ve/veya silika), erozyon ve 
su darbesi sorunları dikkate alınması gerekir.  

 
 
2.2.3. Buhar Akış Boruları: 
 
Buharın yüksek özgül hacmi nedeniyle, iki fazlı akışkan ve sıcak su boru hatlarına göre daha geniş 
çaplı olurlar ve taşıdıkları yoğuşmayan gazlar nedeniyle daha koroziftirler. 

 

• Korozif gaz ve su buharı içindeki suyun taşıdığı kimyasalları elimine etmek için, boru hattında 
“scrubbing line” adıyla anılan ve bu kimyasalları buhardan yoğuşturma yoluyla alan bir sistem 
oluşturulacaktır. Bu hattın uzunluğu etken olabilmesi için 300-400 m ve buhar akış hızı 25 m/s 
olması gerekir[1]. “Scrubbing” hattının çıkış tarafında separatörü sabit basınçta çalıştırmak ve 
buhar basıncındaki dalgalanmaların etkisini önlemek amacıyla, “Basınç Kontrol Vanası” 
yerleştirilir[1]. Bu kısmın ön ve arkasında basınç dalgalanmalarını yastıklayacak kadar boru hacmi 
olmalıdır. 

• Buhar hatlarında elektrik rezistans kaynaklı (kaynak randımanı=0.8) dikişli borular 
kullanılmalıdır[1]. 

• Boru hattındaki basınç kayıpları; separasyon basıncını düşürüp, daha çok buhar elde etmek için 
en alt düzeyde tutulur. Borudaki buhar akış hızı 30-40 m/s olmalıdır[1]. Boru hatlarındaki kayıpları 
hesaplamak etmek için “Darcy-Weisbach” denklemi[2], sürtünme faktörü de “Colebrook” 
denklemi[2]  ile hesaplanır. 

• Buhar boru hattı tasarımında korozyon toleransı, buhar ve “scrubbing” hatlarındaki akış hızları ve 
kayıplar dikkate alınmalıdır. 
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2.2.4. Tekrar-Basma Sistemleri: 
 
Bu sistemlerde separatör basıncından yararlanılmalıdır. Ayrıca, tekrar-basma kuyuları mümkünse 
topoğrafik olarak daha düşük kotlarda bulunanlardan seçilmeli ve yerçekimi etkisinden faydalanılarak 
pompalamaya gereksinim duyulmadan tekrar-basma uygulaması gerçekleştirilmelidir. 
 
 
2.2.5. Kondensat Tekrar-Basma Sistemleri: 
 
Yoğuşuk su (kondensat), kondensörlerde üretilen akışkandır. Kuyulardan gelen buharın yoğuşmasıyla 
elde edildiği için su içinde çözülen korozif gazlar ve çok az miktarda da olsa tuzlar içerir. Kondensat, 
kondensörün barometrik ayağından dışa aktığı için bir miktar da oksijen içerir. Buna soğutma 
kulesinden eklenen kimyasallar, akışkanın korozivitesini arttırır. Sıcak kuyularda ve rezervuarda 
kimyasal konsantrasyonu kontrol etmek için, asidik yapıdaki ve oksijen taşıyan kondensat, tekrar-
basma işleminde tercih edilecektir. Bu hatların tasarımında öne çıkan konu, anlaşılacağı gibi, 
korozyondur. 
 
 
2.3. Düşük Entalpili Akışkan Taşıyan Boru Hatları 
 
Doğrudan kullanımda jeotermal kaynak çoğu kez kullanıcıdan uzaktadır. Bu da jeotermal akışkanın 
taşınmasını gerektirir. Jeotermal su 100oC’ın altında veya bir miktar üzerinde olabilir. Bu nedenle boru 
hatları yüksek basınç taşımazlar. Bu hatlar yüksek entalpili sistemlerdeki sıcak su hatlarıyla aynı 
özellikleri taşırlar. Son sistemin seçiminden önce aşağıdaki faktörler[3] dikkate alınır: 
 
• Boru malzemesi, 
• Çözünmüş kimyasal maddeler, 
• Çap, 
• Döşeme yöntemi, 
• Sürtünme basınç kayıpları, 
• Pompalama gereksinimleri, 
• Sıcaklık, 
• Boru genleşmesi, 
• Servis çıkışları. 
 
 
2.4. Doğrudan Kullanım Dağıtım Boru Hatları 
 
Dağıtım sistemleri ısıl enerjiyi, üretim birimlerinden kullanıcıya sıcak su halinde taşırlar. Bu hatlar 
gömülü olarak açılan kanalların içine döşenirler. Boru hattının seçiminde aşağıdaki koşulların[3] 
sağlanması beklenir: 
 
• Yüksek ısıl verimlilik, 
• Nemden korunma, 
• Korozyon korunması, 
• Güvenilirlik, 
• Döşenmesinin ekonomik olması. 

 
3. BORU HATTI TASARIMI 
 
3.1 Boru Hattı Tasarımını Etkileyen Parametreler 
 
Boru hatlarının tasarımı, boru hattının tipine göre de değişmektedir. Tasarımı etkileyen parametreler[1] 
aşağıda verilmektedir:  
 
 



   ________________________________________  495  _______ 
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
 

İki Fazlı Hatlar: 
 
• Yüksek Basınç, 
• Olası tapa akışı(slug flow) dolayısıyla oluşan dinamik yükler, 
• Erozyon, 
• Korozyon, 
• Minimum basınç düşümü, 
• Doğru akışkan hızı ve boru eğimi seçimiyle istenen akış rejimi. 
 
Buhar Hatları: 
 
• Korozyon toleransı, 
• “Scrubbing” hızı, 
• Hat basınç kayıpları 
 
Sıcak Jeotermal Su Hatları: 
 
• Katı madde gelişi dolayısıyla erozyon, 
• Derişimi artan kimyasallar dolayısıyla korozyon, 
• Kalsiyum karbonat veya silika doymuşluğu nedeniyle çökelme, 
• İki faza geçişi ve dolayısıyla tapa(slug) akışı önlemek için basıncı doymuşluk basıncı üzerinde 

tutma, 
• Yüksek hidrostatik basınç, 
• Su darbesi ve tapa akışından doğan yüksek dinamik yükler.  
 
 
3.2. Boru Hattı Tasarımında Dikkate Alınması Gereken Parametreler ve Hususlar 
 
Yukarıdaki etmenleri de dikkate alan tasarım parametreleri, aşağıdaki kategorilerde incelenmelidir: 
 
3.2.1. Standartlar  
 
Boru tasarımı için ANSI B31.1, B31.3[4], malzeme için ise A 53-B, A 106-B ve API 5L-B[5] standartları 
kullanılacaktır. Jeotermal enerji tesisleri inşasında kullanılan boru malzemeleri alanında geliştirilmiş 
TSE standardı mevcutsa, tasarımda dikkate alınacaktır. Kondensat hatlarında tercih edilen paslanmaz 
çelik için AISI 304, AISI 316L veya AISI 316L kullanılmakla beraber, AISI 304 malzemede erken 
arızalar gözlenmiştir. Flanj ve Vana Standartları: Flanj standardı 24 inç çapa kadar ANSI B16.5[6] 
olacaktır. Çapı 26 inç ve daha büyükler için ANSI B16.47 standardı uygulanacaktır. Vana standartları 
da flanj standartları ile aynı olacaktır.  
 
 
3.2.2. Basınç ve Sıcaklık Koşulları 
 
Tüm boru hatları değişik hizmetler için koşulları değişen vakumdan ve en yüksek karşılaşılacak 
basınca göre tasarımlanmalıdır. Aşağıda değişik akışkanlara göre basınç koşulları verilmektedir. 
 

• İki Faz : Kuyudan ayrılma  vanasına kadar 60-80 bar, buradan itibaren de, basınç emniyet 
düzeneği ile korunduğu için 20 bar olmalıdır[1]. 

• Buhar : Normal olarak 15 bar, düşük basınç buhar hatlarında ise 7 bar olmalıdır[1]. 

• Sıcak Su : Bu hatlar sıcak suyun doymuşluk durumuna ve kuyudan geliyorsa, pompa basıncına 
göre alınır. Tekrar-basma kuyularında ise kullanılacak basınç, tekrar-basma basınç tasarımına 
bağlı olur. Basıncı yükselme olasılığı olan tekrar-basma kuyu başlarına çabuk tepki veren yalıtım 
vanası ve patlama diski takılmalıdır. 
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3.2.3. Boru Çapları  
 
Boru çapları esas olarak akışkanın basınç  ve hızı yanında sermaye maliyetine göre belirlenir. Düşük 
hızlar basıncı düşürürken maliyeti arttırır, yüksek basınçlar ise yatırım maliyetini düşürürken. İşletme 
maliyetini arttırır. Bu nedenle bir optimizasyon çalışması yapılmalıdır. 
 
 
3.2.4. Et Kalınlığı  
 
Borunun basınç kapasitesi, çapı, korozyon toleransı ve imalat toleransı(±%12.5)ve boru tipi bilindikten 
sonra et kalınlığı ASME 31.1 ve 31.3’te[4] verilen aşağıdaki formülle hesaplanır: 
 
t = (P.D) / [2 (S.E +P.Y] (1) 
 
Burada: t =Borunun et kalınlığı, S= Müsade edilen tasarım gerilimi, 
 P=İç basınç, E= Kaynak randımanı, 
 D=Borunun iç çapı Y= Malzeme faktörü. 
 
 
3.2.5. Boru Açıklığı  
 
Boru hattında desteksiz olan açıklık ne kadar fazla olursa o kadar tasarruf yapılabilir. Bunu kontrol 
eden en önemli parametre, borunun periyodik yüklere tepkisidir. Boru açıklığının doğal frekansı, sismik 
ve rüzgar yükünün rezonans frekansına karşı kontrol edilir. Bu frekans, büyük sorunları önlemek için 
sismik ve rüzgar frekanslarından büyük olmalıdır. Normal olarak olayı sismik kontrol eder ve tipik 
sismik periyod 0.1 sn’dir[1]. Boru açıklığı, izin verilen eğilme gerilmesi ve sapmaya karşı da kontrol 
edilmelidir.  
 
 
3.2.6. Boru Sabitleyicileri ve Mesnetler  
 
Sabitleyiciler: Çeşitli yükler altında boruyu yere güvenli bir şekilde bağlamak için kullanılırlar. Bu 
amaçla rijit ve esnek sabitleyiciler kullanılır. Sabitleyici pozisyonları, ısıl genleşme dolayısıyla oluşan 
sabitleyici kuvvetleri birbirini nötrleyecek şekilde belirlenir.  
 
Mesnetler: Bunlar belirlenen aralıklarla boruyu taşımak üzere kullanılırlar. Değişik mesnet tiplerinin 
kullanım yerleri aşağıda verilmektedir: 

 
• Düşey destek için Y tipi mesnet kullanılır. 
• Yanal hareketleri sınırlamak için kılavuz (Guide) mesnetler kullanılır. 
• Eksenel hareketi engellemek için Y ve kılavuz mesnetlerle birlikte hat durdurucu (Line stop) 

mesnetler kullanılır. 
• Kuyu başlarının uzamasına karşın, yüzey donanımlarını koruyabilmek amacıyla ve boruya destek 

için, yukarıya doğru sabit kuvvet sağlayan sabit yük desteği (constant weight support) kullanılır. 
• Sismik ve dinamik yüklerin önemli olduğu yerlerde bunları sönümlemek amacıyla şok emiciler 

(shock absorber) kullanılır. 
 
 
3.2.7. Boru Hattı Güzergahı  
 
Boru hattı güzergahının yerleştirilmesi aşağıdaki sistematikle gerçekleştirilir: 
 
• Sahanın coğrafik özelliklerini ortaya çıkarmak için hava fotogrametresi uygulanır. Kontr 

haritalarıyla birlikte bir ön güzergah ile üretim donanımlarının yer seçimi yapılır. 
• Boru hattındaki iki fazlı akışkan ve sıcak su taşımaya göre gelebilecek geometrik sınırlamalar 

dikkate alınır. 
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• Boru hattı güzergahı analitik ve inşaat işlerini azaltacak ve dolayısıyla da maliyeti düşürecek 
şekilde seçilir. 

• Ön seçimi yapılan hat üzerinde bir ön gerilim analizi çalışması yapılmalı ve genleşme dirsekleri ile 
sabitleyicilerin yerleri belirlenmelidir. 

• Belirlenen bu hat üzerinde topoğrafik çalışma yapılır ve son aşama olan inşaat için projeler 
hazırlanır. 

 
3.2.8. Boru Hattı Gerilim Analizi  
 
Bu analiz, birincil olarak borunun çeşitli yükler altında aşırı gerilmeye maruz kalmamasını sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilir. İkincil olarak da, uygun bir mesnet sistemi tasarlanabilmesi için, mesnet ve 
sabitleyiciler üzerine gelen maksimum kuvvet ve momentleri belirlemek amacıyla yapılır. Boru hattı 
gerilim analizi yapılırken aşağıdaki parametreler ve hususlar dikkate alınır: 
 
Boru gerilimleri: Borularda oluşması olası gerilimler aşağıda verilmektedir; 
 
• Basınç ve vakum dolayısıyla oluşan teğetsel ve çevrel gerilmeler uygun boru et kalınlığını 

belirlemek için kullanılır. 
• Sıcak borudaki eksenel gerilmeler dinamik, sismik, rüzgar, eğilme gerilmesi, basınç ve ısıl etkiler 

dolayısıyla oluşacaktır. Kaynak sıcaklığı ve borunun basınç sınırları dikkate alınarak izin verilebilir 
gerilmeleri hesaplamak amacıyla analiz gerçekleştirilir. 

• Ara sıra oluşan yükler(sismik ve rüzgar) için, izin verilebilir yüklere yaklaşık %20’lik bir ekleme 
yapılır. 

 
Esneklik: Boru hatlarında esnekliğin sağlanması için aşağıdakilerin gerçekleştirilmesi gerekir: 
 
• Boru hattı esnekliği, ısıl genleşmeye izin verecek ve sismik yüklere dayanacak şekilde tasarlanır. 
• Boru hattı yönünün sık, sık değiştirilmesi, genleşme dirsekleri, Z ve L dirsekleri ile sağlanır. 
• Genleşme dirseklerinden yatay olanı sıcak su ve iki fazlı akışkan, düşey olanı ise sadece buhar 

hattı için kullanılır. 
• Basınç altında uzayan ve daralan körüklerden oluşan kompensatörler çökelme riski dolayısıyla 

sıcak su ve iki fazlı akışkan hatlarında değil, buhar hatlarında kullanılır. Eksenel kompensatörler 
eksenel hareketleri telafide, “gimbal” tipleri ısıl hareketleri herhangi bir yönde telafide ve açısal 
kompensatörler de sadece açısal hareketleri telafide kullanılırlar. 

 
Mesnet ve Sabitleyici Yerleri: Bu yerlerin tespitinde aşağıda belirtilenlerin dikkate alınması gerekir: 
 
• Maksimum boru aralığı seçilerek mesnet sayısı mümkün olduğu kadar az tutulur. 
• Her bir dirsek yerine bir mesnet yerleştirilir. 
• Arazide kompensatörsüz bir sistemde, yaklaşık her 150-200 m de bir sabitleyici yerleştirilir[1]. 
• Kompensatör taşıyan bir sistemde, sabitleyiciler yaklaşık her 250-300 m de bir yerleştirilir[1]. 
• Mesnet ve sabitleyici üzerindeki ters döndürme etkisini azaltmak ve dolayısıyla maliyeti düşürmek 

için borular yere yakın olarak yerleştirilir. 
 
Analiz Yöntemi: Boru hattındaki gerilim analizi sonlu elemanlar yöntemiyle yapılmalıdır. Gerilim 
analizi[1] aşağıdaki yük durumlarını dikkate alınmalıdır: 
 

1. Yerçekimi + Basınç + Isıl, 
2. Boru hattının genel yönüne dik yönde rüzgar ve sismik yükler + 1. şıktaki yükler. 
3. Boru hattının yönündeki sismik yük + 1. şıktaki yükler. 
4. 2. ve 3. şıklardaki sismik ve rüzgar yükleri ters yönde etkili. 

 
Yükler yerçekimi, basınç, ısıl ve sismik veya rüzgar sırasıyla uygulanmalıdır. 
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4. BORU HATTI MALZEMESİ 
 
Jeotermal uygulamalarda akışkanın dolaştığı iç ortam ile dış çevre(jeotermal kaynağın emisyonları ile 
etkilenen atmosferik koşullar) agresiftir. Kullanılan donanımların tabi olduğu tüm koşullara uygun 
malzeme bulmak kolay olmaz. Bu nedenle, belli bir malzemenin artıları ve eksileri dikkate alınarak 
seçim yapılır. Jeotermal enerji üretim donanımları malzemesinin seçiminde aşağıdaki faktörler dikkate 
alınacaktır: 
 

• Korozyon,  
• Erozyon, 
• Haddeden çekilebilme özelliği ve mukavemet, 
• Isıl genleşme ve ısıl iletkenlik, 
• Bulunabilme, 
• Maliyet verimliliği. 
 
 
4.1. Boru Malzemesi: 
 
Uygulama alanına bağlı olarak, akışkanın basınç ve sıcaklığına mukavemet edecek, korozyon ve 
erozyona dayanıklı, deformasyona karşın esnek olacaktır. Borular genelde ANSİ V31.1 ve B31.3[4] 
standartlarına göre tasarımlanmalıdırlar. Uygulama alanlarına göre aşağıdaki malzemeler 
kullanılmalıdır. 
 
 
4.1.1. İki Fazlı Akış Hatları:  
 
• Malzeme esnek, basınca (20-30 bar) ve ısıl genleşmeye karşın dayanıklı olmalıdır[1].  
• İki fazlı akış borusu olarak dikişsiz çekme boru kullanılır. 
• Oksijen taşımadığı için(kuyudan gelen ve separatöre giden) korozyon sorun olmamakla birlikte 

asidik ortam bulunması durumunda korozyon gözlenmelidir. 
• PH nötr ise, API 5L[5] cins B, A106 cins B veya A53 cins düşük karbon çelikleri, korozyon 

toleransı bırakmak kaydıyla, genel olarak kullanılır. 
• Asidik akışkanların bulunması durumunda korozyona dayanıklı alaşımlar kullanılabilir. Ancak, 

bunların maliyeti projeyi ekonomik olmaktan çıkarabilir. 
 
 
4.1.2. Buhar Boruları 
 
• Malzeme esnek, basınca (12 bar) ve ısıl genleşmeye karşın dayanıklı olmalıdır[1]. 
• Bu hatlarda elektrik rezistans kaynaklı dikişli (kaynak randımanı=0.8) [1] borular kullanılır. 
• İki fazlı akışkanda olduğu gibi düşük dereceli karbon çeliği kullanılır. 
• Eğer buhar içinde az miktar dahi H2S varsa, boru iç çeperlerinde FeS filmi oluşturacağı için 

koruyucu bir tabaka oluşur. Bununla birlikte, çok kuru kuyularda bu film tabakası erozyona uğrar 
ve oyuk tipi korozyon oluşabilir. Bundan ötürü, boru et kalınlığı olması gerekenden daha fazla 
seçilerek korozyon toleransı verilmelidir. 

• “Scrubing” hattında yoğuşan su içindeki CO2 ve H2S gibi gazlar asidik ortam yaratırlarsa da 1 ppm 
lik silika varlığı önleyici etki yapar[1]. 

 
 
4.1.3. Sıcak Su Boruları: 
 
• Malzeme esnek, basınca ve ısıl genleşmeye karşın dayanıklı olmalıdır. 
• Yine düşük dereceli karbon çeliği kullanılır. 
• Borular spiral ark (kaynak randımanı=0.95) [1] kaynaklı tip olabilir. 
• Separatörden gelen sıcak su hattındaki su içindeki kimyasalların derişimi arttığından ve suyun 

kimyasına bağlı olarak kalsit ve/veya silika çökelme olasılığı vardır. Bunlar korozyonu önlerlerse 
de, boru çapını küçültürler. Bu nedenle, tekrar-basma hatlarındaki boru çapları normalden daha 
büyük seçilmelidir. 
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4.1.4. Buhar Kondensat 
 
• Sıcaklığı 40oC olan ve oksijen taşıyan bu su korozif olduğu için düşük dereceli karbon çeliği 

kullanılması durumunda korozyon toleransı oldukça büyük seçilmelidir. 
• Paslanmaz çelik kullanılması tercih edilmelidir. 
• Sıcaklığı 40oC ve basıncı atmosferik basıncın biraz üzerinde olan, soğutma suyu hattında 

güçlendirilmiş cam yününden yapılmış borular kullanılması tercih edilmelidir. Soğutma kulesinden 
alınan su basınç altında kondensöre pompalandığı için, paslanmaz çelik boru kullanılır. 

• Kondensat suyunun tekrar-basma hattında ya korozyon toleransı büyük tutularak karbon çeliği, ya 
da paslanmaz çelik kullanılır. 

 
 
4.1.5. Doğrudan Kullanımda Sıcak Su Boruları  
 
Hem metalik, hem de metalik olmayan borular doğrudan kullanımda uygulama yeri bulur. Karbon çeliği 
en fazla kullanılan metalik boru cinsi olup, makul hizmet hayatı vardır. Metalik boruların çekiciliği, 
öncelikle bu malzemenin sıcaklığı idare edebilme yeteneğidir. Bunun yanında tesisat döşemesinin 
çalışanların alışkanlıklarına uygun gelmesi de bir avantajdır. Kullanılan malzemeler aşağıda 
verilmektedir: 
 
Karbon Çeliği: 0.64 cm’den 183 cm ‘nin üzerine imalatı yapılır. Kaynakla veya dişlerle birbirine 
bağlanır. Gömülü hatlarda tüm bağlantılar kaynaklanır. ”Epoxy”-astarlı borular için bir tür mekanik 
bağlantının kullanılması, kaynağın astar malzemesini bozmaması için gereklidir[3]. Genel olarak, 
merkezi ısıtma sistemlerinde, standart olarak Schedule 40 ve yüksek basınçlı sistemlerde, çok 
dayanıklı olarak Schedule 80 kullanılan tiplerdir[3]. Korozyon çelik borularda önemli olduğu için, 
korozyon toleransı dolayısıyla da Schedule 80 seçilebilir. Bu borular gömülürlerse ya uygun koruyucu 
malzeme ile sarılmalı, ya da katodik koruma altına alınmalıdır. Hem yüzey, hem de gömülü boru 
hatlarında genleşme toleransı bırakılmalıdır. Bu tolerans genelde yüzeyde “loop”lar vasıtasıyla 
yapılırken, gömülü hatlarda kompansatörler tarafından yapılması uygun olur. 
 
Yumuşak Demir: Karbon bileşeninin şekil farkı dışında, dökme demire benzerdir. Ancak, bu küçük 
fark daha fazla mukavemet, esneklik ve işlenebilirlik sağlar. Korozyona dayanıksız olduğundan hem 
içerden, hem de dışardan izole edilmelidir. Bağlantılarda özel nem korumasına gereksinim vardır. 
İçeriden çimento (66oC) ve kömür zifti(50oC) ile astarlanır. Bunlar kullanılmadığı taktirde hizmet 
sıcaklığı 100oC’tır. Et kalınlığı fazla seçilirse, korozyona rağmen, uzun müddet kullanılabilir. Çimento 
ve asbest’ten yapılmış borularla fiyat konusunda rekabet edebilir. 
 
Fiberglas (RTRP): Fieberglas borular RTRP (reinforced thermosetting resin pipe) ve FRP (fiberglas 
reinforced plastic) olarak tanımlanırlar ve epoksi-reçine ve poliester-reçine gibi iki malzemeden imal 
edilirler. Jeotermal uygulamalarda epoksi-reçine, epoksi gömlekle kullanılır. Hem epoksi-reçine, hem 
de epoksi-poliester sistemleri 150oC’a kadar kullanılabilirler[3]. Yüksek sıcaklıklarda bu tür borularda 
yüksek basınç tutularak, iki faza geçiş önlenmelidir, çünkü buhar RTRP sistemlerini tahrip edebilir. 
Fiberglas borular 5 cm çaptan büyük olarak imal edilirler. Eğer kullanılacaklarsa, yan dallar için başka 
cins boru kullanılması gerekir. Bağlantılarında, ekonomisine göre, mekanik sistemler veya 
yapıştırıcılar (adhezifler) kullanılabilir RTRP malzemenin eksenel genleşmesi çeliğin iki katı olmasına 
rağmen, eksenel modülü düşük olduğundan, çeliğin aynı koşullardaki genleşmesinin ancak %3-5’i 
kadar genleşir[3]. Bundan ötürü, yer altında 1 m kadar derinde gömülü olduklarında üstteki toprak 
yeteri kadar kısıtlama sağladığından, itme bloke edilirse, özel önlemler alınması gerekmez[3]. Yerüstü 
döşemelerde ise en ekonomik yöntem yön değiştirmektir.  
 
Polivinil Klorür (PVC): PVC düşük sıcaklıkta kullanılan (maksimum 60oC) rijit termoplastik bir 
malzemedir. 1.3 cm ile 30.5 cm arasında imal edilirler. Çelik gibi Schedule 40 ve Schedule 80 tipleri 
bulunur[3]. Çoğu uygulamalarda Schedule 40 yeterli olabilir. Yüksek sıcaklıklı, askıda olan sistemlerde 
Schedule 80 tipi kullanılır. “Chlorinated PVC” (CPVC), 100oC’a kadar kullanılabilen bir malzemedir[3]. 
Ancak, bu sıcaklıkta basınca dayanıklığı azalır. Bağlantılarda solvent kaynağı kullanılır. 
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Polietilen (PE): Esnek bir malzeme olan PE’den 1.3 cm ile 107 cm çapında boru imal edilir. 
maksimum hizmet sıcaklığı 60-66oC’tır[3]. Çok yüksek moleküler ağırlıklı/yüksek yoğunluklu PE düşük 
basınçlarda 79oC’a kadar kullanılabilir[3]. Bu koşullar altında et kalınlığı gereksinimleri maliyet 
avantajını ortadan kaldırır. Bazı Avrupa merkezi ısıtma sistemleri ”cross-linked” PE ürünlerini 10 cm 
çapa kadar kullanmaktadırlar. Bu malzeme yaklaşık 5.8 bar’da 90oC’a kadar kullanılabilir[3]. 
 
Sekonder Devre Dağıtım Hatları: Yüksek sıcaklıklı sistemler için esas olarak kullanılan malzeme 
taşıyıcı çelik,  koruyucu plastik kaplama (PE, PVC) ve poliüretan köpük yalıtımla birlikte prefabrike 
plastik kanaldır.  Sıcaklığı 100oC’ın altında olan boru hatları için önyalıtımlı çelik veya güçlendirilmiş 
fiberglas plastik (FRP) kullanılırken, maksimum sıcaklığı 90oC olan hatlarda hem “polybutene”, hem de 
polietilen ön yalıtımlı boru olarak kullanılır[7].  
 
Dağıtım hatları sıcaklıkla genleştiği için boru ya “genleşme loop’u” veya kompansatör kullanılmalıdır. 
Kompansatörler maliyeti düşürürler. 
 
Merkezi ısıtma sistemleri için en yeni teknolojik gelişim, esnek enerji dağıtım kanallarıdır. Bu sistemler 
maliyeti düşürürler. Hem metalik, hem de metalik olmayan taşıyıcı boru sistemleri mevcuttur. Bu 
sistemler çok çabuk döşenirler, hat 100 m’den uzun olup bağlantı ve dirsek sayısını düşürür, 
kompansatöre gereksinim kalmaz, ve engeller etrafında kolayca dolaşılabilir. Şimdilerde bu sistemler 
110 cm çapa kadar mevcut olup, 130oC’a kadar sıcaklıklara dayanmaktadırlar[7]. Ancak, sisteme 
gözeneklerden oksijen sızması, sistemin diğer elemanlarında (ısı değiştiricisi vb.) korozyona neden 
olabilir. 
 
 
4.1.6. Vana Malzemesi 
 
Vana malzemesi boru malzemesine benzemekle birlikte, vana düzeneğindeki hareketli parçalarda 
genleşme, yüksek aşınma dayanıklılığı, korozyona dayanıklılık gibi hususlar için çok çeşitli 
malzemeler kullanılmaktadır. Tüm bu sorunlar vana içinde aşağıda işaret edilen çeşitli malzeme 
kullanımını gerektirir; 
 

• Vananın gövdesi çelik dökme ve dövme proseslerine uygun malzemeden olmalıdır. Vana için 
kullanılan çelik malzeme projedeki işletme sıcaklığına dayanıklı olmalıdır. 

• Jeotermal uygulamalarda yüksek krom çeliği(%13 Cr) vana düzeneğindeki birçok parça için 
uygundur. 

• Vananın lastik aksamları da işletme sıcaklığına dayanıklı olmalıdır. 
• Vana işletme basıncında kaçak yapmayacak şekilde tasarlanır. 
• Vana yatakları aşınmaya yüksek derecede dayanıklı olan “Stellite 6” (kobalt bazlı alaşım) 

malzemesi ile kaplanır. Büyük vanaların aynı malzemeden değişebilir yatakları olmalıdır. 
 
 
4.1.7. Kompansatör 
 
Boru hatlarında borularla birlikte ısıl genleşmeyi telafi etmek için kullanılırlar.  
 

• Ana malzemeleri borularınki ile aynıdır. 
• Körükler, esneklik vermesi için daha ince malzemeden yapılır. Malzeme yüksek dayanıklılıklı, 

sünek, haddeden çekilebilir (ductile), erozyon ve korozyona mukavim olmalıdır. Nikel bazlı alaşım 
olan Inconel 625 tercih edilir[1]. 

 
4.2. Malzeme Testi 
 
Jeotermal sahaların geliştirilmesi zaman aldığı için jeotermal çevreye uygun malzeme seçimi bu süreç 
içinde test edilerek yapılır. Korozyon testi malzeme seçimi ve geliştirilmesinde en iyi yol göstericidir. 
Basit korozyon testi aşağıdaki malzemeden kupon kullanarak gerçekleştirilir: 
 

• API 5L[5] cins A ve B, A106 cins A ve B veya A53 cins A ve B gibi yumuşak boru malzemesi. 
• Ostenitik paslanmaz çelik ANSI 316. 
• Ferritik paslanmaz çelik ANSI 410. 
• Diğer malzemeler. 
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5. JEOTERMAL ENERJİ BORU HATLARINDA YALITIM SİSTEMLERİ 
 
Jeotermal sahalarda boru hatları ve separatörlerin gerektiğinde ısıl yalıtımı yapılır. Isı yalıtımında; 
yalıtım malzemesi, kaplama malzemesi, kaplamanın çalışma koşulları ve yalıtım sistemleri aşağıda 
belirtilenler arsından seçilir. 
 
 
5.1 Yalıtım Malzemesi: 
 
Yalıtım malzemesi yalıtım ve onu kaplayan kaplama malzemesi olarak aşağıda dikkate alınmaktadır. 
 
 
5.1.1. Isı Yalıtım Malzemeleri; 
 
• Lifli, hücreli mineraller : Alümina, asbest, cam, perlit, silika, vermikülit ve cüruf. 
• Lifli, hücreli organikler : Kamış, pamuk, tahta, mantar. 
• Çimento : İzolasyon yapıcı. 
• Hücreli organik plastikler :Lastik, “polystrene”, “polyisocyanate”, “polyisocynurate”, “polyvinyl 

acetate” 
• Isı yansıtan metaller  : Aluminyum, nikel, paslanmaz çelik. 
 
5.1.2. Kaplama Malzemeleri; 
 
Isı yalıtımı; su ve proses akışkanlarının girmesi, mekanik hasar, köpük malzemesinin ve  morötesi 
ışınların bozması gibi etkilerden korumak için kaplanacak şekilde tasarım yapılmalıdır.  
 
• Kaplayıcı     : Boya, asfaltik, reçine, polimer malzeme. 
• Membran     : Metal film, plastik film, 
• Metal Levha : Metal veya plastik malzeme. 
 
 
5.2. Kaplamanın Çalışma Koşulları; 
 
• Sistem 2oC altında çalışıyorsa buhar geçişini geciktirmek için kaplama sızdırmaz halde 

tasarımlanmalıdır. 
• 2o–27oC arasında yüzeyde yoğuşmayı önlemek için buhar geçişi geciktirilir. 
• 27oC üzerinde su girişi engellenir ve nemin kaçışına izin verilmesi gerekir. 
 
Isı kaybını önledikleri, daha az bakıma gereksinim duyulduğu ve daha uzun ömürlü oldukları için metal 
kaplama kullanımı tasarımda öngörülmelidir. Ancak, diğer ekonomik ve teknik değerlendirmeler de göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
 
 
5.3. Yalıtım Sistemleri: 
 
• Yalıtım malzemesi ve kaplama ısı yalıtım sistemini oluştururlar. Bileşenlerin seçimi kullanılan 

sistemi oluşturur. 
• Donma noktası altında çalışan sistemler düşük buhar basıncına sahip oldukları için atmosferdeki 

nem yalıtım sistemi içine itilecek, sıcak sistemlerde ise tam tersi olacaktır. Tasarımda bu husus 
dikkate alınır. 

• Orta ve yüksek sıcaklıklı sistemlerde normal olarak hücreli veya lifli malzeme kullanılmalıdır. 
• Kalsiyum silikat, hücreli cam, cam yünü ve mineral yünü yangın riski olan yerlerde kullanılır.  
• Yeraltı sistemlerini kuru tutmak güç olduğu için metal yüzeyine önleyici kaplama kullanılır. 
• Boru tasarımında yalıtım kalınlığı ve tipi dikkate alınacak ve toleranslar ona göre ayarlanır. Bu 

durum özellikle mesnet ve  yapısal standartlar için önemlidir. 
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• Ülkemizde bol miktarda bulunan perlitin yalıtım malzemesi olarak kullanımı tercih edilmelidir. 
• Çalınma tehlikesi varsa, genelde kullanılan alüminyum kaplama yerine güçlendirilmiş cam elyafı 

kullanılmalıdır. 
• Yalıtım sistemi seçimi için ekonomik değerlendirmeler yapılmalıdır. 
 
 
5.4. Ön Yalıtımlı Boru Sistemleri: 
 
Merkezi ısıtma sistemlerinin çoğunda yalıtıma gereksinim vardır. Bu yalıtım ya sahada yapılır, ya da 
ön yalıtımlı borular kullanılır. Ön yalıtımlı sistem, bir taşıyıcı boru, yalıtım ve kaplama malzemesinden 
ibarettir. 
 
“Polyurethane” yalıtım malzemesi olarak uygulanır. Taşıyıcı çelik boru için FRP, PB (polybutylene), 
PE, ve PVC kaplama malzemesi olarak kullanılırlar. En çok PVC kullanılır. Fiberglas kaplama fiberglas 
taşıyıcı malzeme için kullanılır. Fiberglas dışında tüm kaplama sistemleri yalıtımı nemden korumak için 
lastik sızdırmazlık elemanı kullanırlar[7]. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
1. Jeotermal enerji doğrudan ve dolaylı uygulamalarında kullanılan boru hatları incelenmiştir. 
2. Bu boru hatlarındaki çeşitli akışkanların akış rejimleri ve koşulları anlatılmıştır. 
3. Boru hattı tasarımında dikkate alınması gereken parametre ve koşullar verilmiştir.  
4. Jeotermal boru hatlarında kullanılan boru malzemesi tanıtılmıştır. 
5. Jeotermal boru hatlarında yalıtımın yapılışı ve uygulanan malzeme anlatılmıştır. 
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JEOTERMAL BÖLGE ISITMASI DAĞITIM SİSTEMLERİNİN 
GENEL ESASLARI 

 
 

Serhan KÜÇÜKA 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Jeotermal bölge ısıtması dağıtım sistemlerinin tanıtımı yapılarak, yatırım ve işletme aşamasında 
gözönüne alınması gereken seçenekler belirtildi. Açık ve kapalı dağıtım devrelerinin ve bina içi kontrol 
sistemlerinin, jeotermal akışkanın kullanılabilirliğine olan etkileri tartışılmış ve sonuç olarak, işletme 
aşamasında bazı önlemlerin alınması ile mevcut sistemlerden daha üst kapasitelerde yararlanmanın 
olanaklı olduğu gösterilmiştir. 
 
 
 
1. GİRİŞ 

 
Jeotermal enerji yerkabuğu içindeki büyük miktarda enerjinin yeryüzeyine ulaşması ile açığa çıkan ısı 
enerjisidir. Yerkabuğunun derinliklerinden yeryüzeyine doğru büyük bir enerji akışı olmakla birlikte, 
teknik ve ekonomik sınırlamalar nedeniyle bu enerjinin ancak çok küçük bir bölümü kullanılabilir 
düzeydedir. Günümüzde yararlanılan jeotermal enerji kaynakları, yeryüzeyinden yaklaşık 2000 m 
derinliğe kadar olan bölgelerden su veya buhar üretimi ile sınırlıdır.  Yerkabuğundaki her sıcak bölge, 
jeotermal enerji üretimi için uygun olmayıp, bu enerjinin yeryüzeyine ulaşması için taşıyıcı akışkan 
olarak suyun dolaşımını sağlayacak jeotermal koşulların oluşması gereklidir. 
 
Bu şartları sağlayan jeotermal enerji sahaları yeryüzü üzerinde sınırlı bölgelerde bulunmaktadır. 
Ülkemiz bu açıdan zengin bir potansiyele sahip olup, yapılan araştırmalarda bugüne kadar toplam ısıl 
üretim kapasitesi 2420 MW olan 600’den fazla jeotermal kaynak belirlenmiştir. MTA’nın 
araştırmalarına göre ülkemizin muhtemel jeotermal potansiyeli 31500 MW’dır [1]. 
 
Yurdumuzda mevcut jeotermal kaynakların büyük bir kısmı, 150°C ve altındaki sıcaklıklarda su üretimi 
yapılan düşük entalpili sahalardır. Bu nedenle jeotermal enerjinin kullanımı başta bölge ısıtması, 
seracılık ve kaplıcalar olmak üzere elektrik üretimi dışındaki alanlarda yoğunlaşmıştır. Türkiye, toplam 
820 MW kurulu kapasite ile, jeotermal enerjinin doğrudan kullanımında ABD, Çin ve İzlanda’dan 
sonra, dördüncü sırada gelmektedir. Bu kapasitenin 327 MW’ı, balneolojik (kaplıca) amaçla 
kullanılmaktadır. 493 MW’ı ise, konut ve sera ısıtılması kurulu kapasitesi olup, yıllık ortalama 0.44 
kullanım oranı ile 1.9*109 kW-saat enerji üretilmektedir [2]. Bu miktar, Türkiye’nin genel enerji tüketimi 
içinde %0.1 gibi bir orana karşılık gelmektedir. Ancak sağladığı konfor, ucuzluk, yerli bir kaynak ve 
temiz enerji olması nitelikleri ile, jeotermal enerji bulunduğu yerlerde gözardı edilmemesi gereken bir 
enerjidir. 
 
 
 
2. ÜLKEMİZDE JEOTERMAL ENERJİNİN BÖLGE (ŞEHİR) ISITMASINDA KULLANIMININ 
MEVCUT DURUMU 
 
Türkiye’de, jeotermal enerjinin konut ısıtılmasında kullanım durumu, tablo-1’de özetlenmiştir [2]. 
Tablonun incelenmesinden anlaşılabileceği gibi, 57°C’a kadar düşük sıcaklıklı sahalar, konut 
ısıtılmasında başarı ile kullanılmaktadır. Kırşehir uygulamasında, pik yük kazanının ısıtma sezonu 
süresinde yaklaşık 15 gün devrede kaldığı  bildirilmiştir [3].   
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Tablo-1 Yurdumuzda Kurulu Jeotermal Bölge Isıtma Sistemleri [2] 

Yer İli Kaynak 
Sıcaklığı 

Kurul 
Tarihi 

Bölge 
Gidiş/dön 
sıcaklığı2 

Ücret 
sist. 

Konut 
Sayısı Açıklamalar3 

Gönen Balıkesir 80°C 1987 - 

TL
/m

2  -y
ıl 

(s
bt

 .ü
c.

) 
 

3400  çelik boru, 2 devreli 

Simav Kütahya 120°C 1991 65/50°C 3200 
2 devreli CTP, sistem 3 

devreli olarak çelik boru ile 
yenileniyor  

Kırşehir1  54-57°C 1994 48/42°C 1800 Çelik boru, 2 devreli  
Kızılcaha. Ankara 80°C 1995 - 2500 Çelik boru, 2 devreli 
Balçova İzmir 115°C 1996 85/60°C 10000 Çelik boru, 3 devreli 
Kozaklı Nevşehir 90°C 1996 - 1000 Çelik boru, 2 devreli 
Afyon  95°C 1996 60/45°C 4500 Çelik boru, 3 devreli 

Sandıklı1 Afyon 70°C 1998 70/40°C 1600 2 devre, jeoter. devre CTP, 
bölge devresi çelik 

Diyadin Ağrı 70°C 1999 - 400 Çelik boru, 3 devreli 
 1 Pik yüklerde yardımcı ısıtma kazanı kullanılmaktadır. 
 2  Bölge devresi gidiş/dönüş sıcaklıkları bilgisi ilgili işletmeden tlf’la alınmıştır. Ortalama bir değerdir. 
 3  2 devreli sistemde, jeotermal ve bölge dağıtım devreleri, 3 devrelide ise jeotermal, bölge ve bina 

dağıtım devreleri birbirinden ısı değiştirgeçleri ile ayrılmıştır.  
 
 
 
 
3. JEOTERMAL BÖLGE ISITMASI DAĞITIM SİSTEMLERİ 
 
3.1. Açık ve Kapalı Dolaşım Devreleri  
 
Bölgesel ısıtma uygulamalarının büyük çoğunluğunda, jeotermal akışkanların korozif veya taş yapıcı 
özelliğinden dolayı, bölge ısıtma devresi bir ısı değiştirgeci yardımı ile jeotermal akışkandan 
ayrılmakta ve kapalı dolaşım devresi olarak kurulmaktadır. Ancak, jeotermal akışkanların doğrudan 
kullanıldığı uygulamalar da mevcuttur. Jeotermal suyun özelliklerinin uygunluğu nedeniyle, 
İzlanda’daki ısıtma uygulamalarında, jeotermal su bölge ısıtmasında doğrudan kullanılmaktadır [4]. 
Yurdumuzda ise tipik bir örnek olarak, Haymana’da artezyen kaynaktan 43°C sıcaklığında elde edilen 
su, iki caminin ısıtılmasında kullanılmakta ve açık çeşmelerden kullanma suyu olarak akıtılmaktadır.  
 
Bölge devresinin kapalı olması durumunda, ısı değiştirgeçleri kullanılarak jeotermal akışkanın  enerjisi 
bölge dolaşım suyuna aktarılmaktadır. Düşük sıcaklık farkları elde edilebilmesi ve bakım kolaylıkları 
nedeniyle, jeotermal uygulamalarda genellikle plakalı ısı değiştirgeçleri kullanılmaktadır.  
 
Ancak kapalı devre  uygulamalarında, ısı değiştirgecinde oluşan sıcaklık farkı, jeotermal akışkan 
dönüş sıcaklığının kullanım suyu dönüş sıcaklığından daha yüksek kalmasına neden olmaktadır. Bu 
durum, jeotermal akışkanın enerjisinden yararlanma oranını azaltmaktadır. Bunun yanısıra, ısı 
değiştirgeci kullanılması, jeotermal ve tatlı su devrelerinde ek basınç kaybına neden olmaktadır. 
Özellikle düşük sıcaklıklı (60°C-65°C) kaynaklardan beslenen ısıtma sistemlerinde, jeotermal 
akışkanın dönüş sıcaklığının düşürülmesi, ilk yatırım ve işletme giderleri açısından önemlidir. Bu 
nedenlerle, jeotermal akışkanın doğrudan kullanıma uygun olması durumunda, kapalı devre 
uygulamasına gidilmemelidir. Bir bölge ısıtılması uygulamasında, jeotermal akışkanın doğrudan ısıtma 
devresinde dolaştırılması ile dönüş sıcaklığı düşürülmüş ve kapalı devrede 75 000 m2 olan ısıtma 
yüzey alanının 95 000 m2 ye yükseltildiği bildirilmiştir [5]. Aynı uygulamada, dolaşan akışkan debisi de 
azaltılarak elektrik giderlerinden %26 tasarruf sağlanmıştır. Bu uygulamada, jeotermal ısıtma 
devresinde korozyon önleyici katkılar kullanılmıştır.  
 
Bina içi dağıtımda, bölge dağıtım sisteminde dolaşan sıcak akışkan doğrudan kullanılmakta veya bir 
ısı değiştirgeci yardımı ile bina içinde kapalı ısıtma devresi kurulmaktadır. Bina içi dağıtımda bölge 
devresi akışkanının kullanıldığı açık sistem uygulamalarında, ısı değiştirgeci kullanılmaması bina 
bağlantı maliyetini azaltmaktadır. Daha önemlisi bölge dönüş hattı sıcaklığı düşerek dağıtım 
sisteminden daha yüksek oranda yararlanılmış olmaktadır.   
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Açık sistem uygulamasında dikkat edilmesi gereken bir husus, geniş alana yayılmış ve kot farklarının 
fazla olduğu dağıtım bölgelerinde, dağıtım şebekesinde oluşacak basınç farklarıdır. Genellikle, bölge 
dağıtım hatları 1.2 Mpa basınca uygun olarak tasarlanır. Bina içi ısıtma elemanlarında ise, basıncın 
0.7-0.8 Mpa’ı aşması istenmez. Bina içi basınç en uç ve yüksek radyatörde vakum olmayacak ve en 
düşük kotlu radyatörde ise izin verilen değeri aşmayacak şekilde tasarlanmalıdır.  Kot farklarının fazla 
olması durumunda, ısıtma bölgesi dağıtım zonlarına ayrılabilir.  
 
 
3.2. Dağıtım Hatları 
 
Jeotermal bölge ısıtmasında, jeotermal kuyuların açılması dışındaki ilk yatırım maliyetinin, sistemin 
özelliklerine bağlı olarak ~%70 kadar bir oranı boru hatlarına yapılan yatırımdır [3]. Ayrıca şehir içi 
hatlarının montaj ve bakımında karşılaşılan zorluklar gözönüne alınırsa, dağıtım hatlarının planlama 
ve seçiminin bölge ısıtma yatırımındaki önemi ortaya çıkar. 
 
Jeotermal ısıtma sistemlerinde, asbest çimentolu, daktil döküm, çelik, PVC, Polietilen (PE), 
polipropilen (PP), cam takviyeli plastik (CTP) gibi çok çeşitli borular kullanılmıştır [6]. Boru hatları, 
yerüstünden veya gömülü, ısı yalıtımlı veya yalıtımsız (gömülü hatlar için) şekilde olabilir. Boru 
birleştirmeleri kaynaklı veya geçmeli tipte olabilir. Geçmişte, asbest çimentolu borular, dağıtım 
sistemlerinde geniş ölçüde kullanılmalarına rağmen, asbestli boru üretimindeki sınırlamalar nedeniyle 
günümüzdeki genel eğilim çelik ve CTP borulara yönelmiş durumdadır. 
 
 
3.2.1. Çelik Borular 
 
Çelik borular, yüksek sıcaklıklarda kullanıma uygunluğu ve endüstrideki yaygın kullanımları nedeni ile, 
jeotermal sahalarda da kullanım yeri bulmuşlardır. Ancak suda çözünmüş muhtelif gazların, oksijenin 
ve kimyasalların korozif etkisine karşı hassastırlar. Ayrıca boruların su dolu olarak, ancak akış 
olmadan bekletilmesi, özellikle oyuk korozyonunu hızlandırır. Jeotermal akışkanın doğrudan bölge 
ısıtma devresinde dolaştırıldığı açık sistemlerde, kullanımı sınırlıdır.  
 
Bunun yanısıra, çelik boruların toprak altı korozyonuna karşı da korunması gerekir. Toprağın cinsi, 
nemliliği, yakından geçen enerji hatları nedeniyle indüksiyon akımları oluşması, korozyon hızını arttırır.  
Dış korozyona karşı kullanılan bitüm ve polietilen kaplamaların kullanım sıcaklıkları sırası ile 40°C ve 
50°C olarak sınırlıdır. Dolayısı ile bu kaplamalar toprak altı boruda ancak ısı yalıtımı üzerinde 
kullanılabilir.  
 
Dışı ısı yalıtımlı borular kullanıldığı zaman, su yalıtımı da yapılmış olur. Koruyucu kaplama veya ısı 
yalıtımı, genellikle önceden hazırlanır. Ancak saha montajının tamamlanmasından sonra, boru ek 
yerlerinin su yalıtımı dikkatli bir şekilde tamamlanmalıdır. Yalıtım malzemesi üzerinde kullanılan ceket 
borusunda veya ek yerlerinde olabilecek bir sızıntı, boru yüzeyine işleyerek yalıtımı ve taşıyıcı boruyu  
etkileyecektir. Bir örnek olarak, Balçova bölge ısıtmasında, boru yüzeylerine ısı merkezinden kontrol 
edilen nem algılayıcıların yerleştirildiği belirtilmiştir.  
 
Kaynaklı çelik borular için üzerinde durulması gereken bir husus,  gerekli uzama payının genleşme 
parçaları veya dönüşlerle karşılanması ve uygun noktalarda, beton sabitleyiciler kullanılmasıdır. Bu 
durum, ilk yatırım maliyetini %10-20 oranında etkilemektedir [3]. 
 
 
3.2.2. Cam Takviyeli Plastik (CTP) Borular 
 
CTP borular, epoksi veya polyester katkılı olarak imal edilmektedirler. Kullanım sıcaklığı, epoksi katkı 
kullanılanlarda 150°C, polyester katkı kullanılanlarda 93°C’a kadar yükselmektedir. Dağıtım hattı 
içinde olabilecek buharlaşma, malzeme dokusuna zarar vermektedir. Dağıtım hattı basıncı, her 
noktada buhar basıncının üstünde kalmalıdır. CTP boruların birleştirilmesinde konik geçmeli, dişli veya 
flanşlı çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan bir yöntem konik geçmeli ve 
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yapıştırmalı bağlantıdır. Yapıştırma için gerekli sürenin, 10°C için 24 saat, 38°C için 12 saat ve 93°C 
için 45 dakika olduğu belirtilmiştir. Dolayısı ile, montajın sağlıklı bir şekilde tamamlanması için ek 
yerlerinin uygun bir ısıtıcı ile sarılarak yeterli bir süre ısıtılması önerilmektedir.  
 
CTP boruların sıcaklıkla uzama katsayısı, çelik boruların iki misline ulaşmaktadır. Ancak, düşük 
elastisite modülünden dolayı, uzamadan doğan kuvvetler, aynı servisteki çelik borunun %3-%5’i 
mertebesindedir. Toprağa gömülü hatlarda, toprağın sıkıştırması uzama kuvvetlerini karşılar ve ayrıca 
önlem almaya gerek kalmaz [3, 6].     
 
 
3.2.3. Diğer Plastik Borular 
 
CTP dışında yaygın olarak kullanılan plastikler polietilen(PE) ve polipropilen(PP) borulardır. İzlanda’da 
yapılan uygulamalarda, 4” ve altındaki çaplarda,  85°C’a kadar olan sıcaklıklar için plastik boruların 
geniş oranda kullanıldığı bildirilmiştir [4]. Çelik borulara göre uygulama kolaylıkları ve ucuz olmalarının 
yanısıra, korozyona dirençleri yüksektir. Ancak, sıcaklığın artması ile birlikte basınca dayanımları hızla 
azalır. Ayrıca, polipropilen borularda olabilecek oksijen difüzyonu, dağıtım şebekesindeki çelik 
boruların korozyonunu hızlandıracaktır. Jeotermal akışkanlarda kullanılan plastik boruların özellikleri 
ile ilgili özet bilgi, ilgili kaynakta verilmiştir [6]. 
 
 
3.3. Isı Yalıtımlı ve Yalıtımsız Hatlar 
 
Jeotermal bölge ısıtmasında, ısı yalıtımlı dağıtım hatlarının yanısıra, yatırım maliyetlerinin azaltılması 
amacı ile özellikle dönüş hatlarının yalıtımsız olarak toprağa gömülmesi uygulamalarda karşılaşılan bir 
durumdur. Yalıtımlı ve yalıtımsız hatların genel özellikleri aşağıda karşılaştırılmıştır.  
 
 
3.3.1. Isı Yalıtımlı Hatlar 
 
Jeotermal akışkanların dağıtımında kullanılan borular, genellikle önceden hazırlanmış ısı yalıtımı ile 
paket olarak temin edilirler.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Isı yalıtımlı dağıtım borusu 
 
Taşıyıcı ve ceket boruları farklı malzemelerden olabilmektedir. Taşıyıcı olarak çelik, CTP, daktil döküm 
borular, ceket olarak ise CTP, PVC veya Polietilen borular sıklıkla kullanılmaktadır.  PVC ve PE 
ceketlerde, yalıtımın nemden korunması için her iki ucun sızdırmazlığı sağlanmalıdır. PVC ceket 
borusu için enaz 3 mm ve PE boru için 3.2 mm kalınlık önerilmiştir [6]. CTP ceket ise, uçlarda konik 
şekil verilerek taşıyıcı boru ile birleştirilmektedir.  
 
Toprağa gömülü borularda ısı yalıtım malzemesi olarak 32 kg/m3 yoğunluk ve 180 kPa basınçta 
hazırlanan poliüretan köpük yaygın olarak kullanılmaktadır. Anılan şartlardaki poliüretan köpüğün ısı 
iletim katsayısı 65°C için 0.026 W/mK alınabilir. Yalıtım kalınlığı, 30 veya 50 mm seçilebilir. Boru 
birleştirme yerlerinin yalıtımı, montaj sonrası yapılabileceği gibi, yalıtımsız bırakılabilir. Birleştirme 
yerlerindeki yalıtımın sonradan yapılması halinde, neme karşı sızdırmazlığın sağlanması için gerekli 
özen gösterilmelidir.  
 
 

yalıtım 
Ceket borusu 

Taşıyıcı boru 
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3.3.2. Yalıtımsız hatlar 
 
Bölge ısıtma hatlarının yalıtımsız kullanılması, boru maliyetini %50 veya daha fazla oranda 
azaltmaktadır. Isı yalıtımsız olan hatlardaki enerji kaybı, pompalanan akışkan miktarının arttırılması ile 
dengelenir. Hat çapı büyüdükçe, taşınan akışkan miktarının artması nedeni ile, akışkan sıcaklığındaki 
azalma küçülmekte ve boruların yalıtımsız yapılması ekonomik olabilmektedir. 
 
 
3.3.3. Isı kaybı ve sıcaklık düşümünün hesaplanması 
 
Toprak altındaki bir borudan olan ısı kaybı, toprağın ısı iletim katsayısına, sıcaklığına ve borunun 
gömüldüğü derinliğe bağlıdır. Borudan olan ısı kaybının tamamının toprak üzerinden atmosfere 
ulaştığı kabul edilerek, kararlı durumdaki ısı kaybı için aşağıdaki eşitlik yazılmıştır [6].  
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Kullanılan değişkenler şekil(2)’de tanımlanmışlardır. Bu ifadede boru içindeki taşınım direnci ve 
yeryüzü ile atmosfer arasındaki ısı geçiş dirençleri ihmal edilmiş, ayrıca borunun gömülü olduğu toprak 
homojen bir kütle olarak gözönüne alınmıştır. Elde edilen sonuçların kabul edilebilir sınırlar içinde 
olduğu belirtilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Q: Boru hattından çevreye olan ısı kaybı, W 
Takışkan: Boru içinde taşınan akışkanın sıcaklığı, °C  
Tatmosfer: Dış ortam sıcaklığı, °C 
k1: Taşıyıcı boru ısı iletim katsayısı, W/mK 
k2: Isı yalıtımı malzemesi ısı iletim katsayısı, W/mK 
k3: Ceket borusu ısı iletim katsayısı, W/mK 
d1: Taşıyıcı boru iç çapı, m 
d2: Taşıyıcı boru dış çapı, m 
d3: Ceket borusu iç çapı, m 
d4: Ceket borusu dış çapı, m 
h: Boru ekseninden ölçülen gömme derinliği, m 
L: Boru uzunluğu, m 
 

 
Şekil 2. Toprağa gömülü dağıtım hattı ısı kayıpları [6]. 

Isı kaybından dolayı olan sıcaklık düşümü ise, boru içindeki akışkanın kütlesel debisi 
.

m (kg/s), özgül 
ısısı ise Cp (J/kgK) olmak üzere  
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psu CmQT
.

/=∆   (2) 
 

ifadesi ile hesaplanabilir.  
 
Tipik bir değer olarak, 80°C akışkan sıcaklığı ve 10°C çevre sıcaklığı için, 4” ve 6” yalıtımlı ve 
yalıtımsız çelik borulardan olan sıcaklık düşümü, şekil-3’te gösterilmiştir. 
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Şekil-3’ te verilen örnekte, yalıtım olarak kullanılan poliüretanın kalınlığı 30 mm, ısıl iletkenlik katsayısı 
0.025 W/mK ve toprağın ısıl iletkenlik katsayısı 1.5 W/mK seçilmiştir. Borunun gömüldüğü derinlik 
toprak yüzeyinden 1 m aşağıdadır.  
 
Boru direncinin ihmal edildiği durumlar için, toprağa gömülü yalıtımsız hatlarda olan sıcaklık 
düşümünün genelleştirilmiş grafiği, şekil-4’te verilmiştir. 
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Şekil 4. Yalıtımsız hatlarda sıcaklık düşümü genelleştirilmiş grafiği 

 
Genelleştirilmiş sıcaklık düşümü dt* değerinden, boru hattı sıcaklık düşümü dt aşağıdaki bağıntı ile 
elde edilir.  

 

60
*1*2*

5.1
* 2

* atmosferakiskantoprak TT
hV

k
dtdt

−
=   (3) 

 

Şekil 3. Yalıtımlı ve yalıtımsız hatlarda sıcaklık düşümü 
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Bu ifadede, dt, 1000 m uzunluğundaki boru hattında olan sıcaklık düşümünü (°C/1000m), k toprak 
toprağın ısıl iletkenliğini (W/mK), V boru içindeki akış hızını (m/s) ve h borunun gömüldüğü derinliği 
(m) göstermektedir. 
 
Örnek:  
Toprağın ısıl iletkenliğinin 1.65 Wm/K olduğu bir bölgede, 250 mm çapında boru hattı ekseni  toprak 
yüzeyinden 1250 mm derinde kalmak üzere gömülüyor. Hat içindeki akışkan (su) sıcaklığı 90°C, akış 
hızı 1.5 m/s, dış ortam (hava) sıcaklığı 10°C olarak verilmiştir. 1000 m uzunluğundaki bir hat içinde 
akışkanın sıcaklık kaybını hesaplayın. 
 
Çözüm:  
Şekilden d/h=0.2 için dt* = 0.93 okunur. Sıcaklık düşümü ise (3) numaralı bağıntıdan, 
dt=0.93*(1.65/1.5)*(2/1.5)*(1/1.252)*(90-10)/60 = 1.16°C/1000m  
olarak hesaplanacaktır.   
 
Yukarıdaki verilerin incelenmesinden anlaşılabileceği gibi, ilk yatırım maliyetinin sınırlandırılması 
amacı ile, şehir dağıtım hatlarının ısı yalıtımsız olarak tesis edilmesi gözönünde tutulması gereken bir 
seçenektir. Bu konuda belirleyici olan noktalara aşağıda değinilmiştir. 
 
• Sistem yük faktörü:  Sistemin öngörülenden düşük kullanıcı sayısında veya sınırlı yüklerde 

çalışması durumunda, akışkan debisinin sınırlanması, kullanıcıya ulaşan su sıcaklığının 
öngörülenin altında kalmasına yol açabilir.  

• Pompalama gideri: Dağıtım sıcaklığının düşmesinden dolayı, pompalanması gereken akışkan 
miktarı artacaktır. Bu ise işletme giderlerini arttıracaktır. 

• Çevre hatlar: Dağıtım hatlarının yakınından geçen telefon, elektrik ve soğuksu hatları  sıcaklıktan 
etkilenebilir. 

• Boru malzemesi: Çelik boru kullanılan dağıtım hatlarında, ısı yalıtımı aynı zamanda korozyona 
karşı koruyucu olarak görev yapmaktadır. Isı yalıtımı yapılmaması halinde, korozyona karşı 
alınacak tedbirler ek giderlere yol açacaktır.   

• Toprak karakteri: Boru hattının geçeceği  toprağın özellikleri, ısı kayıpları ve korozyon yönünden 
önemlidir. Toprağın nemli olması, ısı iletkenliğini arttırmakta ve elektrik direncinin azalmasına 
neden olmaktadır. Toprağın elektrik direncinin azalması, korozyon etkisini arttırmaktadır. 

• Boru çapı: Büyük çaplı ana dağıtım hatlarında, sıcaklık düşümü kabul edilebilir seviyelerde 
kalmaktadır. 

• Dağıtım uzaklığı: Kısa mesafeler arasında gerçekleştirilen dağıtımlarda, sıcaklık düşümü kabul 
edilebilir sınırlar içinde kalmaktadır.  

 
Sonuç olarak, 6” ve üzerindeki ana dağıtım hatları ile dönüş hatlarında, ısı yalıtımsız boruların 
kullanılmasının uygunluğu, ekonomik analiz aşamasında araştırılmalıdır.  
 
 
 
 
4. BİNA İÇİ SICAKLIK KONTROLU 
 
Jeotermal ısıtma sistemlerinde, bölge dağıtım sisteminin (ısı değiştirgeçleri, pompalar ve boru hatları) 
kurulması için harcanan ilk yatırım giderleri, yüksek rakamlara ulaşmaktadır. İşletme giderlerinin ise 
yarıdan daha fazlası, jeotermal akışkanın kuyulardan çıkarılması, geri basılması ve bölge devresi su 
dolaşımını sağlamak için pompalarda tüketilen elektrik enerjisinden ileri gelmektedir. Bölge 
devresindeki akışkanın (tatlı su veya jeotermal su) enerjisinden geniş ölçüde yararlanılması, ilk yatırım 
ve işletme giderlerini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, ısıtma sisteminin tasarımında, bina içi 
konforun sağlanması ile birlikte, bölge devresi dönüş suyu sıcaklığının düşük tutulması amaçlanır. 
Bina içi sıcaklık kontrolu, bina içi ısıtma devresinin bölge devresinden beslenen açık devre veya bölge 
devresinden bir ısı değiştirgeci ile ayrılmış kapalı devre olmasına göre iki ayrı şekilde ele alınmıştır. 
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4.1. Açık Devre Sıcaklık Kontrolu  
 
Açık devre uygulamalarında, bina içi ısıtma elemanlarından geçen akışkan debisinin kontrolu, konfor 
için yeterli koşulları sağlamaktadır. Dış ortam sıcaklığının yüksek olduğu günlerde, ısıtma 
elemanlarından geçen debinin kısılması, dönüş sıcaklığının düşük olmasını temin edecektir .  

 
 

 
 

Şekil 5. Bina içi açık devre dağıtım sistemi basitleştirilmiş akış diyagramı 
 
 
4.2. Kapalı Devre  
 
Kapalı devre ısıtmada yapılan yaygın bir hata, akışkan enerjisinden yüksek ölçüde yararlanmak üzere 
bölge devresi dönüş sıcaklığının kontrol edilmesidir. Oysa, ısıtıcı elemanların ısıtma kapasitesi, 
yaklaşık olarak bina içi devresi su gidiş ve dönüş sıcaklığının ortalaması  ile değişmektedir.  Bina içi 
dolaşım devresi su gidiş sıcaklığının yüksek tutulması, dönüş sıcaklığının düşük olmasını sağlar. 
Yapılan bir çalışmada,  bölge devresi besleme su sıcaklığının 80°C olması durumu için, bina içi gidiş 
su  sıcaklığının  ~71°C’ da sabit tutulmasının, bütün bir ısıtma sezonu gözönüne alındığında en düşük 
su tüketimini sağladığı hesaplanmıştır [7]. Çalışma yapılan bölgede (Rejkavik, İzlanda), ısıtma sistemi 
dış ortam tasarım sıcaklığı –15°C dır. Gidiş sıcaklığının sabit tutulduğu sistem, bina içi ısıtıcı 
elemanlarında termostatik vana kullanılarak debinin kontrol edilmesini öngörmektedir (Şekil-6.a).  
 
Bu çalışmada, alternatif bir öneri olarak, bina içi dağıtım debisinin sabit tutulduğu ve gidiş sıcaklığının 
dış ortam sıcaklığı ile değiştirildiği durum incelenmiştir (Şekil-6.b).  
 
 

 
 

a) Bina içi sabit gidiş sıcaklığı 
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b) Bina içi sabit dolaşım debisi  
 

Şekil 6. Bina içi kapalı devre dolaşım sistemi basitleştirilmiş akış diyagramı 
 
 
Şekillerde sırası ile bölge devresi  binaya gidiş (besleme) sıcaklığı Tbg, dönüş sıcaklığı Tbd, bina içi 
devresi radyatörlere gidiş (besleme) sıcaklığı Tg, bina içi dönüş sıcaklığı Td ile gösterilmiştir. Bina içi 
dolaşımında sabit debi veya sabit sıcaklık kontrolu yapılmasına bağlı olarak, bölge devresi dönüş su 
sıcaklığının hesaplama yöntemi EK-1’de verilmiştir. Örnek bir durum için, bina içi ve bölge devresi su 
sıcaklıklarının değişimi şekil-7 ve şekil-8’de gösterilmiştir.  
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Şekil 7. Bina içi dolaşım devresi sıcaklıkları 
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Şekil 8. Bölge dönüş sıcaklıklarının dış ortam sıcaklığı ile değişmesi 
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Şekil-7’de, iç ortam sıcaklığının 22°C, dış ortam tasarım sıcaklığının 0°C ve tasarım noktasında bölge 
geliş ve dönüş sıcaklıklarının sırası ile 80°C/50°C, bina içi dolaşım gidiş ve dönüş sıcaklıklarının 
75°C/45°C olduğu bir mahal için, dış ortam sıcaklığına bağlı olarak hesaplanan dolaşım sıcaklıkları 
gösterilmektedir. Şekil–8’de ise, aynı mahal için bölge devresi dönüş sıcaklıkları verilmiştir. Bölge 
devresi dönüş sıcaklığının, bina içi gidiş sıcaklığı sabit seçilen sistemde daha düşük olduğu 
görülmektedir. Dış ortam sıcaklığının 6°C olduğu bir gün için, bölge devresi dönüş sıcaklığının, bina içi 
gidiş sıcaklığının 75°C seçildiği durum için 37.16°C, debinin sabit ve bina içi gidiş sıcaklığının 62.43°C 
seçildiği durum için, 40.76°C olduğu görülmektedir. Sabit debili durumda, bölge devresinde dolaşan 
akışkanın enerjisinden %8.5 oranında daha az yararlanılmış olmaktadır.  
 
 
4.3. Abone Sistemi  
 
Jeotermal bölge ısıtmasında abonelik için yaygın olarak kullanılan iki ayrı sistem, sabit ücret veya 
sayaç sistemleridir. Sabit ücret sisteminde, abone ısıtma sezonu için sabit bir ücret ödemektedir. 
Sayaç sisteminde ise, bölge ısıtma sisteminden alınan branşman üzerine sayaç kurularak, dolaştırılan 
su miktarı üzerinden ücret alınmaktadır. Bu durumda, abone dolaşımdaki su miktarını azaltmaya ve 
aynı enerjiyi kullanabilmek üzere dönüş sıcaklığını düşürmeye teşvik edilmiş olmaktadır. Yapılan 
araştırmalar, bu öngörüyü genel olarak doğrulamıştır [7]. Ancak yararlanılan kaynaklar, sayaç 
sistemine geçilmesi ile su tüketimindeki azalma oranını net bir rakam olarak vermemişlerdir. İki sistem 
arasında, benzer koşullardaki konutlar için yıllık su tüketimi farkının yurdumuz koşullarında 
karşılaştırılması gerekmektedir. Abonenin kullandığı enerji miktarına göre ödeme yapması ise, 
jeotermal kaynaklı bölge ısıtmaları için önerilmemektedir. 
 
 
 
 
5. BALÇOVA BÖLGE ISITMA SİSTEMİ 
 
Yukarıda anlatılan genel bilgiler doğrultusunda, yurdumuzda mevcut en geniş kapasiteli jeotermal 
ısıtma sistemi olan Balçova ısıtma sistemi incelenmiştir. Balçova ısı merkezi, İl Özel İdaresine ait olan 
Balçova Jeotermal A.Ş. tarafından işletilmektedir.   
 
Bölgede halen, toplam 7 kuyudan elde edilen jeotermal akışkanın sıcaklığı 81°C-138°C arasında 
değişmektedir [9]. Ortalama akışkan sıcaklığı 115°C olarak kabul edilmektedir. Sistemde jeotermal 
devre, bölge dağıtım devresi ve bina içi devresi birbirlerinden ısı değiştirgeçleri ile ayrılmıştır (şekil-9). 
Bölge devresi dolaşım debisi dış hava koşullarına göre değişmekle birlikte, soğuk aylar ortalama 
değeri 800 m3/saat alınabilir. Bölge devresi gidiş dönüş sıcaklıkları 85/60°C ve buna karşılık gelen 
ısıtma kapasitesi 22 MW’dır. Dış hava sıcaklığının 18°C’ın altına düştüğü günlerde ısıtma 
yapılmaktadır. Meteorolojik verilere göre, yıllık ısıtma sezonu 193 gün olarak hesaplanmıştır. 
Jeotermal devre ve bölge dolaşım devresindeki akışkan debisi ısı talebine bağlı olarak 
değiştirilmektedir. Her iki devrede değişken frekanslı pompalar kullanılarak, debi ayarının optimum 
şekilde yapılması ve pompalama için kullanılan elektrik enerjisinin en düşük oranda tutulması 
amaçlanmıştır. Bölge dağıtım hatlarında poliüretan malzeme ile ısı yalıtımı yapılmış çelik borular ve 
üzerinde koruyucu olarak CTP boru kullanılmaktadır.  
 
Bina içi dağıtımları, bina altlarında monte edilen plakalı ısı değiştirgeçleri üzerinden yapılmaktadır. Bu 
sistemde, bina içi aboneler (daireler), bina altında aynı ısı değiştirgecinden beslenmektedir. Bina içi 
dolaşım ve kullanım sıcak suyu hazırlama devreleri bütün daireler için ortaktır. Bina içi ısı 
değiştirgecinde termostatik kontrol vanası kullanılarak,  bölge devresi dönüş suyu sıcaklığının ısıtma 
sezonu boyunca sabit ve 42°C olması planlanmıştır. Mevsimlik sıcaklık değişimlerine göre, abonelerin 
ısıtıcı elemanlardan geçen su debisini ayarlamaları beklenmektedir.  
 
Bölge ısıtma sistemi 1996 senesinden beri başarı ile işletilmekte olup, halen 5000’in üzerinde aboneye 
bağlantı yapılmıştır. Ancak proje aşamasında bölge hattı ısı merkezine dönüş sıcaklığı 42°C olarak 
öngörülmesine karşın, uygulamada bu değere ulaşılamamıştır. Abone bağlantılarının arttırılması ve 
yeni üretim kuyuları açılması ile sistemin genişletilmesi planlanmaktadır. Yapılan genişletme 
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çalışmaları sırasında, işletme şartlarında en azından yeni aboneler için bazı düzenlemeler yapılması, 
sistemin kullanılabilirliğini arttıracaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9. Balçova-Narlıdere Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi  [9] 
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• Bina altı ısı değiştirgeçleri kaldırılarak, açık devre uygulamasına geçilmelidir. Buna paralel olarak,  
bina içi ıstıcı elemanların (radyatörler), tamamının termostatik vanalarla donatılması 
gerekmektedir.  

• Kapalı devre uygulamasının devam edeceği abonelerde, dönüş suyu sıcaklığının sabit tutulması 
uygulamasından vazgeçilmelidir. Bu yöntem, yukarıda açıklandığı gibi konfor koşullarını 
sağlamamaktadır. Uygulamada istenilen dönüş sıcaklığı elde edilememiştir. Bunun yerine, abone 
gidiş sıcaklığının sabit veya dış sıcaklığa göre ayarlandığı sistemlerden biri seçilmelidir.  

• Sabit ücret sistemi bırakılarak, sayaç sistemine dönülmelidir.  
• Bölge ısıtma sisteminde yeni tesis edilecek dönüş hatlarının, yalıtımsız olarak tesis edilmesinin 

ekonomikliği incelenmelidir.  
 
Bina içi devresinin bölge devresi ile birleştirilerek açık devre uygulamasına geçilmesi halinde, bölge 
devresi dönüş sıcaklığının 5°C düşmesi beklenmektedir. Bu durum sistem kapasitesinin mevcut 
uygulamaya göre ek bir yatırım yapılmadan %20 oranında artması anlamına gelmektedir. Sayaç 
sistemine geçilmesi durumunda tüketicinin tasarruf eğiliminde olabilecek artma, bu hesaplamada 
gözönüne alınmamıştır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, jeotermal kaynaklı bölgesel ısıtmada kullanılan dağıtım ve kontrol sistemleri 
tanıtılmıştır.  İşletme ve tasarım aşamasında yapılabilecek düzenlemelerle, mevcut bir jeotermal 
kaynağın kapasitesinden daha etkin olarak yararlanılması ve buna paralel olarak yatırım ve işletme 
giderlerinin düşürülmesi mümkündür.   Jeotermal enerji kullanılan bölge ısıtma sistemleri, yurdumuzun 
çeşitli yörelerinde ciddi bir ısınma alternatifi durumuna gelmiştir. Tasarım aşamasında farklı 
seçeneklerin titizlikle incelenmesi, bu temiz, ucuz ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağımızın etkin 
kullanımı ve yaygınlaştırılması için gerekli görülmektedir.  
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EK- 1 BÖLGE ISITMA SİSTEMİ ISI YÜKÜ VE DÖNÜŞ SICAKLIĞININ DIŞ ORTAM SICAKLIĞI İLE 
DEĞİŞİMİ 

 
Bölge ısıtma sistemlerinde ısı yükü, akışkan debisi ve dönüş sıcaklıkları, dış ortam sıcaklığına bağlı 
olarak değişmektedirler. Farklı kontrol modellerine göre debi ve sıcaklıkların hesaplanması aşağıda 
gösterilmiştir. 
 
Konutların ısı yükünün, dış ortam sıcaklığı ile doğrusal olarak değiştiği kabul edilir.  
 
Q = Q0*(Tiç-Tdış)/(Tiç-Tdış,0)  (1) 

 
Burada Q0 ve Tdış,0 tasarım noktasındaki dış hava sıcaklığını (°C) ve karşılık gelen  ısı yükünü (W) 
göstermektedir.  
 
Konut ısıtmasında en yaygın kullanılan ısıtıcı eleman olan radyatörlerin kapasitesi ise, radyatör 
sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki farkın üstel bir fonksiyonudur. Radyatör ve ısıtılan mahal 
arasındaki logaritmik ortalama sıcaklık farkı sıcak akışkanın radyatöre gidiş ve radyatörden dönüş 
sıcaklığına bağlı olarak    
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şeklinde tanımlanır.  
 
Tasarım noktasında logaritmik sıcaklık farkı lmT∆ ,0  ve radyatör kapasitesi ise Q0 olarak verilsin. 
Çalışma noktasındaki kapasite  

 
Q/Q0= ( lmT∆ / lmT∆ ,0 )n  (3) 
şeklinde gösterilir. n üssü, firma kataloglarında radyatör tipine bağlı olarak 1.25-1.35 arasında değişik 
değerler almaktadır [8]. DIN- 4703 standartında ortalama bir değer olarak n=1.3 alınmıştır. 
 
Değişen ısı yüklerinde radyatöre gidiş ve dönüşteki sıcaklık farkı ise,  
 

Tg -Td =  Q/
.

m C(4) 
 

ifadesinden hesaplanmaktadır. Bu bağıntıda 
.

m  radyatör su debisi (kg/s), C ise özgül ısı (W/mK) 
olarak kullanılmıştır.  
Bina içi dolaşım devresini ısıtmak için kullanılan ısı değiştiricide logaritmik sıcaklık farkı 
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şeklinde tanımlanmaktadır. Aktarılan ısı ise, ısı değiştirgecinin toplam taşınım katsayısı U (W/m2K) ve 
yüzey alanı A (m2) olmak üzere 

 

deg,isilmTUAQ ∆=   (6)  
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bağıntısı ile verilmektedir. Isı değiştirgeci toplam taşınım katsayısı U, geçen akışkanların debisine 
bağlıdır. Ancak bir ilk yaklaşım olarak, taşınım katsayısının debi ile değişmediği kabul edilir ve ısı 
değiştirgecinde aktarılan ısı logaritmik sıcaklık farkına bağlı olarak 
 

Q/Q0= deg,isilmT∆ / deg,isilmT∆ ,0  (7) 
 
şeklinde yazılır.  
 
Bu ifadeler kullanılarak, farklı ısı yükleri için radyatör ve bölge devresi dönüş su sıcaklıkları 
hesaplanabilir. 
 
Durum – A Radyatöre geliş sıcaklığının sabit tutulması:  Radyatör geliş sıcaklığının (Tg) sabit 
tutulması durumunda, dönüş sıcaklığının (Td) değeri değişen ısı yüküne bağlı olarak (1), (2) ve (3) 
bağıntılarından hesaplanır. Bölge devresi dönüş sıcaklığı ise, ısı değiştiricinin yüküne bağlı olarak (5) 
ve (7) ifadelerinden hesaplanmaktadır. 
 
Durum – B Radyatör su debisinin sabit tutulması: Radyatör su debisinin sabit tutulması durumunda, 
önceki durumdan farklı olarak radyatör giriş sıcalığının da hesaplanması gerekmektedir. (1), (2), (3) ve 
(4) numaralı bağıntılar kullanılarak, istenilen değerler hesaplanır. Bölge devresi dönüş sıcaklığı da A 
durumuna benzer şekilde hesaplanır.  
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ÖZET 
 
Jeotermal ısı pompaları (JIP) olarak da bilinen toprak kaynaklı ısı pompaları (TKIPları), daha yüksek 
enerji kullanım verimleri nedeniyle, geleneksel ısıtma ve soğutma sistemlerine karşın çekici bir 
seçenek oluşturmaktadır. TKIP’larının kullanımı, Amerika’da ve Avrupa’da artmış, dünya’da toplam 
olarak yaklaşık 500 000 adet  uygulamaya ulaşmıştır. Bununla beraber, kullanılan cihazların sayısı bu 
rakamı aşmaktadır. Ülkemizde ise, yaklaşık olarak son 3 yıl içerisinde, özellikle konutların ve kısmen 
de ticari yapıların ısıtılması/soğutulmasında kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde, TKIP’ları henüz 
imalat aşamasına gelmemiştir.  
 
Bu çalışmada; TKIP’larının tasarımına ilişkin teknik değerler (Amerika’da, bu sistemlerin kurulduğu 
yerlerde toprak ısı değiştiricisi içine konulan antifrizin bölgesel olarak kullanılıp-kullanılmayacağının 
tartışıldığı ve ülkemizde, yerli kaynaklarda tasarımına ilişkin henüz ana kriterlerin yayınlanmadığı bir 
süreçte) geniş kapsamlı olarak verilerek (uygulamadan ve yazarların kendisinin yaptığı deneylerden  
elde edilen deneyimler  doğrultusunda), bir örnek uygulama üzerinde hesaplar sunulacaktır. Daha 
sonra; Amerika’da, bunların testi ile ilgili kullanılan standartlar (ülkemizde henüz olmadığı için) önemli 
noktalarıyla belirtilecektir. Son olarak, çeşitli ekonomik analiz yöntemleri (net bugünkü değer, basit geri 
ödeme süresi gibi) kullanılarak, örnek bir fizibilite (hava kaynaklı ısı  pompaları ve sıvı yakıtlı kazanlar 
ile kıyaslamalı olarak) çalışması verilecektir. Bir bakıma; iki amaca hizmet etmeye çalışılacaktır: (a) 
HVAC tasarımcısına bu konuda yardımcı olunacaktır. (b) Enerji verimliliği yüksek olan böyle bir 
sistemin teknik yönleriyle tanıtılmasıyla ve yaygınlaşmasına katkı sağlayarak,  “onlar (çocuklarımız) 
için temiz bir çevre bırakılmasına” önemli katkılar sağlanacaktır. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Ülkemiz, jeotermal  enerji potansiyeli  bakımından dünya’nın yedinci en zengin ülkesi konumundadır. 
Bu gelişmenin çoğu, direkt ısıtma, ısıl tesisler ve sera ısıtması olmak üzere, 51 600 konut eşdeğer 
jeotermal ısıtma (493 MW t) olarak, jeotermal enerjinin direkt uygulamalarında gerçekleştirilmiştir [1]. 
Jeotermal ısı pompaları (JIP’ ları) olarak da adlandırılan (bilinen) toprak kaynaklı ısı pompaları 
(TKIP’ları); daha yüksek enerji kullanım verimleri nedeniyle, geleneksel ısıtma ve soğutma 
sistemlerine karşın çekici bir seçenek oluşturmaktadır.  
 
TKIP’ ları;  1995 yılından beri, Amerika’ da ve Avrupa’da   % 59 veya yıllık  % 9.7 olarak en fazla 
gelişme göstermiştir. Tablo 1’de TKIP’larının kapsite ve adetlerine göre Dünya’daki kullanımı 
verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere, dünya’daki  26 ülkede kurulu kapasitesi; 6 875 MW t ve yıllık 
enerji kullanımı ise,  23 287 TJ/yıl ‘dır. Kurulu olan cihazların gerçek sayısı, 512 678 dolayında olup, 
bu rakamla ilgili veri tam değildir [2,3,4].   Bunun yanı sıra, JIP’ ları, son iki-üç yıldır, ülkemizde 
gündeme gelmiş ve birçok konutta ısıtma/soğutma amaçlı olarak uygulamaya sokulmuştur [5,6,7,8].  
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Bunun yanı sıra, ülkemizde, TKIP’ ları henüz  imalat aşamasına gelmemiştir. Isı pompasının kendisi 
ve toprağa döşenen borular yurt dışından ithal edilerek (bazı ekipmanları da), montajı 
gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde bu konuda çalışan firma sayısı da çok azdır. Bu firmaların verisine 
göre, geri ödeme süresi 3-4 yıl arasında değişmektedir  [8,9]. 
 
Tablo 1. Toprak kaynaklı ısı pompalarının (TKIP’ların) dünya çapında kullanımı [4,7]. 
 

 
Ülke 

Kurulu Kapasite Adetler 
MWt TJ/yıl GWH/yıl Gerçek 

(Kullanım adedi) 
12 kW 

Eşdeğeri 
Almanya 344 1149 319.2 18000 28667 
Amerika  4800 12000 3333.6 350000 400000 
Avustralya 24 57.6 16.0 2000 2000 
Avusturya 228 1094 303.9 19000 19000 
Bulgaristan 13.3 162 45.0 16 1108 
Çek Cumhuriyeti 8 38.2 10.6 390 663 
Danimarka 3 20.8 5.8 250 250 
Finlandiya 80.5 484 134.5 10000 6708 
Fransa 48 255 70.8 120 4000 
Hollanda 10.8 57.4 15.9 900 900 
İngiltere 0.6 2.7 0.8 49 53 
İsveç 377 4128 1146.8 55000 31417 
İsviçre 500 1980 550.0 21000 41667 
İtalya 1.2 6.4 1.8 100 100 
İzlanda 4 20 5.6 3 333 
Japonya 3.9 64 17.8 323 323 
Kanada 360 891 247.5 30000 30000 
Litvanya 21 598.8 166.3 13 1750 
Macaristan 3.8 20.2 5.6 317 317 
Norveç 6 31.9 8.9 500 500 
Polanya 26.2 108.3 30.1 4000 2183 
Rusya 1.2 11.5 3.2 100 100 
Sırbistan 6 40 11.1 500 500 
Slovak Cumhuriyeti 1.4 12.1 3.4 8 117 
Slovenya 2.6 46.8 13.0 63 217 
Türkiye 0.5 4.0 1.1 23 43 
Yunanistan 0.4 3.1 0.9 3 33 
 
TOPLAM 

 
6 875.4 

 
23 286.9 

 
6 453.1 

 
512 678 

 
572 949 

 
 
Şimdi farklı bir bakış açısından JIP’larını irdeleyelim. Bir bakıma, bu konuda “Biz nereye koşuyoruz ? 
Oysa dünya nereye koşuyor ?” sorularının cevaplarını bulmaya çalışalım: Hava sıcaklığının düşük 
seyrettiği bölgelerde sıkça rastlanılan yoğun kar yağışı, kış trafiğini ve emniyetli sürüş imkanını 
kısıtlayarak hem yöre halkının günlük hayatını hem de endüstriyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 
bağlamda, örneğin; Sapporu (nüfusu 1.7 milyon ve yıllık kar miktarı 5 m)/Japonya’da kış trafik 
koşullarının iyileştirilmesi için her yıl 91 milyon US$’dan daha fazla harcanmaktadır. Arjantin, İzlanda, 
Japonya, İsviçre ve Amerika’da  yollardaki karı eritmek için de kullanılmaktadır. Ana uygulaması 
İzlanda olmak üzere, dünya’da 500 000 m2‘lik yollar ısıtılmaktadır. Bu bağlamda, tekrar JIP’ ları 
gündeme gelmektedir [10].  
 

IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde sunulan; “Geleceğin Teknolojisi: Yer Kaynaklı Isı 
Pompaları”, isimli bildiriyle, bu sistemler, gerek tüketici gerekse konuya ilgi duyan teknik elemanlar 
bakış açılarıyla tanıtılmış ve aşağıdakiler ele alınmış idi [6]: 
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a)  Bu sistemlerin kısaca tanıtılması: terminoloji, uygulama şekilleri ve benzerleri, 
b)  Bu sistemler ile ilgili sıkça sorulan sorular, 
c)  Ülkemizde ve dünya’da bu konuda çalışanlar (dernek, imalatçı gibi) 

 
Artık yukarıda sözü geçen aşama kısmen de olsa tamamlanmış (her ne kadar çoğu tarafından 
bilinmese de, bir hoşgörülü kabul ile), bundan sonraki aşamalara, başka bir deyişle; tasarım, test ve 
fizibiliteye gelinmiştir. Şekil 1’ de [11]  şematik olarak gösterilen bir JIP’nın performansı; toprak ısı 
değiştiricisi (ısı değiştiricisinin  ve sirkülasyon pompalarının uygun tasarımı, hatta boruların etrafına 
konulan dolgu malzemesinin özelliklerinin doğru seçimi), ısı pompası cihazı ve ısıtma/soğutma sistemi 
(fan-coil ile ısıtma ve soğutma gibi)ne önemli ölçüde bağlıdır [12]. Bu çalışmada, önemli bazı kısımlar 
ele alınacaktır. 
 

Şekil 1. Bir JIP’nın şematik görünüşü [11]. 
 
 
 
 
2. TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARININ UYGULAMA ALANLARI 
 
TKIP’ları, genellikle, klima ve ısıtma sistemlerine uygulanır. Bununla beraber, herhangi bir soğutucu 
akışkan uygulamalarında da kullanılır. TKIP’larını kullanma kararı, öncelikle ekonomisi ile alınır. 
Hemen hemen, herhangi bir HVAC sistemi, TKIP’sı kullanılarak tasarlanmaktadır. İlk teknik sınırlama, 
toprak serpantin sistemi için uygun bir yerdir. TKIP’larının en iyi uygulamaları ana başlıklar ile aşağıda 
verilmektedir [13]: 
 

• TKIP’ları yeni yapılarda gider bakımından etkindir. Yararlı ömrün sonunda mevcut bir sistemin 
yerine kullanmak için gider bakımından etkin olabilir. 

• Ya soğuk kış yada sıcak yaz iklimlerde, TKIP’ları, hava kaynaklı ısı pompaları veya diğer klima 
sistemlerinden çok daha etkili bir şekilde çalışabilir. TKIP’ları, diğer elektrikli ısıtma sistemlerinden 
dikkat çekici bir şekilde de daha etkilidir. Isıtma yakıt maliyetine bağımlı olarak, diğer ısıtma 
sistemlerinden işletme giderleri bakımından daha az pahalıdır. 

Kompresör  
(3) 

Genişleme vanası 
(5) 

Sirkülasyon 
pompası 
(2) 

 Soğutucu 
akışkan-hava ısı 
değiştiricisi (4) 

  Dönüşüm 
vanası (7) 

            Soğutucu akışkan-su 
(salamura) ısı değiştiricisi 6) 

Toprak ısı değiştiricisi 
(1) 
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• Günlük yüksek sıcaklık dalgalanması ile karakterize olmuş iklimlerde, TKIP’ları yüksek etkinlik 
gösterir. Ek olarak, geniş günlük sıcaklık dalgalanması ile karakterize olmuş iklimlerde, toprak 
serpantin sistemi, (işletimsel) etki katsayısına yarar sağlayabilen ısıl depolama yeteneğini de elde 
edilir. 

• Doğal gazın olmadığı veya doğal gaz maliyetinin veya diğer yakıtın elektrik ile paylaşımının 
yüksek olduğu alanlarda, TKIP’ları, ekonomiktir. Isıtma etkinliği % 80-90 arasında olan geleneksel 
sistemlerle karşılaştırıldığında, ısıtma etki katsayısı 3-4.5 arasında çalışır. Böylece, elektrik 
maliyeti, geleneksel ısıtma yakıtınkinden 3.5 kez daha az olduğu zaman, TKIP’ları, daha düşük 
elektrik maliyetine sahiptir. 

• Yüksek doğal gaz (veya fuel oil) maliyetleri, geleneksel gaz (veya fuel oil) ısıtma sistemi yerine 
TKIP’larını tercih edilmesine neden olur. Elektrik maliyetlerinin yüksek olması, hava-kaynaklı ısı 
pompası yerine TKIP’larını tercih edilmesine yol açar.  

• Çoklu sıcaklık kontrol zonlarının veya tek yük kontrolünun  yararlı olduğu tesislerde, TKIP’ları, tek 
bölge sıcaklık kontrolü için büyük yarar sağlar. Çünkü; özellikle, çoklu birimsel sistemler kullanarak 
tasarlanırlar.  

• Sondaj maliyetlerinin düşük olduğu alanlarda, düşey toprak ısı değiştiricili sitemler, özellikle çekici 
olabilir.  

• Nem içeriği yüksek olan topraklarla veya yeraltı suyu yüksek seviyeli alanlarda, toprak serpantin 
sisteminin boyutu, toplam tüm ekonomiyi iyileştirerek azaltmaktadır. 

 
TKIP’ları yukarıda sözü geçen uygulama alanlarında tercih edilirken, aşağıda belirtilen yararları 
sağlarlar: 
 

• Etki katsayısının yüksek ve kapasitesinin kararlı olması: TKIP’ları uygun bir şekilde 
tasarlandığı zaman, çevrimdeki sıvı sıcaklığı, ekipmanın, alışagelmiş hava kaynaklı ısı 
pompası ve fosil yakıtlı düzeneklerden daha fazla yüksek bir etki katsayısıyla ve ekonomik 
olarak işletilmesini sağlar. Soğuk su, sıcak hava yerine ekipmanın kondenserine beslenir, 
böylece kompresörda daha düşük güç ihtiyacı gerekerek, düşük soğutucu akışkan basınç 
farklarında işletilir. Isıtma modunda ise, dış havadan daha fazla sıcak olan sıvılar, 
evaporatördeki (buharlaştırıcıdaki) soğutucu akışkana ısı verirler. Bu ise; daha yüksek 
kapasite ve hava sıcaklığı sağlar. Çevrim sıcaklıkları, dış hava sıcaklıklarıyla çok az değişir. 
Bu yüzden kapasitesi kararlıdır. TKIP’ları, aynı zamanda, daha büyük yapılarda yaygın olarak 
kullanılan merkezi ve değişken-hava debili sistemlere kıyasla, çok daha küçük fan ve pompa 
enerjisini gerekli kılar.  

 
Şekil 2. Nominal performans katsayısı [13]. 
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• Bakım giderinin az olması: TKIP’ları, dış ünite olmadan kurulabilirler. Böylece, korozyon ve hava 
etkisiyle oluşan değişikler olağan sorunlar değildir. Tüm ısı pompası ekipmanı, iç ünite şeklindedir. 
Ekipman, geleneksel ekipmanla ortaya çıkan yüksek veya düşük soğutucu akışkan basınçlarıyla 
asla karşı karşıya kalınmaz. Çoğu sistemde, yüksek bakımlı soğutma kulelerinden kaçınılabilir [5]. 
 

• Çevre dostu olması: EPA (Amerikan Çevre Koruma Acentası) raporuna göre, TKIP’ları; “analiz 
edilen tüm teknolojilerin en düşük CO2 emisyonları ve en düşük toplam çevre giderleri” olan 
sistemler olarak tanıtılmaktadır. İyi tasarlanan ve kurulan TKIP’larının etkinliğinin artması, gerekli 
olan enerji miktarını azaltır. Böylece, bundan kaynaklanan kirleticiler ve diğer emisyonlar azaltılır 
[5]. 

 
 
 
 
3. TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI TEKNOLJİSİ UYGULANIRKEN GÖZ ÖNÜNE ALINACAK 
ÖNEMLİ HUSUSLAR 
 
TKIP’sı teknolojisinin uygulanması düşünüldüğü zaman, aşağıda belirtilen önlemler göz önünde 
bulundurulmalıdır: 
 

• Toprak çevriminde dişli plastik boru bağlantılarından sakının. Özel ısıl kaynak kullanın. Su çevrim 
sıcaklığı  60oF-90°F (15.6°C-32.2°C) aralığında olan geleneksel su kaynaklı ısı pompası 
sistemlerinden farklı olarak, toprak kaynaklı sistemler; daha geniş sıcaklık aralıklarında, örneğin;  
20°F-110°F (-6.7°C–43.3°C) kullanılır. Bu yüzden, genişleme ve büzülme sonucu, dişli bağlantılar 
çatlamaya ve sızıntıya neden olur. Özel borulama ve onaylanmış birleştirme yöntemleri de 
genellikle Uluslararası Toprak-Kaynaklı Isı Pompaları Birliği (Internatıonal Ground-Source Heat 
Pump Associatıon; IGSHPA) tarafından önerilir. 

• Yerel su ve kuyu yönetmeliklerini kontrol edin. Açık çevrim sistemlerini etkileyen yönetmelikler 
yaygın olup, yerel yönetmelikler önemli bir şekilde değişebilir. Bazı yerel yönetmeliklere göre,  
yüzey drenajından çok kuyuya tekrar dönüşüm (reenjeksiyon) gerekebilir. 

• TKIP’sı sisteminin bileşenlerini  eksiksiz olarak monte edin. Her birinin uygun bir şekilde 
tasarlanmış, ölçülendirilmiş ve yerleştirilmiş olması gerekmektedir. Tek bir ekibin sorumluluğu 
altında yerleştirilmiş olması da gerekmektedir. Tüm sistem üç profesyonel grup tarafından 
yerleştirilirse, anlaşılamayacak veya sistemin diğer iki grubu değerlendiremeyecek, sonra, sistem 
başarılı bir şekilde oluşturulamayacaktır. Bu problemler sistemin hatası değil, fakat tasarımcıların 
ve yerleştiricilerin hatası olacaktır.  

• Örnek gösterilen sık problemlerden biri, ısı pompası ve toprak serpantin sisteminin uygunsuz 
ölçülendirilmesidir. Onaylanmış hesaplama prosedürü, teknoloji ne olursa olsun klima sistemi 
ölçülendirme prosesi içinde kullanılmalıdır. ASHRAE’de, ısıtma ve soğutma yüklerinin tasarımının 
belirlenmesi için çok yaygın şekilde bilinen ve kabul edilen standartlar mevcuttur. Toprak serpantin 
sisteminin ölçülendirilmesi halen tartışma konusudur. Toprak koşullarının belirsizliği yüzünden, 
toprağın ısı  iletim katsayısını ve  diğer ısı transfer özelliklerini belirlemek için, alan analizi gerekli 
olabilir. Bu, tasarımcının sorumluluğu olmalıdır. Çünkü, son tasarımı önemli bir şekilde 
etkilemektedir. 

• Deneyimsiz tasarımcı ve yerleştirme elemanlarından sakının. Tasarımcının ve montaj 
elemanlarının önceki denemelerini kontrol edin. Sertifikalı montajcılar, IGSHPA (Amerikan 
Uluslararası Toprak Kaynaklı Isı Pompası Derneği) tarafından önerilir [13]. 
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4. TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUM 
 

Ülkemizde yeni teknolojilerin gelişimi sürecinde, zaman zaman ilginç durumlar yaşanmaktadır. 
Örneğin;  rüzgar enerjisiyle elektrik üretimi gündeme gelme sürecinde, bazı kişiler buna gülmüşler ve 
ancak son birkaç yıldır, kabul görür hale gelmiştir. TKIP’larında da benzer durumlar yaşanmıştır. Oysa 
bu sistemler 40 yılı aşkın süredir yurt dışında yaygın olarak kullanılmış ve iyi bir şekilde denenmiştir.  
Üç yıl önce bu sistemler, öncelikle konutlarda uygulanmaya başlamış ve yavaş yavaş yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Ancak bu süreç oldukça yavaş geçmektedir. Tablo 2 ve 3’de, Ocak 2001 tarihi itibariyle 
ülkemizde kurulan TKIP’ların dağılımı verilmiştir [7,8,9].  
 
Tablo 2. Ocak 2001 itibariyle ülkemizde kurulan düşey toprak ısı değiştiricili  toprak kaynaklı ısı pompalarının dağılımı [7,8,9]. 
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Şu sıralar, ülkemizde, 60’ın üzerinde TKIP’sının çeşitli firmalarca montajının gerçekleştirildiği tahmin 
edilmektedir. Ancak, bu çalışmalarda, yurt dışından ithal edilen TKIP’sı cihazları kullanılmıştır. Bunun 
yanı sıra paket programlardan yararlanılmıştır. Başka bir deyişle, TKIP’ları halen ülkemizde imal 
edilmemektedir. Bunun yanı sıra, ülkemizdeki üniversitelerde yapılan deneysel çalışmalar, başka 
yerde geniş kapsamlı olarak verilmiştir [14]. 
 
Bu bağlamda, ülkemiz ölçeğinde aşağıda belirtilen ana sonuçlar çıkarılabilir [6,7,8,9]. 
 

a) Ülkemizde kurulan TKIP ‘ları ile ilgili bilgilerin  toplanmasında önemli sıkıntılar yaşanmaktadır.  Bu 
cihazların satıcıları, net bilgileri  vermekten çekinmektedir. Ayrıca, ülkemizde kurulan tesislerden 
elde edilen deneyimlerin açıklandığı çalışmalar gereklidir.  

b) Ülkemizde, TKIP’ sını satan birkaç firma vardır. Bununla beraber, TKIP’ sı yurt dışından ithal 
edilmekte ve imalatı  henüz gerçekleştirilmemektedir.  

c) Bu sistemler, daha çok yüksek gelirli kişiler tarafından tercih edilmekte, iş yerlerinde kullanımı 
oldukça sınırlıdır.  

d) Bu sistemlerin ülkemizde yaygınlaşmasındaki en önemli etkenlerden biri, ilk yatırımın maliyetinin 
yüksek olmasıdır. Bu bağlamda, gerekli teşvikler sağlanmalıdır. 

e) TKIP’ sının yararlarını gösteren, iyi denenmiş ve sonuçları test edilmiş  gösteri  yerlerine gerek 
vardır.  

f) Bu konuda etkin kampanyalar yürütülmelidir. 

g) Amerika’da olduğu gibi, bu konuda “Türkiye Toprak Kaynaklı Isı Pompası Birliği (veya Isı Pompası 
Birliği)” kurulmalı, yada ülkemizdeki mevcut derneklere/birliklere bir birim altında entegre edilmeli  
ve etkinliği arttırılmalıdır.  

 
 
Tablo 3. Ocak 2001 itibariyle ülkemizde kurulan yatay toprak ısı değiştiricili  toprak kaynaklı ısı 
pompalarının dağılımı [7,8,9]. 
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5. UYGULAMA ŞEKİLLERİ 
 
TKIP’ları, toprağın kullanıldığı sistemlerin, yer sularının ve bir ısı kaynağı olarak yüzey sularının türleri 
için tümü dahil bir terim olarak kullanılmaktadır. Pazar veya kuruluş ihtiyaçlarının çeşitliliğini, 
karşılaştırmak için kullanılan birçok paralel terimler, örneğin; jeotermal ısı pompaları (JIP), yer enerji 
sistemleri ve toprak kaynaklı sistemler söz konusudur. Bununla birlikte, ASHRAE tarafından standart 
bir adlandırma şekli oluşturulmuştur. Şekil 3’de [14,15], kapalı devre serpantinli TKIP’ları (TSIP), yer 
altı suyu ısı pompaları (YASIP) ve yüzey suları ısı pompaları (YSIP)’na ayrılmış olan TKIP’larının 
değişik  birkaç örneği gösterilmiştir.  
 
 
 

 
 
 

Şekil 3. Jeotermal (toprak kaynaklı) ısı pompası tipleri [14,15]. 
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5.1. Toprak Kaynaklı Isı Pompaları Tipleri 
 
5.1.1. Toprak Serpantinli (Isı Değiştiricili) Isı Pompaları (TSIP ) 
 
TSIP; TKIP’nın bir alt takımını oluşturur ve sıklıkla kapalı çevrimli serpantin TKIP’ları olarak söz edilir. 
TSIP, toprak içine gömülmüş kapalı bir yer ısı değiştiricine bağlanmış, tersine çevrilebilir bir buhar 
sıkıştırmalı çevrimden oluşan bir sistemdir. Çok yaygın bir şekilde kullanılan ünite, bir sıvı-soğutucu 
serpantin ve gömülmüş boru şebekesinde bir su veya su-antifriz karışımının dolaştırıldığı, su-hava ısı 
pompasıdır. Isıtılmış veya soğutulmuş olan hava geleneksel hava-soğutucu serpantin ve kanal 
sistemleri vasıtasıyla dolaştırılır. Su-su ısı pompaları da, hidronik (sulu sistem) serpantin ile 
desteklenmiş hava sistemlerine yerleştirmek suretiyle kullanılmaktadır. TSIP’nın üçüncü tipi, 
soğutucunun doğrudan toprağın içine konulmuş bakır boru serpantininde dolaştığı TSIP’nın direkt 
genleşmeli sistemdir (DG). Bu sistemler, normal olarak, hidronik sistemin kullanılıyor olmasına 
rağmen, zorlanmış hava dağıtım sistemini içerirler. Su-hava ve su-su ısı pompalarının kullanıldığı 
sistemleri, sıklıkla direkt genleşmeli  TSIP’ından ayırt etmek için, içinde ikincil akışkanın dolaştığı 
serpantinli TSIP olarak gösterilmektedir. Bu sistemlerde, normal olarak, zorlanmış hava dağıtım 
sistemleri kullanılmasına rağmen, hidronik sistemlerde de uygulanabilir. Bu çalışmada, ikincil akışkanlı 
sistemlerin tasarımı üzerine yoğunlaştırılmış ve direkt genleşmeli sistemler ele alınmayacaktır. 
 
TSIP; toprak ısı değiştirici tasarımına göre de sınıflandırılmıştır. Dikey TSIP, genellikle dikey bir sondaj 
deliği içinde, iki küçük çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (PE) boruların yerleştirilmesiyle 
oluşturulmuştur. Borular, en altta U şeklinde bir dirsek ile ısıl olarak kaynatılmıştır. Düşey boru 
ebatları, ¾ -1½” nominal çap aralığında değişmektedir. Sondaj deliği derinliği yerel delme koşulları ve 
mevcut ekipmana bağlı olarak,  15– 180 m arasındadır. 
 
Dikey TSIP’nın yararları; sıcaklık ve ısıl özellikler içinde çok küçük değişiklik gösteren toprak ile 
temasta olan yerin göreceli olarak küçük bir alanını gerektirmesi, boru ve pompalama enerjisinin en 
küçük olması ve en etkin TSIP sistem performansını vermesidir. Sakıncaları ise; uygun ekipman ve 
kurma personelinin sınırlı bulunuşundan  dolayı, maliyetin yüksek olmasıdır.  
 
Çoğu mühendis, çok devirli veya değişik devire sahip olan merkezi pompalar ile merkezi bir çevrimi 
birleştirmeği tercih eder. Bu uygulamanın, geleneksel soğutulmuş su sistemlerine göre birkaç 
ekonomik yararı varken, TSIP sistemlerinde, ekonomi ölçeğinde aynı derecede yararlı değildir. 
Mühendisler, Şekil 2’de gösterilen diğer seçenekleri, çok özenli bir şekilde analiz etmek zorundadır. 
Toplam yer çevrimi, hafif bir şekilde merkezi bir çevrimden daha geniştir. Fakat, koruma, azaltılmış iç 
borulama ve birkaç kontrol vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. 
 
Yatay toprak ısı pompaları üç gruba ayrılmıştır: Tek borulu, çoklu borulu ve serpantinli. Tek borulu 
yatay TSIP, ilk olarak en azından 1.2 m derinlikte dar hendekler halinde yerleştirilmektedir. Bu tasarım, 
büyük bir yer alanını gerekli kılmaktadır. Çoklu borular (genellikle 2 veya 4), istenen yer alanının 
miktarını azaltarak tek hendek içine yerleştirilir. Müteahhit tarafından, hem derin dar hendekler hem de 
geniş hendekler 0.3 m’den 0.6 m’ye kadar ayrılmış borular ile kullanılırlar. Hendek uzunluğunun 
azaltılması mümkün olmasına rağmen, toplam boru uzunluğunun, bitişik borular ile ısı etkileşimini 
yenmek için çoklu borulu TSIP’nın ile arttırılması zorunludur. Slinky tipi serpantin, istenen yer alanını 
azaltmak için kullanılabilir. Bu yatay toprak ısı değiştiricileri, geniş hendeğin altında, dar hendek veya 
yayılmış kat içine dikey olarak yerleştirilen serpantin içine sıkı serpantinden küçük çaplı PE boruyu 
uzatarak döşenebilir. İstenen hendek uzunluğu, sadece tek borulu yatay TSIP’nın % 20-30’dur. Fakat 
boru uzunluğu, önemli bir şekilde, eşdeğer ısı performansı için artırılabilir. 
 
Yatay TSIP’nın yararları; düşey TSIP’dan tipik bir şekilde daha az pahalı olmasıdır. Çünkü; uygun 
yerleştirme elemanları yaygın şekilde mevcuttur. Çoğu yerel uygulamalar, yer alanına uygun olup, 
daha fazla yetişmiş teknik eleman söz konusudur. Daha fazla toprak alanı gerektirmesine ek olarak, 
sakıncaları; mevsim, yağmur ve kazılmış derinlikle ilgili olarak yatay yer sıcaklılıkları ve ısıl özellikleri 
düzensizce değiştiğinden dolayı, performansında daha büyük zıt değişimler ve daha yüksek 
pompalama enerjisi ihtiyacı olmasıdır. 
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5.1.2. Yeraltı Suyu Isı Pompaları (YASIP) 
 
TKIP’larının ikinci alt grubu; yeraltı suyu ısı pompalarıdır. TSIP’nın son gelişmelerine kadar, YASIP, 
TKIP’nın en çok kullanılan bir tipi olmuştur. Ev sahiplerini, TSIP’nın düşük bakımı çekmiştir, böylece 
çoğu potansiyel müşteri YASIP’tan sakınmıştır. Ticari sektörde, YASIP, geniş su miktarı,  çok küçük 
yer alanı gerektiren nispeten ucuz kuyudan çekilmesi yüzünden çekici bir alternatif olabilir. Ton başına 
toprak ısı değiştiricisinin  maliyeti, nispeten TSIP için sabit iken, kuyu suyu sistemlerinin maliyeti (ton 
başına temel üzerine) geniş bir sistem için çok daha düşüktür. Tek yüksek-hacimli kuyu, tüm bir bina 
için kullanılır. İyi-geliştirilmiş su kuyusu ile uygun bir şekilde tasarlanmış yer altı suyu çevrimi, 
geleneksel hava ve su merkezi HVAC sistemleri daha çok bakım istemez. 
Çeşitli sistemler söz konusudur.  Bununla beraber, yaygın olarak kullanılan sistemler; binaya 
yerleştirilmiş olan su-hava ısı pompalarına bağlanan yeraltı suyu ve kapalı su çevrimi arasındaki 
merkezi su-su ısı değiştiricileri olan sistemlerdir. Daha küçük binalarda, her bir ısı pompası vasıtasıyla 
yer altı suyunu direkt bir şekilde dolaştırmak mümkündür. İyileştirilmemiş su;  serpantin ve kontrol 
vanalarında korozyon ve kirlenme problemlerini minimize etmek için gereklidir. Üçüncü olasılık, yer altı 
suyunu merkezi bir soğutucu vasıtasıyla dolaştırmak ve boru dağıtım sistemi ile binayı ısıtmak ve 
soğutmaktır. 
 
Amerika’nın çoğunda, sistemlerin bu üç tipi ve diğer çeşitler, direkt ön soğutma veya soğutma 
olasılığını verir. 60 °F(15.56 °C)’ın altındaki yeraltı suyu, seri veya paralel ısı pompası ile hidronik 
serpantin vasıtasıyla dolaştırılabilir. Bu, soğutma için istenen enerjinin büyük bir miktarı yerinden 
çıkartılabilir. 
 
TSIP ile karşılaştırıldığında, YASIP’nın yararları olarak, maliyetinin daha düşük olması, kuyu suyu 
birleştiricileri ve  yaygın kullanımı sayılabilir. Sakıncaları ise, yerel çevresel düzenlemelerin kullanım ve 
yer altı suyu reenjeksiyonunu engellemesi, suyun sınırlı olması, eğer kuyu, uygun bir şekilde 
geliştirilmemişse veya su kalitesi zayıfsa, kirlenme ön uyarısı gereklidir. 
 
 
5.1.3. Yüzey Suyu Isı Pompası (YSIP) 
 
Yüzey suyu ısı pompaları, uygulamalardaki benzerlik ve yerleştirme metotları yüzünden, TKIP’nın bir 
alt grubu olarak söz konusu olmuştur. YSIP, hem kapalı-çevrim TKIP’sı sistemlerine  hem de açık-
çevrim YSIP sistemlerine benzerdir. Bununla birlikte, yüzey suyunun ısıl karakteristikleri, 
toprağınkinden oldukça farklıdır. Bazı tek uygulamalar, mümkündür ve özel önlem alınabilir. 
 
Kapalı-çevrim YSIP, binaya yerleştirilen, su-hava veya su-su ısı pompalarına ve göl, nehir veya diğer 
açık sulara yerleştirilen boru ağına bağlanmasıyla oluşmuştur. Bir pompa, ısı pompalarının su-
soğutucu akışkan serpantinleri vasıtasıyla su-antifriz karışımını dolaştırır ve ısıyı, gölden transfer 
edilen batırılmış boru çevrimine pompalar. Önerilmiş borulama malzemeleri, ultraviyole radyasyon 
korumasının bazı tipi ile yüksek yoğunluklu polietilen (PE) boruyu ısıl fizyonla birleştirilmektedir. Bakır 
ve polibütilen de kullanılmaktadır. Fakat, polivinil klorid (PVC)ten sakınılmalıdır. Çoğu montajlarda, 
başlıca ısı değiştirici serpantinleri için ¾” veya 1” çapında PE boru kullanılır. Daha geniş çaplı (1 ¼” 
veya 1 ½”), daha kalın cidarlı boru, gemilerden zarar görebilen alanlar için önerilir. Serpantinler, 
basınç kayıplarını minimize etmek için çoklu paralel borulama örneklerinde düzgün bir şekilde 
düzenlenmektedir. Başlıca ısı değiştirici serpantinlerine bağlanan ana kolektörler, kayıpları minimize 
etmek için ölçülendirilmektedir ve normal olarak diğer serpantin borularından daha geniş çaplıdır. 
 
Kapalı çevrim YSIP’nın yararları; nispeten daha düşük maliyet (TKIP ile karşılaştırıldığında), düşük 
pompalama enerji ihtiyaçları, yüksek güvenlik, düşük bakım ihtiyaçları ve düşük işletme maliyetleridir. 
Sakıncaları ise, halka açık göllerde ve göller küçük ve/veya sığ ise dış koşullarla geniş sıcaklık 
değişikliklerinde serpantinin zararı olasılığıdır. Bu, yeterlilik ve kapasitedeki bazı arzu edilemeyen 
değişikliklerden kaynaklanabilir.  
 
Açık çevrimli YSIP’larında, fan enerjisi ve sık bakım için ihtiyaç olmaksızın soğutma kulelerine benzer 
bir tarz içinde yüzey suyu kullanılabilir. Sıcak iklimde, göllerden, kışın ısıtma modu esnasında ısı 
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kaynağı olarak da yararlanılabilir. Bununla birlikte, kapalı-çevrim sistemleri, daha soğuk iklimlerde 
ısıtma için sadece uygulanabilir bir seçenektir. 
 
 
 
6. TASARIM METODOLOJİSİ 
 
Literatürde [13,15,16], TKIP’sı sisteminin  tasarımı ile ilgili olarak değişik yöntemler verilmiştir. 
Aşağıda, aşama aşama bir yöntem verilmektedir.  
 
a) Yerel tasarım koşullarını, iklim ve toprak ısı karakteristiklerini belirleyin. 
b) Tasarım koşullarında bina ısıtma ve soğutma yüklerini belirleyin. 
c) İç hava dağıtım sistemi dahil, alternatif HVAC sistem bileşenlerini seçin. (b) şıkkında hesaplanmış 

ihtiyaçları karşılayacak ekipmanları seçin (ısı pompası ısıtma ve soğutma kapasitesi ve etkinliğini 
belirlemek için giriş su sıcaklığının başlangıçta tahmin edin). 

d) Aylık ve yıllık bina ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacını belirleyin. 
e) Toprak serpantini (ısı değiştiricisi) tipinin başlangıç seçimini yapın. 
f) Toprak serpantin sisteminin başlangıç tasarımını belirleyin. 
g) Toprak serpantin sisteminin ısıl direncini belirleyin. 
h) İstenen toprak serpantin sisteminin uzunluğunu belirleyin; sistem yükü ve toprak ısı değiştiricisi 

sistemi bazında, toprak ısı değiştiricisi giriş/çıkış su sıcaklıklarını tekrar hesaplayın., sistem 
yükünü ve toprak serpantin sistemine   giren ve mevcut su sıcaklıklarını tekrar hesapla. 

i) Toprak serpantin sisteminin etkinliği ile sistem yükünün ihtiyaçlarını dengelemek için istenen 
toprak serpantin sistemini tekrar tasarlayın. 

j) Sistemin  ( veya sistem tasarım alternatiflerinin) ekonomik analizini yapın. 
 
Toprak ısı değiştiricisi sistemi için tasarım prosedürü iteratif ve bazen zor bir işlem olmasına rağmen, 
literatürde bu işi yapmak için bazı çalışmalar vardır. İlk olarak, tecrübeli tasarım müteahhitleri, ısı 
pompası ve toprak serpantin sisteminin tasarımının sorumlusu olarak görev yapmalıdırlar. TKIP’sı 
ekipmanının birkaç üreticisinin, ticari sistemlerin tasarımı ilgili olarak kendi paket programları vardır. 
Bu programlar, TKIP’ları HVAC sistemleri ve toprak serpantin sistemlerinin tasarımında kullanılır. 
Birkaç paket program (toprak çiftleri analizi ve toprak çevrim ısı değiştirici tasarım programı dahil) 
Amerika’daki IGSHPA’ dan temin edilebilir. Ek olarak, birkaç teknik tasarım el kitabı, IGSHPA ve 
ekipman üreticileri tarafından hazırlanmıştır. 
 
TKIP’larını HVAC tasarımıyla birleştirmek için birkaç farklı yöntem vardır. Çoğu HVAC teknolojilerinde 
olduğu gibi, TKIP’larında,  daha büyük ünitelerin  daha küçük ünitelere göre daha büyük etki 
katsayısını sağladığı genel kuralı söz konusudur. Daha büyük üniteler de, ton başına bazında, daha 
küçük ünitelerden genellikle daha az pahalıdır ve ekonomik göstergede toplam sistem maliyetini 
önemli ölçüde etkileyebilir. Bununla birlikte, ticari tip tesis için TKIP’larının çoğu uygulamaları, genel bir 
su çevrimi ve birleştirilmiş toprak serpantin sistemine bağlanmış çoklu ısı pompası ünitelerini içerir. 
Bazı acentaların, daha büyük boyuttaki ekipman ile deney yapıyor olmalarına rağmen, çoğu üreticiler, 
daha küçük sistemleri desteklemektedir (1/2 -15 ton veya 1.8- 52.8 kW) [13]. 
 
Tablo 2’de, TKIP’larında izlenecek tasarım aşamaları gösterilmiştir. Birinci adım, mevcut birçok 
bilgisayar programı ile veya el kitaplarında bulunan metotlarla yapılmaktadır [17]. İkinci adım, ekipman 
seçimidir ve bu her bölge için farklı tasarım koşullarında kapasite ve yeterliliğe göre bir seçim 
gerektirir.  Üçüncü adımda ise, toprağın ısı iletim gibi bazı özellikleri, boru tipi, boyutu ve gereken boru 
uzunluğu hesaplamaları yer almaktadır [18]. 
 
 
6.1. Toprak Isı Değiştiricisinin Tasarımı 
 
Toprak kaynaklı sistemler, kuyu sistemlerinden farklı bir şekilde çalışır. Kuyu sistemlerinde, aküferdeki 
su, bir ısı kaynağıdır. Toprak kaynaklı sistemlerde ise, toprak kitlesi kendi kendine, bir ısı kaynağıdır. 
Boru içindeki sıvı dolaşımını sağlamak ve istenilen ısı akımını almak için, toprak malzemesi arasındaki 
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farklı sıcaklıktan dolayı, ısı pompasında, sıcaklığı; en düşük 25 ºF (-3.9 ºC) ve en yüksek 100 ºF (37.8 
ºC) olan sıvı dolaştırılmalıdır [16]. 
 
Bu toprak kaynaklı uygulamalar için ısı pompası seçildiğinde, ünitenin, bu minimum ve maksimum 
sıcaklık aralığında çalışması son derecede önemlidir. Piyasadaki  bazı  modellerde, su giriş sıcaklığı 
45 ºF (7.2 ºC)’tan 85 ºF (29.4 ºC) veya 60 ºF (15.5 ºC)’tan 85 ºF (29.4 ºC) gibi çok daha küçük çalışma 
aralıkları söz konusudur.  Bu cihazlar, toprak kaynaklı uygulamalarda memnuniyet verici şekilde 
çalışmazlar. 
 
Isı; toprağa gömülmüş, içinden akışkanın geçtiği borular ile toprak arasında transfer edilir. Bir pompa, 
bu akışkanı dolaştırmak için kullanılmaktadır. Kazılmış yatay hendekler veya dikey deliklere 
yerleştirilmiş plastik borular, ısı transfer akışkanını taşımaya yararlar. Yatay borular, genellikle kuzey 
yarım kürede 3-6 ft (0.91-1.82 m)’in altındaki katmanlara döşenmektedir. Boruların derine gömülmesi, 
kışın güneşin etkisini azaltır. 
 
Tablo 2. TKIP sisteminin tasarım aşamaları [18]. 
 

TASARIM AŞAMASI AÇIKLAMA 

A. 
Binanın Yükü 

 

Kat planını zonlara bölün. 
Her bir zon için ısı kaybı/kazancı hesaplamaları yapın. 
Bir merkezi veya çoklu toprak devresi için bina alanı grubunu ele alın. 

B. 
Ekipman Şeçimi 

Tasarım koşullarında kapasite ve yeterliliğe bağlı olarak her zon için ısı pompası 
seçimini yapın. 
Isı kaybı, sıcaklık alanları, paket tipi, ses, servis incelensin. 
Eğer mümkünse su kaynağı su ısıtma ve soğutucu ekipmanı belirleyin. 
Havalandırma sistemi bileşenleri-kanal, ısıyı geri kazanım, boru vs.- seçimini 
yapın. 

Ca- TKIP 

Toprak özelliklerini belirleyin. 
Tüp tipini, ölçüsünü, delik ayrılmasını, geri doldurmayı belirleyin. 
İstenen sonda hesabını yapın. 
İç başlığı tasarlayın. 
Tasfiye sistem tasarımını yapın. 

 
Cb-YASIP 

 

Yer altı su miktarını/kalitesini belirleyin. 
İstenen kuyu akışını belirleyin. 
Su boşaltım metodunu belirleyin. 
Yer altı suyu ile ısı değiştiricisi çevrimini belirleyin. 

Cc-YSIP 
 

Su deposu için akış, derinlik ve sıcaklık (yüksek/düşük) bulun. 
Özel serpantin ölçüsünü ve tipini hesaplayın. 
İstenen serpantin uzunluğunu hesaplayın. 
Dış başlıkları tasarımını yapın. 
Tasfiye sistemi tasarımını yapın. 

D. 
Binanın  Borulamasının 

Tasarımı 
 

Merkezi çevrim ile çoklu çevrimin yararlarını tartışın. 
Alçak basınç kaybı için yol ve ölçü borulama sistemini tasarlayın. 
Isı pompası ve izolasyon vanaları  için kontrol sistemi sağlayın. 
Malzemeleri-giriş borusu, antifriz, inhibitör- belirleyin. 

E. 
Pompa ve Kontrol 

Metodunu Belirleme 

Merkezi pompalar veya uzak çoklu pompaların yararlarını tartışın. 
Pompa eğrisi üzerinde maksimum yeterliliğe yakın çalışan pompayı seçin. 
Pompa kontrol seçeneklerini inceleyin- kontrolsüz, çoklu hız, çeşitli hız. 
Toplam isteğin % 10’undan daha büyükse çevrim pompa gücünü hesaplayın ve 
sistemi tekrar  tasarlayın. 

F. 
Diğer Alternatifleri 

İnceleme 

İstenen toprak çevrim boyunu azaltmak için daha yüksek yeterlilikte ısı 
pompası kullanılamaz mı? 
Boru boyunu azaltmak için soğutma kulesi veya soğutucu akışkan kullanılamaz 
mı? 
Sonda ayrılması veya serpantin tüp ölçüsünü artırma veya azaltma 
yapılamaz mı? 
Çoklu çevrim ve pompa vs. merkezi çevrime ve pompanın maliyetine bakın - 
kontrol maliyeti dahil. 
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Kullanılan sığ derinlik dolayısıyla, antifriz; sistemdeki suyun donmasını önlemek ve topraktaki suyun 
donması halinde, toprak malzemesinden alınan ısıyı kullanarak kapasite sağlamak amacıyla,  sulu 
sistemlerde kullanılmaktadır. Kullanılan antifriz; genellikle propilen glikol veya kalsiyum klorittir. 
 
Güney yarım kürede, borular; 4-12 ft (1.22- 3.65 m)’in altındaki katmanlara döşenmektedir. Bu, sistem 
performansı üzerindeki yaz güneşinden kaynaklanan yüksek toprak sıcaklığının etkisini azaltmak 
içindir. Kazılmış dikey delikler (sondaj), 300 ft (91.44 m) derinde olabilir. Bu, delme esnasında 
karşılaşılan malzemenin tipine bağlı olacaktır. Çoklu delikler, bir derin delikten daha çok arzu edilebilir. 
 
Sistemlerin her ikisi içinde kullanılan boru uzunluğu, aşağıdakilere bağlı olarak, 12.000 BTUH 
(yaklaşık 3.5 kW)  birim kapasite başına 150-1000 ft (45.72- 304.8 m) arasında değişir. 
 
a) Isı Pompasının Seçimi 
 
Isı pompasının büyüklüğünü veya kapasitesini belirlemeden ve bir seçim yapmadan önce, iki önemli 
faktör incelenmelidir: 
 
a) Binanın tam bir ısı kazancı ve kaybı incelenmelidir. Bu hesaplamaların doğru bir şekilde yapılması 

büyük önem taşır.  
b) Boruların yerleştirildiği derinlikteki, maksimum ve minimum toprak sıcaklığı belirlenmelidir. Bu, 

cihazın çalışacağı su sıcaklık aralıklarını seçmek için gereklidir. 
 
Eğer soğutma yükü, ısıtma yükünden daha az ise, aradaki farkı yenmek için ek bir ısı kullanılır. Eğer 
soğutma yükü, istenen ısıtma yükünü aşıyorsa, ek bir ısı ihtiyacı yoktur. Bununla birlikte, yararlı 
ihtiyaçlar, hava-hava üniteleri yanı sıra sıvı-hava ünitelerine uygulanır. Bu, binanın tasarım ısı kaybı 
çalışmalarına yeterli ilave ısının, yerleştirmeye dahil edilmek zorunda olduğu anlamına gelir. 
 
Soğutma modunda cihazın (ünitenin) verdiği hissedilir kapasitesi, ne hesaplanmış toplam hissedilir 
yükten az olmalı ne de % 25’den çok hesaplanmış hissedilir yükten aşırı olmalıdır. Soğutma modunda 
cihazın  son kapasitesi, hesaplanmış toplam son yükten daha az olmamalıdır. Hissedilir ve son 
kapasite eşitlikleri, üreticilerin teknik özelliklerinden bulunabilir. Bu kapasiteler, istenen tasarım 
koşulları yanı sıra, yerel yer altı suyu sıcaklıklarına bağlıdır. 
 
b) COPsoğ (Soğutma Etki Katsayısı) 
 
Bir cihazın etki katsayısı (COP); cihazın soğutma kapasitesinin (BTUH veya kW) kapasiteyi sağlamak 
için gerekli olan elektrik enerjisine bölünmesi olarak tanımlanmaktadır. Cihazın  soğutma etki katsayısı 
(COPsoğutma); cihazın soğutma kapasitesinin (BTUH veya kW), gerekli olan elektrik enerjisinin ısıl enerji 
eş değerine  bölünmesiyle bulunur. ısı enerjisi ile bölünmüş birimin BTUH soğutma kapasitesidir. 
 
 
COPsoğutma= [(Cihazın Kapasitesi (BTUH)] / [(Verilen Elektrik Enerjisi)(W)x3.413 (BTU/W))] (1a) 
 
Üreticiler, EER (Enerji Verimlilik Oranı) ile cihazlarını karşılaştırabilirler. EER oranı, toplam soğutma 
kapasitesinin (BTUH), elektrik enerjisine (W) oranıdır. EER oranını COP oranına dönüştürmek için, 
EER oranı 3.413’e bölünür. Burada, EER’nun biriminin COP ile aynı olmadığına dikkat edilmelidir. 
COP’ nin pay ve paydasında eşdeğer birimler kullanılırken, EER da farklı birimler söz konusudur. Bu 
bir bakıma, tüketiciler için geliştirilmiştir. Daha fazla bilgi için, [19,20] no’lu kaynaklara bakılabilir. 
 
c) COP ısı (Isıtma Etki Katsayısı) 
 
Isıtma etki katsayısı (COPısıtma); cihazın ısıtma verilen elektrik enerjisine bölünmesiyle bulunabilir. 
Burada, eşdeğer birimler kullanılır. 
 
COP ısıtma= [(Cihazın Isıtma Kapasitesi (BTUH)] / [(Verilen Elektrik Enerjisi)(W)x3.413 (BTU/W))] (1b) 
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d) Tm ( Ortalama Yıllık Toprak Sıcaklığı ) 
 
Ortalama yıllık toprak sıcaklığının, 50 ft (15.24 m)’den 150 ft (45.72 m)’e kadar kuyu derinliğindeki 
kuyu suyu sıcaklığına eşit olduğu farz edilir. Bu, yaklaşık olarak, ortalama yıllık hava sıcaklığına 2 ºF 
(1.1 ºC) ekleyerek bulunabilir. 
 
Ortalama yıllık toprak sıcaklığı (Tm), tüm yıl boyunca değişen toprağın ortalama sıcaklığıdır. Yüzey 
sıcaklığı, toprak sıcaklığı üzerine etki yapar, fakat daha büyük etki güneş ışınlarından olur. Toprak, 
yüzeyden uzaklığının yanı sıra, toprak malzemesinin yayınımı (difizivitesi) olarak adlandırılan, toprak 
malzemesinin yoğunluğuna ve nem içeriğine bağlı olarak, ısıyı alabilmesi veya verebilmesi nedeniyle, 
sıcaklık değişimi üzerinde bir damperleme etkisi yapar.  Derinliğin artmasıyla, yıllık salınımlar  azalır. 
 
Şekil 4’ deki eğrilerde, örnek olarak, yüzeyden 12 ft (3.65 m) aşağı seviyede toprak üzerindeki hava ve 
güneş değişimlerinin etkileri gösterilmektedir.  Eğriler, 2 ft (0.6 m), 5 ft (1.5 m) ve 12 ft (3.65 m) 
seviyeleri için verilmiştir. Bu eğriler,  aynı zamanda, yılda ulaşılan minimum (Tmin) ve maksimum (Tmax) 
sıcaklıkları da göstermektedir. Örneğin, minimum yüzey sıcaklığının yaklaşık olarak yılın 35.gününe 
denk gelmesi beklenmektedir. Bazı hava koşulları değişimleri, bu zamanın ±3 gün civarlarında 
değişiklik gösterir.  

Şekil 4. Toprak sıcaklığı değişimleri [16,18] 
 

Toprağın depolama etkisi, 2 ft (0.6 m) seviyede minimum sıcaklıklara ulaşılmak için 14 günlük, 5 ft (1.5 
m) seviyede 35 günlük ve 12 ft (3.65 m) seviyede 83 günlük bir gecikmeye neden olacaktır. Toprağın 
depolama kapasitesi; yüzeydeki ortalama sıcaklığın 23 ºF (-5 ºC) altından, 12 ft (3.65 m) seviyedeki 
ortalama sıcaklığın 5 ºF (-15 ºC) altındaki aralıkta, minimum sıcaklık değişimleri ile gösterilmektedir.  
 
Soğutma mevsiminde, Ağustos’un 6.günü veya ±3 gün civarlarında en yüksek yüzey sıcaklığı ile 
oluşarak sıcaklık dönüşümü tamamlanır. Tekrar, yüzeyden aşağı derinliklerde artar, maksimum 
sıcaklık (Tmax) gecikmenin yanı sıra azalır. 2 (0.6 m)’de Tm 17 ºF (-8.3 °C) azalır ve yaklaşık 14 günlük 
(Ağustos 20) gecikmeyle olur. 12 (3.65 m)’lik derinlikte, maksimum sıcaklık (Tmax) Ekim’in 29.günü 
civarlarında oluşur ve yıllık ortalama sıcaklığın (Tm), 5 ºF (-15 ºC) üstüne ulaşır.  
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Şekil 5’ de, farklı topraklar için değişik derinliklerdeki yıllık ortalama toprak sıcaklıkları kıyaslaması 
gösterilmiştir. Yukarıda verilen bilgiler kullanılarak, toprak çevriminin yerleştirilmesi gereken derinlikte, 
ısı pompasının su giriş sıcaklıkları (soğutma ve ısıtma modundaki, TGSS ve TGSI) belirlenebilir. Böylece, 
her uygulama için boru uzunluğunu ve derinliğini belirlemek için yapılan işlemlerin bazı aşamaları 
ortaya çıkar. 
 
e) TGSS (Su Giriş Sıcaklığı-Soğutma) 
 
Cihaza giren su sıcaklığı (toprak ısı değiştiricisinden çıkan suyun sıcaklığı), toprağın normal 
sıcaklığından daha yüksek olacaktır. Bu, borular içinde dolaşan sudan toprağa ısının atılması 
nedeniyledir. Bilindiği gibi, ısı transferini gerçekleştirmek için, sıcaklık farkı gereklidir. 
 
Bu sıcaklık farkının miktarı, ısıyı transfer etmek için gerekli olan boru yüzeyi yanı sıra, atılan ısıya (Btu 
veya kW) bağlıdır. Boru miktarını minimum bir değerde tutmanın yanı sıra, cihazın su sıcaklığı 
sınırlarını aşmadan, istenilen ısı transferini sağlamak için, bu iki faktörün bir denkliği yapılmalıdır.  
 
 

 
Şekil 5. Farklı topraklar için çeşitli derinliklerde Tm ‘lerin kıyaslanması [16,18]. 

 
f) TGSI (Su Giriş Sıcaklığı-Isıtma) 
 
Aynı etkiler ısıtmada da oluşur. Toprak, ısının alınması ile soğutulmaktadır. Bununla birlikte, değişiklik 
oldukça azdır. Çünkü, atılan ısı, cihazın net veya brüt kapasitesi olurken, çekilen ısı ise, cihazın  net 
kapasitesidir.  
 
g) Dağılmış Toprak Etkisi 
 
“Dağılmış toprak” terimi, toprak sıcaklığını etkileyen ısı kapasite değişimini göstermek için 
kullanılmaktadır. Bu sıcaklık eğrileri, ortalama toprak yayınımına (difizivitesine) bağlıdır. Burada örnek 
olarak şu verilebilir: Tm = 53 ºF (11.6 ºC) olan bir yer göz önüne alalım. Isıtma modunda, dağılmış 
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toprak ile 6 ºF (3.3 ºC) düşüş ve toprak ile toprak ısı değiştiricisi akışkanı arasındaki ∆T = 10ºF (5.5 ºC) 
ise, cihaza  giren su sıcaklığı (TGSI), 37 ºF (2.8 ºC) olacaktır. Soğutma modunda, dağılmış toprakta 15 
ºF (8.25 ºC)’ lık bir artış ve toprak ile toprak ısı değiştiricisi akışkanı arasındaki ∆T = 10 ºF (5.5 ºC) ise, 
cihaza  giren su sıcaklığı, 78 ºF (25.5 ºC) olacaktır. 
 
h) Rt (Toprak Direnci) 
 
Toprak direnci, toprak içinden geçen ısı akışı direncidir. Kuru hafif toprak, yoğun nemli toprak kadar 
hızlı bir şekilde, ısı enerjisini taşımaz. Ek olarak, yüzey altındaki boru derinliklerin, borular arasındaki 
uzaklığın ve toprak ısı değiştiricinde bulunan boruların boyutu ve sayısının hepsinin  toprak direncine 
bir etkisi vardır. Tablo 3’de, kaya ve ağır nemli toprak içindeki dikey sistemlerin yanı sıra, tek borulu, 
çift borulu ve dört borulu çoklu sistemlerde kullanılan ¾” den 2” e kadar çeşitli boru ölçüleri için ağır 
nemli toprak, ağır kuru toprak ve hafif nemli toprak için, toprak direnci tablosunu gösterilmektedir. 
Örneğin, tek borulu bir toprak ısı değiştiricisi sisteminde, 3 ft (0.91 m)’ da 1" boru çapında, toprak 
direnci, ağır nemli toprak için 0.97 ve ağır kuru toprak veya hafif (yumuşak) nemli toprak için 1.32 
olacaktır. Bu tablo, belirli koşullar için hesaplama adımlarından çok, toprak koşulları için ortalamalar 
olarak kullanılır. Bu tabloda kullanılan hata oranı genellikle % 3’den daha azdır. Son hesaplamalarda,  
100 ft (30.48 m) luk hatada 3 ft (0.91 m)’den daha az boru uzunluğuna neden olur. . 
 
Tablo 3. Toprak direnci, Rt [16,18]. 
 

3/4 1.02 1.06 1.09 1.11 1.31 1.37 2.05 2.15 2.11 1.88 0.6
1.38 1.44 1.47 1.49 1.77 1.84 2.75 2.86 2.85 2.53 1.06

1 0.97 1.02 1.04 1.06 1.26 1.32 2 2.1 2.07 1.84 0.57
1.32 1.37 1.4 1.42 1.7 1.77 2.88 2.79 2.78 2.47 1.01

1 1/2 0.92 0.97 0.99 1.01 1.22 1.27 1.96 2.05 2.02 1.79 0.54
1.25 1.31 1.34 1.36 1.63 1.7 2.61 2.72 2.71 2.4 0.96

1 1/2 0.89 0.94 0.97 0.98 1.19 1.25 1.92 2.02 1.99 1.76 0.53
1.21 1.27 1.3 1.32 1.59 1.66 2.57 2.68 2.67 2.36 0.94

2 0.85 0.89 0.92 0.94 1.14 1.2 1.88 1.98 1.94 1.71 0.5
1.15 1.2 1.24 1.26 1.53 1.6 2.51 2.62 2.61 2.29 0.89
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ı) Rb (Boru Direnci) 
 
Endüstriyel deneyimlerden, toprak kaynaklı sistemlerde kullanılan borular için önerilen malzeme tipleri 
üzerine bilgiler oluşturulmuştur. Plastik malzemeler, toprak malzemesinin korozif etkisinden az etkilenir 
ve boru ömrü en uzundur. Tablo 4’de, toprak kaynaklı sistemlerin  borularının üretiminde kullanılan 
aşağıdaki dört farklı malzeme gösterilmektedir. 
 
1. Polietilene-Schedule 40 
2. Polietilene-Schedule 11 
3. Polietilene-Schedule 17 
4. Polietilene-Schedule 13.5 



   ________________________________________  537  _______ 
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
 

Tüm bu malzemelerin ısı transferi direnci (Rb: boru direnci faktörü) bu tabloda verilmiştir. Aşağıda iki 
farklı direncin verildiğine dikkat edilmelidir. Yatay pozisyondaki boru Rb ve dikey pozisyondaki boru  
Rbd ile verilmiştir. Bu faktörler, toprak/sıvı ısı değiştiricileri için gerekli boru uzunluğu hesaplarının 
yapılmasında kullanılmaktadır. 
 
j) Toprak Isı Değiştiricisi (Serpantin) Tipi 
 
Kullanılacak toprak serpantin tipi, boru uzunluluğunu etkileyecektir. Bir hendekte sadece tek bir boru 
kullanılıyorsa, boru birim uzunluğu başına en yüksek ısı akımı oluşur. Hendek (kanal) miktarı ne kadar 
büyükse, boru yerleşimi için gerekli olan alan da o kadar büyük olacaktır. 

 

Tablo 4. Boru direnç değerleri [16,18]. 
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Tek bir çevrimli sistemde önerilen maksimum ısı pompası kapasitesi,  2 500 ft (762 m)’luk maksimum 
bir boru uzunluğuna karşı gelen, 6 000 Btuh (1.758 kW)’ tır. Hendekte (kanalda) sadece tek boru 
bulunması durumunda, kazılan derinlik, kuzey iklimde 3.5 ft (1.06 m) ve güney iklimde 6 ft(1.83 m) 
olacaktır. Hendekte iki boru ile çift bir geri sarım kullanılarak tipik bir yatay serili sistemde, iki borunun 
aynı hendekte bulunması toprak direncini artırır ve istenilen ısı akımını elde etmek için,  daha uzun 
boru  gerekecektir. Bu şartlar altında, pratik bir şekilde boru uzunluğu, 12 000 BTUH (3.515 kW) 
başına 350 ila 500 ft (106.5 m ila 152.4 m)’den 12 000 BTUH (3.515 kW)  başına 420  ila 600 ft (128 
m ila 182.8 m)’e kadar artar. Hendek uzunluğu, tek borulu hendekte 12 000 BTUH (3.515 kW)  başına 
350 ft ila 500 ft (106.5 m ila 152.4 m)’den 12 000 BTUH (3.515 kW)   başına 210 ila 300 ft (64 m ila 
91.4 m)’e azaltılmaktadır. Bu ikisi, boru derinlikleri ve kuzey bölgede 3 ft (0.91 m) - 5 ft (1.5 m) ve 
güney bölgede 4 ft (1.2 m) - 6 ft (1.82 m) önerilmektedir.  
 
Yatay sistemin üçüncü tipi, çoklu-seviyeli (tek bir hendekte birden fazla üst üste boru çevrimi 
oluşturulması) veya paralel sistemdir. Burada, dar hendekte, dört-boru yığını örnek olarak verilmiştir. 
Tablo 3’deki toprak dirençleri, aynı zamanda geniş hendeğin her bir yanındaki çift yığındaki dört 
boruyu göstermektedir. Yığın halindeki dar hendekte, boru derinliği kuzey bölgelerde 6, 5, 4 ve 3 ft 
(1.82 m, 1.5 m, 1.2 m ve 0.91 m) ve güney bölgelerde ise, 7, 6, 5  ve 4 ft (2.1m, 1.82 m, 1.5 m ve 1.2 
m)’tür. Çift-yığın daha geniş hendekte, boru derinliği, tek çevrimli geri dönüşümlü sistemlerle aynı 
olacaktır;  kuzey bölgelerde 3 ft (0.91 m) -  5 ft (1.5 m) ve güney bölgelerde ise, 4 (1.2 m) -  6 (1.82 
m)’dir.  
 
Boru demetleri  arasındaki yatay mesafe 1 ft (0.3 m) ve 2 ft (0.6 m)’den daha az olmamalıdır. Tablo 3’ 
de, 1 ft (0.3 m)  ve 2 ft (0.6 m) mesafelerinde kullanılan boru direncindeki ( Rb ) farklılıkları 
göstermektedir. 
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Sondajlı uygulamalarda, toplam   sondaj  derinliği, 12 000 BTUH (3.515 kW) başına 100 ft (30.48 m) 
ila 175 ft (53.34 m)’tir. Bu da,  200 ft (60.9 m) ila 350 ft (106.6 m) boru uzunluğuna karşı gelmektedir. 
12 000 BTUH (3.515 kW) başına  yaklaşık olarak  140 ft (42.67 m) boru kullanarak, tek sondaj deliği 
derinliği  300 ft (91.44 m)’den daha fazla yapılmamalıdır.   
 
Sondaj delikleri arasındaki minimum açıklık, ağır ıslak toprak için 10 ft (3 m) ve ağır kuru toprak veya 
hafif ıslak toprak için 15 ft (4.57 m)’dır. Sondaj delikleri arasındaki açıklık, minimum değerin iki katını  
aşmamalıdır. Çünkü, bu, boru uzunluğu kaybı anlamına gelmekte olup, daha uzun borular arasından 
gereksiz bir akış direnci yaratılır.  
 
Birden fazla düşey boruları olan paralel akışlı sistemde, sondaj ve boru derinliği yaklaşık olarak 
aynıdır. Bununla birlikte,  paralel sistemin yararı, her bir çevrim içinden daha düşük debinin 
geçmesidir. Böylelikle, ısı transfer direnci (Rb) daha az olan, daha ince cidarlı ve küçük çaptaki borular 
kullanılabilmektedir. Sistemin işletme veriminin en fazla olabilmesi için, her bir çevrimden eşit miktarda 
debinin geçmesini sağlayacak, mühendisliğe yakışır tasarımlar gerekmektedir.  
 
k) Toprak Isı  Değiştiricisinin (Serpantin) Derinliği 
 
Çeşitli toprak ısı değiştiricisi tipleri için, ortalama toprak derinliği verilmektedir. Bununla birlikte, bazı 
durumlarda, üniteye (cihaza) giren su sıcaklığının, üretici önerilerini aşmadığını farz etmek gerekli 
olacaktır. Su sıcaklıkları, sistemin işletilmesinde, özellikle kuzey bölgelerdeki ısıtma modunda kritiktir. 
Uygulamada, tüm ısı pompası üreticileri, cihazlarının, soğutma modunda 45ºF (7.2ºC) ila 90ºF 
(32.2ºC) Tmax ve ısıtma modunda  45ºF (7.2ºC) ila 80ºF (16ºC) Tmin’ta kapasitelendiririr. Bazı 
üreticiler, aynı cihazların kapasitelerini buna göre verirler veya cihazlarını 25ºF (-3.9ºC) Tmin’de 
çalışacak düşük sıcaklıklı üniteleri imal ederler. 25ºF (-3.9ºC)’lik Tmin’da cihazı yüksek sıcaklıkta 
çalıştırmak için, aşağıdaki   iki sınırlama yerine getirilmelidir: 
 
1. Eğer düşük basınçlı sabit bir kontrol düğmesi cihazda kullanılıyorsa, bu kaldırılmalı ve uygun bir 
ayarlama anahtarı, daha ayarlarda sistemi devre dışı bırakmak için, bunun  yerine konulmalıdır.  
2. Su ve antifriz karışımı, ısı pompasını donmadan korumak için kullanılmalıdır. Eğer sıcaklığın 35ºF 
(1.7ºC)’ın altına düşmesi söz konusu ise, antifriz karışımı  göz önüne alınmalıdır. 
 
Çevrim için istenen boru derinliğini belirlemek için, toprak sıcaklığı eğrisi elde edilmelidir. Cihaza giren 
minimum ve maksimum su sıcaklığına (TGSS ve TGSI) ve alanın ortalama yıllık toprak sıcaklığına Tm 
bağlı olarak, Şekil 5’’deki sıcaklık değişim eğrisi ve ilgili dağılmış toprak etkisini gösteren eğri, istenilen 
boru derinliğini belirlemek için kullanılmaktadır. Örneğin, ortalama yıllık toprak sıcaklığı Tm, 73 ºF 
(22.7 ºC) olan bir cihazı ele alalım. Dağılmış olan toprak sıcaklığındaki beklenen 15 ºF (-9.4 ºC) artış 
ile, cihaza 80 ºF (26.7 ºC) maksimum TGSS değerinde su sağlamak için, Tm sıcaklığından su için 
maksimum sapma, 7 ºF (3.85 ºC) olacaktır. Şekil 5’deki eğri kullanılarak, borunun, toprak içinde 8 
ft(2.4 m)’te olacağı hesaplanacaktır.  
 
Eğer cihaz Tm’nin 42 ºF (5.5ºC) olduğu yerde kullanılacaksa, soğutma modunda, Tm’ye 15ºF (8.25 
ºC)’lik dağılmış toprak farkı eklenecek veya 52 ºF (11.1ºC) toprak sıcaklığı söz konusu olacaktır. 
Cihazın TGSS değerinin  72ºF (22.2ºC) olması için, soğutma modunda, cihazda,  toprak sıcaklığı ile 
TGSS arasında 20 ºF (11 ºC)’lık bir fark söz konusu olacaktır. Böylece, 72 ºF (22.2 ºC)’lik TGSS den 
kaynaklanan 15 ºF (8.25 ºC) ΔT değeri önerilebilir. Bunun anlamı, ıslak toprak için 4ft (1.2 m)’dan kuru 
toprak için 2 ft (0.61 m)’ a kadar boru derinliği kullanılacaktır. Ortalama toprak derinliği ise,  4 ft (1.2 m) 
olacaktır.  
 
Aynı işlem, ısıtma modunda gerekli olan boru derinliğini belirlemede kullanılmaktadır. Isıtma için 
dağılmış toprak faktörü,  soğutmadan daha az olur (yaklaşık olarak 6 ºF (3.3 ºC)).  Örnek olarak, bir 
yerde, ısıtma boru derinliği; Tm = 73 ºF (22.7 ºC)’ den dağılmış toprak faktörü olan 6 ºF (3.3 ºC) nın 
çıkarılmasıyla bulunan 67 oF (19.4 oC)’dan, toprak ile su arasındaki sıcaklık farkı olan 10ºF (5.5 ºC)’ ın 
düşürülmesiyle, TGSI değeri 57 ºF (13.8 ºC) olarak bulunur. Bu değer, cihazın tasarım aralığı içinde 
olup, toprak ısı değiştiricisinde  antifriz kullanmaya gerek yoktur. 
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Isıtma modunda, ıslak toprakta 8 ft (2.4 m) derinlik, kuru toprakta 4 ft (1.2 m) ve ortalama bir toprakta 
6 ft (1.82 m) derinlik gereklidir. Soğutma yükü ana yük olduğu için, soğutma modunda gerekli olan 
toprak derinliği kullanılmalıdır. 
 
Başka bir uygulama örneği olarak, şu verilebilir: Tm= 42 ºF (5.5ºC)’ dan 6 ºF (3.3 ºC)’lık  dağılmış 
toprak faktörünü çıkarılması, 36 ºF (2.2 ºC)’ lık bir toprak sıcaklığı anlamına gelir. Toprak ve su 
arasındaki10 ºF (5.5 ºC) ΔT  değerini kullanarak,  26 ºF (-3.3 ºC) sıvı sıcaklığı elde edilir.  Çalışma 
sıcaklığını 32 ºF (0ºC)’ın üstünde tutmak için, 5 ºF (2.75 ºC) ΔT’ lik bir sıcaklık kullanılacaktır. Bu, ıslak 
toprakta;15 ft (4.5 m), hafif kuru toprakta 8 ft (2.4 m) ve ortalama toprakta 12 ft (3.65 m) boru derinliği 
anlamına gelmektedir. Antifriz karışımı, sistemin 32 ºF (0 ºC) sıvı sıcaklığı altında çalışmasını 
sağlamak için kullanılmaktadır. 10 ºF (-12.2 ºC) ΔT’ lik bir sıcaklık; ıslak toprakta 8 ft (2.4 m), hafif kuru 
toprakta 4 ft (1.2 m) ve ortalama toprakta 6 ft (1.82 m) boru derinliğini gerektirecektir. Antifriz 
kullanılması, boru akış direnci faktöründe bir  düzeltme gerektirecektir. 
 
l) Çalışma Faktörü 
 
Çalışma faktörü, en soğuk ay (Ocak) ve en sıcak ay (Ağustos) süresince ısıtma yükünün kontrol 
altında tutulması için, cihazın işletilebileceği zamanın yüzdesidir. 
 
Her iki faktör, çalışma modlarının her birinde istenen boru uzunluğunu belirlemek için hesaplanmalıdır. 
Daha uzun boru ihtiyacı, sistem tasarımında kullanılır. Çalışma faktörünü saptamak için, saatteki ısı 
kazancı ortalaması hesaplanarak,  cihazın kapasitesiyle kıyaslanır.  
 

Çalışma Faktörü =  Ortalama Isı Kazancı veya Kaybı/Saat (2) 
                                              BTUH Olarak Cihazın Kapasitesi 
 
Saatteki ortalama ısı kazancı veya kaybı hesaplamalarında, sıcaklık aralığı yöntemi önerilir. Tablo 
5’de,  Güneş Enerjisi Enstitisü’nde yapılan ölçümler baz alınarak belirlenen, İzmir için sıcaklık aralığı 
verisi bulunmaktadır (Bornova, İzmir). 
 
 
Tablo 5. İzmir için sıcaklık aralığı verisi [18]. 
 

Sıcaklık Aralığı 
(oC) 

Hava Verisi 
( h/yıl ) 

- 5 - 0 54 
0 - 5 1320 
5-10 3965 
10-15 5649 
15 - 20 4842 
20 - 25 4679 
25 - 30 3518 
30 - 35 1847 
35 - 40 285 
40 - 45 14 

 
Bu zaman/sıcaklık bilgisi, yıllık ısıtma veya soğutma enerjisi ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla, her 
sıcaklık kategorisinde saatlik ısı kaybı veya kazancını oluşturmada kullanılır. Yıllık enerji ihtiyacı 
belirlendikten sonra, ortalama saatlik ihtiyaç belirlenerek, cihazın ısıtma ve soğutma kapasitesi ile 
kıyaslanır. Bu, ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını istenildiği şekilde sağlamak için, cihazın işletilmesi 
gerektiği olası zaman yüzdesini verir.  Bu yüzdeler, ısıtma ve çalışma faktörü diye adlandırılmaktadır. 
 
Çalışma faktörlerin hesaplamasında kullanılan sıcaklık aralığı yönteminin kullanılmasında, aşağıdaki 
adımlar izlenmelidir. 
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l1) FI ( Isıtma Çalışma Faktörü )  
 
Adım 1.  Montaj yerinin  denge noktasını belirlemek için binanın ısı kaybı eğrisi çizilir (Şekil 6). Balans 
noktasındaki (65 oF veya 18.3 oC) sıcaklıktaki 0 W’lık  ısı kaybından kışın dış hava tasarım 
sıcaklığındaki hesaplanan  ısı kaybı, tasarım noktasından farklı diğer sıcaklıklardaki ısı kaybını 
gösteren bir doğru verecektir.  
 
Adım 2. Bu noktalar, Tablo 5’deki sıcaklık aralığı hava verisine karşı gelen   sıcaklık aralıklarında  orta 
sıcaklık noktalarında ısı kaybı eğrisi (Şekil 6) üzerine yerleştirilir.  Örneğin, 10 ºC – 15 ºC arasında ota 
nokta 12.5 ºC olacaktır. Orta nokta kullanılarak, yeterli doğruluk sağlanır ve hesaplama sayılarını 
minimuma çekilir. 
 
Adım 3. Tablo 6’daki çalışma sayfası kullanılarak, İzmir’e uygulanan sıcaklık aralığı verisi için, sütün 
A’daki yıl başına saatlik hava verisi elde edilmiştir.  En düşük sıcaklığın –5 ila 0 ºC arasındaki sıcaklık 
aralığında  olduğu görülebilir. Dış sıcaklık, yılda 54 saat ortalama ile –5 – 0 ºC alanlarında yer almıştır. 
Bu –5-0 ºC sırası üzerinde sütün A’ya işlenmiştir. Bu noktadan, yıllık ortalama saatler, her bir sıcaklık 
aralığı verisi için, 0 – 5 ºC’ta 1320 h, 5 – 10 ºC’ta 3965 h ve 10 – 15 ºC 5649 h’tir. 
 
Adım 4. Şekil 3’deki ısı kaybı çizgisinden, kW olarak bina ısı kaybı grafiğin solundan belirlenir ve 
sıcaklık aralığına karşı gelen uygun çizgi üzerine kaydedilir. Örneğin, ısı kaybı, -5 – 0 ºC arasında 3.6 
kW’tır.  
 
Adım 5. Sütün B’deki değerler ile sütün A’daki saatler çarılarak, her bin sıcaklığı için yıl başına kW 
olarak toplam ısı enerjisi kaybı bulunur ve sütün C’ye kaydedilir. Örneğin, sütün A’daki 54 h/yıl ile 
sütün B’daki 3.6 kW/h çarpılırsa,  bu sıcaklık aralığında, C sütununda  194.4 kW’a elde edilir. Bu 
hesaplamalar, tüm sıcaklık aralığında yapılır. 

 
Adım 6. Tüm sıcaklık aralığındaki ısı kayıpları toplanarak (sütün C), D’deki ilgili yere yazılır.   
 
Adım 7. Sıcaklık aralığındaki (sütün A) hava veri saatlerinin sayısı toplanarak,  E kutusu içindeki 
yerine yazılır. 

 
Adım 8. D’deki toplam kW,  E’deki toplam saatlere bölünerek,  sonuçları F kutusuna yerleştirilir. Bu, 
saat başına kW ortalaması olacaktır. Bazen buradaki değer mega cinsinden olabilir ve bu durumda 9. 
adımdaki işlem, başka birime dönüştürmek için kullanılır. Aynı birim durumunda, 8. ve 9. adımdaki 
işlemler benzer olur. 

 
Şekil 6. Binanın ısı kaybı grafiği  [18]. 

 
Adım 9. F kutusundaki kW’tı, gerektiğinde başka birime dönüştürecek şekilde, ilgili katsayı ile çarpılır 
ve G kutusuna yazılır. 
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Adım 10. Cihazın, üreticilerin teknik değerlerinden (seçilen cihazı karşılayan), ısıtma kapasitesi 
bulunarak, H kutusuna yazılır. 
 
Adım 11. kW (G kutusundaki) saat başına ortalama ısı kaybı, cihazın ısıtma kapasitesi (H 
kutusundaki)’ne bölünerek, ısıtma çalışma faktörü belirlenir. Sonuç, cihazın, ısıtma ihtiyaçlarını 
karşılamak için çalıştırılması gereken zamanın yüzdesidir. Bu yüzde I kutusuna yazılır. 
 
l2) FS ( Soğutma Çalışma Faktörü ) 
 
Fs (soğutma çalışma faktörü) hesaplamalarını içeren adımlar, Fı (ısıtma çalışma faktörü) 
hesaplamalarına benzer şekilde yapılmaktadır. 
 
Adım 1. Uygulamalar için binanın ısı kazancı eğrisi çizilir. 32.7 ºC soğutma dış tasarım sıcaklığında, 
ısı kazancı eğrisinden 5.6 kW olduğu görülür. Tablo 6’de İzmir için sıcaklık aralığına göre dış sıcaklık, 
35-40ºC’a ulaşmaktadır. Böylelikle ısı kazancı eğrisi 40ºC sıcaklık aralığına ulaşmak zorundadır.  
 
 
Tablo 6. İşletme faktörünün hesaplanması [18]. 
 

İsim: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü'nün Bir Dersliği
Yer: Bornova / İZMİR

( A ) ( B ) ( C )
Sıcaklık Hava Kayıp/Kazanç Toplam Isı Kaybı/
Aralığı Datası Kazancı AxB

(C) ( h/yıl ) (kW/h) (kW)
-5 - 0 54 3.6 194.4 ( D ) Isıtma:
0 - 5 1320 2.85 3762 Toplam Isı Kaybı

 5 - 10 3965 1.47 5828.55 10632.3 kW/3 yıl
10 - 15 5649 0.15 847.35 ( E ) Mevsim Başına
15 - 20 4842 2.8 13557.6 Toplam Saatler
20 - 25 4679 3.8 17780.2 10988 h/3 yıl
25 - 30 3518 4.7 16534.6 (F) Ortalam  kW/h
30 - 35 1847 5.6 10343.2 0.967628 kW/h
35 - 40 285 6.2 1767 (G) Ortalama (kW/h)
40 - 45 14 0.967628 kW/h

( H ) Cihazın Isıtma
Kapasitesi   (kW)
5.7 kW
( I )   Fı= 0.1697594
( J ) Soğutma:
Toplam Isı Kazancı
44658 kW/3 yıl
( K ) Mevsim Başına
Toplam Saatler
10343 h/3 yıl
(L) Ortalama (kW/h)
4.317703 kW/h
(M) Ortalama (kW/h)
4.317703 kW/h
( N ) Cihazın Soğutma 
Kapasitesi   (kW)
6.2 kW
( O ) Fs= 0.6964037

İŞLETME FAKTÖRÜNÜN HESAPLANMASI

( D )
Hesaplamalar
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Adım 2. Bu noktalar, Tablo 5’deki sıcaklık aralığı hava verisine karşı gelen   sıcaklık aralıklarında  orta 
sıcaklık noktalarında ısı kazancı eğrisi (Şekil 7) üzerine yerleştirilir. Orta nokta kullanılarak, yeterli 
doğruluk sağlanır ve hesaplama sayılarını minimuma çekilir. 
 
Adım 3. Tablo 6’daki çalışma sayfasının daha alt kısmı kullanılarak, İzmir’e uygulanan sıcaklık 
aralıklarında, sütün A’daki yıl başına saatlik hava verisi yazılır. En yüksek sıcaklığın 40 - 45ºC sıcaklık 
aralığında olduğu görülebilir. 
 
Adım 4. Şekil 7’deki ısı kazancı doğrusundan, kW olarak binanın ısı kazancı, grafiğin solundan 
belirlenir ve  uygun sıcaklık aralığında çalışma sayfasının (Tablo 6) B sütunu üzerine yazılır. Örneğin, 
ısı kazancı, 30 – 35ºC arasında (okunan değer;  32.5ºC) 5.6 kW’tır. Bu, ele alınacak  toplam sayıların 
boyutunu azaltmak için, 5.6 kW olarak yazılır.  25 – 30ºC’taki ısı kazancı; 4.7 kW, 20 –25ºC’taki 3.8 
kW olup, bunlar B sütununa yazılmıştır. 
 
Adım 5. Sütün B’deki  kW’lar ile sütün A’daki saatleri çarparak, her sıcaklık aralığı için yıl başına kW 
olarak toplam ısı enerjisi kazancı bulunarak, sütün C’ye kaydedilir. Bu hesaplamalar, tüm sıcaklık 
aralığında yapılır. 

Şekil 7. Binanın ısı kazancı grafiği [18,21] 
 
Adım 6. Tüm sıcaklık aralıklarındaki ısı kazancı toplanarak (sütün C),  J’deki toplama yazılır.   
 
Adım 7. Sıcaklık aralığındaki (sütün A) hava veri saatlerinin sayısı toplanarak, K kutusu içindeki 
toplamı yazılır. 
 
Adım 8. J’deki toplam kW’,  K’deki toplam saatlere bölünerek, sonuçları L kutusuna konur. Bu saat 
başına kW ortalaması olacaktır. Bazen buradaki değer mega cinsinden olabilir ve bu durumda 9. 
adımdaki işlem, başka birime dönüştürmek için kullanılır. Aynı birim durumunda, 8. ve 9. adımdaki 
işlemler benzer olur. 
 
Adım 9. K kutusundaki kW, gerektiğinde ilgili katsayı ile çarparak, saat başına ortalama kW ısı 
kazancı  bulunur. Bu ortalama,  M kutusuna kaydedilir.  
 
Adım 10. Cihazın, üreticilerin teknik değerlerinden (seçilen cihazı karşılayan), soğutma kapasitesi 
bulunarak, N kutusuna yazılır. 
 
Adım 11. kW (M kutusundaki) saat başına ortalama ısı kaybı, cihazın ısıtma kapasitesi (N 
kutusundaki)’ne bölünerek, ısıtma çalışma faktörü belirlenir. Sonuç, cihazın, soğutma ihtiyaçlarını 
karşılamak için çalıştırılması gereken zamanın yüzdesidir. Bu yüzde O kutusuna yazılır. 
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6.2. Toprak Isı Değiştiricisinin Uzunluğunun  Hesaplanması 
 
Boru Uzunluğu Tasarımına  Genel Bir Bakış 
 
Hesaplarda kullanılacak bağıntıları vermeden önce, şunları açıklamak yararlı olacaktır [19,20]:  

Bir ton soğutma, bir cihazın soğutma kapasitesinin belirlenmesi için kullanılan bir ölçüdür. 24 saatte bir 
ton buzu eritmeye eşit soğutma etkisidir. Başka bir deyişle, 0 oC sıcaklıkta 1 ton (2000 libre, lbm) suyu 
24 saatte 0 oC sıcaklıkta bir ton buza dönüştürmek için çekilmesi gereken ısıl enerjiye eşittir. Bir ton 
soğutma, 211 kJ/dakika veya  200 Btu/dakika = 12000 Btu/h’ a eşdeğerdir.  

Etkinlik katsayısı ile kW/ton arasındaki ilişki,  



















=

ton
kW
h

Btu

EK
3412

12000  (3) 

şeklinde yazılabilir.  

Daha önce  belirlenen faktörler kullanılarak, toprak ısı değiştiricinin ısı transfer yüzeyi aşağıdaki 
bağıntılardan hesaplanabilir. Orijinal formülde verilen değerler BTUH (Btu/h) cinsinden verilmiştir. 
Burada, ayrıca SI birimlere dönüştürülmüş şekli de verilecektir. 
 
Isıtma modundaki gerekli toplam boru uzunluğu (İngiliz birim sistemiyle); 
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ve SI birimlerle; 
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Soğutma modundaki gerekli toplam boru uzunluğu (İngiliz birim sistemiyle); 
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ve SI birimlerle; 

[ ]

))(max(

)*(
1
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CThT

FıRtRb
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L o
ı

ı

soğ −

+
+

=  m/kW (5c) 

olur. 
 
Burada: 
L ısıtma  : 12.000 BTUH ısıtma kapasitesi için gerekli olan boru uzunluğu;Eş. (4a) 
 
Lsoğutma  : 12.000 BTUH soğutma kapasitesi için gerekli olan boru uzunluğu; Eş. (4b) 
COPI  : Seçilen cihazın ısıtma etki katsayısı 
COPS  : Seçilen cihazın soğutma etki katsayısı  
Rt  : Toprak direnci 
Rb    : Boru direnci 
Tl : Yılın düşük nokta gününde düşük toprak sıcaklığı;  Tm 
Th   : Yılın pik gününde yüksek toprak sıcaklığı;  Tm + 180 gün 
Tmin  : Cihaza giren minimum su tasarım sıcaklığı (TGSS ı) 
Tmax : Cihaza  giren maksimum su tasarım sıcaklığı (TGSS s) 
Fh  : Isıtma çalışma faktörü 
Fs   : Soğutma çalışma faktörü’dür. 
 
Kuzey bölgelerde, istenen toprak çevrimi boru uzunluğu, ısıtma modunda, genellikle soğutma için 
olandan daha uzun olacaktır. Güney bölgelerde ise,  dönüşüm genellikle, bunun tersi olmaktadır. 
Bununla birlikte, bu her zaman doğru değildir. Bu yüzden, her iki işletme şekli için  boru uzunluğunun 
hesaplanması gereklidir. 
 
Hesaplamalar Tablo 9’deki hesaplama föyüne yerleştirilir. Örnek hesaplama, Bölüm 7.2’de 
bulunmaktadır. 
 
 
 
 
7. TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARININ TEST YÖNTEMLERİ 
 
TKIP’larının ticari uygulamaları, bina ve tesis enerji kodları ve standartlara tabidir. Ek olarak, malzeme 
kullanımı, ticari ekipman enerji kodları ve standartlara tabidir. Amerika’daki uygulamalarda çoğu enerji 
hesaplamaları,  ASHRAE standartlarından alınır. özellikle ASHRAE Standardı 90.1. Amerikada, belirli 
bir ömre dayalı çevrim (life-cycle) maliyeti ile alternatif enerji teknolojilerinin seçimini halen yönlendiren 
kodlardır. Minimum ekipman yeterlilik standardı, ASHRAE Standardı 90.1-1989 içinde tanımlanmış 
olup, TKIP’larıyla ilgili ticari ekipman için Tablo 7‘de gösterilmiştir. 
 

Tablo 7. ASHRAE 90.1-1989’ a göre minimum ticari ekipman kapasitelendirme  standardı [13]. 
 

 Minimum Etkinlik  
Katsayısı 

Teknoloji Uygulamaları Referans 
Standart 

Kapasite 
Grubu 

Kapasitelendirme Koşulu 
(Giren su sıcaklığı) 

Soğutma Isıtma 

 
 
Su-kaynaklı ısı pompası 

 
 
ARI 320-86 

 
<65 kBtuh 

Standart 85° F-29.4° C 9.3 EER --- 
Standart 70° F-21.1° C --- 3.8 COP 
Düşük Sıc.75° F-23.8° C 10.2 EER --- 

>65 kBtuh Standart 85° F-29.4° C 10.5 EER --- 
<135 kBtuh Standart 70° F-21.1° C --- 3.8COP 

Yer altı suyu-kaynaklı ısı 
pompası 

 
ARI 325-85 

 
<135 kBtuh 

Standart 70° F-21.1° C 11.0 EER 3.4 COP 
Düşük Sıc. 50° F-10° C 11.5 EER 3.0 COP 

Toprak kaynaklı kapalı 
çevrim ısı pompası 

 
ARI 330-90 

 
herhangi 

Standart 77° F-25° C yok --- 
Standart 32° F-0° C --- yok 
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Kod ve standartlar, yukarda tanımlanmış olduğu gibi, minimum etki katsayılarıyla belirlenmiş 
olmalarına rağmen, elde edilebilen enerji etkinliği tam bir şekilde bildirilmez. Ticari olarak mevcut 
ekipman üzerinde üreticiler için, 12.0 ila 16.8 Btu/w-h soğutma etkinliği ve 3.0 ila 4.3 Btu/w-h ısıtma 
etkinliği söz konusudur.  
 
Çeşitli ekipmanlarla etkinliği karşılaştırırken, uygun bir karşılaştırma yapmak önemlidir. Herhangi bir 
ısıtma ve soğutma ekipmanının etkinliği uygulamalarla, yüklerle ve ısı-kaynağı ve sıcaklığı ile ilgili 
olarak değişir. TKIP’larının çoğu, su-kaynaklı ısı pompalarının spesifik bir uygulamasıdır. 
 
Isı pompası etkinliği testleri için üç kabul edilebilir standart vardır; bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır. 
 
Bu standartlar arasındaki farklara uygulamalarda dikkat edilmelidir. Ayrıca, standart kapasite değerleri,  
belirli sıcaklık ve çalışma koşulları içindir. Standart değerler, mutlaka, gerçek mevsimsel çalışma 
koşulları altında sistemlerin etkinliğini yansıtmaz. Enerji tüketiminin ve olası enerji tasarrufunun 
bulunması amacıyla, ısıtma ve soğutma ekipmanının etki katsayısının belirlenmesinde,  etkinlik, uygun 
çalışma koşulları için düzeltilmelidir. 
 
ARI Standart 320: Su-Kaynaklı Isı Pompası. Bu standart, elektrik gücüyle çalışan mekanik-
kompresör evsel, ticari ve endüstriyel su-kaynaklı ısı pompalarına uygulanır. Isı pompaları, aşağıda 
standart sıcaklık değerleri altında ölçülmüş bu standartlarla değerlendirilir. 
 
• Soğutmada: İçeriye giren  hava koşulları; 80° Fkt (29.7° C) ve 67° F (19.4° Cyt). Giren su sıcaklığı 

85° F (29.4° C). Çıkan su sıcaklığı;  95° F (36.0° C). 
• Isıtmada: İçeriye  giren hava koşulları; 70° F (21.1° Ckt) ve 60° Fyt.max (15.6° Cyt.max). Giren su 

sıcaklığı; 70° F (21.1° C). Su standart soğutma testi değerleri ile aynı olan bir değerde akar. 
 

ARI Standart 325: Yeraltı Suyu-Kaynaklı Isı Pompası. Bu standart, elektrik gücüyle çalışan 
mekanik-kompresör evsel, ticari ve endüstriyel su-kaynaklı ısı pompalarına uygulanır. Isı pompaları, 
aşağıda standart sıcaklık değerleri altında ölçülmüş bu standartlarla  değerlendirilir. 
 
• Soğutmada (yüksek sıcaklık): İçeriye giren hava koşulları; 80° Fkt (29.7° C) ve 67° F (19.4° Cyt). 

Giren su sıcaklığı 70° F (21.1° C). Su debisi, üreticiler tarafından belirlenmiştir. 
• Soğutmada (düşük sıcaklık): İçeriye giren hava koşulları; 80° Fkt (29.7° C) ve 67° F (19.4° Cyt). 

Giren su sıcaklığı 50° F (10° C). Su debisi, üreticiler tarafından belirlenmiştir. 
• Isıtmada (yüksek sıcaklık): İçeriye giren hava koşulları; 70° F (21.1° Ckt) ve 60° Fyt.max(15.6° 

Cyt.max). Giren su sıcaklığı; 70° F (21.1° C). Su debisi, üreticiler tarafından belirlenmiştir. 
• Isıtmada (düşük sıcaklık): İçeriye giren hava koşulları; 70° F (21.1° Ckt) ve 60° Fyt.max (15.6° 

Cyt.max). Giren su sıcaklığı; 70° F (21.1° C). Su debisi, üreticiler tarafından belirlenmiştir. 
 
ARI Standart 330: Toprak-Kaynaklı Kapalı Çevrim Isı Pompaları. Bu standart, elektrik gücüyle 
çalışan mekanik-kompresör evsel, ticari ve endüstriyel su-kaynaklı ısı pompalarına uygulanır. Isı 
pompaları, aşağıda standart sıcaklık değerleri altında ölçülmüş bu standartlarla değerlendirilir (test için 
akışkan, ağırlıkça %15 sodyum klorid ve suya dayanır). 
 
• Soğutmada: İçeriye giren hava koşulları; 80° Fkt (29.7° C) ve 67° F (19.4° Cyt). Giren su sıcaklığı 

77° F (25° C). Akışkan debisi, üreticiler tarafından belirlenmiştir. 
• Isıtmada: İçeriye giren hava koşulları; 70° F (21.1° Ckt) ve 60° Fyt.max (15.6° Cyt.max). Giren su 

sıcaklığı 32° F (0° C). Akışkan standart soğutma testi değerleri ile aynı olan bir değerde akar. 
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8. EGE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMASI 
 
8.1 Sistemin Tanıtımı 
 
Ülkemizde bu konuda yapılan çalışmalar, (i) üniversite çalışmaları, (ii) ısı pompası endüstrisi ve (iii) 
standartlaştırma çalışmaları olarak ele alınabilir. Üniversitelerde, bugüne kadar (1986 ve 2000 
yıllarında)   iki deneysel çalışma yapılmıştır. Bunun yanı sıra, teorik çalışmaların sayısı göreceli olarak 
daha fazladır. Konutlarda ise,  70 ‘in üzerinde uygulaması olduğu tahmin edilmektedir.  Su-su kaynaklı 
ısı pompaları ile ilgili olarak da, iki Türk Standardı yayınlanmıştır. Mevcut çalışma, toprağa konulan 50 
m derinliğinde düşey  tipi ile, üniversite bazında ülkemizde ilk  deneysel  çalışmayı (uygulamayı) 
oluşturmaktadır (Şekil 8). Sistemde bulunan dört yollu vananın konumu değiştirilerek, yaz koşullarında 
soğutma (serinletme) ve kış koşullarında ısıtma sağlanabilir. Burada, yaz koşullarındaki performans 
sonuçları sunulmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 8. E.Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü’nün Bir Dersliğinde Kurulan Toprak Kaynaklı Isı Pompası Tesisi 
Şematik Görünüşü [21,22]. 
 
 
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nde bulunan;  taban alanı  65 m2, ısıtma kapasitesi  3.8 kW 
ve soğutma kapasitesi 4.2 kW olan lik bir dersliğin, TKIPsı ile  ısıtılması/soğutulması amacıyla bir 
deney düzeneği tasarlanarak kurulmuştur. Isı pompası tesisi, (a) ısı pompası devresi, (b) toprak ısı 
değiştiricisi devresi ve (c) fan-coil devresi olmak üzere, üç kısımdan oluşmaktadır.  
 
Isı pompası devresi; iki adet plakalı ısı değiştiricisi, dört yollu vana, selonoid vana ve kılcal borudan 
oluşmaktadır. Soğutucu akışkan olarak R22’nin kullanıldığı sistemde, ölçüm yapmak amacıyla, 
kompresörün emme ve basma hattına birer manometre konulmuştur. 
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Toprak ısı değiştirici devresi; toprak altına düşey olarak yerleştirilen 50 m derinliğinde, U-şeklinde 1 ¼” 
polietilen borudan oluşmaktadır. Antifiriz-su karışımı (salamura)nın sirkülasyonu için bir pompa, 
genleşme tankı, hava alma ve emniyet ventilinden oluşmaktadır. Ölçüm amacıyla; bir adet rotametre, 
ısı değiştiricine giren ve çıkan suyun sıcaklıklarını ölçmek için, 2 adet termometre bulunmaktadır. 
 
Fan-coil devresi; iki adet fan-coil ve bir adet sirkülasyon pompasından meydana gelmiştir. Devrede 
dolaşan suyun sıcaklığının belirlenmesi için, pompanın giriş ve çıkışına birer adet termometre 
konulmuştur. 
 
Bulgular ve Tartışma 
 
Bu çalışmada ele alınan TKIP, bir metodoloji izlenerek tasarlanmıştır. Bir bakıma, TKIPnın kurulacağı 
yerdeki havanın (ve toprağın) ısıl özelliklerinden başlayarak, toprak ısı değiştiricisi (TID)nin tasarımına 
kadar olan aşamalar içerilmiştir.  Isı pompası sistemlerinde yaygın olarak kullanılan “sıcaklık aralığı” 
yöntemine göre, sözü geçen ısı pompasının (cihazın) ısıtma ve soğutma kapasiteleri belirlenmiştir. 
Bunun yanı sıra,  özellikle, TIDnin tasarımı büyük önem taşımaktadır. Yapılan hesaplar sonucunda, 1 
¼” çapındaki polietilen borudan, yaz koşulunda 470 m ve kış koşulunda 108 m gerekmektedir. Eldeki 
olanaklar ölçüsünde, deney düzeneği için 50 m sondaj yapılarak, 100 m’lik TID’si düşey olarak 
döşenmiştir. Isıtma mevsimi için bu uzunluk yeterli olup, sisteme herhangi bir ek yapılmadan ısıtma 
yapılabilir. Soğutma mevsiminde, kondenser basıncını düşürmek, başka bir deyişle;  toprak ısı 
değiştiricisinin yükünü düşürmek için sisteme bir kızgın buhar soğutucusu konmuştur.    
 
Bu bağlamda, TKIP’nın enerji performansı; ısı pompası cihazı, sirkülasyon pompası ve toprak ısı 
değiştiricisinden oluşmaktadır. Isı pompası sistemin (ısı pompası cihazı ve ek düzenekler dahil) 
soğutma etkinlik katsayıları, kızgın buhar soğutuculu  ve soğutucusuz durumda, sırasıyla, 3.1 ve 2.1 
olarak bulunmuştur. Sirkülasyon pompasının gücü,  literatürde verilen değerlerin biraz üstündedir. 
Ölçümlerden, bunun biraz düşürülebileceği, böylelikle ısı pompası sisteminin  etkinliğinin 
arttırılabileceği  ortaya çıkmıştır. TID’si ile 1800 l/s hacimsel debide, 2 oC’ lik sıcaklık farkı elde 
edilmiştir. Bu; her bir metre sondaj derinliği başına, 84.4 W ‘lık bir enerjinin toprağa verildiği (yaz 
koşulu) anlamına gelmektedir. Bu değer, literatürde verilen değerlere yakın çıkmaktadır. Dolayısıyla, 
İzmir koşullarında TID’si ile iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bunun yanı sıra, TID’nin etrafına konulan dolgu 
malzemelerin iyileştirilmesiyle de, bu ısı değiştiricinin ısı geçiş yüzeyi, % 30’ a kadar 
düşürülebilmektedir. 
 
 
8.2 Örnek Hesaplama  
 
Boru Uzunluğu Hesaplamaları  
 
Hesaplamaların sonunda verilen boru uzunluğu hesaplama föyü kullanılarak, E.Ü. Güneş Enerjisi 
Enstitüsü’nde kurulan ısı pompası tesisinin ısı değiştirici boru uzunluğunu hesaplayacağız. 
 
a) Boru bilgisi 
 
Adım 1. Boru malzemesi olarak PE 40 (polietilen 40) kullanacağız. Bu bilgi birinci sırada yer 
almaktadır. 
 
Adım 2. İstenen boru uzunluğu hesaplamaları için temel oluşturacak boru çapını tahmin edeceğiz. 
Pompa boyutunun belirlenmesi için boru uzunluğu ve akış direnci hesaplandıktan sonra, ayarlar 
yapılabilir. Son akış direncine bağlı olarak, son sonuç, daha geniş veya daha küçük boru çapı olabilir.  
 
Başlangıç boru çapı, toprak çevrim sistemi tipine de bağlı olacaktır. Tek borulu  sürekli çevrim veya tek 
sıralı  çift geri çevrim için 1¼" ten 2"e kadar boru kullanılmaktadır. Daha küçük cihazlar ve daha düşük 
debiler için, 1 ¼" ten 1 ½" e kadar boru kullanılmaktadır. Daha büyük cihazlar için, 1 ¾" ten 2" e kadar 
boru kullanılmaktadır. 
 
Daha küçük cihazlarda hesaplamaya başlamak için iyi bir tahmini çap, 1 ½"’tir. Daha büyük cihazlar 
için, 2"  ile başlanır. Bu bilgi  ikinci sıraya yazılır. 
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Adım 3. Boru direnci. Tablo 3’deki değerlerden, yatay pozisyon boru direncini, iç ve dış yüzeyler 
arasındaki her ºF, saat ve feet başına 0.117 BTU olarak okuruz. Bu değere, 3. sıraya kaydedilir.  
 
b) Toprak bilgisi 
 
Adım 4. Cihazın yerleştirileceği alandaki toprak tipi kaydedilir. Bizim örnek için, iyi bir su içeriğine 
(nemli) sahip hafif toprağı bulacağız. 
 
Adım 5. Hendekteki boru sayısı. Tablo 4’te değişik boru yerleşimlerinin yanı sıra hendekteki boru 
sayısı nedeniyle toprak direnci  üzerine etkisi, çeşitli boru çapları için sütunlarda gösterilmiştir. 
Örneğin, 1 ½" boru için, hafif toprak-nemli toprak direnci, tabaka seviyesinden aşağı boru derinliğine 
bağlı olarak, 0.89’dan 0.98’e kadardır. Eğer hendekte iki boru bulunuyorsa, toprak direnci, 1.19’dan 
1.25’e kadar olacaktır. 
 
Adım 6. Dikey şekil içindeki dört boru direnci 1.92’den 2.02’e artırır. Her bir tipten ayrı iki borunun iki 
tabaka dört boru, toprak direnci 1.99’dur. Eğer yatay tabaka içindeki borular 2 ft’ den farklı ise, toprak 
direnci 1.78’e düşer. 
 
Toprak direncindeki bu değişimler, her bir borudan ısı enerjisinin diğer borular üzerine olan etkisini 
gösterir. Boruların kapalı yakınlığı, verilen ısı enerjisini transfer etmek için daha yüksek boru sıcaklığı 
gerektirir. Bu, toprak direnç faktörüne yansır.  
 
Adım 7. 4.,5. ve 6. adımlarda belirlenmiş olan bilgilerden, toprak direnci faktörü, Tablo 4’ den 
belirlenir. Uygun değer 7 no’lu sıraya yazılır. 
 
c) Yer bilgisi 
 
Isıtma ve soğutma çalışma modları esnasında beklenilen toprak sıcaklığını belirlemek için, yerleştirme 
alanındaki toprak koşulları hakkında bilgi, 8 ila 12 no’lu şıklara kaydedilir. 
 
Adım 8. Ortalama toprak sıcaklığı (Tm). Ortalama yıllık toprak sıcaklığı 50 ft ila 150 ft derinliğindeki bir 
kuyunun, kuyu suyu sıcaklığına eşit olarak kabul edilebilir.  Bu, İzmir için 66 ºF (18.8 ºC)’tır 
(Meteoroloji Müdürlüğü, İzmir). Bu değer 8. sıraya yerleştirilir. 
 
Adım 9. Toprak yüzeyi sıcaklığı (As). Bu, yıl boyunca toprak yüzeyinde oluşan sıcaklık değişimleridir. 
Örneğin, Şekil 4’deki eğriler, yaz süresince ortalama sıcaklığın 44ºF-22ºF (6.6 ºC-5.5 ºC) üstünde ve 
kış süresince ise,  ortalama sıcaklığın  22 ºF (-5.5 ºC) altında  bir yüzey sıcaklık değişimi söz 
konusudur. Yöresel deney sıcaklık derinliği artarken, toprak malzemesinin kapasitör etkisi ısıl değişimi 
geciktirir ve sıcaklık dalgalanmasını azaltır. 
 
Toprak sıcaklığı değişimi (TSD). Bu, izin verilen  toprak sıcaklığı ile yerleştirme maliyetlerini etkileyen  
boru montaj derinliği arasında bir denge olarak kabul edilen bir değerdir. Küçük bir boru derinliği, 
cihazın performansını etkileyen daha geniş bir yüzey sıcaklığı dalgası (TSD) anlamına gelir. Sonuç 
olarak, kışın daha düşük bir su sıcaklığı ve yazın daha yüksek su sıcaklığı olacaktır. Daha büyük bir 
boru uzunluğu, daha yakın sıcaklık değişimi anlamına gelir, fakat daha yüksek maliyet gerektirir. 
 
Deneyimlere göre, 10ºF (5.5 ºC) tercih edilen bir değer olmak üzere, maximum 15 ºF (8.25 ºC) toprak 
sıcaklığı değişimiyle (TSD) sınırlama söz konusudur.  Bu,  çevre sıcaklığının soğutma modunda 
borunun ortalama yıllık toprak sıcaklığının (Tm) 10 ºF (5.5 ºC) üstünde  artırmasını sağlar ve ısıtma 
modunda, boru, ortalama yıllık toprak sıcaklığının (Tm) 10 ºF (5.5 ºC) altına düşer.  
 
Islak toprak, ortalama toprak ve kuru toprak için, Şekil 5’ den, arzu edilen toprak sıcaklığı değişimini 
(TSD) elde etmek için istenen boru derinliği belirlenir. Örneğin, ağır, nemli toprak (yaş toprak) için 10ºF 
(5.5 ºC) TSD ile sınırlı ise, boru derinliği en fazla 8 ft (2.43 m) olmalıdır. 
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Hafif toprakta  daha çok boru gereklidir. Fakat, boru azaltılmış bir derinlikte kazılacaktır. Amaç, 
karşılaşılan toprak ve hava koşulları için boru miktarını, boru derinliğini (yerleştirme maliyeti) ve 
cihazın verimini dengelemektir. 
 
Adım 10. Yatay toprak serpantin derinliği. Şekil 5’ den, borunun 8 ft (2.43 m)’e kazılacağını belirledik. 
Eğer boruları yerleştirirken, aynı hendekte iki boru gerektiriyorsa, ortalama derinlik 8 ft (2.43 m) 
olacaktır. Böylece, aralarında minimum 2 ft (0.6 m) olmak üzere, biri  7 ft (2.13 m)’te ve diğeri 9 ft (2.74 
m)’da konacaktır. 
 
Dört-boru katlı sistem, tepe borunun 2 ft (0.6 m) aralıkta (7 ft (2.13 m), 8 ft (2.43 m) ve 9 ft (2.74 m)) 
konan diğerleriyle yüzeyden 5 ft (1.5 m) olacağı için, önerilmeyecektir. Daha derin hendekler, 
yerleştirme maliyetini yükseltecektir. Bununla birlikte, küçük boru alanlarında, bu belki de gerekli 
olabilir. Böylece, ortalama boru derinliği, 10.sıraya yazılır. 
 
Adım 11. Yüksek toprak sıcaklığı (Tm+STD). Yüksek toprak sıcaklığı, ortalama yıllık toprak 
sıcaklığına, tasarım toprak sıcaklığı değişiminin (TSD) eklenmesi ile bulunur. Bizim örneğimizde, 66 ºF 
(18.8 ºC) olan Tm’ye 10 ºF (5.5 ºC) TSD’nin eklenmesiyle, 76 ºF (24.4 ºC) (Th) bulunur. Bu değer, 
11.sıraya yazılır. 
 
Adım 12. Düşük toprak sıcaklığı (TL). Düşük toprak sıcaklığı, ortalama yıllık toprak sıcaklığından (Tm) 
tasarım toprak sıcaklığı değişiminin (TSD) çıkarılması ile bulunur. Bizim örneğimizde, 66 ºF (18.8 ºC) 
olan Tm’ye 10 ºF (5.5 ºC)  TSD’nin çıkarılması 56 ºF (13.3 ºC) (Th) bulunur. Bu değer, 12.sıraya 
yazılır. 
 
d) Isı pompası bilgisi 
 
Adım 13’ten 22’e kadar verilen değerler, uygulamada kullanılacak cihaz için üreticinin teknik 
özelliklerini göstermektedir. Antifriz kullanımının gerekli olması veya olmamasına bağlı olarak, cihazın, 
su debi yanı sıra, tatmin edici bir şekilde karşıt çalışacağı maksimum ve minimum su sıcaklıkları ve 
cihazın  verim karakteristikleri kaydedilir. 
 
Adım 13. En yüksek soğutma suyu giriş sıcaklığı (TGSS). Cihaza giren en yüksek su sıcaklığı, Tmax 
olarak sınıflandırılır ve 13. sırada gösterilir. Örneğin, Tablo 8’deki  WPH28-1H cihazını  ele alalım ve 
limit 85 ºF (29.4 ºC) olsun.  
 
Adım 14. Antifriz kullanılmaksızın, en düşük su giriş sıcaklığı (TGSI). Sulu sistemlerinde antifrizsiz 
olarak, ünitenin en düşük su sıcaklığı, 45 ºF (7.2 ºC) olarak alınmaktadır (Tablo 8’e bakımız). Tmin, bu 
durumda, 45 ºF (7.2 ºC)’tır. 14.sıraya kaydedilir.  
 
Adım 15. % 20 antifriz solüsyonlu durumda, en düşük su giriş sıcaklığı (TGSI ). Toprak çevrim 
sistemlerinde % 20  antifriz karışımı kullanılarak, cihazda TGSI’ nin 25 ºF (-3.8 ºC)’lik bir Tmin da 
çalışmasına izin verilir. Bu, 15.sıraya kaydedilir. 
 
Adım 16. Cihazın soğutma kapasitesi (ÜK). Adım 14’te seçilen Tmax sıcaklığı ve Tablo 8’deki cihaz   
kapasite tablosu kullanılarak, 4 GPM (galon/dakika) ’de 21200 BTUH (6 211.5 W), 6 GPM 
(galon/dakika)’de 28 600 BTUH (6 328.7 W) ve 8 GPM (galon/dakika)’de 28 800 BTUH (6 358 W) 
olduğunu buluruz. Tahmin edilen soğutma yükü 19112 BTUH (5599.7 W)’dır.  
 
% 10 tolerans kullanılarak, 21.024 BTUH (6 159.7 W)’lık bir kapasiteye ihtiyacımız vardır. Aşırı seçim 
olmasın diye, buna yakın bir kapasiteyi elde etmek için, 4 GPM değerini kullanacağız. ÜK= 21 200 
BTUH (6 211.5 W) değeri, 16.sıraya yazılır. 
 
Adım 17. Isıtma cihazı kapasitesi (antifriz yok) (IK). 45ºF (7.2 ºC) Tmin’de soğutma için seçilmiş 6 
GPM kullanılarak, Tablo 8’den cihazın IK’nin 19 700 BTUH (5 772 W) verildiğini belirleriz. Bu, 
17.sıraya yerleştirilir. 
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Adım 18. Isıtma cihazı kapasitesi (% 20 antifriz) (IK). % 20 antifriz solüsyonu kullanılarak, cihazda, 
25ºF (-3.8 ºC)’lık bir TGSS  değeri kabul edilir. 6 GPM debi ile, cihaz 13 500 BTUH (3 955.5 W) 
verecektir. Bu değer,  18.sıraya kaydedilir. 
 
Adım 19. Tmax’ta cihaz soğutma etki katsayısı (COPs). Tablo 8’ den seçilen cihazın  COPs (etkinlik 
katsayısı), 6 GPM su debisi ile 80 ºF (26.6 ºC) Tmax’da 3.0’ tür. 
 
Tablo’da verilen etkinlik katsayısı, su dolaşım  pompası olmaksızın, EER   (enerji yeterlilik oranı) 
cinsinden 10.5 olarak verilmiştir. EER oranını, COP dönüştürmek için, EER oranı 3.413’e bölünür. 
Böylelikle, EER = 10.5 ‘un  3.413’ e bölünmesiyle, COP değeri olarak 3.0 elde edilir. Bu 19.sıraya 
kaydedilir.  
 
Adım 20. Isıtma cihazı COPı değeri (antifriz yok). Antifriz kullanılmadan, cihazda, 45 ºF (7.2 ºC)’ lık bir 
Tmin değeri gereklidir.  6 GPM su debisi  ile, sirkülasyon pompası olmaksızın, cihazın COPı değeri 3.2 
olur  (Tablo 8). Bu değer, 20.sıraya yazılır. 
 

Tablo 8. WPH28-1H kodlu cihaz özellikleri  [16]. 
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 2 9258.7 6475.2 2300 13.7 13.1 11280   4 6709.64 2140 3.1 2.8 4834 
45 3 9698.2 6563.1 2180 15.2 14 11573  45 7 7149.14 2200 3.2 2.7 4922 
 4 9903.3 6651.0 2130 15.9 14.3 11749   10 6709.64 2240 3.0 2.6 5098 
 2 9053.6 6416.6 2350 13.1 12.5 11105   4 7266.33 2220 3.3 3 5040 

50 3 9493.1 6504.5 2240 14.5 13.4 11427  50 7 7764.43 2300 3.4 2.9 5743 
 4 9698.2 6563.1 2180 15.2 13.7 11573   10 7998.83 2340 3.4 2.7 5655 
 3 9258.7 6416.6 2300 13.7 12.7 11280   4 7852.33 2310 3.4 3.1 5538 

55 4 9493.1 6504.5 2240 14.5 13.1 11456  55 7 8379.72 2400 3.5 3 5977 
 5 9639.6 6563.1 2220 14.8 13.2 11573   10 8614.12 2440 3.5 2.8 6153 
 3 9082.9 6299.4 2350 13.2 12.3 11134   3 8028.13 2340 3.4 3.2 5684 

60 4 9258.7 6387.3 2300 13.7 12.4 11280  60 5 8702.02 2450 3.6 3.2 6241 
 5 9405.2 6445.9 2260 14.2 12.5 11368   8 9112.22 2520 3.6 3 6563 
 4 9024.3 6328.7 2360 13.1 11.8 11105   3 8467.62 2410 3.5 3.3 6036 

65 6 9229.4 6416.6 2300 13.7 12.1 11251  65 5 9200.12 2520 3.7 3.3 6651 
 8 9346.6 6475.2 2280 14.0 11.6 11339   8 9668.91 2600 3.7 3.1 7061 
 4 8819.2 6240.8 2420 12.4 11.3 10958   3 8995.02 2500 3.6 3.4 6475 

70 6 9024.3 6328.7 2370 13.0 11.3 11105  70 5 9786.11 2620 3.7 3.4 7149 
 8 9112.2 6387.3 2340 13.3 11 11163   8 10284.2 2700 3.8 3.2 7559 
 5 8702.0 6152.9 2450 12.1 10.8 10870   2 8702.02 2440 3.6 3.4 6241 

75 7 8819.2 6211.5 2420 12.4 10.6 10958  75 4 10049.8 2660 3.8 3.5 7384 
 9 8907.1 6270.1 2400 12.7 10.3 11017   6 10606.5 2750 3.9 3.6 7852 
 5 8467.6 6065.0 2520 11.5 10.3 10694   2 9229.42 2520 3.7 3.5 6680 

80 7 8584.8 6123.6 2490 11.8 10.1 10782  80 4 10665.1 2760 3.9 3.6 7882 
 9 8643.4 6182.2 2470 11.9 9.8 10812   6 11280.4 2860 3.9 3.6 8204 
 5 8233.2 5977.1 2590 10.8 9.7 10519         

85 7 8379.7 6035.7 2550 11.2 9.6 10636         
 9 8438.3 6094.3 2540 11.3 9.4 10694         
 6 8057.4 5889.2 2640 10.4 9.2 10401         

90 8 8174.6 5947.8 2600 10.7 9.1 10489         
 10 8233.2 5977.1 2580 10.9 8.8 10519         
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Adım 21. Isıtma cihazı COPı değeri (% 20 antifriz). % 20 antifriz kullanılarak, Tmin (minimum giren su 
sıcaklığı), 25 ºF (-3.89 °C)’tır. 6 GPM su debisiyle, sirkülasyon pompası olmaksızın, cihazın 2.7’lik bir 
COPı değeri olur. Bu değer,  21.sıraya kaydedilir. 
 
e) Cihazın çalışma faktörü 
 
Çalışma faktörü, cihazın ısıtma ve soğutma modunda çalışması beklenilen zamanın yüzdesidir. İlgili 
yöntem, Tablo 6’da kullanılmıştır.  
 
Çalışma faktörü hesap metodunu kullanmak için bilgi, tasarım sıcaklıkları ve ısı kazancı ve kaybı 
şekilleri 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27.sıralara kaydedilmiştir. 
 
Adım 22. Soğutmada tasarım dış hava sıcaklığı. Bu İzmir şartlarında, 93 ºF (33.8 ºC). Bu 22.sıraya 
kaydedilir. 
 
Adım 23. Soğutmada  tasarım ısı kazancı. Soğutma tasarım ısı kazancının ilgili hesaplama normlarına 
göre, 14335 BTUH (4200 W) olduğu belirlenmiştir. Bu 23.sıraya yazılır. 
 
Adım 24. Isıtmada  tasarım dış hava sıcaklığı. Bu, İzmir şartlarında, 32 ºF (0 ºC). Bu, 24.sıraya yazılır. 
 
Adım 25. Isıtmada tasarım ısı kaybı. Isıtma tasarım ısı kaybının ilgili hesaplama normlarına göre,  
12970 BTUH (3800 W) olduğu belirlenmiştir. Bu 25.sıraya kaydedilir. 
 
Adım 26. Soğutmada çalışma faktörü. Tablo 6 kullanılarak, İzmir için soğutma çalışma faktörü, 0.696 
olarak belirlenmiştir. Bu, 26.sıraya yazılır. 
 
Adım 27. Isıtmada çalışma faktörü. Tablo 6 kullanılarak, İzmir için soğutma çalışma faktörü, 0.169 
olarak belirlenmiştir. Bu, 27.sıraya yazılır. 
 
f) Toprak ısı değiştiricisi uzunluğu 
 
Soğutma ve ısıtma çalıştırma modunda , geri kalan adımlar, istenilen ısı transferini sağlamak için, 
gerekli olan kazılmış borunun miktarını belirlemek üzere yapılan matematiksel hesaplamalardır. 
Antifriz solüsyonunun  gerekli olup olmadığını belirlemek için, ısıtıcı boru uzunluğu her koşulda 
hesaplanmalıdır. İlgili yerden kazanılan deneyimler, bu hesaplama adımlarını azaltmaya yöneliktir. 
Bununla birlikte, her adım dikkate alınmalıdır.  
 
Hesaplama yöntemiyle, 12,000 BTUH (3515.9 W) bazında, ısıtma ve soğutma modunda gerekli olan 
boru miktarı belirlenir.  Boru uzunluğu hesaplandıktan sonra, toplam boru uzunluğu, cihazın kendi 
ısıtma ve soğutma kapasitesine uyarlanır.  
 
 
g) Soğutma modunda boru  uzunluğunun hesaplanması 
 
Adım 28. Hesaplama formülü. Adım 1’den 28’e kadar bu değerler , İzmir’deki uygulamaya bağlıdır. 
Adım 28, cihazın  soğutma kapasitesinin her 12.000 BTUH (3515.9 W)  için soğutma boru uzunluğunu 
hesaplamak için kullanılan bağıntıyı verir. Hesaplamalar, ya 12 000 BTUH bazında Eş. (5a)  veya SI 
birimlerle Eş. (5c) kullanılarak hesaplanır. Bu çerçevede, değerler yerine konulursa,  12 000 BTUH 
başına  soğutma modunda  boru uzunluğu 502.44 ft 8153.14 m) bulunur. 
 
Adım 29. Toplam soğutma boru uzunluğu, cihazımızın soğutma kapasitesi ile çarpımının 12 000 
BTUH’a bölünmesiyle bulunur. Soğutma kapasitesi 16. sırada 21200 BTUH (6211.5 W) olarak 
verilmiştir. Tablo’da bu değer, 0.3048 ile çarpılıp metreye çevrilmiştir. Sonuç, 270.55 m bulunmuş olup,  
bu değer,  29.sıraya yerleştirilmiştir. 
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Tablo 9. WPH22-1H kodlu cihaz özellikleri [16]. 
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 2 7266.3 4893.1 1730 14.3 13.4 8731.3   4 5772.0 1780 3.2 2.7 4248.5 

7.2 3 7530.0 5010.3 1660 15.5 14.0 8936.4  7.2 7 5918.5 1800 3.3 2.6 4395.0 

 4 7647.2 5068.9 1630 16.0 14.0 9024.3   10 5977.1 1820 3.3 2.5 4424.3 

 2 7090.5 4834.5 1770 13.7 12.8 8584.8   4 5918.5 1820 3.3 2.9 4365.7 

10.0 3 7354.2 4951.7 1710 14.7 13.3 8789.9  10.0 7 6240.8 1860 3.4 2.8 4629.4 

 4 7471.4 4981.0 1670 15.3 13.4 8877.8   10 6387.3 1890 3.4 2.7 4746.6 

 3 6944.0 4775.9 1820 13.0 12.2 8496.9   4 6475.2 1910 3.4 3.0 4834.5 

12.8 4 7178.4 4863.8 1750 14.0 12.7 8672.7  12.8 7 6768.2 1950 3.5 2.9 5068.9 

 5 7295.6 4922.4 1720 14.5 12.7 8760.6   10 6914.7 1980 3.5 2.8 5186.1 

 3 7002.6 4805.2 1800 13.3 12.1 8526.2   3 6944.0 1980 3.5 3.1 5215.4 

15.6 4 7119.8 4834.5 1770 13.7 12.1 8614.1  15.6 5 7266.3 2040 3.6 3.0 5479.1 

 5 7178.4 4863.8 1750 14.0 12.0 8672.7   8 7442.1 2070 3.6 2.9 5625.5 

 4 6826.8 4717.3 1850 12.6 11.5 8409.0   3 7295.6 2040 3.6 3.2 5508.4 

18.3 6 6944.0 4775.9 1820 13.0 11.5 8496.9  18.3 5 7705.8 2120 3.6 3.1 5830.6 
 8 7002.6 4805.2 1790 13.4 11.4 8526.2   8 7823.0 2130 3.7 3.0 5947.8 

 4 6651.0 4658.7 1900 11.9 10.9 8291.8   3 7442.1 2060 3.6 3.3 5654.8 
21.1 6 6826.8 4717.3 1840 12.7 10.9 8409.0  21.1 5 8028.1 2180 3.7 3.2 6123.6 

 8 6914.7 4775.9 1820 13.0 10.5 8467.6   8 8291.8 2220 3.7 3.1 6328.7 

 5 6475.2 4570.8 1950 11.3 10.4 8174.6   2 7910.9 2160 3.7 3.4 6006.4 

23.9 7 6651.0 4658.7 1900 11.9 10.3 8291.8  23.9 4 8262.5 2210 3.7 3.4 6328.7 

 9 6709.6 4688.0 1880 12.2 10.0 8321.1   6 8496.9 2260 3.8 3.3 6504.5 

 5 6416.6 4541.5 1960 11.2 10.0 8116.0   2 7910.9 2160 3.7 3.5 6006.4 

26.7 7 6533.8 4570.8 1920 11.6 9.8 8203.9  26.7 4 8526.2 2270 3.8 3.5 6533.8 

 9 6563.1 4600.1 1910 11.7 9.4 8233.2   6 8936.4 2340 3.8 3.5 6856.1 

 5 6211.5 4482.9 2020 10.5 9.4 7969.5         

29.4 7 6328.7 4512.2 1990 10.9 9.2 8057.4         

 9 6358.0 4541.5 1970 11.0 8.9 8057.4         

 6 6094.3 4424.3 2060 10.1 8.8 7881.6         

32.2 8 6152.9 4453.6 2040 10.3 8.5 7940.2         

 10 6182.2 4482.9 2030 10.4 8.2 7940.2         
 
h) Isıtma modunda boru uzunluğunun hesaplanması  (antifriz yok) 
 

Adım 30. Isıtma modunda toprak  ısı değiştirici boru uzunluğunu hesaplamak için, aynı basit formül 
(Eş. (4a)-(4c)) kullanılmakta ve adımlar sırayla izlenmektedir. Değişkenler,  COP, Fı, TL, ve Tmin’dir. 
Bunlar, 20, 27, 12 ve 14.sıralarda verilmiştir. Buradan, ısıtma boru uzunluğu, 599.31ft (322.42 m) 
bulunur ve 30.sıraya yerleştirilir. 
 

Adım 31.Toplam ısıtma boru uzunluğu (antifirizsiz) 30. adımda bulunan değerin, 17.adımdaki IK ile 
çarpılıp 12.000 BTUH’a bölünmesiyle bulunur. Bulunan değer 0.3048 ile çarpılıp m’ye çevrilerek, 
sonuç 299.88 m bulunmuştur. 
 

ı) Isıtma modunda boru uzunluğunun hesaplanması (% 20 antifrizli) 
 

45ºF’ın altındaki  su sıcaklığında (TL) kullanılan cihazda, farklı Tmin, IK ve COP değerleri olacaktır. 
Bunlar 15, 18 ve 21.sıralarda gösterilmiştir.  
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Adım 32. Temel formül. Formülde her birinin yerine gerçek değerleri yerleştirilir Bizim örneğimizde, 
25ºF (Tmin) cihaza giren  düşük su sıcaklığı ve 56ºF (TL) cihaza giren su sıcaklığı ile bulacağız. Isı 
transferi için, toprak ile  % 20 antifriz karışımı arasındaki sıcaklık farkı 31ºF olarak bulacağız. Bu sayı, 
payda ile bölünerek, 12 000 BTUH (3 515.9 W) ısıtma kapasitesi başına boru uzunluğu 194.76 feet 
(59.37 m) bulunur. 
 
Adım 33. Isıtma için toplam boru uzunluğunu bulmak için, 12 000 BTUH (3 515.9 W) başına uzunluk, 
TGSI ve GPM (galon/litre)’de cihazın ısıtma kapasitesine 12 000 BTUH (3 515.9 W)’in oranı ile 
ayarlanmaktadır.  
 
Bu uygulamada, 12 000 BTUH (3 515.9 W) ile bölünen 12 000 BTUH (3 515.9 W)  başına 194.76 ft 
kere 25ºF’de cihazın ısıtma kapasitesidir. Isıtma modunda çalıştırma için, ısı değiştiricinin toplam boru 
uzunluğunun (TBU), 102.83 m olduğu belirlenir. 
 
Bulunan sonuçlar Tablo 10’ da özetlenmiştir: 
 
 
Tablo 10. Yatay boru uzunluğu hesaplama föyü [18]. 
 

İsim: Ege Üni. Güneş Enerjisi Enst. Boru Uzunluğu Soğutma: 270.55 m 
Yer: Bornova /İzmir Boru Uzunluğu Isıtma: 102.83 m 

GRUP SIRA TEKNİK 
DEĞERLER BİRİM GÖSTERİM FORMÜL NO AÇIKLAMA 

BORU 
BİLGİSİ 

1 Malzemesi PE 40    
2 Çapı 1 1/2 ''    
3 Direnci 0.117  Rb  

TOPRAK 
BİLGİSİ 

4 Tipi Ortalama    
5 Çukurdaki boru sayısı 1    
6 Borular arası açıklık 0    

 7 Direnci 0.98  Rt  

YER 
BİLGİSİ 

8 Ortalama toprak sıcaklığı 66 ºF Tm  
9 Dağıtılmış toprak sıcaklığı 10 ºF TSV  
10 Yatay serpantin derinliği 1.82 m   
11 Yüksek toprak sıcaklığı 76 ºF Th Tm+STV 
12 Düşük toprak sıcaklığı 56 ºF Tl Tm-STV 

ISI 
POMPASI 
BİLGİSİ 

13 En yüksek GSSs 85 ºF Tmax  
14 En düşük GSSı 45 ºF Tmin antf.yok  
15 En düşük GSSı 25 ºF Tmin 

%20 antifiriz 
 

16 Soğutma kapasitesi 21200 BTUH SK  
17 Isıtma kapasitesi 

(antifirizsiz) 
19700 BTUH IK  

18 Isıtma kapasitesi 
(antifirizli) 

13500 BTUH   

19 Soğutma etki katsayısı 3  COPs  
20 Isıtma etki katsayısı 3.2  COPı 

antf.yok 
 

21 Isıtma etki  katsayısı 2.7  COPı  
%20 antf. 

 

ÇALIŞMA 
FAKTÖRÜ 

22 Soğutmada tasarım dış 
hava sıcaklığı 

93 ºF   

23 Soğutma tasarım ısı 
kazancı 

14335 BTUH   

24 Isıtmada tasarım dış hava 
sıcaklığı 

32 ºF   

25 Isıtmada tasarım ısı 
kazancı 

12970 BTUH   

26 Soğutmada çalışma faktörü 0.169    
27 Isıtmada çalışma faktörü 0.696    

TOPRAK ISI 
DEĞİŞTİRİ- 

CİSİ 
BORU 

UZUNLUĞU 

28 Soğutmada  boru uzunluğu 502.44 ft  BUs * 
29 Soğutma  toplam boru 

Uzunluğu 
270.55 m  TBUs = BUs*SK 

30 Isıtmada boru uzunluğu 599.31 ft Antifriz Yok BUı* 
31 Isıtmada toplam boru 

uzunluğu 
299.88 m  TBUı = BUı*ıK 

32 Isıtmada  boru uzunluğu 194.76 ft % 20 Antifriz BUı* 
33 Isıtmada toplam boru  

uzunluğu 
102.83 m  TBUı = BUı*ıK 
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j) Düşey toprak ısı değiştiricili sistem 
 
Düşey boru sondajı içindeki U-borulu ısı değiştirici boru kullanılan bir seri sistem kullanılacaktır. Bu 
sistem, tek U-borunun içinden, tüm sıvının dolaşmasından oluşur. Tablo 10’nu kullanarak, gerekli olan 
toplam ısı değiştirici boru uzunluğu hesaplanacaktır. 

Tablo 11. Düşey toprak ısı değiştiricisi boru uzunluğu hesaplama föyü [18]. 
İsim: Ege Üni. Güneş Enerjisi Enst. Boru Uzunluğu Soğutma:  702.89 m 
Yer: Bornova /İzmir Boru Uzunluğu Isıtma:  43.45 m 
Sondaj 
sayısı: 

4 Çapı: 4 3/4 '' Derinlik: 88 m  

GRUP SIRA TEKNİK 
DEĞERLER BİRİM GÖSTERİM FORMÜL NO AÇIKLAMA 

BORU 
BİLGİSİ 

1 Malzemesi PE 40    
2 Çapı 1 1/2 ''    
3 Direnci 0.08  Rb  

TOPRAK 
BİLGİSİ 

YER 
BİLGİSİ 

4 Tipi Ortalama    
5 Direnci 0.94  Rt  
6 Ortalama toprak sıcaklığı 66 ºF Tm  
7 Dağıtılmış toprak 

sıcaklığı 
10 ºF TSV  

8 Yüksek toprak sıcaklığı 76 ºF Th Tm+STV 
9 Düşük toprak sıcaklığı 56 ºF Tl Tm-STV 

ISI 
POMPASI 
BİLGİSİ 

10 En yüksek GSSs 85 ºF Tmax  
11 En düşük GSSı 45 ºF Tmin 

antf.yok 
 

12 En düşük GSSı 25 ºF Tmin%20an
tf 

 

13 Soğutma kapasitesi 21200 BTUH   
14 Isıtma apasitesi 

(antifirizsiz) 
19700 BTUH   

15 Isıtma kapasitesi 
(% 20 antiifizli) 

13500 BTUH   

16 Soğutma etki katsayısı 3  COPs  
17 Isıtma etki katsayısı 

(antifirizsiz) 
3.2  COPI 

antf.yok 
 

18 Isıtma etkinlik katsayısı 
(% 20 antiifizli) 

2.7  COPI %20 
antf. 

 

ÇALIŞMA 
FAKTÖRÜ 

19 Soğutmada dış hava 
tasarım sıcaklığı 

93 ºF   

20 Soğutmada tasarım ısı 
kazancı 

14335 BTUH   

21 Isıtmada tasarım dış 
hava sıcaklığı 

32 ºF   

22 Isıtmadatasarım  ısı 
kazancı 

12970 BTUH   

23 Soğutma modunda 
çalışma faktörü 

0.696  Fs  

24 Isıtma modunda çalışma 
faktörü 

0.169  Fı  

ISI 
DEĞİŞTİRİ- 

CİSİ 
BORU 

UZUNLUĞU 

25 Soğutmada  boru 
uzunluğu 

2306.06 ft  BUs * 

26 Toplam sondaj  
uzunluğu 

1153.03 ft  TSUs = BUs/2 

27 Sondaj adeti 4   SAs = TSUs / 300  
28 Sondaj  uzunluğu 87.86 m  SUs = TSUs / SA 
29 Isıtma modunda boru 

uzunluğu 
561.46 ft Antfriz Yok BUI 

30 Toplam sondaj uzunluğu 281 ft  TSUI = BUI/2 
31 Sondaj adeti 1   SAI = TSUI / 300  
32 Sondaj uzunluğu 85.57 m  SUI = TSUI / SA 
33 Isıtma modunda  boru 

uzunluğu 
142.55 ft Antfriz Var BUI 

34 Toplam sondaj  
uzunluğu 

71.27 ft  TSUI = BUI/2 

35 Sondaj adeti 0.24   SAI = TSUI / 300 * 
36 Sondaj  uzunluğu 

 
21.72 m  SUI = TSUI / SA 
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Montajda, ısıl fizyon kaynağı ile birleştirilmiş 1 ½" lik polietilen 40 boru kullanılacaktır. ¾" den 2" e 
kadar plastik borular için tek U-bükme ve çift U-bükme (her delik için çift U-bükme) için istenen 
minimum çaplı boru sondajı değerleri, Tablo 12’de verilmektedir. Çift U-bükmenin kullanımı yüksek 
maliyet nedeniyle sınırlıdır. Çift U-bükme, yıllık ortalama yer sıcaklığının (Tm), 60 °F (15.56 °C) veya 
daha aşağısında olan bölgelerde sınırlı olarak kullanılır. 
 

Tablo 12. Sondaj çapları [16]. 

SONDAJ İÇİN MİNİMUM ÇAP 
Boru çapı Tek U-bükme Çift U-bükme 

¾" 3 ¼" 4 ½" 
1" 3 ½" 5 ½" 

1 ¼" 4" 5 ¾" 
1 ½" 4 ¾" 6" 

2" 6" 7" 
 
 
66 °F (18.8 °C) Tm ile İzmir’de, 4 ¾" boru sondajı içinde 1 ½" lik boru ile tek U-bükme sistem 
kullanılacaktır. Burada, yatay boru değiştiricisinde kullanılan temel formül aynıdır. Değerlerden, boru 
direnci Rb (3.sıra) ile toprak direnci Rt (5.sıra) değişir. Boru direnci için, Tablo 3’deki Rbd değeri ve Rt 
için Tablo 4’deki U-bükme kısmı kullanılacaktır. Örneğimizde, Rb için; 0.080 ve Rt için; 0.94 
kullanılmıştır. 
 
Tablo 11’de, 25.sırada verilen soğutma ısı değiştirici uzunluğu 12 000 BTUH başına soğutma ısı 
değiştirici uzunluğu bulunduktan sonra, soğutma    kapasitesi ile çarpılıp, 12 000 BTUH’a bölünmüş ve 
2 306.06 ft (702.89 m) bulunmuştur. 
 
Tek U-bükme çevriminde her sondajda iki boru kullanılır. Toplam boru derinliği, 2 306.06 ft (702.89 
m)’in yarısı veya 1153.03 ft (351.44 m)’tir. Maksimum boru derinliği, 300 ft (91.44 m)’tir. Böylelikle, 288 
ft (87.86 m) derinlikte 4 sonda, soğutma kapasitesini kullanmak için gerekmektedir. Bu, 26, 27 ve 
28.sıralarda gösterilmiştir. Eğer sadece ısıtma yükünü dikkate alırsak, tablodan da görüleceğe üzere, 
21.72 m uzunluğunda tek sondaj yeterli olacaktır. 
 
 
8.3. Ölçülen Değerler 
 
Bu çalışmada fikir vermek üzere, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nün bir dersliğinden 
kurulan, düşey toprak ısı değiştiricili sistemden elde edilen bazı deneysel değerler verilecektir. 
25.07.2000 tarihinde yapılan deneysel ölçümlere göre, zamanla çeşitli yerdeki sıcaklıkların değişimi 
Şekil 9’ da ve bazı ölçüm değerleri ise, Tablo 13’ de  gösterilmiştir. 

 
Şekil 9. Zamanla sıcaklığın değişimi [18]. 
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Tablo 13. Deneysel  ölçüm sonuçları (25.07.200 tarihli) [18]. 

Zaman 09:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 16:00 
T1   °C 10.4 10.3 10.1 10.2 10.5 10.4 10.4 10.4 10.5 10.7 
T2  °C 12.9 12.6 12.3 12.3 12.6 12.5 12.6 12.5 12.6 12.9 
T3  °C 24.6 29 31.2 32 33.2 34.3 35 35.5 36 36 
T4  °C 26.6 31.2 33.1 34.2 35.4 36.3 36.9 37.7 38.2 37.4 
Te  °C 0 -1.5 -1 -0.5 0 0 0 0.5 0.7 0.8 
Tk  °C 65.8 61.5 62 62.8 63.5 64 65 65.7 66 66 
Pe  bar 4 3.8 3.81 3.9 4 4 4 4.1 4.1 4.1 
Pk  bar 24.7 24 24.1 24.7 25 25.5 26 26.1 26.5 26.5 
mt  l/h 1780 1800 1750 1780 1700 1750 1750 1700 1700 1700 
Pt  bar 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
Ikomp A 3.1 3.1 3 3 3.1 3 3 3 3.1 3.1 
Ip1 A 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
Ip2 A 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
V1 Volt 225 223 224 224 225 224 225 223 224 225 
V3 Volt 392 386 388 390 389 387 391 387 392 389 
To °C 26.2 25 25 25.3 25.5 25.8 25.9 25.9 25.8 26 
Th °C 30 32 33 33.5 34 36 36 36.5 36.5 36.5 
Tt1  °C 25 26.8 27 27.5 27.9 28.2 28.6 28.5 27.7 27.8 
Tt50  °C 24.4 28.8 30.8 32 32.8 33.7 34 34.6 35.2 34.8 

 

T1 °C Odaya giden su sıcaklığı 
T2 °C Odadan dönen su sıcaklığı 
T3 °C Toprak ısı değiştiricisinden gelen su sıcaklığı 
T4 °C Toprak Isı değiştiricisine dönen su sıcaklığı 
To °C Odanın sıcaklığı 
Th °C Dış hava sıcaklığı 
Te °C Evaporatör sıcaklığı 
Tk °C Kondenser sıcaklığı 
Pe bar Evaporatör basıncı 
Pk bar Kondenser basıncı 
Pt bar Toprak ısı değiştiricisi basıncı 
mt l/h Toprak ısı değiştiricisi debisi 
Tt1 °C 1 m’deki toprak  sıcaklığı 
Tt50 °C 50 m’deki toprak sıcaklığı 

Ikomp / V3 A/Volt Kompresörün çektiği akım/voltaj 
Ip1 / V1 A/Volt Toprak ısı değiştiricisi (TID) sirkülasyon 

pompasının çektiği akım/voltaj 
Ip2 / V1 A/Volt Kompresörün çektiği akım/voltaj 
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9. EKONOMİK ANALİZ 
 
Isı pompası sistemlerinin ekonomik analizinin yapılmasında  çeşitli yöntemler kullanılmaktadır [22,23]. 
Burada, önce önerilerde bulunulacak, daha sonra bir  ekonomik analiz yönetimi verilecektir. 
 
 
9.1. Öneriler 
 
1. Toprak çevrimini tasarlamadan önce, alanda, jeoteknik bir araştırma yapılmalı ve açıkça sonuçları 

ortaya çıkarılmalıdır. Sığ derinliklerdeki (10 ft’dan 40ft’a kadar;   3 m’den 12m’ye kadar) 
örneklemeye, elek analizi ve nem içeriği dahil edilmelidir. Bu, toprak tipi (kum, kaya, kil, çakıl vs.), 
statik yer suyu seviyesi, delme zorluğu ve dikey bir U-tüp ısı değiştirici yerleştirme zorluğu 
belirlenmelidr.  

 
2. Tüm toprak borulama için, ısıl fizyonla birleştirilmiş yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) kullanılır. 

Bu boru, sağlam, güvenli ve nispeten ucuzdur. TKIP uygulamaları için tesisat uzmanlığı, artan bir 
şekilde mevcuttur. Bina içinde kullanımı için de  önerilmektedir ve bazı kodlar özel bir şekilde 
kullanımına izin verir. İstenen boru makas köprücüğü sayısının artmasına rağmen, metal borudan 
daha az pahalı ve su çevriminde inhibitör ihtiyacı gerekmemektedir.  

 
3. TKIP’da ısı iletim katsayısı düşük olan akışkan  kullanımından sakınılmalıdır. Bu sıvalar sistemin 

maliyetini iki şekilde etkilerler: Pahalıdır ve çevrimin etkisini azalttır, dolayısıyla daha çok uzunluk 
gerektirir. Boru delik çapları, sıva maliyetini ve termal hatayı azaltmak için minimize edilmelidir.  

 
4. Deneyimli toprak-çevrim uzmanlarına danışılmalıdır. İyi uzmanlar, U-tüp yerleştirme ve toprak 

başlıklarındaki borulama metotlarını yaparlar ve kolayca hava, kir ve enkazın temizleyebilirler. 
Acemi TKIP tasarımcıları, derin, çamurlu hendek içinde geniş bir alana geri dönüşümlü başlığı 
takmanın zorluğunu anlarken, başlığın değerinin farkında bile olmazlar.  

 
5. Tam ve dikkatli bir ısı kazancı ve kaybı çalışması yapılmalıdır. TKIP sistemlerindeki çok daha fazla 

maliyet yüzünden müşteriler yüksek toprak çevrimine ek olarak gerekli malzeme içinde daha fazla 
öderler. 

 
6. Daha uzun çevrim ile dengelenen uzun-dönem ısı depolama etkilerini minimize etmek için, sistem 

dikey boruları ayrılmalıdır. Tasarım programlarıyla  boru ayırma uzaklıklarının etkileri 
mühendislerce incelenebilmesine rağmen, minimum öneri, tipik ticari binalar için 20 ft (6m)’tir. 

 
 
9.2. Maliyete Etki Eden Faktörler 
 
TKIP’larının maliyetini etkileyen bir çok faktör vardır. Bunlar; boru cinsi, boru çapı, salamura cinsi, 
toprak dolgu malzemelerinin kullanılıp kullanılmayacağı, yatay veya dikey olarak seçilmelerine göre 
gömme derinliği, delikler arası mesafe, ısı pompası, gerekli elektrik enerjisi maliyetleridir. Bu 
parametrelerden bazılarının  maliyetlere etkileri şöyledir: 
 
Boru cinsi: Isı iletkenliği yüksek borular, toprak ısı değiştiricilerinin performansını artırır. Ancak toprak 
direncinin yanında boru direncinin etkisi ufak olduğundan boru malzemesi seçilirken, korozif ve ısıl 
mukavemet değerleri daha önemli rol oynar. 
 
Boru çapı: Boru çapı arttıkça toprak direnci azalır. Aynı şekilde sürtünme kayıpları da azalacağından 
devri daim pompasının gücü de düşer. Böylece daha büyük boru çapının seçilmesiyle işletme 
maliyetleri düşerken, ilk yatırım maliyeti artmış olur. 
 
Salamura cinsi: Salamuraların fiyatları faydaları ile orantılı bir şekilde artmaktadır. Ancak salamura 
seçiminde de ilk kriterimiz, maliyetten önce donma noktası, korozif özellikler, zehirlilik gibi sistemin ve 
çevrenin zarar görmesini önleyici faktörler olmalıdır. 
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Toprak dolgu malzemesi: Toprak dolgu malzemesinin cinsinden çok, kullanılıp kullanılmayacağına 
karar vermek daha önemlidir. Isıl özellikleri zaten iyi olan topraklarda, pahalı olan dolgu 
malzemelerinin kullanımı ekonomik değildir. Ancak kimi yerlerde toprak dolgu malzemelerini 
kullanmak şarttır.  
 
Borular arası mesafe: Borular arası mesafeyi, dikey değiştiricilerde, delikler arası mesafe; yatay 
değiştiricilerde ise hendek genişliği, hendekler arası mesafe ve birkaç kat boru döşendiğinde kot farkı 
belirler. Bu faktörlerin hepsi maliyetleri direkt olarak etkilemekle beraber, ilk üçünün seçimi, ekonomik 
analizden önce, döşeme yapılacak alan miktarı tarafından sınırlanmıştır. Kot farkının belirlenmesi ise 
gömme derinliği ile birlikte düşünülmelidir.  
 
Gömme derinliği: Gömme derinliği arttıkça toprak direnci azalır. Böylece, derine gömülen ısı 
değiştiriciler hafriyat masraflarını arttırmakla beraber, işletme maliyetlerini düşürürler. Tam tersi olarak, 
yüzeye yakın döşenen borular da, ilk yatırım maliyetini düşürecek; ancak düşük performans nedeniyle 
işletme maliyetlerini arttıracaklardır. 
 
Maliyetleri etkileyen en önemli faktörler boru çapı, gömme derinliği ve yeteri kadar büyük döşeme 
alanının varlığında borular arası mesafelerdir. Dolayısıyla, ekonomik analiz yapılırken, boru ve hafriyat 
fiyatları ile işçilik ücretleri iyi araştırılmalıdır. Ayrıca, ısı değiştiricilerinin performansları ısı pompasının 
seçimini etkileyeceğinden, çeşitli firmaların değişik kapasitelerdeki ısı pompalarının fiyatlarını da 
bilmek gerekir. İşletme maliyetlerinin hesabı içinse, elektrik fiyatının yıllık artış oranı ve enflasyon oranı 
iyi tahmin edilmelidir. 
 
Tüm bu kararlar neticesinde uygun toprak altı sistemi seçildikten sonra, ısı pompası sisteminin ısıl 
konforu gerçekleştirecek diğer sistemlerle karşılaştırılması lazımdır.  
 
Isıl konforun sağlanması için mevcut alternatifler şunlardır. 
 
• Isı ihtiyacının tek başına ısı pompası tarafından karşılanması, 
• Isı ihtiyacının ısı pompası ve ek bir ısı kaynağı tarafından karşılanması, 
• Isı ihtiyacının ısı pompası kullanılmadan karşılanması. 

 
Isı ihtiyacı ısı pompası ve ek bir ısı kaynağı tarafından karşılandığında, ısı pompası, ısı ihtiyacımızı 
belli bir oranda karşılar.  
 
 
9.2.1. Toprak Kaynaklı Isı Değiştiricisi  için Maliyet Bilgileri 
 
Dikey toprak ısı değiştiricisi montaj maliyetleri, sürekli değişkendir. Delme koşulları ve uzmanların 
deneyim ve malzeme yeterliliği seviyesi, büyük bir belirsizlik ekler. Tablo 14’ de, fikir vermek üzere yurt 
dışındaki bazı maliyetler verilmiştir. 
 
Yatırım yapmayı düşünen herhangi bir kuruluş, yatırımın kendisine sağlayacağı faydaları ve yatırımın 
geri ödeme süresini araştıracaktır. Planlama aşamasında yaralanılacak bir çok teknik vardır. Temel 
olarak, her teknik yapısal olarak bir projenin diğeriyle kıyaslanmasını sağlar. Örneğin; iki yeni projenin 
düşünüldüğü  durumu göz önüne alalım: (a) İşletme bakımından pahalı, ama yatırım gideri 
bakımından ucuz olabilir ve (b) Satın alınması pahalı, işletilmesi daha düşük olabilir . 
 

Bu bağlamda, bir projenin yatırım açısından, yatırımın karlılığını ölçmek için, şu ana proje 
değerlendirme yöntemleri kullanılabilir: (a) Net bugünkü değer, (b) İç karlılık oranı, (c) Basit geri 
ödeme süresi, (d) Ortalama karlılık oranı, (e) Başa baş noktası ve (f) Maliyet/yarar oranı(11) 

 
Aşağıda, geleneksel ve TKIP sisteminin ana maliyeti verilmektedir. Ayrıca, her iki  sistem; net bugünkü 
değerlerine göre kıyaslanacaktır. 
 
 



   ________________________________________  559  _______ 
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
 

Tablo 14. Toprak ısı değiştiricisi yerleştirme maliyetleri [18]. 

(ft uzunlukta boru başına U.S.$) 

U
-b

or
us

u 
ça

pı
 

Kil, kum, çakıl, 
yumuşak kaya 
içinde çamur 

dönmesi. Yüzey 
kaplaması yok 

Yumuşak orta 
kayada hava 

dönmesi.  Yüzey 
kaplaması yok. 

Kil, kum, çakıl, 
yumuşak kaya 
içinde çamur 

dönmesi.  
Yüzey kaplamalı 

Yumuşak orta 
kayada hava 

dönmesi.  Yüzey 
kaplamalı 

Yumuşak orta 
kayada hava 

vurması.  Yüzey 
kaplaması yok 

¾” $3.75 - $5.00 $4.00 - $5.50 $4.50 - $6.00  $5.00 - $8.50 
1” $4.00 - $5.25 $4.25 - $5.75 $4.75 - $6.25  $5.50 - $9.00 

1¼” $4.50 - $5.75 $4.75 - $6.00 $5.25 - $6.50  $5.75 - $9.50 
1½” $3.75 - $5.00 $5.00 - $6.25 $5.50 - $6.75  $6.00 - $10.00 

 
9.2.2. Ana Maliyet 
 
Bu kısımda, bir binanın ısıtılması ve soğutmasında kullanılan  geleneksel sistem (sıvı yakıt+chiller) ve 
TKIP sistemi, birbiriyle kıyaslanarak, yararlı olup olmadığı  belirlenecektir.  Her bir sistemin yıllık 
masrafları; ilk yatırım maliyeti, yakıt giderleri ve bakım onarım ile işletme giderlerinden oluşmaktadır 
[24]. 
 

AM = SM + MM (6) 
 
Burada; 
 

AM = Ana maliyet, TL 
SM = Satın alma maliyeti, TL 
MM = Montaj maliyeti, TL’ dir. 
 
9.2.3. İşletme Giderleri 
 
Kompresörün bilinen tüketimi ile, ortalama yıllık işletim giderleri maliyeti, ortalama çalışma süresince 
tahmin edilebilir. Kıyaslanan örnek iki sistem için, Tablo 15a ve 15b’ de hesaplama yöntemi verilmiştir. 
 

İ = h x K x T (7) 
 
Burada; 
 

İ =  İşletim giderleri,  TL  
h = Yıllık ortalama çalışma süresi,  h  
K=  Kompresörün gücü, kW 
T = Elektriğin birim fiyatı, TL/kWh ‘ dır. 
 
Tablo 15a.  Örnek  iki sistemin ısıtmada enerji  maliyetleri (Isıtma modunda) [25] 
 

ISITMADA 
 Toprak Kaynaklı 

Isı Pompası 
Kalorifer Yakıtı ve Merkezi 

Klima Sistemi 
Binanın ısıtma yükü 259 kW 
Yıllık ısıtma süresi 900 h 
Yıllık ısıtma enerjisi 259 x 900 = 233 100 kWh 
Isıtma Yakıtı (Enerjisi) Elektrik Kalorifer yakıtı 
Isıl Değer 1 kWh/kWh 13.95 kWh/kg 
COP 3.75 0.8 
Birim Fiyat 67 445 TL/kWh 221 400 TL/kg 
Gerçek Fiyat (TL/kWh) 17 985 19 839 
Yakıt (Enerji)Tüketimi 62160 kWh 20 887 kg 
A = Isıtma için enerji maliyeti  4 192 381 200 TL 4 624 381 800 TL 
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Tablo 15b. Kıyaslanan İki Sistemin Soğutmada ve Toplamda (Isıtma ve Soğutma) Enerji  Maliyetleri 
[25]. 
 

SOĞUTMADA 
  

Toprak Kaynaklı 
Isı Pompası 

 

 
Kalorifer Yakıtı ve  

Merkezi Klima Sistemi 

Binanın soğutma  yükü 294 kW 
Yıllık soğutma  süresi 1080 h 
Yıllık soğutma enerjisi 294 x 1080 = 317 520 kWh 
Soğutma yakıtı  Elektrik Elektrik 
Isıl Değer 1 kWh/kWh 1 kWh/kWh 
COP 3.75 1 
Birim Fiyat 67 445  TL/kWh 67 445 TL/kWh 
Gerçek Fiyat (TL/kWh) 17 985 67 445 TL/kWh 
Yakıt Tüketimi 84 672 kWh 162 000 kWh 
 
B= Soğutma için enerji maliyeti  

 
5 710 703 000 TL 

 
10 926 090 000 TL 

 
Toplam (C= A + B  ) 

 
9 903 084 200 TL 

 
15 550 471 800 TL 

 
 
 
9.2.4. Bakım Maliyetleri 
 
“ASHRAE El Kitabı”nda [26], ticari boyutta HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) sistemleri 
için bakım giderlerinin hesaplama yöntemi verilmiştir. ASHRAE yönteminin kullanıldığı hesaplara 
dayanarak, JIP sisteminin bakım maliyeti, geleneksel HVAC sisteminin 0.035 (orta)-0.046 (ortalama) 
$/m2-yıl değerine kıyasla (1996 yılı değerine göre), 0.010-0.020 $/m2-yıl’ dır [27]. Bununla beraber, 
Sulatisky ve van der Kamp [28] tarafından, JIP ve alternatif ısıtma/soğutma sistemlerinin bakım 
giderleri yaklaşık olarak eşit alınmış ve net bugünkü değer kıyaslamalarında içerilmemiştir. Burada, 
satıcılarından alınan ortalama değerler kullanılmıştır.  
 
 
9.2.5. Net Bugünkü Değer (NBD) 
 
Ekonomik analizde, NBD yöntemi kullanıldı. Bu yöntem, ısıtma sisteminin ömrü boyunca yakıt 
giderlerinin ve montajın şimdiki değerine dayanır. Net bugünkü değer kullanılarak, 20 yıl boyunca 
yapılacak bütün masraflar bulunur [29].  
 

NBD = n

n

i)(1
e)AM(1

+
+

 (8) 

Burada: 
 

NBD  : Şimdiki değer 
E  : Enflasyon oranı 
i   : İndirim oranı veya banka faiz oranı 
n   : Yıl 
AM : Şimdiki satın alma maliyetidir. 
 
 
NBD yöntemine göre yapılan hesaplar, fikir vermek amacıyla, Tablo 16’ da gösterilmiştir. 
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SONUÇ 
 
Toprak kaynaklı (jeotermal) ısı pompaları (TKIP’ları), gelişmekte olan ülkelerde uzun yıllardır 
kullanılmasına rağmen,  ülkemizde son üç yıldır uygulama alanı bulan bir teknolojidir. Enerji verimliliği 
ve çevrenin korumasına katkısı nedeniyle,  geleneksel ısıtma ve soğutma  sistemlerine önemli  bir 
seçenek oluşturmaktadır.  
 
TKIP’ ları ile ilgili önemli tasarım, test ve ekonomik analiz kriterlerinin verildiği mevcut çalışmadan, 
aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir: 
 
a) Toprak kaynaklı ısı pompalarında, toprak ısı değiştiricisi (TID) maliyeti, uygulamadan uygulamaya 

farklılık göstermekle birlikte, ülkemizde, % 30-35 yer tutmaktadır [8]. Bu yüzden, TID’ nin 
tasarımına özen gösterilmelidir. 

b) Toplam etki katsayısının iyileştirilmesinde, TID devresinde kullanılan pompanın uygun seçilmesi 
gerekmektedir. Bu çerçevede, söz konusu pompanın enerji tüketim verimliliği, kontrol edilmelidir 
[33].   

c) TID’ nin maliyetinin azaltılmasında, özellikle düşey tipli uygulamalarda, toprağın etrafına konan 
“dolgu maddesi”nin seçimi büyük önem taşımaktadır [30,31,32]. Sistem tasarımında bunun göz 
önüne alınması gerekmektedir. 

d) Burada sunulan  teorik ve deneysel çalışmadan,  TKIPsı sistemlerin ülkemizde başarılı olarak 
kullanılabileceği ortaya çıkmaktadır.  

e) Dolayısıyla, bu sistemlerin ülkemizde yaygınlaştırılmasıyla, enerji verimliliği sağlanacak, başka bir 
deyişle “çocuklarımıza temiz bir çevre” bırakılmasına önemli katkıda bulunulabilecektir.   
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HVAC SİSTEMLERİNDE KONTROL YÖNTEMLERİ VE 
ENERJİ TASARRUFU 

 
 

A. Kemal YAKUT 
Murat KORU 
Arzu ŞENCAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Binalarda ve fabrikalarda kurulacak olan HVAC sistemlerinin amacı,  insanların bulundukları ortamları 
konfor şartlarına getirmek ve aynı şekilde fabrika ortamlarını da  üretim yapılan alanla ilgili olarak 
gerekli olan ortam şartlarını sağlamaktır. 
 
Bu çalışmada, özellikle gelişen teknoloji ile insanların daha iyi konfor şartlarını arzulamaları ile ortaya 
çıkan ve halen gelişmekte olan HVAC sistemleri kontrol yöntemlerinden bahsedilerek  sistemde 
bulunan elemanların çalışmaları ve kontrol işlemini nasıl gerçekleştirdikleri hakkında bilgi verilmiştir. 
Ayrıca bu sistemlerde gerçekleştirilen alt kontrollerden bahsedilerek otomatik kontrolle sağlanabilecek 
enerji tasarrufu irdelenmiştir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Otomatik kontrol elemanlarının çalışma yükünü karşılayabilmeleri ve emniyetli çalışma koşullarını 
sağlayabilmeleri için pnomatik, elektrik mekanik ve elektronik kontrol elemanlarının birlikte 
kullanılmaları gereklidir. 
 
HVAC sistemlerinde kullanılan kontrol yöntemleriyle, kontrol edilen birimin konfor şartlarında 
bozulmaya yol açmaksızın kullanılan enerjinin sarfiyatında bir takım iyileştirmeler yapılabilir. Kontrol 
edilen zonun değişen oda yükü ve dış hava koşullarında sürekli olarak istenilen koşullarda tutulması 
kontrolün temel amacıdır. Ancak bu arada; enerji sarfiyatını, efektif zon kontrolünü, çalışma ekipman 
yükünü, ön kestirmeli yük ihtiyacını optimum ekipman performansını da sağlamak için ekstra kontroller 
şarttır. 
 
HVAC sistemlerinde en uygun kontrol; sistemin sıcaklık ve basınç değerlerini otomatik kumanda ile 
ihtiyaca göre ayarlamak, kullanılmayan ortamları ısıtma ve soğutma düzenine sokarak konfor şartlarını 
sağlamak aynı zamanda sınırlı enerji kullanımını ayarlamaktır. Hvac sistemlerinde kullanılan kontrol 
yöntemleri psikrometrik tabanlı kontroller olup bu kontrollerin tasarımında sistemin tamamen kontrolü 
düşünülmeli bölgesel kontrollerden kaçınılmalıdır. Aksi takdirde sistemden gerekli verim 
alınamayacaktır. Bu çalışma ile Hvac sistemlerinde kullanılan kontrol ekipmanları incelenerek Hvac 
kontrol yöntemleri anlatılmaya çalışılacaktır.  
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2. KONTROL ELEMANLARI 
 
HVAC sistemleri içersindeki hava, su, buhar veya çeşitli akışları çoğu kez otomatik kontrol aletleri 
tarafından ayarlanır. Hvac sistemlerinde su ve buhar akışlarını ayarlayan kontrol aletleri valflerdir, aynı 
zamanda hava akışını düzenleyen ve kontrol altında tutan ise damperlerdir. Aşağıdaki ekipmanlardan 
oluşmaktadırlar. 
 
Valfler: Tek yollu valfler, iki yollu valf veya denge valfi, üç yollu karıştırma valfleri, üç yollu ayrıştırma 
valfleri. 
 
Otomatik damperler: Tek kanatlı tip damperler, çok kanatlı damperler, karıştırma damperleri.  
 
Sensörler: Sıcaklık sensörleri, basınç sensörleri, nem sensörleri, su akış sensörleri 
 
Yardımcı kontrol elemanları 
 
a) Transformatör(Dönüştürücü); Sistem için gerekli voltajı sağlamak için kullanılır. 
 
b) Elektrik röleleri; Elektrikli ısıtıcılarda yakıt brülörünün motorunun çalıştırılması ve durdurulmasında, 

soğutma kompresörünün, fanın, pompanın, ve diğer cihazların, kontrolü ile büyük elektriksel 
yüklerin doğrudan kontrol edilmesi işleminde kullanılır. 

 
c) Potansiyometre; Elle orantılı kontrol aletlerinin ayarlanması veya elektronik kontrollerde ayar 

noktasının uzaktan ayarlanması amacıyla kullanılırlar. 
 
d) Elle kumanda edilen şalterler; İki pozisyonlu veya çok pozisyonlu tip olarak yapılırlar. Tekli veya 

çoklu kutupların çalışması için kullanılırlar. 
 
e) Yardımcı Şalterler; Valf ve damperlerin ardışık bir şekilde çalışmalarını sağlamak için kullanılırlar. 
 
f) Hava kompresörleri ve aksesuarları; Kurutucu ve filtreleri kapsamaktadır. Bu elemanlar sayesinde 

havayı temizlemek ve kurutmak için gerekli basınç kaynağını sağlamak mümkündür. 
 
g) Pnömatik elektrik röleleri; Havayı basınçlandırmak veya  elektrik devresini kesmek için kullanılırlar. 
 
h) Elektro  pnömatik röleler; Elektriksel kumandalı olan röleler ile hava valflerindeki pnömatik 

elemanların çalışması sağlanır. 
 
ı) Pnömatik röleler; Basınç kontrolünün kumandası ile sayısal fonksiyonların üretiminde kullanılırlar. 

Bunlar iki grup olup birinci grup iki pozisyonlu röleleri kapsamaktadır. Bu röleler orantılı aletlerin 
kumandasının kontrolüne izin verir ayrıca bir veya iki pozisyonlu aletlerin kumandasında tercih 
edilir. Bu aletler otomatik şalterin çalışmasında da kullanılır. İkincisi ise orantılı rölelerdir. Orantılı 
kontrollerde, çok yüksek veya daha alçak iki basıncın ayrımında, iki veya daha çok basıncın 
ortalamasında, farklı iki basıncın yanıtlanmasında, basınç eklenmesi veya çıkartılmasında, basınç 
değişikliklerini geciktirmede veya büyütmede ve diğer benzer fonksiyonların gerçekleştirilmesinde 
kullanılırlar. 

 
i) Ayarlama röleleri; bu röleler valf ve damperlerin çalışma hassasiyetlerini ayarlamak basınç 

değişikliklerine yanıt vererek kontrol işlemini yapmayı sağlarlar. 
 
j) Şalter röleleri; pnömatik olarak havalandırma rölelerini açma veya kapama işlemini 

gerçekleştirmek için kullanılırlar. Aşağıdaki şekilde elektronik ve pnömatik kontrol elemanlarını 
içeren bir kontrol şeması gösterilmiştir[1]. 
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3. HVAC ALT-SİSTEM KONTROLLERİ 
 
Koşullandırılması yapılacak bina yada proses için dizayn edilen HVAC ekipmanları sistemden sisteme 
değişse bile HVAC sistemi üzerinde otomatik kontrol sistemi tarafından yapılması istenilen kontrol 
işlemleri belirli ana başlıklara oturtulabilir. Burada alt kontrollerden kasıt bütün sistemi kontrol edebilen 
alt parçacıklara bölerek kontrol etmek ve daha sonra bu parçacıkların diğer kısımlar ile olan 
bağlantılarını da sağlayarak sistemi kontrol açısından tamamlamaktır. Örneğin, bir klima santralinde 
önce alt kontrol olarak soğutucu serpantin kontrolü yapılır daha sonra bu serpantinin dış hava 
damperleri ve diğer ekipmanlarla olan mantıksal bağlantısı sağlanır. 
 
 
3.1. Fan Kontrolü 
 
Hava hareketini sağlayan pek çok değişik cihaz mevcuttur. HVAC sistemlerinde kullanılan ise fan 
olarak adlandırılan  Radyal ve Aksiyal şeklinde iki gruba ayrılan cihazlardır. Ayrıca, iklimlendirilmiş 
havayı vermek maksadıyla kullanıldığında vantilatör, kullanılmış havayı ve egzostları toplamak (almak) 
maksadıyla kullanıldığında ise aspiratör adıyla anılır. Vantilatör ve Aspiratörün aynı tipleri genel yapı 
itibariyle birbirinin aynıdır. Aksiyal veya santrifüj tip fanlarda basıncın meydana gelişi; hava kütlesinin 
santrifüj kuvvetinden ve kanatları terk ederken havanın sahip olduğu kinetik enerjinin (hız) statik 
basınca dönüşmesi ile oluşur. Havanın hızı, kanatların hızı ile havanın kanatlara nazaran relatif hızının 
geometrik toplamıdır. Öne eğimli kanatlarda bu iki hız birbiriyle aynı yönde, geriye eğimli kanatlarda 
ise aksi yönlüdür. Bu sebeple  geriye eğimli kanatlı bir fan öne eğimliden daha yüksek verimlidir. (daha 
az enerji hıza dönüştürülüp hız enerjisinin tekrar basınca dönüştürülmesi gerektiği için)  Aksiyal fanlar 
ise basıncının tamamını hız'ın statik basınca dönüşmesinden yararlanarak sağlar ve santrifüj 
kuvvetlerden yararlanmazlar. Ses yönünden ise aksiyal fanlar bilhassa 150 ile 4800 arasındaki oktav 
bantlarında  radyal fanlardan daha fazla ses meydana getirirler. Radyal fanlar düşük frekanslarda fazla 
ses üretir ve çok yüksek frekanslardaki ses seviyeleri ise düşüktür. Fanlarla, Hız ayarlaması, giriş fanı 
veya boşaltma damperi ayarlaması, çevresel fan ayarlaması, kontrol edilebilir mesafenin ayarlanması 
ve giriş fanı kanatlarının ayarlanması vb ayarlamalar yapılabilir [2]. 
 
 
3.1.1. Sabit Debi Kontrolü 
 
Sabit debi kontrolünde, sabit hava akış sayısı kanal direncinin ayarlanmasını sağlar ( Şekil 1). 
 

3.1.2. Kanal Statik Kontrolü 
 
Kanal statik kontrolü VAV ve diğer terminal tip sistemlerin statik basınçlarının ölçüldüğü yerlerde 
yapılır. Bu tip sensörler %75 ila %100 aralıktaki ilk ve son hava terminalinin bulunduğu aralıklara 
yerleştirilirler (Şekil 2).  
 

Kontrol 

Akış  
merkezi 

Fan 

Şekil 1. Sabit debi kontrolü 
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Referans olan statik sensörlerin yerlerinin seçimi dikkate alınmalıdır. Kontrol işleminin bozulmaması 
için kapı açılıp kapanmasını, asansör hareketini ve diğer kaynaklardan oluşabilecek hava 
türbülansının önlenmesi gereklidir. Tamamen besleme havasına göre dizayn edilmiş veya tamamen 
havalı terminal ünitelerde minimum statik basıncı sağlamak için en uygun çalışma basıncı  
seçilmelidir. Çoklu statik sensörleri tek kanaldan beslenen fanın kullanıldığı bir sistemdir.  
 
Bu sensörler alçak statik basınç şartları için fan kontrolü ile kanal çıkışının ayar noktasının kontrolünü 
gerçekleştirir. Kanal statik limit kontrolleri genellikle besleme fanını tahliye etmek, aşırı kanal basıncını 
önlemek için kullanılırlar. İki değişik kullanımı vardır. Fan kapamalı tip, bu tipte yüksek limit 
kontrollerinde emniyeti sağlamak için fanı kapatarak çevrimi durdurur. ve ikinci tip yüksek limit kontrol 
tipi  sistemler bölgesel yangın damperlerinde kullanılırlar. Bölgesel yangın damperleri kapalı olduğu 
zaman kanal basıncı düşüktür, fan modülasyonunu artırmak kanal statik kontrolüne sebep olur 
bununla beraber yüksek limit kontrolü önemini kaybeder. Besleme fanı ısınma kontrolünde dönüş fanı 
önlenmeli besleme fanı havası dağıtılmalıdır. Dönüş fanını ısınma esnasında maksimum kapasitede 
hava akışı olmalıdır. Başka bir ifadeyle kanalda aşırı basınç olmamalıdır. Limit basınç kontrolleri 
yüksek hasarı önlemek veya düşük basınçta kanalın çalışmasını sağlamalıdır [1]. 
 
 
3.1.3 Dönüş Fan Kontrolü 
 
Dönüş fan kontrolü VAV sistemlerinde uygun bina basıncı ve minimum çıkış havası sağlayan 
sistemlerdir. Kanal statik kontrolde besleme fanı ile dönüş fanı gösterilmiştir (Şekil 3). Açık çevrimli 
olan bu kontrolde aynı besleme ve dönüş  fanı hava özelliklerine sahip olmaları gereklidir [1].  
 
Dönüş  fanı hava akışı minimum ve maksimum hava akış şartlarını düzenlemek için kullanılırlar. 
Doğrudan bina basınçlandırma kontrolünde dönüş fanı ile ortamın ve çıkış havasının statik basıncının 
ölçülmesinde gereklidir.Giriş bölgesindeki statik basıncın ölçülmesi dikkatli bir seçimi gerektirir kapı ve 
çıkış aralıkları ile asansör boşluğundan uzak bir yere sensör montajının yapılması gereklidir, böylelikle 
büyük alanlar hava hızı etkilerinden korunmuş olur. Benzeri şekilde çıkış bölgesinde de seçimin 
dikkatli yapılması gereklidir. 3 ve 4.5 m. Üstündeki yapılarda bütünüyle doğrudan rüzgar etkisine 
maruz bölgelerde minimum yönlendirme yapılmalıdır. Egzost, fan şalteri ve bina geçirgenliği bir miktar 
çıkış havasında değişme olabilir. ısınma modu esnasında bina statik basıncı sıfır diferansiyel basınca 
ayarlanır ve bütün egzost fanları kapalı durumdadır.  
 

Kanal 
statiği 

Hava 
Terminalleri 

Kontrol 

Referans 
statik 

Besleme  
Fanı 

Şekil 2. Kanal statik kontrolü [1]. 
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3.1.4. Fanın Kararsız Çalışması 
 
VAV sistemlerindeki fan kararsızlığı genellikle uygun fan boyutlandırılması ile önlenebilir. Buna 
rağmen hava akışındaki azalma büyükse (%60 üzerindeyse) sabit alan içersindeki hava akımını 
korumak için genellikle ardışık fan tekniği gereklidir. Bina soğutma yükleri daha büyük hava akışı 
gerektirdiği için (Şekil 4) soğutma bobininin tahliyesi daha yüksek sıcaklığa ayarlanarak fan 
kararsızlığı önlenir. Gerekli fazla hava akışı ve sıcaklık ayarlaması arasında zaman gecikmesi 
yüzünden ayarlanan değer fan kararsızlığı noktasının güvenli bölgesinde seçilmelidir. 
  
Bu teknik kullanıldığında ortaya çıkabilecek kurutma gereksinimi ihtiyacı belirlenmelidir. Fan bypass 
hava akışının muhafaza edilmesi için fan çevresindeki dolaşımını azaltmaya imkan verir. Şekil 5 bu 
teknik düşük hava akışını sınırlamak için sabit kontrol hacmi yöntemini kullanır [1]. 
 
 

3.2. Dış hava miktarı kontrolü 
 
Çoğu HVAC sistemlerinde maliyeti hemen hemen sıfır olduğu için yılın uygun zamanlarında dış hava 
kullanılır. Bu kullanım sırasında amaca göre değişik kontrol mantıkları ayrı ayrı yada birlikte kullanılır 
[3]. 
 

Bina 
statiği 

Besleme Fanı 

Dönüş Fanı 

Kontrol 

Şekil 3. Dönüş fanlı kanal statik kontrolü 

Çıkış referans           
statiği 

Besleme Fanı 

Akış  
Bölgesi 

Soğutma 
serpantini 

Akış  
sıcaklığı 

Alçak hava akış  
tipi sınır ayarlama  

kontrolü 

Kontrol 

Şekil 4. Besleme fanının kararsızlık kontrolü 
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3.2.1. Minimum sabit dış hava kontrolü  
 
Zon içersindeki havanın temizlenmesi içerdeki insanların konforu açısından şarttır. Ayrıca oda içindeki 
hava basıncının dış hava atmosfer basıncının üzerinde olması, bu sayede dışarıdan gelebilecek kirli 
hava ve toz zerreciklerinin filtre edilmeden içeri girmesini engellemiş olur. Dönüş fanı olmayan klima 
santrali tiplerinde (Şekil 6) taze hava damperi üfleme fanına kilitli olarak çalışır ve fanın çalışmaya 
başlamasıyla otomatik olarak açılır. Ancak taze hava damperi vantilatör çalışmaya başlar başlamaz 
açılmalıdır. Aksi takdirde kanalların  zarar görmesine neden olabilecek negatif basınç oluşabilir. Bu 
amaçla bazı sistemlerde, fanın on off anahtarı taze hava damperinden belirli bir süre sonra çalıştırılır. 
Kanal boyunca mahale verilen taze havanın miktarı, taze hava damperinin açıklığıyla ve karışım 
havası hücresi ile taze hücresi arasındaki basınç farkıyla belirlenir [3].  
 
Dönüş fanı bulunan sistemlerde minimum taze hava kontrolü iki şekilde yapılır. Bu sistemlerde 
minimum taze hava, üfleme havası ve dönüş havası arasındaki basınç farkına göre belirlenir.  
 
 
 

Besleme Fanı 

Akış  
Bölgesi 

Alçak hava akış  
tipi sınır ayarlama  

kontrolü 

Besleme 
Havası 

DM 

Şekil 5. Fan by-pass kontrolü ile besleme fanı kararsızlığın önlenmesi 
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Şekil 6. Dönüş Fansız sistem [1]. 
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%100 taze hava kullanılan sistemlerde, tüm taze hava besleme fanı yardımıyla içeriye verilir ve 
mahalden hiçbir dönüş yapılmaz. Taze hava damperi üfleme fanına bağımlı çalışır ve genellikle 
fandan önce açılmaya başlar. 
 
 
3.2.2. Ekonomizer çevrimi kontrolü 
 
Ekonomizer çevrimi kontrolü, dış hava şartlarının istenen değerde olması durumunda, dış havanın 
kullanılarak sistemin soğutma yükünün azaltılması açısından faydalıdır. Örneğin dış hava sıcaklığı 
soğutma amacıyla kullanılabilecek seviyede düşük ise eğer dış hava sıcaklığı üst sıcaklık limitinin 
altında ise, örneğin 65 F, taze hava, egzost ve karışım damperleleri oda sıcaklığını tipik set değeri 
olan 55, 60 F civarında tutmak için konumlanırlar. Dış hava sıcaklığı üst sıcaklık limit set değerini 
aşarsa dış hava damperi sadece minimum taze hava sisteme girecek derecede kapatılır ki bu da 
yaklaşık %20 taze hava almaya izin verir. Bu arada egzos damperleri taze hava damperleri ile 
genellikle eşlenik çalıştığı için kapanır ve bunlara ters çalışan by-pass damperi ise açılır. Böylece 
dışarıdaki oda  havasından daha sıcak havanın içeriye üflenerek daha fazla soğumaya neden olması 
engellenmiş olur. (Şekil 7) 
 

 
3.2.3. Entalpi Ekonomizer kontrolü  
 
Entalpi ekonomizer kontrolü, gizli ısının yeterli seviyede olduğu binalarda, soğutmadan fazla tasarruf 
edebilmek amacıyla, ekonomizer çevriminin sıcaklık üst limit set değerinin daha yüksek bir değere 
ayarlanması ile sağlanır. Bu işlem;  Sabit entalpi limit set değeri şeklinde girilerek, Dönüş havası 
entalpisi ile karşılaştırmalı ve bu değeri aşmayacak şekilde oluşturularak  yada her ikisinin karışımı 
şeklinde olabilir. (Şekil 7) 
 
3.2.4. Isınma -son hazırlık (warm-up ) kontrolü  
Koşullandırılmanın yapıldığı periyotta  dış havaya ihtiyaç duyulmaz . Bu durumda taze hava ve egzost 
damperleri kapalı kalır. Ancak dönüş fanlı sistemlerde taze hava damperleri kanallarda oluşabilecek 
zararlı basınç farkını engellemek amacıyla minimum miktarda açık tutulur. Aksi takdirde dönüş fanı 
çalışmasına rağmen taze hava damperleri kapalı kalacağı için  oda içersinde negatif basınç oluşur ve 
kanallar bu durumdan zarar görür. Bu amaçla taze hava damperleri minimum açıklıkta tutulur. 
(yaklaşık %20) Şekil 8 'de böyle bir sisteme ait şema görülmektedir [3]. 
 
 
 
 
 

Şekil 7. Ekonomizer çevrim kontrolü 
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3.2.5. Gece soğutması kontrolü  
 
Bu kontrolde sisteme koşullandırmanın yapıldığı gece periyodu boyunca %100 taze hava verilir (Şekil 
9).  Zon dış hava sıcaklığının yaklaşık 9 F üzerindeki bir set değerine soğutulur. Limit kontrolü, eğer 
dış hava sıcaklığı aşırı yüksekse yada kuru termometre sıcaklığı 50 F gibi çok düşük bir değerde ise 
operasyonu durdurur. Gece soğutmasının yapıldığı periyot gün ışımadan önce ve gecenin en soğuk 
zaman dilimi olan sabaha karşı başlatılır ve bu zaman dilimi genellikle koşullandırılmanın 
yapılmasından belirli bir süre önce başlar. Bu işlemler sırasında daha önce bahsi geçen optimum 
başlatma algoritmaları kullanılır [3]. 

Şekil 8. Isınma-son hazırlık kontrolü [1]. 
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Şekil 9. Gece soğutması kontrolü [1]. 
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3.3. Isıtma serpantini kontrolü 
 
Merkezi ısıtma ünitelerinde kullanılan ısıtıcı serpantinler ön-ısıtma, son ısıtma ve ısıtma amacıyla 
alınan minimum taze hava miktarına göre seçilmiştir.  
 
3.3.1. Ön-ısıtıcı serpantin kontrolü 
 
Ön-ısıtıcı serpantinin kontrolünde kullanılacak kontrol sistemi, dönüş havasından alınacak minimum 
karışımla bile donma olayını engelleyebilecek dahi olsa yine de donmaya karşı korunmalı olmalıdır. 
çünkü ortalama miktardaki uygun bir karışım serpantini donmaya karşı koruyabilecekse de, damperin 
uygunsuz konumlandırılmasından dolayı oluşabilecek karışımlar serpantin yüzeyinin donmasına 
sebep olabilir. Buhar ön-ısıtıcı serpantin iki yollu vanaya ve serpantin yüzeyinde yoğuşmayı önleyici 
vakum kırıcılara sahip olmalıdır. Taze hava sıcaklık değeri donma değerinin altına düştüğünde ısıtıcı 
serpantin vanası tamamen açılmalıdır. Ancak bu olay, aynı zamanda serpantin çıkışında sıcaklığın 
kontrolsüz bir biçimde yükselmesine de sebep olur. Bu nedenle by-pass damperi ile son kontrol yapılır 
(Şekil 10). By-pass damperi tam açıkken oluşan basınç düşümü ile damper ve serpantin tam açıkken 
içinden geçen havada oluşan basınç düşümü aynı değerde olacak şekilde by-pass damperi 
boyutlandırılmalıdır [1]. 

 
3.3.2. Son-ısıtıcı ve ısıtıcı son kontrolü 
 
Buhar ve sıcak sulu son-ısıtma ve ısıtma serpantinleri donma gibi bir sorunla karşı karşıya olmadıkları 
için basit iki yollu yada üç yollu vana sistemi ile kontrol edilebilirler (Şekil 11). Buhar dağıtıcı 
serpantinler uygun buhar serpantin kontrolüne ihtiyaç duyarlar. Sistemdeki vana, HVAC sistemine 
bağlı olarak serpantin çıkış sıcaklığı yada oda sıcaklığına göre kumanda edilir. Vanalar genellikle 
herhangi bir kontrol hatası durumunda açık kalarak sisteme enerji sağlayabilecek şekilde bağlanır.  
 
Elektrikli ısıtıcı serpantinler iki konumlu yada oransal olarak kontrol edebilirler. İki konumlu 
operasyonda genellikle ısıtıcı serpantin için gerekli güce göre seçilmiş kontaklı güç röleleri kullanılır. 
Zaman bağlı iki konumlu kontrolde ise zaman röleleri kullanılır. Step kontrolör elektrikli ısıtıcı 
kapasitesine kadar kumanda verebilir. Her kademede kullanılacak step kontrolün kontak hızına uygun 

Şekil 10. By-pass ve yüzey damperli ön ısıtma 

Dış 
hava 

Filtre 
Isıtma 
serpantini 
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by-pass 
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Beslem 
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Buharyada 
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kontaktör kullanılır. Mekanik yada mercury kontaktörleri seri değişimi bakım problemi oluşturabileceği 
için SCR (Silicon Control Rectifiers) yada triacs türü katı-hal (solid state) kontaktörler tercih edilir. Bu 
cihazlar çok hızlı çevrim yapabildikleri için step kontrol oransal kontrole yaklaşır. Emniyet nedeniyle 
elektrikli ısıtıcı, minimum hava akışı anahtarına, üst limit sensörüne, otomatik ve manuel reset 
anahtarına sahip olmalıdır.  
 

 
3.4. Soğutma serpantini kontrolü 
 
Soğutma serpantininde soğutucu akışkan olarak soğutulmuş su, glikol yada direkt genleşmeli 
soğutucu kullanılır. Hemen tüm soğutma prosesleri ile aynı zamanda nem alma ve soğutma görevi 
görür.  
 
 
3.4.1. Nem-alma kontrolü 
 
Nem alma işleminin miktarı soğutucu serpantin yüzeyine ve soğutucu akışkanın donma noktasına 
bağlıdır. Eğer havada yoğuşmaya başlayan su serpantin yüzeyinde donarsa serpantin boyunca hava 
akışı azalır. Serpantin yüzeyinde pratikteki sıcaklık limiti 40 F civarındadır. Şekil 12’ de gösterildiği gibi 
bu sistem ile rölatif nemin 75 F oda sıcaklığında %30 değerinde tutulması sağlanabilir ki buda bir çok 
proses için yeterli bir değerdir. Daha düşük nem değerine ulaşılmak istendiği takdirde kimyasal nem 
alıcılara ihtiyaç vardır [3]. 

 

Şekil 11. Isıtma kontrolü [1]. 

Kontrolden 
Kontrolden 

Hava 
akışı Hava 

akışı 
Isıtma 

serpantini 

Isıtma 
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İki yollu vana Üç yollu vana 

Şekil 12. Soğutma ve nem alma-pratik alt limit kontrolü 
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Soğutulmuş su kullanan serpantinler iki veya üç yollu vana ile kumanda edilirler(Şekil 13). Vanalar 
genellikle ısıtmada kullanılanlara benzer ancak fanlar kapandığında vana da kapanacak şekilde 
kontrol edilirler. Vana genellikle soğutma serpantini çıkış sıcaklığına yada oda sıcaklığına göre kontrol 
edilir. Dış hava ardışık çalışması genellikle uygulanır. Maksimum rölatif nem kontrolü yapılacağı 
zaman oda içersine yada dönüş kanalına higrostat yerleştirilir. Oda içersinde oluşabilecek maksimum 
nemi limitlemek için kontrolör soğutma ve nem alma için gerekli olan iki sinyalden büyük olanını seçer 
ve soğutucu motoruna gönderir. Bunda amaç soğutucu serpantinin aynı anda hem soğutma ve hemde 
nem alma için kullanılmasıdır. Nem alma olmayan bir sistemde hem ısıtıcı hemde soğutucu vananın 
aynı anda açılması söz konusu değildir. Ancak nem almalı sistemlerde bu mümkündür[3]. 
 

 
3.4.2. Evoparatif soğutma kontrolü 
 
Bu tür soğutma standart evoparatif soğutucular yada hava yıkayıcılar kullanılarak yapılabilir(Şekil 14). 

Şekil 13.  Soğutulmuş su kontrolü 

Kontrolden Kontrolden 
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Şekil 14.  Ayarlı evaporatif soğutmalı  
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Prosesin verimi, giriş ve çıkış kuru termometre sıcaklıkları farkının, giriş kuru termometre çıkış yaş 
termometre farkına bölünmesi ile bulunur. Hava yıkayıcı sistemler genelde %90-%95 verimlilikle 
çalışır. Evoparatif soğutucularda ise verim %50-%90 arasında değişir. Püskürtücü (sprey) pompalar 
oda sıcaklığına göre kumanda edilir. Oda nemi dış hava yaş termometre sıcaklığına bağlı değiştiği için 
kontrol edilmesi gereksizdir[3]. 
 
 
3.5. Nem kontrolü 
 
Soğutma yoluyla oda içersinde oluşabilecek yüksek nemin limitlenmesi yapılabilse de asıl nem alma 
işlemi için özel ekipmanlara ihtiyaç vardır.  
 
 
3.5.1. Nem alma kontrolü  
 
Püskürtme serpantinli nem alıcılar (Şekil 15). Genel olarak nem alma işlemi için uygun bir ekipmandır. 
Şekil 16’daki sistem yardımıyla oda rölatif nemi 75 F da %35-%55 arasında bir değerde tutulabilir. 
Ancak bakım, son-ısıtma işleminin işletme giderlerinde neden olduğu artış ve serpantin üzerinde katı 
artık oluşumu bu sistemin yaygın olarak kullanımını engellemektedir[3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
3.5.2. Nemlendirme Kontrolü 
 
Evoparatif fanlar, buhar jetleri ve atomizör püskürtücüler nemlendirme amacıyla kullanılan sistemlerdir 
ve oda yada dönüş kanalından alınan nem ölçümlerine göre kumanda edilirler. Nemlendiriciler 
genelde ısıtma sezonu boyunca dizayn edilen minimum nem kullanılırlarsa da, nemlendiricilerin uygun 
kullanımı  ve kontrolü ile yüksek oranda oda nemine erişilebilir. 
 
 
 
 
 

Şekil 15.  Püskürtme Serpantinli Nem alıcı 
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4. HVAC SİSTEMLERİNDE OPTİMUM KONTROL VE ENERJİ TASARRUFU 
 
Optimal HVAC sistemi, kullanılan kontrol stratejileri yardımıyla sıcaklık ve akış miktarı arasında en iyi 
kombinasyonu oluşturarak toplam işletme giderlerinde azalma sağlamayı amaçlar. Bu amaçla 
sistemde kullanılan kontrollere ait algoritmalar kullanır ve böylece istenilen şartlar ile bu şartların 
oluşması için gereken süreler arasında gerekli bağıntılar elde edilir. Optimal kontrolün amacı, 
hedeflenen  kontrol şartlarından taviz vermeden sistemi çevre şartlardan faydalanarak istenilen 
verimde çalıştırmaktır. Bu işlemi gerçekleştirmek için; ortamdaki canlılar, hassas cihazlar, yada üretim 
prosesi için gerekli şartları sağlayabilecek, soğutma sezonu boyunca en yüksek sıcaklığı ve ısıtma 
sezonu en düşük sıcaklığı seçmek, işletme giderlerini azalmak için, soğutma ve ısıtma işlemlerini 
mümkün olduğu kadar eşzamanlı yapmamak, mümkün olan yerlerde minimum yada hiç şartlandırma 
uygulamamak, ısıtmadan soğutmaya geçilirken, oda sıcaklığının bir limit değerden diğerine kadar 
yüzmesine izin vermektir. Bu tür uygulamaların sistemin enerji sarfiyatına olan katkılarına şöyle 
örneklendirebiliriz. Soğutulmuş besleme suyu sıcaklığının yükselmesi, chillerin veriminin az bir miktar 
iyileşmesine, neden olur. Buna karşılık  klima santrali enerji sarfiyatında büyük ölçüde artış söz 
konusu olacaktır. Kondanser giriş suyu sıcaklığının azalması, chillerin verimin iyileşmesine ve kule 
fanı enerji tüketiminin artmasına neden olacaktır. Soğutma amacıyla sisteme dağıtılan su soğutulmuş 
su miktarındaki azalma, soğutucu akışkanı belirli şartlarda tutmak için gerekli enerji miktarının ve 
oluşacak ısı transferi oranının azalmasına ve bu da gerekli yüzey miktarının azalmasına yol açacaktır. 
 
Büyük binalarda kullanılan optimal başlangıç algoritmaları yardımıyla, belirlenen zamanda ekipmanlar 
çalıştırılarak, zonların kullanılmaya başlandığı anda istenilen şartlara ulaşma imkanı sağlanır. Bu 
algoritmaların amacı, ön koşullandırma zamanını minimize etmektir. Koşullandırmanın yapıldığı süre 
içinde, mahal şartları zaten tipik olarak oda set değerine ayarlanmıştır. Klasik kullanımlarda, bina yükü 
işletme giderlerini artırır. Yüksüz binalar için ön koşullandırma gereksizdir. Zira yüksüz binalar, normal 
yüklü binalardan daha az ısıtma veya soğutma ihtiyacı duyarlar. Burada kullanılacak kontrolörlerin 
elde edilen sonuçları sürekli yenilenecek şekilde kontrol uygulaması, sistemin performansı ve en 
optimum sürenin bulunması açısından faydalıdır. Dinamik bina kontrolü metotları, binanın termal 
yükünü izleyerek konfor sınırlarını kabul edilebilir sınırlarda tutmaya çalışırken aynı  zamanda; elektrik 
ihtiyacını sınırlamaya ve olası dış hava etkilerine ya da ekstra yük ihtiyaçlarına karşılık günlük işletme 
giderlerini azaltmaya çalışırlar[4].  
 
Binanın normal yükünün altında bulunduğu akşam saatlerinde ve hafta sonlarında, set değeri 
noktasının ısıtma sırasında azaltılmasına ve soğutma sırasında artırılmasına gece veya hafta sonu 

Şekil 16. Hava yıkamalı evoparatif soğutma ve püskürtme  
serpantinli nem alıcılar için psikrometrik diyagram 
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ayarlaması denir. Yapılan araştırmalarda, bu yöntem sayesinde hafif binalarda %12, ağır binalarda 
%34 oranında enerji tasarrufu sağlandığı görülmüştür. HVAC ekipmanları daima koşullandırılacak 
zonun yüküne ve meşguliyetine bağlı olarak çalışmaya başlarlar. Eğer oda sıcaklığı, oda yükünü 
oluşturacak insan ya da cihazlar çalışmaya başlamadan konfor şartlarına ulaşırsa bu durum enerji 
sarfiyatına neden olur. Aynı şekilde bu şartların oluşması, cihaz yada insanların mahalle gelmesinden 
sonra olur ise bu durumda da istenilen kontrol şartlarına uygun zamanda erişilmediği için zon 
içerisinde bulunanlar bu durumdan rahatsız olur. Optimum kontrolör yardımıyla oda şartları istenilen 
şartlara, yükü oluşturan cihaz ya da insanlar odaya dönmeden ve mümkün olan en kısa zaman 
içerisinde gerekli şartları oluşturmak kaydıyla ekipmanlara kumanda edilir.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Teknolojinin hızlı bir şekilde bir gelişmesi, insanlar için gerekli olan konfor şartlarının daha mükemmel 
olmasını, endüstriyel sistemler için sistem performansının da daha yüksek olmasını amaçlamıştır. İşte 
bu mükemmelliğin saplanabilmesi için otomatik kontrol sistemlerine ihtiyaç vardır. Otomatik kontrol 
sistemleri bu mükemmelliklerinin yanında enerji ekonomisi yönünden de avantaj sağlarlar. 
 
Genel olarak binalarda HVAC sistemlerinin kullanılmasıyla bölgesel ısıtma, bölgesel soğutma, ısıtma 
ve soğutma sırasında harcanan su, klima santrallerinde karışım damperi kullanmak sureti ile dönüş 
havasının mevcut enerjisini kullanmak, yaz-kış çevrimi yapmak, doğru ayar değeri takibi yapmak 
böylece enerji tasarrufu sağlamak mümkündür.Binanın normal yükünün altında bulunduğu akşam 
saatlerinde ve hafta sonlarında, set değeri noktasının ısıtma sırasında azaltılmasına ve soğutma 
sırasında artırılmasına gece veya hafta sonu ayarlaması denir. Yapılan araştırmalarda, bu yöntem 
sayesinde hafif binalarda %12, ağır binalarda %34 oranında enerji tasarrufu sağlandığı görülmüştür[5]. 
HVAC ekipmanları daima koşullandırılacak zonun yüküne ve meşguliyetine bağlı olarak çalışmaya 
başlarlar. Eğer oda sıcaklığı, oda yükünü oluşturacak insan ya da cihazlar çalışmaya başlamadan 
konfor şartlarına ulaşırsa bu durum enerji sarfiyatına neden olur. Aynı şekilde bu şartların oluşması, 
cihaz yada insanların mahalle gelmesinden sonra olur ise bu durumda da istenilen kontrol şartlarına 
uygun zamanda erişilmediği için zon içerisinde bulunanlar bu durumdan rahatsız olur. Optimum 
kontrolör yardımıyla oda şartları istenilen şartlara, yükü oluşturan cihaz ya da insanlar odaya 
dönmeden ve mümkün olan en kısa zaman içerisinde gerekli şartları oluşturmak kaydıyla ekipmanlara 
kumanda ederek en uygun kontrol sağlanmış olur. 
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ELEKTRONİK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELERİN KLİMA 
SİSTEMLERİNE ETKİLERİ 

 
 

Ümit ÇALLI 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Soğutma çevrimi, ısıtma sistemleri ve şartlandırıcılar klima sistemlerini oluşturmaktadır. 1990’lı yıllara 
kadar klima sistemlerinin tasarımında ve çalıştırılmasında elektriksel mantık devreleri 
kullanılagelmiştir. Soğutma çevriminde uzun borulama mesafeleri, defrost, limit şartları v.b. açısından 
yaşanan problemler esnek tasarımların yapılabilmesini engellemiştir. Yine şartlandırıcıların (klima 
santrali, fan-coil, aperey v.b.) konfor şartlarını sağlayabilmesi  basit mantık devreleri ile yada sınırlı 
otomasyon devreleri ile aşılabilmekteydi. 1990’lı yıllardan sonra sanayi tipi işlemcilerin geliştirilmesi ve 
yaygınlaşması ekonomik açıdan klima sistemlerinde kullanılabilir hale gelmelerine neden olmuştur. 
Mikroişlemciler ve bilgi depolama birimleri yardımıyla günümüzde klima sistemlerinin pek çok 
elemanında karmaşık tasarımları yapmak, izlemek ve karar mekanizmaları kurmak kolaylaşmıştır. Bu 
yazıda soğutma çevrimlerinde mikroişlemciler yardımıyla oluşturulabilinen, defrost mekanizmaları, limit 
şartlarını genişleten mekanizmalar, koruma mekanizmaları, performans artırıcı mekanizmalar, konfor 
şartlarını iyileştiren mekanizmalar, çalışma bilgilerinin kayıt ve inceleme mekanizmaları ve alınan 
kayıtların değerlendirilerek önceden teşhis yöntemiyle olası arızaların nasıl önüne geçilebileceği gibi 
konulara yer verilmiştir. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
 
Herhangi bir ortamın yada cismin sıcaklığının çevre sıcaklığının altında istenen seviyede tutulması 
soğutma olarak tanımlanmaktadır. Klima sistemleri ortam sıcaklığını kontrol ettiği gibi, nemini, hava 
dağılımını ve temizliğinide kontrol ederler. Soğutma ve klimatizasyon çok farklı tekniklerle 
gerçekleştirilmektedir. Günümüzde freon esaslı soğutucular kullanılmaktadır. Freon kullanılan 
sıkıştırmalı soğutma çevrimi, kompresör, kondenser, genleşme vanası ve evaporatörden oluşan dört 
ana ekipmanla gerçekleşir. Evaporatörde çevreden alınan ısı kondenser yardımıyla dış ortama atılarak 
soğutma gerçekleştirilir. Evaporatör ve kondenser ısı değiştiricilerdir. Kompresör ve genleşme vanası 
basınç  değişticileridir.  Soğutucu  akışkanın  basıncı  değiştirilerek  yoğuşma (kondenzasyon)  ve  
buharlaşma (evaporasyon) sıcaklıkları ayarlanır. Şekil 1'de soğutma çevrimi şematik olarak 
gösterilmektedir. 
  
Evaporatöründe ısı enerjisi soğutucu akışkana transfer edilerek soğutulan su ise soğutma grubu adı 
verilir. Soğutulmuş su klima santrallerinde, fan coillerde, apereylerde  kullanılarak ortam havası 
şartlandırılabilir. Böyle sistemler genel olarak endirekt genleşmeli sistemler olarak adlandırılır. Direkt 
genleşmeli sistemlerin evaporatörlerinde ortam havasının enerjisi doğrudan soğutucu akışkana 
transfer edilir.  
 
Soğutma çevrimi, ısı atılan kondenser yapısı göz önüne alınarak sınıflandırılırsa, soğutucu akışkandan 
ısı atılan kaynak hava ise hava soğutmalı, su ise su soğutmalı kondenserli çevrim olarak adlandırılır. 
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Şekil 1. Soğutma çevriminin şematik gösterimi 
 
Soğutma çevriminin dört ana elemanından evaporatör, konrdenser ve kompresörün birbiri ile 
evaporasyon, kondenzasyon sıcaklıkları ve soğutucu akışkan debisi ile ilişkilendirilebilen kapasitif 
dengeler kurmaları zorunludur.  
 

Qkond (Te, Tc, msa) = Q evap (Te, T c, msa) + P comp (Te, Tc)  (1) 
 
Burada;  
Q kond   = Kondenser kapasitesi 
Qevap      = Evaporatör kapasitesi 
P comp   = Kompresörün birim zamanda harcadığı elektrik enerjisi 
Te    = Evaporasyon sıcaklığı  
Tc  = Kondenzasyon sıcaklığı 
msa = Soğutucu akışkan debisi 
 
Genleşme elemanı, kompresör öncesi kızgınlık bilgisi ile  basınç düşümünü sağlar. Kompresör öncesi 
kızgınlık, soğutucu akışkanının kompresöre ısıtılmış gaz olarak girmesini sağlamak için önemlidir. 
Kompresörler sadece gazları sıkıştırmak üzere tasarlandıkları için sıvı ile karışık gaz gelmesi (ıslak 
çalışma) kompresörün mekanik aksamının hasarlanmasına neden olur. Kızgınlık miktarı kompresör 
emiş sıcaklığı ile evaporasyon sıcaklığı arasındaki fark olarak tanımlanır.  Kızgınlığın fazla olması 
hermetik ya da yarı hermetik kompresörlerde (motor ve mekanik aksam aynı gövde de ise hermetik 
yapı olarak adlandırılır) motor sargılarının yeterince soğutulamamasına ve soğutucu akışkanın 
kompresörden çıkış sıcaklığının yükselmesine neden olur. Aşırı sıcak çıkış sıcaklığı sisteme de 
karışan kompresör yağının zaman içinde özelliğini yitirmesi açısından önem taşır. Kompresörlerde 
hareketli parçaların sürtünmesini minimize etmek üzere kullanılan yağın kompresörü terk etmemesi 
istenir. Ancak soğutucu akışkan ile birlikte soğutma sisteminin diğer elemanlarına dağılması 
kaçınılmazdır. Bu nedenle sistem tasarlanırken kompresörden minimum yağ çıkışı sağlanmaya 
çalışılır.  
 
Kondenser ve evaporatörlerde soğutucu akışkan tarafı  ve yük tarafı kapasitelerinin birbirine 
eşitlenmesi termodinamik denge  gereği kendiliğinden oluşur. Örneğin hava tarafındaki kapasite 
herhangi bir sebeple düşerse soğutucu akışkan tarafındaki kapasitede Te ve Tc sıcaklıkları değişerek 
buna uyum sağlar. Değişen Te ve Tc sıcaklıkları (1) no ‘ lu eşitlikteki soğutma çevrimi çalışma 
dengesinin yeniden kurulmasına neden olur. 
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Q kond (Te, Tc, msa) = Qhava (mh, ΔTh U, A)  (2) 
 

Qevap   (Te, Tc, msa) = Qhava (mh, ΔTh U, A)  (3) 
 
Burada;  
Qkond  = Kondenser kapasitesi 
Qevap = Evaporatör kapasitesi 
Te  = Evaporasyon sıcaklığı 
Tc  = Kondenzasyon sıcaklığı 
Msa = Soğutucu akışkan debisi 
Mh  = Hava debisi 
ΔTh = Hava tarafı sıcaklık farkı 
U   = Isı değiştirici ısı transfer katsayısı 
A = Isı değiştirici ısı transfer alanı 
 
Bu eşitliklerden anlaşılacağı gibi kondenser hava ile soğutuluyorsa ΔT ’yi belirleyen dış hava sıcaklığı, 
hava debisi, ısı transfer katsayısı ve alanı, sistem dengesi açısından önem taşır. Yine evaporatör 
tarafı incelendiğinde ΔT   ‘yi  belirleyen soğutulan ortam sıcaklığı, hava debisi, ısı transfer katsayısı ve 
alanı önemlidir. 
 
Soğutma çevrimi pratik uygulamalarında çevrimin en maliyetli bölümünü oluşturan kompresör 
korunmaya çalışılır. Kompresör açısından problemler incelendiğinde temel problemler mekanik ve 
elektriksel olmak üzere iki ana bölümde toplanır. Mekanik problemleri kompresörün ıslak çalışması ya 
da ilk kalkışı sırasında borularda ve/veya kompresörde birikmiş likit soğutucu akışkan yaratır. 
Kompresör yağının sistemden toplanamaması ya da özelliğini yitirmesi de mekanik problemlerden 
birisidir. Elektriksel problemlerin başında (besleme ile ilgili bir problem yoksa) kompresör motorunun 
yeterince soğutulamaması nedeniyle zaman içinde motor sargılarının izolasyonun deformasyonu 
sonucu oluşan problemler gelmektedir. Kompresörün ilk kalkışı sırasında demeraj adı verilen 
saniyenin çok altında bir zaman sürecinde oluşan, bu süre içinde kalkış momentini yendiği aşırı 
yüklenme süresi vardır. Bu sürede nominal çalışma akımının 5-8 katı akım çekerek şebekeye ve 
motor sargılarına yüklenir. Eğer kompresör motor yükü sabitse demeraj akımları tasarım sınırları 
içinde kalır, oysa soğutma sistemlerinde yük değişkendir. Örneğin kompresör öncesi ve sonrası 
basınç farkı varsa yani sistem dengelenmemişse kompresör motorunun ilk kalkış momenti çok yüksek 
olur ve motor sargılarına tasarlananın üzerinde yük getirir.  
 
 
 
 
SOĞUTMA ÇEVRİMİ KUMANDA VE KONTROL YAPISI  
 
Soğutma çevrimi çalışma prensibi basit görünse de birbirini hızla etkileyen parametreler vardır. Sistem 
dengesi, beklenen performansın alınamaması ve/veya sistemin önemli elemanlarının arızalanmaması 
açısından korunmak zorundadır. Bu nedenle tasarımı yapılırken her bir parametre değişim aralıkları 
önceden belirlenir ve bazıları çalışma boyunca kontrol edilir. Bu parametreler kondenseri hava 
soğutmalı paket tip klimalar için şunlardır;  
 
Yüksek basınç (kondenzasyon sıcaklığı) 
Alçak basınç (evaporasyon sıcaklığı)  
Kompresör öncesi soğutucu akışkan sıcaklığı 
Kompresör sonrası soğutucu akışkan sıcaklığı 
Genleşme elemanı öncesi soğutucu akışkan sıcaklığı  
Kızgınlık miktarı  
Aşır soğutma miktarı 
Kondenser hava debisi 
Kondenser hava giriş sıcaklığı (Yaş termometre, kuru termometre) 
Evaporatör hava debisi 
Evaporatör hava giriş sıcaklğı (yaş termometre, kuru termometre) 
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Temel amaç her zaman en ucuz yöntem ile en pahalı sistem elemanını korumaktır. Bu nedenle 
yukarıda bahsedilen parametrelerden ölçülebilecek ya da hesaplanabilecek bazıları kullanılarak 
sistem çalıştırılır. Sisteme konan emniyet elemanları (Örneğin , alçak basınç presostatı, yüksek basınç 
presostatı, termik koruyucular, termik manyetik koruyucular, bimetal limit termostatlar, sigortalar, 
basınç emniyet valfleri, sıcaklık emniyet valfleri v.b.) temel olarak büyük arızalar oluşmadan arıza 
sinyali üretmek üzere kullanılır.  
 
Soğutma çevrimi kumanda sisteminde termostat ile belirlenen çalışma komutu çerçevesinde, 
kompresör ve fan motorları çalıştırılır ya da durdurulur. Sistemin sağlıklı çalışması kontrol devreleri ile 
mümkün olmaktadır. Kontrol devreleri uzun yıllar elektriksel mantık devreleri ile yaratılagelmiştir. Bu 
amaçla temel olarak kontaktörler ve mekanik zaman röleleri kullanılmıştır. Bilgi girişi sıcaklık sensörleri 
(bimetal, gazlı, mekanik) ve presostatlarla yapılmıştır. Elektriksel mantık devreleri ile oluşturulabilecek  
kontrol devreleri eleman çokluğu nedeni ile yukarıda bahsedilen tüm parametrelerin kullanımını 
kısıtlamıştır. Kontrol yöntemlerinin çoğaltılması maliyet ve hacim büyümelerin neden olmuştur. Bu 
nedenle sistemlerin çalışma mekanizmaları ve limitleri koruma elemanlarınca sınırlandırılmıştır. Klasik 
elektriksel mantık devreleri kullanarak sistemin çalışma bilgilerinin kayıtlarının tutulması ve gözlenmesi 
mümkün değildir.  
 
Elektronik sektöründeki hızlı ilerlemeler sonucunda sanayi tipi (çevredeki elektriksel gürültülerden 
etkilenmeyen) elektronik kontrol devreleri geliştirilmiştir. Böylece soğutma çevriminin çok parametreli 
yapısını kontrol etmek için yeterli altyapı oluşmuştur. Elektronik kontrol devreleri analog olarak 
topladığı bilgiyi sayısal (digital) yapıya çevirerek, sayısal mantık devreleri ile işlemekte ve yine sayısal 
ya da analog  bilgi çıkışı üretmektedir. Toplanan ya da üretilen bilgilerin kayıtları tutulabilmekte 
ve/veya gözlenebilmektedir (Şekil 2). 
 
 
 

 
Şekil 2.  Elektronik kontrol devresi prensip şeması 

 
 
 
Analog bilgi zaman içinde değişen ancak sürekliliğini koruyan bir yapıya sahiptir. Örneğin sıcaklık, 
basınç, gerilim, hava hızı, akım gibi bilgiler analog bilgilerdir. Sayısal (digital) bilgiler zaman için 
değişen var/yok bilgilerdir. Devir, canlı hareketi gibi bilgiler sayısal bilgilerdir.  

Sayısal bilgi 
 

Bilgi kaydı 

Sayısal-analog 
çevirici 

Analog-sayısal 
çevirici 

Mikroişlemci 

Sayısal mantık  
programı 

Analog bilgi 
Analog bilgi 

Sayısal bilgi 
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Şekil 3. Analog ve Sayısal bilgi örnekleri 

 
 
Bilgi toplayan elemanlara hissedici (sensör) adı verilir. Soğutma sistemlerinde kullanılan 
hissedicilerden bazıları şu şekilde sıralanabilir; 
 
 Sıcaklık hissedicileri 
• Termistör (yarı iletken teknolojili) hissediciler, 

 NTC (Negative Temperature Coefficient) 
 PTC (Positive Temperature Coefficient) 

• Diod hissediciler 
• Isıl çift (thermocouple) hissediciler 
• Değişken dirençli hissediciler 
• Bi metal hissediciler 
• Gaz genleşmeli hissediciler 

 
 Basınç hissedicileri 

• Membranlı hissediciler 
• Elektronik hissediciler 
• Direk akışlı hissediciler 

 
 Nem hissedicileri 

• Higroskopik materyalli hissediciler,   
• Kapasitif hissediciler  
• Kondaktif hissediciler  

 
 Hava hızı hissedicileri    

• Termal hissediciler  
• Direk akışlı hissediciler 

 
 Gerilim hissedicileri 
 
 Akım hissedicileri     
 
 CO2 ve CO hissedicileri 
 
 Canlı hareketi hissedicileri 
 
Hissedicilerin oluşturdukları bilgiler analog ise sayısal bilgiye çevrilerek mikroişlemciye aktarılır. 
Mikroişlemci bu bilgileri daha önce nasıl kullanacağı programlanmış birime aktarır ve program 
sonuçlarını ilgili çıkış noktalarına iletir. Çıkış bilgileri sayısal bilgi olarak kullanıldığı gibi analog bilgi 
çıkışına da gereksinim duyulabilir. Bu durumda sayısal bilgi analog bilgiye dönüştürülerek çıkış yapılır. 
Örneğin, asenkron motorların devirleri, şebeke frekansına ve kutup sayısına bağlı olarak değişir. 

Sıcaklık 

Zaman 

Canlı hareketi 

Zaman 

Var 

Yok 
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120 x f 
   n =  (4) 

     P 
 
Burada; 
n = devir (d/d) 
f  = frekans (Hz) 
P = kutup sayısı  
 
Oysa şebeke frekansı sabittir (Türkiye‘ de 50 Hz). Bu durumda devir değiştirilmek isteniyorsa 
mikroişlemci tarafından inverter kontrolü yapılır. Inventer kontrolü temel olarak şöyle çalışır; alternatif 
akım doğrultulur frekans ve genişliği hesaplanır ve düzenlenir, asenkron motorun yapısına uygun 
şekilde alternatif yapıya çevrilerek çıkış yapılır.  
Asenkron motorlarda  kapasite büyük  değilse (split cihaz fan motoru vb.) motor devri voltaj kontrolü 
(faz açısı kontrolü) yöntemi ile de değişirilebilir. Bu yine mikroişlemci yardımı ile yapılır. 
 
Soğutma çevriminde kullanılan mikroişlemci kontrollü elektronik kumanda ve kontrol devreleri ile  
  
 Limit şartları genişletilebilir, 
 Koruma mekanizmaları arttırılabilir, 
 Performans arttırıcı mekanizmalar kullanılabilir, 
 Konfor şartları arttırılabilir, 
 Çalışma bilgilerinin kayıtları tutulabilir, 
 Arızılar önceden teşhis edilebilir. 
 
Aşağıda günümüzde çeşitli marka ve model cihazlarda kullanılan kontrol mekanizmalarından örnekler 
verilmiştir. 
 
 
Hava Yönlendirme Kanatlarının  Açılarının Çalışma Moduna Göre Değiştirilmesi:  
 
Tanım : Pencere tipi ve split klimalarda şartlandırılmış hava salınım motoru yardımı ile yönlendirilir. 
Mikroişlemci kontrolü ile  yapılan bu işlem soğutma, nem alma ya da ısıtma modlarında ısınan havanın 
yükselmesi prensibi göz önüne alınarak gerçekleşmektedir. Şartlandırılmış havanın mümkün 
olduğunca çok alanı taramasını sağlayarak konfor şartlarını iyileştirmiş olur.  
 
 

Şekil 4. Isıtma–Soğutma–Fan modlarında hava yönlendirme prensibi 
 
 
Prensip : Isıtma modunda işletme havası sıcaklığı ortam sıcaklığından yüksek olması nedeniyle 
yükseleceğinden üfleme yönü 20º  ile limitlendirilmiştir.  
 
Soğutma modunda üfleme havası sıcaklığının ortam sıcaklığından düşük olması tabana yönelmesine 
neden olacaktır. Bu nedenle üfleme yönü yatayda 0º den başlar. Fan modunda üfleme ve ortam 
sıcaklıkları eşit olduğu için yaşam mahallinin tümünün taranması gerekmektedir.  
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° 
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° 
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Hava Yönlendirme Kanatlarının Açılarının İlk Çalışmada Yönetilmesi  
 
Tanım : Duvar tipi split klimalarda ısıtma modunda ilk çalışma anında sistem rejime girene kadar 
üfleme sıcaklığı kısmen düşük olmaktadır. Ayrıca duvarlar ve zemin sıcaklıkları da düşük olur. Sistem 
rejime girene dek üfleme havası (süresi ve kanat yönü belirlenerek)  mikroişlemci kontrolü ile önce 
duvara ardından zemine daha sonra mahale yönlendirilir. Böylece geçiş dönemi, duvarların ve zeminin 
ısıtılması için kullanılırken konfor bozulmayarak değerlendirilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Hava yönlendirme kanatlarının açılarının ilk çalışmada yönetilmesi 
 
 
Prensip : Isıtma operasyonu sırasında cihaz ilk çalıştırıldığında ılık hava doğuran yaşam mahalindeki  
insanların üzerine verilmeyip cihazın arkasındaki duvara yönlendirilir. İkinci adımda mikroişlemci, 
önceden belirlenen zaman kadar bekler ya da ısı değiştirici sıcaklığı belirli bir sıcaklığa geldiğinde izler 
ve üfleme kanatlarını zemine yönlendirir. Üçüncü adımda da yine zaman gecikmesi ya da belirlenen 
şartların oluşması ile normal üfleme konumu sağlanır.  
 
 
Fan Hızı Kontrolü :  
 
Tanım : Pencere ve split tip cihazlarda iç ortam şartlandırıcısının hava debisi fan hızı değiştirilerek 
ayarlanabilmektedir. Serpantin kapasitesinin hava debisi ile orantılı olarak kısmen değiştiği prensibi ile 
mikroişlemci tarafından ortam sıcaklığının set sıcaklığından farkına bağlı olarak fan hızı kontrol edilir. 
Böylece gerek ısıtma gerekse soğutma modu sırasında eğer ortam sıcaklığı istenilen sıcaklıktan çok 
farklı ise değiştirici kapasitesi kısmen arttırılarak hızla konfor şartlarına ulaşılması sağlanmış olur.  
 
Prensip : Isı değiştirici eşanjöre giren hava sıcaklığı set sıcaklığı ile karşılaştırılır. Sıcaklık farkın 
büyüklüğüne göre önceden belirlenen fan hızlarına refere olunur. Refere olunan fan hızına 
ulaşabilmek için mikroişlemci, fanın o anki dönüş hızını fan motoru üzerindeki devir ölçer mekanizma 
ile tespit eder. Faz kesme yöntemini kullanarak gerekli kesme gerilimini hesaplar ve fan motoruna 
komut verilir. Cihaz kapasitesinin büyüklüğü göz önüne alınarak fan hızları çeşitlilik gösterebilir. 
 
 
Filtre Kirliliği: 
 
Tanım: Isı değiştiricilerinde kullanılan filtre, yapısına bağlı olarak, kaba ya da hassas toz tutma 
özelliğinin yanısıra duman ve koku alma işlevlerini de üstlenebilmektedir. Ancak zamanında 
temizlenemeyen  ya da değiştirilmeyen filtrelerin hava debisinin dolayısıyla  kapasitenin ve çalışma 
veriminin düşmesine neden olduğu bilinir. Verimsiz çalışmanın sürekliliği halinde çalışma limitlerinin 
dışına çıkılmış olması likit dönüşüne hatta kompresör arızalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle 
filtre değişim ya da temizlik zamanları hesaplanarak kullanıcıya uyarıda bulunulur. Böylece konfor 
ortamı sürekliliğini korumuş olur. Ayrıca dolaylı olarak sistem korunur. 
 
Prensip: Büyük sistemlerde fark basınç presastatları yardımı ile filtre kirliliği tespit edilir. Mikroişlemci 
gerekli değerlendirmeleri yaparak uyarı sistemini çalıştırır. Küçük sistemlerde çalışma zamanı 
hesaplanır. Önceden set edilen zaman dolduğunda uyarı mekanizması çalıştırılır.  
 

Birinci adım Üçüncü adım İkinci adım 
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Sıcak Başlangıç Fonksiyonu :  
 
Tanım : ısı pompalı sistemlerde sistem ısıtma modunda çalışmaya başladığında (rejime girene kadar) 
iç ünite ısı değiştirici sıcaklığının düşük olması soğuk hava üflenmesine neden olur. Bu durumla cihaz, 
ilk kez çalıştırıldığında ya da defrost  operasyonu sonrasında karşılaşılır. Sıcak başlangıç fonksiyonu 
ile bu olumsuzluk giderilerek konfor şartları iyileştirilir. 
 
Prensip : Sistem ısıtma modunda çalıştırıldığında ısı değiştirici sıcaklığı kontrol edilir. Önceden 
belirlenen değerin altında iken fan hızı minimum değere ayarlanır. Uygun ısı değiştirici sıcaklıklarına 
ulaşıldığında fonksiyon sona erdirilir.  
 
Nem Alma Fonksiyonu : 
 
Tanım : Havayı soğutan, direkt genleşmeli sistemlerin gizli ısı alma özelliği kullanılarak havanını nem 
oranı düşürülmektedir. Soğutma serpantinleri yapıları gereği ortam havasını soğuturken nem oranını 
da düşürür. Ancak birincil amaç duyulur ısı enerjisini alarak ortam havasının sıcaklığını düşürmektir. 
Nem alma fonksiyonunu kullanarak ortam sıcaklığının aşırı düşürülmesinin önüne geçerek maksimum 
miktarda yoğuşma sağlanarak nem oranı aşağı çekilir.  
 
Nem oranının yüksek olduğu mahallerde sistemin soğutma etkisi minimize edilerek nem oranının 
düşürülmesi konfor şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra performansın  artmasını da sağlar.  
 
Prensip: Program devreye girdiğinde ortam sıcaklığı tespit edilir ve set sıcaklığı ile karşılaştırılır. Oda 
sıcaklığı ile set sıcaklığı arasındaki farkın büyüklüğüne göre termostat diferansı belirlenir. Kompresör 
(soğutma modunda) belirlenen diferans aralığında sürekli çalıştırılmaz. Önceden belirlenen süre kadar 
çalışır ve sıcaklığın yükselmesi için bekler. Bu işlem süresince sıcaklık ve fan hızları mikroişlemci 
tarafından set edilir. Böylece ortam sıcaklığının değiştirilmesine izin vermeden nem alma işlemi kontrol 
edilmiş olur.  
 

Örnek: 
 

Program başladığında 
ortam sıcaklığı 

Kompresör ON sıcaklığı 
(Aktivasyon ON sıcaklığı) 

Diferans 
Aktivasyon ON sıc. − 
Aktivasyon OFF sıc. 

24 ºC üzeri Program başladığı andaki oda sıcaklığı 1.5 ºC 

18 ºC - 24  ºC Program başladığı andaki oda sıcaklığı 1.0 ºC 

18 ºC altı 18 ºC 1.0 ºC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6. Örnek nem alma fonksiyonu çalışma prensibi 

 
Diferans 

  Aktivasyon OFF 

     Aktivasyon ON 

   6 dk           6 dk     4 dk 
                              

Kompresör    OFF 

                      ON 
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Otomatik Çalışma Modu Seçimi :  
 
Tanım : Isı pompalı cihazlarda bu mod  seçildiği andaki set sıcaklığı ve ortam sıcaklığı dikkate alınarak 
sistemin çalışma modu (ısıtma / soğutma) mikroişlemci tarafından belirlenir. Geçiş mevsimlerinde ya 
da ısı yükü değişken ortamlarda operatör ihtiyacı duyulmadan konfor şartları iyileştirilmiş olunur.  
 
Prensip : Isıtma ve soğutma modları arasında “değişim fark sıcaklığı” tespit edilir. Mikroişlemci 
termostat set sıcaklığı ile ortam sıcaklığını karşılaştırır. Sistem ortam sıcaklığı set  sıcaklığından en az 
önceden belirlenen değişim fark sıcaklığı kadar düşükse ısıtma  modunda, büyükse soğutma 
modunda çalışırken termostat diferansı önceden belirlendiği  mantıkla çalışır.  
 
 

Şekil 7. Otomatik çalışma modu seçimi prensibi 
 
 
 
Gece Çalışma Modu : 
 
Tanım : Konfor amaçlı sistemlerde uyku sırasında gürültüyü düşürerek ve ortam sıcaklığını 
ayarlayarak konforlu uyku ortamı sağlamak için tasarlanır. Gece çalışma modu sırasında fan hızları 
düşürülür, set sıcaklığı soğutma modunda yükseltilir, ısıtma modunda düşürülür. Böylece kış aylarında 
aşırı ısıtma, yaz ayrında aşırı soğutma yapılmayarak enerji tasarrufu sağlanır.  
 
Prensip : Mikroişlemci gece çalışma modu  seçildiğinde set sıcaklığını ve dış hava sıcaklığını kontrol 
eder. Belirli zaman aralıkları ile önceden belirlenen kademelerle set sıcaklığını ve fan hızını değiştirir. 
Eğer dış ortam yine önceden belirlenen sıcaklıktan farklıysa set sıcaklık değişim kademeleri azaltır.  
 
Örnek : Soğutma modunda  

Isıtma/soğutma  
Seçimi 

Isıtma modu 

Soğutma modu 

Set sıcaklığı 

Değişim fark 
sıcaklığı 

Değişim fark 
sıcaklığı 

Soğutma Termostat OFF 

Diferans 

Diferans 

Isıtma Termostat ON 

Isıtma Termostat OFF 

Soğutma Termostat ON 
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Şekil 8. Örnek gece çalışma modu çalışma prensibi 

 
Akıllı Göz:  
 
Tanım : Konfor klimalarında ısı ve harekete duyarlı bir hissedicinin şartlandırılan mahalde insan 
bulunup bulunmadığını tespit etmesi esasına dayanır. Ortamda insan bulunmaması halinde kademeli 
olarak termostat set değeri değiştirilerek enerji tasarrufu sağlanır.  
 
Prensip : Sensör infrared dalgalar yardımı ile insan hareketini hissederek dijital çıktı üretir. 
Mikroişlemci üretilen çıktıları çok kısa süreler için değerlendirerek (örneğin 20 milisaniye içinde 10 kez) 
insan hareket sinyali üretir. Eğer belirlenen süreden daha uzun süre insan hareket sinyali üretmezse 
termostat set değeri mikroişlemci tarafından değiştirilir.(ısıtma  modunda düşürülür, soğutma modunda 
yükseltilir). Bu sırada fan hızları da düşürülür. 
 
 
Konforlu Uyku Modu :  
 
Tanım : Yapılan araştırmalar konforlu uyku sürecinin sabit sıcaklıklı bir ortam yerine küçük sıcaklık 
salınımları yapan bir ortamda olduğunu gösteriyor. Bu özelliği yerine getirmek için  mikroişlemci 
termostat set değerini random zaman aralıklarında önceden belirlenen miktarda değiştirerek  konforlu 
uyku sürecini sağlar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9. Örnek konforlu uyku modu çalışma prensibi 
 
 
Donmayı Önleme Fonksiyonu :  
 
Tanım : Soğutma modunda çalışırken iç ünite evaporatör olarak kullanılır. Filtre kirliliği ya da çalışma 
limiti sınırları aşılması nedeniyle evaporasyon sıcaklığının 0 ºC ‘ nin altına düşmesi ısı değiştirici 
serpantin üzerinde buzlanmalara neden olur. Buzlanma hava debisini azaltır, ısı değiştiricinin 
kapasitesi düşer ve buzlanma miktarı artarak devam eder. Önlem alınmazsa emniyet elemanları 

         Set sıcaklık + 0.5ºC 
 

         Set sıcaklık + 0.5ºC 
 

         A 
 

          B 
 

        60 dakika                  30 dakika 
 

Fonksiyon başlama 
zamanı 

A : Dış hava sıcaklığı normal, set sıcaklığı 0.5  ºC arttırılır. 
B : Dış hava sıcaklığı yüksek (27ºC ve yukarısı ) set sıcaklığı sabit kalır. 
 

                         20 dk          17 dk                    63 dk              41 dk                    63 dk         
Set Sıc. +1°C 

 Set Sıc.   
                                 21 dk             63 dk                   22 dk               63 dk                             
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devreye girerek sistemi durdurur.  Donmayı önleme fonksiyonu emniyet elemanları devreye girmeden 
buzlanmayı hissederek, buzun çözülmesi işlevini üstlenir. Böylece sistem ciddi kesintilere uğramadan 
konfor şartları devam ettirilir, çalışma limitleri genişletilir ve performansı artırılır.  
 
Prensip : Soğutma modunda iç taraf ısı değiştirici sıcaklığı izlenir. Belirlenen değerin altına düştüğü 
tespit edildiğinde mikroişlemci kompresörü ve dış taraf ısı değiştirici (kondenser) fanlarını durdurur. İç 
taraf ısı değiştirici (evaporatör) fan hızı (mümkünse) düşürülür. Isı değiştirici serpantin sıcaklığı yine 
önceden belirlenen değere ulaştığında fonksiyon devreden çıkar, kompresör ve dış ünite fanları 
devreye girer, iç ünite fan hızı önceden çalıştığı hızda işleme devam eder. Fonksiyon boyunca 
kompresör koruma fonksiyonları (tekrar başlama emniyeti  v.b.) öncellikli olarak devrede kalır. 
 
Örnek  :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 10. Örnek donmayı önleme fonksiyonu çalışma prensibi 
 
 
Set Sıcaklığı Kompanzasyonu:  
 
Tanım : Dış ortam sıcaklığı yükseldiğinde ( kış aylarında düştüğünde) iç ortam sıcaklığı ile sıcaklık 
farkı da yükselmektedir. Yaz aylarında iç ortam – dış ortam sıcaklık farkının yüksek olmasının insanlar 
üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırabilmek amacıyla binaların 
direk dış ortama açılan mahallerinde termostat set sıcaklığının dış ortam sıcaklığına göre belirlenip 
değiştirilmesi işlemine set sıcaklığı kompanzasyonu denir. Bu sayede konfor şartları sağlandığı gibi 
enerji tasarrufu da yapılmış olur.  
 
Perensin : Dış hava sıcaklığı ölçülür. Mikroişlemci tarafından tanımlanan kompanzasyon eğrisi ile 
karşılaştırılarak yeni termostat set sıcaklığı tespit edilir. Sistem kompresörleri yeni set sıcaklığı ve 
önceden belirlenen diferans bilgileri doğrultusunda çalışır.  
 
Örnek :  
 

 
            
            
            
     
             
                                    
 
 
 
 
 

Şekil 11. Örnek sogutma modu kompanzasyonu çalışma prensibi 

  
 ON 
Kompresör ve dış 
Ünite fanları            

 

13°C 

 3°C 

İç taraf ısı değiştirici 
sıcaklığı 
   

Set sıcaklığı 
            °C         

 °C 
Dış hava 
sıcaklığı 

Maksimum 
Kompanzasyon         

Komp. 
aralığı 



   ________________________________________  596  _______ 
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
 

Yağ Geri Dönüş Operasyonu: 
 
Tanım : Soğutma çevriminde kompresörün mekanik parçalarının aşınmasını önlemek için kullanılan 
yağ, soğutucu akışkan  ile birlikte sistemin kompresör dışındaki bölgelerine de taşınır. Eğer sistem 
paralel çalışan birden çok evaporatör içeriyorsa yağ geri dönüşü sorun yaratır. Eğer yağı kompresöre 
geri taşınamazsa mekanik problemlerle karşılaşılır. Mikroişlemci kontrolünde gerçekleştirilebilen yağ 
geri dönüş operasyonu kompresörü koruma mekanizmalarından birisidir.   
 
Prensip: Mikroişlemci tarafından kompresörün çalışma saati hesaplanır. Önceden belirlenen süre 
dolduğunda yağ geri dönüş operasyonu başlatılır ve belirlenen periyotlarla tekrarlanır. Kompresörden 
yağ çıkışını azaltmak üzere mümkünse kapasite kontrolü yaptırılır (inventer sistemlerde frekans 
düşürülerek yapılır). İç ünitelerde (evaporatörlerde) bulunan elektronik kısma vanaları açılarak 
kondenserden gelen likit soğutucu akışkan ile sistemdeki yağ, kompresör öncesi akümülatöre toplanır 
ve kompresöre alınır. İşlem süresi mikroişlemci tarafından belirlenir.  
 
Yüksüz Yol Alma Fonksiyonu :  
 
Tanım: Özellikle uzun soğutucu akışkan borulaması olan soğutma çevrimlerinde kompresörün ilk 
çalışması önemlidir. Kompresörün elektrik motorunun kalkış ataletini yenmesi için şebekeden çektiği 
akım çok kısa bir süre için (saniyenin  altında) nominal akımın 5–8 kat üzerine çıkar. Bu süre içinde 
şebeke aşırı yüklenir ve kompresör kalkış yapmakta zorlanır. Bu nedenle kalkış sırasında 
kompresörün yükünün minimize edilmesi gerekir. Örneğin, kompresörün emiş tarafı ile basma hattı 
arasındaki basınç farkının minimum olması hatta sıfır olması beklenir. Yüksüz yol alma fonksiyonu 
mikroişlemci tarafından yönetilerek kompresör korunabilmektedir.  
 
Prensip : Soğutma çevrimi termostatın aldığı duruş komutu ile ya da herhangi bir koruma 
mekanizması / arıza nedeniyle durduğunda mikroişlemci emme ve basma basınçlarını dengelemek 
üzere by-pass solenoidine komut verir. Yani sistem basıncı sistem durduktan hemen sonra dengelenir. 
Kompresör çalış komutu aldığında düşük yükle kalkış yapabilmesi için mikroişlemci kapasite kontrol 
sistemini devreye sokar. Eğer sistem inverter kontrollü ise kompresör motoru önceden belirlenen 
zaman kadar, önceden belirlenen frekansta çalışır. Eğer kapasite kontrolü solenoid vana ile 
yapılıyorsa ilgili kapasite kontrol solenodleri kontrol edilir.  
 
Düşük Hava Sıcaklığında Sistem Kontrolü:  
 
Tanım : Soğutma çevrimi ana elemanları (kompresör, kondenser, genleşme vanası, evaporatör) birbiri 
ile uyumlu, dengeli çalışmak zorundadır. Bu nedenle seçimleri, alt ve üst çalışma limitleri belirlenerek 
yapılır. Çalışma limitleri dışına çıkıldığında çevrim çalışmakta zorlanır ve koruma elemanları devreye 
girerek sistem durdurulur. Dış hava sıcaklığı düştüğünde kondenser kapasitesi yükselerek (Hava 
debisi sabit kalırsa) kondenzasyon  basıncı düşer, sistemdeki likit miktarı artır. Kondenzasyon basıncı 
ile ilişikli olarak evaporasyon basıncı düşer ve kompresör emme ve basma hattı sıcaklıkları düşer. 
Sınır değerler zorlandığında sistem  kompresöre likit dönüşünden korunmak üzere koruma elemanları 
tarafından durdurulur. Düşük hava sıcaklığı tespit edilerek kondenser hava debisinin azaltılması, 
kompresör kapasitesinin düşürülmesi gibi önlemler alınarak sistemin çalışma limitleri genişletilebilir. 
Mikroişlemci yardımı ile genişletilen çalışma aralıkları ile konfor şartları da iyileştirilmiş olur.  
 
Prensip : Soğutma çevrimi yüksek basınç değeri ve dış hava sıcaklığı izlenir. Sistem kompresörü 
inventer yapıya sahipse inventer baskılı devresindeki fin sıcaklığı da takip edilir. İzlenen değerlerin 
kombinasyonuna göre önceden yapılmış program çerçevesinde mikroişlemci dış ünite (kondenser) 
fanlarını ve kompresör frekansını düzenler. 
 

Örnek:  
 

Çalışma Statüsü Kondenser Fanları İnverter Kompresör Frekansı Fan 1 Fan 2 
Normal çalışma Yüksek devir ON İhtiyaca  göre değişir 

Adım 1 Düşük devir ON 116 Hz. 
Adım 2 Düşük devir OFF 96 Hz. 
Adım 3 OFF OFF 76 Hz. 
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Adım 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 12. Düşük diş hava sıcaklığında sistem kontrolü örnek akış diyagramı 
 
 
 
Enerji Tüketimi Azaltma Fonksiyonu:  
 
Tanım : Enerji tasarrufuna yönelindiğinde ya da enerji kesintileri sırasında jeneratör kullanımlarında 
soğutma sistemlerinin enerji tüketimi kontrol altına alınarak, sistem kapasitesi düşürülür. Böylelikle 
önceden belirlenen kapasitelere uygun düzenlemeler mikroişlemci tarafından yapılır. Örneğin 
jeneratörden gelen tasarruf sinyali mikroişlemci tarafından yorumlanarak kompresör kapasiteleri 
sınırlanır (inverter sistemse çalışma frekansı üst limiti düşürülür). Farklı tasarruf sinyalleri ile farklı  
limitler tespit edebilir. 
 
 

Normal çalışma - Kompresör durmuşsa veya 
- Yüksek basınç 15 kgf/cm2  den büyükse veya 
- Dış hava sıcaklığı 25 °C den büyükse  veya 
- Fin sıcaklığı 80 °C’ den büyükse 

Adım 3 - Yüksek basınç 7.5 kgf/cm2  den düşükse ve 
- Dış hava sıcaklığı 20 °C den düşükse ve 
- Fin sıcaklığı 60 °C  den düşükse 
 
 

Normal çalışma 

Yüksek basınç                                                               
10 kgf/ cm2 den 
küçük 

Adım 3 

Adım 1 

Adım 2 

Adım 2,  
30 saniye sürer 

Adım 1,  
30 saniye sürer 

Yüksek basınç                                                               
14 kgf/ cm2 den 
büyük 
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Soğutucu Akışkan Kaçağı Alarmı:  
 
Tanım : Soğutma çevriminin herhangi bir nedenle soğutucu akışkanı eksilirse evaporasyon ve 
kondenzasyon basınçları düşer, soğutma etkisi azalır kompresör emişindeki kızgınlık yükselir ve 
kompresör sargıları yeterince soğutulamadığı için sorunlarla karşılaştırılır. Sistem kesintiye 
uğramadan soğutucu akışkan eksikliği tespit edilirse sistem arızalanmadan tedbir alınabilir. 
 
Prensip :  Alçak basınç takip edilir. Kompresör giriş sıcaklığı yardımı ile aşırı kızdırma miktarları 
hesaplanır. Basınç değeri ve aşırı kızdırma değerleri önceden belirlenmiş sınırları yine önceden 
belirlenen zaman süresince geçerse gaz kaçak alarmı verilir ve sistem durdurulur.  
 
 
Soğutucu Akışkan Toplama Fonksiyonu :  
 
Tanım: Soğutma çevrimlerinde zaman zaman gerek arıza nedeni ile gerekse demontaj ihtiyacından 
dolayı sistemin soğutucu akışkanının  kondenser ve / veya likit deposunda toplanmasına ihtiyaç 
duyulur. Soğutucu akışkanın maliyeti ve çevre etkileri göze alındığında atmosfere atılması kesinlikle 
düşünülemez. Mikroişlemci kontrolü altında sistem zarar görmeden bu işlem yapılabilir. 
 
Prensip : Soğutucu  akışkanı toplama komutu geldiğinde mikroişlemci tarafından alçak basınç koruma 
emniyeti kısmi olarak devre dışı bırakılır. Kondenser fanları olası maksimumum kapasitelerine 
çıkartılarak kondenser kapasitesi arttırılır. Likit hattı devre kesici selonoid vana kapatılır. Kompresör 
yağ da toplayabileceği kapasitede çalıştırılır. Soğutucu akışkanın toplandığına alçak basınç değeri, 
işlem süresi ve kompresör öncesi soğutucu akışkanın kızgınlığı ile karar verilir (mikroişlemci 
tarafından). 
 
 
Kompresörlerin Çalışma Sürelerinin Eşitlenmesi :  
 
Tanım : Soğutma çevriminde birden fazla kompresör kullanılıyorsa çalışma sürelerinin eşit olması 
istenir. Aksi durumda farklı zaman periyotlarında bakım ihtiyacı nedeniyle bakım maliyetleri artmakta 
ve sistem duruşları nedeniyle konfor şartları yerine getirilememektedir. Bu nedenle kompresör çalışma 
süreleri farklı yöntemler kullanılarak eşitlenir.  
 
Örnek 1  
Kompresörler mikroişlemci tarafından F.I.F.O. (First-in–first–out) yöntemi ile kontrol edilirler. Yani 
devreye ilk giren kompresör devreden çıkarken de ilk sırayı alır ve tekrar devreye girmesi için diğer 
kompresörlerin devreye girmesini bekler. Böylece kompresörlerin çalışma süreleri birbirine yakın olur. 
 
Örnek 2  
Kompresörlerin çalışma süreleri mikroişlemci aracılığıyla takip edilir. Kompresörler arasında belirli bir 
zaman farkı oluştuğunda mikroişlemci tarafından kompresör çalışma sıralamaları değiştirilir.  
 
 
Kompresör ile ilgili zamanlamalar:  
 
Aşağıda özetlenen kompresörle ilgili zamanlar kompresörü ve sistemin korumaya yöneliktir. 
 
Kompresör çalışma gecikmesi :  
 
Sistem uzun süre durduğunda  evaporatörde biriken likit soğutucu akışkan kompresör ilk çalıştığında 
tehlike yaratabilir. Bunu önlemek üzere çalış komutu geldiğinde  kompresör, mikroişlemci tarafından 
belirlenen süre kadar geç çalıştırılır. Bu arada evaporatör fanları devreye girerek evaporatörde likit 
soğutucu akışkanın gaz haline geçmesine yardımcı olur.  
 
 



   ________________________________________  599  _______ 
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
 

Kompresörün tekrar çalışma gecikmesi :  
 
Tanım : Soğutma çevriminde kompresör  arka arkaya sık durdurulup çalıştırtırsa kompresörden 
sisteme giden yağ miktarı, sistemden toplanan miktardan daha fazla olur. Bu nedenle zamanla 
kompresör yağsız kalır ve mekanik sorunlar yaşanır. Sık durdurulup çalıştırılması, kompresör motor 
sargıları için de sakıncalıdır. Tekrar başlama koruması kompresörün durdurulması ardından tekrar 
çalıştırılabilmesi için gerekli bekleme zamanını ayarlar. Gerekil bilgiler mikroişlemi tarafından toplanır 
ve sistem koruma altına alınır.  
 
Kompresörün minimum çalışma süresi gecikmesi :  
 
Kompresör çalışmaya başladıktan sonra sistemde bulunan yağın geri dönüşünün sağlanabilmesi için 
sistemin dengeye gelene kadar çalışması gerekir.  Bunu sağlayabilmek üzere mikroişlemci 
kompresöre çalış  komutunu verdikten sonra belirlenen süre kadar çalışmadan dışarıdan verilecek dur 
komutunu işleme sokmaz.  
 
Kompresörler arasındaki çalışmaya başlama gecikmesi :  
 
Soğutma çevriminde birden fazla kompresör kullanılıyorsa bütün kompresörlerin aynı anda devreye 
girmesi elektrik  şebekesine aşırı yüklenmeyi beraberinde getirir. Bunu engellemek üzere mikroişlemci 
termostat fonksiyonu bütün kompresörlerin anı anda çalışması kararını verse dahi çalışmaya başlama 
komutları önceden belirlenen zaman kadar aralıklara verilir. 
 
Defrost Mekanizmaları : 
 
 Isı pompası olarak tasarlanan soğutma çevrimlerinde ısıtma modunda iç taraf ısı değiştiricisi 
kondenser, dış taraf ısı değiştiricini evaporatör olarak çalışır. İç ve dış taraftaki ısı yükleri ve ortam 
sıcaklıkları gözönüne alınarak kondenzasyon sıcaklığı yüksek tutulmaya çalışılır. Kış aylarında dış 
taraf sıcaklığının düşük olması evaporasyon basıncını dolayısıyla sıcaklığını da aşağı çeker. 
Evaporasyon sıcaklığının 0 °C nin altına düşmesi dış ünite ısı değiştiricisi üzerindeki yoğuşan suyun 
donmasına neden olur. Donma, ısı değiştiricisi üzerinden geçen hava geçiş alanının düşürür 
dolayısıyla hava debisi ve ısı değiştirici kapasitesi düşer. Isı değiştirici kapasitesinin değişmesi 
soğutma çevriminin kararsız bir yapıya bürünmesine neden olur ve performansının  düşmesine, hatta 
koruma elemanlarının devreye girmesiyle kesintilere neden olur. Bu durumun ortadan kaldırılmasına 
yönelik dış taraf ısı değiştiricisi üzerinde oluşan buzlanmanın çözülmesine yönelik operasyona defros 
(buz çözme) operasyonu denir. Defrost operasyonu sırasında klasik sistemlerde iki yöntem kullanılır; 
sistem durdurularak elektrikli ısıtıcı ile buz çözülür ya da soğutma çevrimi soğutma modunda, 
buzlanmış ısı değiştirici, kondenser olarak çalıştırılarak buz çözülür. Her iki yöntemde de mahalin 
ısıtılması işlevi kesintiye uğratılmış olur. Konfor şartları bozulmadan ya da minimum seviye de 
etkilenecek şekilde ya defrost işleminin çok hızlı gerçekleştirilmesi ya da iç ortamın elektrikli ısıtıcı ile 
desteklenerek ısıtılması gerekir. Ne amaçla kullanılırsa kullanılsın (buzu direk çözmek ya da ısıtma 
takviyesi) elektrikli ısıtıcı kullanımı sistemde verimsizliğe neden olur.  
 
Konfor şartlarından ve verimden minimum oranda kesinti yaparak sistemin sağlıklı çalışmasını 
gerçekleştirebilmek için, defrost başlangıç şartlarının, defrost süresinin ve bitiş şartlarının çok iyi 
belirlenmesi gerekir. Dış hava ve çalışma koşullarının değişken olduğu göz önüne alınırsa, sadece dış 
hava sıcaklığı ve önceden belirlenen  sabit sürelerle defrost işlemi yapılması çoğu zaman defrost için 
gereksiz sürelerin ayrılmasına neden olur. 
 
Örneğin; klasik bir defrost 1 saatte bir satte 10 dk. Süre ile gerçekleştirilir. Yani buzlanma olsa da 
olmasa da sistem 1 saatin 10 dakikalık bölümünde kesintiye uğratılır. Bu nedenle mikroişlemcilerin 
kullanımı, defrost başlangıcı ve bitişi ile ilgili yorumların yapılmasına başka bir değişle yapay zeka 
kullanımına olanak sağlar.  Eğer gerçekten  buzlanma başladı ise defrost yapılır ve en kısa sürede 
bitirilir. Bazı durumlarda saatlerce defrost yapılmaz. Defrost gereği bazı durumlarda dış ünite ısı 
değiştirici sıcaklığına göre bazı durumlarda dış hava sıcaklığına göre değişen şartlarla bazı 
durumlarda da sistemin ısıtma kapasitesindeki değişime göre tespit edilir. Mikroişlemci ile 
yapılabilecek defrost mekanizma örneklerinden bazıları şunlarıdır.  
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Örnek 1 
Dış taraf ısı değiştiricisi üzerindeki sıcaklık (Tc bilgisi) hissedici tarafından sürekli alınır. Önceden 
belirlenen ve iklim şartlarına göre değiştirilebilinen iki defrost arasındaki minimum gecikme süresi (T) 
aşıldıysa ve Tc sıcaklığı  yine önceden belirlenen değerin altındaysa defrost başlatılır. Defrost iki 
şekilde sonlandırılır; ya Tc  sıcaklığı önceden  belirlenen defrost sonlandırma sıcaklığına ulaşırsa ya da 
yine önceden belirlenen maksimum defrost süresine ulaşıldıysa . 
 
Örnek 2 
Dış taraf ısı değiştiricisi üzerindeki sıcaklık Tc ve dış hava sıcaklık (Td) bilgileri hissediciler tarafından 
sürekli alınır. Dış hava sıcaklığı örneğin; 0 °C ve büyük ise defrost operasyonu Td  değeri –6 °C ‘ ye 
düştüğünde başlar. Dış hava sıcaklığının 0°C ‘den her 1 °C düşüşünde defrostun başlaması kararını 
veren Td değeri de  1 °C düşürülür. (Örneğin –2 °C dış hava sıcaklığında Td değeri –8 °C ye 
düşürüldüğünde defrost başlar). Defrost Td değeri tekrar 15 °C ye yükseldiğinde ya da defrost süresi 
10 dk.’ yı bulduğunda bitirilir. Defrost işlemi kompresör çalıştıktan sonra 5 dk. Geçmeden, ya da 
kompresörün toplam çalışma süresi 35 dk. ‘yı bulmadan başlatılamaz. 
 
Örnek 3 
Defrost operasyonu aşağıdaki formülle belirlenen şartın 5 dk.  Boyunca sağlanması ile başlatılır. Eğer 
kompresör en az 20 dk. Dan az çalışmışsa bu kural geçerli değildir. Formülde Tc dış taraf ısı değiştirici 
sıcaklığı, Td ise dış hava sıcaklığıdır. α değeri iklim şartlarına göre defrost sıklığını ayarlamak üzere 
mikroişlemciye set edilir. 
 

Tc ≤ c x Td - α  (5) 
 

Td<0 °C  ⇒  c= 0.8  
Td≥0 °C  ⇒  c= 0.6 

 
 
Örneğin α =10 °C set edilmiş olsun. Dış hava sıcaklığı 1°C ise c= 0.6 olur. Bu durumda  
 
Tc ≤ 0.6 x 1 - 10 
 
Tc ≤ -9.4 °C  şartı 5 dk. Boyunca sağlanırsa defrost  operasyonu başlatılır.  
Defrost operasyonu Tc değeri 12.5 °C  geldiğinde ya da 10 dk. ‘yı geçerse durdurulur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 13.  Defrost başlama/bitiş zamanlarını gösteren örnek fonksiyon 

20 dk. < 10 dk. 5 
dk  

20 dk. 5 
dk  

10 dk. 
Defrost Defrost                  
başlar      biter 

12.5°
C 

c x Td - α 

  Defrost             Defrost 
  başlar                biter 

Tc 
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Örnek 4 
Defrost aşağıdaki A ve B durumu gerçekleştiğinde başlatılır.  
 
Durum A  
Kompresör toplam en az 25 dk.  Dır. Çalışıyorsa ve  
Kompresör kesintisiz en az 5 dk. Dır. Çalışıyorsa ve  
Kümülatif ısıtma süresi sabitleşmişse ve 
Dış hava sıcaklığı Td ≥ 5  iken dış ünite ısı değiştiricisi sıcaklığı Tc < -3 °C ise veya  
Td <5 °C iken Tc <0.4 x Td –5 °C ise 
 
Durum B  
Kompresör toplam en az 3 saat çalışmışsa 
Kompresör kesintisiz en az 20 saniyedir çalışıyorsa ve  
Kümülatif ısıtma kapasitesi sabitleşmişse ve  
Dış hava sıcaklığı Td ≥ 5  iken dış ünite ısı değiştiricisi sıcaklığı Tc < -3 °C ise veya  
Td <5 °C iken Tc <0.4 x Td –5 °C ise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 13. Defrost başlama zamanını gösteren örnek fonksiyon 
 
 

∑ iç ünite kapasitesi 
Kümülatif ısıtma kapasitesi  =    

Kompresör çalışma süresi 
 
Not: İç ünite kapasitesi, kompresör, elektronik kısma elemanı ve sıcaklık bilgileri yardımı ile 
mikroişlemci tarafından hesaplanır.  
 
Defrost, dış ünite ısı değiştirici sıcaklığı  Tc ≥ 10 °C ya da en fazla defrost süresi 10 dakika olacak 
şekilde ya da kompresör  basma gaz sıcaklığı 120 °C  ‘yi geçerse sonlandırılır. 
 
 
Zaman Programlama 
 
Klima sistemi ya da soğutma sistemleri mikroişlemcinin saat fonksiyonu yardımı ile kontrol 
edilebilmektedir. Bilgi depolama kapasitesine göre değişen yıllık, haftalık, günlük programlar 
yapılabilmektedir. Örneğin, günün hangi saatlerinde sistemin çalıştırılıp durdurulacağı, set sıcaklığının 
ne olacağı ya da fan hızlarının nasıl set olabileceğini önceden programlanabilir. Ayrıca tatil günleri 
belirlenebilr. Bu sayede yapılan programlar işletme yapısına göre sistem sorumlularının işletme 
yükünü düşürebilmektedir. Zaman programlama fonksiyonu yardımı ile konfor şartları iyileştirilmiş 
olunur.  

Kümülatif 
ısıtma 
kapasitesi 

Kompresör  
çalışma süresi 

Kümülatif ısıtma 
kapasitesi sabit 
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Çalışma Bilgilerinin  Kayıt ve İnceleme Mekanizmaları 
 
Mikroişlemci kullanılmış input/output (giriş/çıkış) kartları ile tasarlanmış sistemlerde bilgi girişi ve çıkışı 
sayısal (digital) olarak düzenlenmektedir. Bu sayede veriler sayısal ortamda saklanabilmekte ya da 
paylaşılabilmektedir. Paylaşımlar geniş kitlerin kullanıldığı paylaşım dillerinden (Bacnet, gateway, 
modbus, jbus, lonworks vb.) birisi ya da birkaçı ile yapılabilmektedir. Böylece soğutma sistemi ni 
kontrol eden input/output kart ile bilgisayarlar RS 232, RS 485 vb. iletiyim yollarını kullanarak paylaşım 
dili aralığı ile iletişim kurabilmektedir. Bu sayede soğutma sistemi ya da çevrimine ait hissediciler 
aracılığı ile toplanan ve miroişlemci tarafından hesaplanabilen her türlü veri bilgisayarlara 
aktarabilmekte ve gerek istatiksel  olarak değerlendirebilmekte gerekse daha geniş paylaşım araçları 
kullanılarak (ağlar, internet vb.) daha uzun mesafelere iletilmektedir. Bu sayede üretici ürününü 
izleyebilmekte, anlık ya da koruyucu bakım kapsamında sistemlerinin arızalanmasını 
engelleyebilmekte, sistemlerin enerji tasarrufu yapmasını sağlayabilmektedir.  Aşağıdaki örneklerde 
izlenen sistemler üzerinde tespit edilen problemler ve erken teşhis avantajları yer almaktadır. 
 
Örnek 1 
Paket tip bir soğutma cihazlarında dış hava sıcaklığı ve yüksek basınç bilgileri düzenli olarak 
izlenmiştir. Sistem yedek olarak çalıştırılmaktadır. Sistemdeki gaz kaçağı çok azdır ve yedek olarak 
çalıştırıldığı için fark edilememektedir. Sistem çalışmasa da merkezi bilgisayar tarafından düzenli 
olarak veriler toplanmış ve grafikte görüldüğü gibi gaz kaçağı tespit edilmiştir. Sistemin denge 
basıncının düşüş hızı, dış hava sıcaklığı düşüş hızından daha fazla olduğu gözlenmiş ve gaz kaçağı 
teşhisi konulmuştur. Kaçak giderilmiş olmasaydı sistem çalıştırılmak istendiğinde ya çalışmayacaktı ya 
da kızgın çalışma nedeniyle kompresör arızalarına neden olacaktı. Ayrıca ana sistemin yedek cihazı 
olduğundan arızası fark edildiğinde ana sistemde çalışmıyor olacağından sistem kesintiye uğramış 
olacaktı. 
 
 

 
 

Şekil 14. Çalışma bilgilerinin kaydı ile izlenen sistem örneği 
 
 
Örnek 2 
Kondenseri su soğutmalı bir soğutma grubuna ait kondenser, soğutma suyu giriş-çıkış sıcaklığı, 
yüksek basınç ve alçak basınç sensörleri izlenerek kondenser kirliliği tespit edilmiştir. Bahar aylarında  
dış hava şartlarına bağlı olarak soğutma suyu sıcaklığı çok yükselmediği için normal şartlarda kirlilik 
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tespit edilmeyeceğinden sistem arıza sinyali vermeyecek verimsiz çalışmaya bir dahaki yaz sezonuna 
kadar devam edecektir. Yaz sezonunda yüksek basınç arızasını yaşamak, sistemin duraksaması yanı 
sıra sistem arıza verinceye kadar soğutma etkisi düşecek, harcanan enerji yükselecek, kompresörün 
çalışma şartları zorlanacaktır. Sistemin izleniyor olması kondenser kirliliğinin önceden saptanmasını 
sağlamıştır.  
 

 
 

Şekil 15. Çalışma bilgilerinin kaydı ile izlenen sistem örneği 
 

Örnek 3 
Kondenseri hava soğutmalı bir soğutma  grubuna ait alçak basınç, kompresör basma gaz sıcaklığı  ve 
dış hava sıcaklığı sensörleri izlenerek gaz kaçağı tespit edilmiştir. Sistem tam yükte çalıştığı yaz 
sezonu ortasına gelmeden önce gaz kaçağı oluşmaya başlamış ancak düşük kapasite ile çalıştığı için 
arıza meydana getirmemiştir. Dış hava ve kompresör basma gaz sıcaklıkları yükselirken alçak 
basıncın düşmesi gaz kaçağının fark edilmesine neden olmuştur. Gaz kaçağı sistem tam yükte 
çalışmaya başlamadan giderilerek sistemin uzun süreli duraksamaya uğraması engellenmiş, tamir 
maliyeti düşürülmüştür.  

 
 

Şekil 16. Çalışma bilgilerinin kaydı ile izlenen sistem örneği 
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Örnek 4 
Kondenseri hava soğutmalı bir split klimaya ait dış ünite ısı değiştirici ve dış hava sıcaklık sensörleri 
izlenerek ısı değiştirici termistör (sensör) arızası tespit edilmiştir. Isı değiştirici termistörü çalışma 
limitlerini konrol etmek ve defrost mekanizmasını başlatmak / durdurmak ile görevlendirilmiştir. 
Termistör arızası dış hava sıcaklığındaki düşüşün dolaylı etkisi olan ısı değiştiricisindeki düşüşün 
görülmemesi sonucu tespit edilmiştir. Termistör gerçek değerin yaklaşık 15 °C fazlasını 
göstermektedir. Dolayısıyla kış aylarında sistemin defrost başlangıcını yapamamasına ve konfor 
şartlarının bozulmasına hatta alçak basınç koruma sisteminin devreye girmesine neden olma 
olasılığını arttırmaktadır. Ancak sistemin izlenmesi problem oluşmadan önce nedeninin ortadan 
kaldırılmasını sağlamıştır.  
 
 

 
 

Şekil 17. Çalışma bilgilerinin kaydı ile izlenen sistem örneği 
 
 
 
Örnek 5 
Kondenseri hava soğutmalı bir split klimaya ait alçak basınç ve kompresör emiş sıcaklığı sensörleri 
izlenerek iç ünite filtre kirliliği tespit edilmiştir. Alçak basınç değerinin çok değişmememsine karşın 
kompresör emiş  sıcaklığının düşmesi evaporatör kapasitesinin düştüğünü göstermektedir. Evaporatör 
kapasitesinin düşme nedenlerinden birisi de evaporatör hava debisinin düşmesidir. Filtre kirliliği hava 
debisinin azalma nedenlerinden en önemlisidir. Problemin tespiti ıslak çalışmaya (kompresör öncesi 
kızgınlık değerinin düşmesi) neden olmuştur. Bu soğutma kapasitesinin düşmesine hatta kompresör 
arızalarına neden olabilmektedir. Sistemin izleniyor olması ıslak çalışmanın erken fark edilmesini 
sağlamış, filtre temizliği ile sistem normal performansına arıza vermeden ulaşmıştır. 
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Şekil 18. Çalışma bilgilerinin kaydı ile izlenen sistem örneği 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Soğutma sistemlerinin temel elemanı soğutma cihazlarının prensip olarak oluşturulması çok önceki 
yıllardan beri bilinir. Soğutma cihazları dünyada uzun yıllardır minimum otomasyonla amacına uygun 
hizmet vermek üzere imal edilegelmiştir. Gerek insanların gereksinimleri, gerek oluşan şartlar, 
üreticileri sistemlerini  geliştirme arzusuna itmiştir. Ancak gözle görülür gelişmeler, sadece mekanik ve 
üretim tekniklerindeki gelişmelerle sağlanamamıştır. 1990 ‘ lı yıllarda yarı iletken teknolojisinde 
kaydedilen hızlı ilerlemeler, elektronik sektörünün her türlü yeniliğin öncüsü olması adına atılmış en 
önemli adımdır. Soğutma sistemleri de bu atılımdan en iyi düzeyde yararlanmıştır. Çok sayıda 
parametreden oluşan kontrol devreleri sadece sayısal mantık devreleri ile oluşturulmaya başlanmıştır. 
Bunun yanı sıra konfor gereksinimlerini karşılamak tasarımlarda ikinci sırayı almaktan kurtulmuştur. 
Tasarımcı hayal edebildiği ve mantıksal işleyişini oluşturabildiği her  türlü kontrol ve kumanda yapısını 
gerçekleştirebilmeye başlamıştır. Kullanıcı gözüyle sistemleri incelediğinizde, kullanılan soğutma 
sistemleri elektronik sistemlerin kontrolü ile yapıldıysa, işletmesini yapmak çok kolaylaşmıştır. Hatta 
sistemler bir kez programlandığında takvim programları yardımı ile uzun süreler müdahale olmaksızın 
çalıştırılabilmektedir. Arızalar oluşmadan anlaşabilmekte, ya da teşhisi rahatlıkla konulabilmektedir. Bu 
sayede kullanıcı, sistemde oluşabilecek duraksamalardan en az düzeyde  zarar görmektedir. Kendi 
sistemlerini çeşitli ağ bağlantıları ile izleyebilmekte hatta kumanda edebilmektedir.  
 
Elektronik teknolojisindeki yenilikler sürdükçe, tasarımcı hayal gücünü genişlettikçe, kullanıcı isteklerini 
arttırdıkça soğutma sistemleri daha güvenilir, çalışma limitleri genişletilebilir, kesintisiz çalışabilir ve 
yapay zekaya sahip yapılara bürünebilir. 
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MODERN YOĞUŞMALI KAZANLARDA KULLANILAN 
YANMA KONTROL SİSTEMLERİ 

 
 

Hasan ERAL 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Enerjinin daha zor temini ve fiyatlarındaki artış, daha temiz bir çevre gereksinimi için kamudan gelen 
sosyal talep diğer enerji transferi sağlayan cihazlar gibi ısıtma cihazlarında da yeni kavramların ortaya 
çıkmasını sağladı. Bu konuda gittikçe önem kazanan yeni bir yakma tekniği, ön karışımlı brülörleri ve 
atık gazın içerisindeki su buharının yoğunlaşma gizli ısısını kullanarak ilave verim artışı sağlayan 
yoğuşmalı kazanlar özellikle Kuzey Avrupa’da standart hale gelmektedirler. Bildiride bu tekniklerin 
açıklaması yer almaktadır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Çevre bilincinin artmasıyla beraber yönetimlerce daha az zararlı yanma ürünleri çıkartan cihazların 
kullanılması için getirilen zorunluluklar, ısı yalıtımının önem kazanarak ısınma konforu  için daha az 
enerjiye gereksinin duyan binaların yapılması, enerji maliyetlerinin gittikçe artan bir eğilime girmesi 
ısıtma cihazlarında olan talebin yönünü; daha az enerji veren, daha kompakt, çevreye çok duyarlı 
cihazlara yönlendirmiştir. Bugün Avrupa’nın Almanya, İsviçre, Danimarka, Hollanda gibi gelişmiş 
ülkelerinde yürürlüğe giren yerel kurallar bu özelliği taşımayan cihazların kullanılmasını imkansız hale 
getirmiştir. Bu zorunluluklar, yakıt ekonomisi ve düşük atık gaz emisyonları talebini karşılayan 
yoğuşmalı sistemle çalışan kazan sistemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
 
Bu tip kazanlarda genel olarak görülen yapı, klasik aynı kapasiteli kazanlara nazaran daha geniş alanlı 
tasarlanan döküm alüminyum veya paslanmaz çelik ısı değiştirici ve özel ön karıştırmalı brülör 
sistemleri ile gelişmiş bir elektronik kontrol ünitesidir. Burada yoğuşmalı kazanlarda kullanılan ısı 
değiştiriciler ve brülörler hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. 
 
 
 
 
2. İNCELEME 
 
Ocak 1998’de yürürlüğe giren Avrupa Verim Direktifi, ki bu değerler TS EN 297 standardında da kabul 
edilmiştir, 4 ve 400 kW arası güçlerde kazanlar için tam ve kısmi yüklerde minimum verim değerlerinde 
şu sınırlamaları getirmiştir. 
 

 Ortalama kazan  Verim N.C.V (Hi) 
 Suyu sıcaklığı (alt ısıl değere göre) 
Klasik kazanlar  (k.y.): >=50  >=80    + 3    log Pn  
   (t.y.):     70 >=84    + 2    log Pn  
Düşük sıcaklık kazanları (k.y.+t.y.): 40/70 >=87.5 + 1.5 log Pn   
Yoğuşmalı kazanlar  (k.y.):    30 >=97    + 1    log Pn  
 (t.y.)     70 >=91    + 1    log Pn  
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Yukarıda verilen bu verim değerlerinin kullanılan yakıtın doğal gaz olduğu kabul edilerek ve atık gaz 
içerisindeki su buharının enerjisinden faydalanma kriterine göre yani alt ve üst ısıl değer olarak 
ifadeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

 Gros C.V.   Net C.V.  
 üst ısıl değer  alt ısıl değer  
Klasik kazan <  80 %    (< 89 %)  
    
Düşük sıc.kazanı 80-84 %  (89-93 %)  
   
Yoğuşmalı kazan  90-98 %  (99-109 %)  

 
Bu durumda alt ısıl değer üzerinden hesaplanan verimler dikkate alınarak bir yıl boyunca kış 
sezonunda çalışan aynı kapasitede bir düşük sıcaklık kazanı ve bir yoğuşmalı kazanı birbiriyle 
karşılaştırdığımızda verim artışı nedeniyle yakıt tasarrufunu aşağıdaki tabloda görebiliriz. 
 

 Düşük sıcaklık kazanı Yoğuşmalı kazan 
Tesisat sıcaklığı 80/60 80/60  
Ort. Kazan sıcaklığı  60 40 
Verim 86.50% 102.70% 
Gaz tüketimi (m3) 17.6 14.8 
Tasarruf  15.50%  

 
Bugün yürürlükte olan doğalgaz fiyatlarıyla bir geri ödeme çalışması yaptığımızda yoğuşmalı 
kazanların diğer klasik kazanlarla aralarındaki fiyat farkını Marmara bölgesi iklim koşullarında 3 yıl 
içerisinde geri kazandığını görmekteyiz. 
 
Verim dışında çevre kirliliği etkisi bakımından da genel ve özel standartlarda değişiklikler meydana 
gelmiş ve şartlar gün geçtikçe daha ağır hale getirilmiş ve getirilmektedir. Bu noktada özellikle atık 
gazın içerisindeki Azot oksitler (Nox ) değerlerinin aşağı çekilmesi gündeme gelmektedir. 
 
Azot oksitlerin genel bir ifadesi olan NOx = NO + NO2 Asit yağmurunun (HNO3) doğrudan sebebi ve 
“sera etkisi”nin oluşum nedenlerinden biridir. 
 
NOx emisyonu yanma olayından dorudan ilişkilidir, şöyle ki : 
 Yanma havasının % 80 i Azot, N2, gazıdır  
 Yanma gazının kalitesi Nox emisyonunu etkilerBrülör tasarımı (yanmanın düzenliliği, alev 

sıcaklığı ve durma-kalkma zamanı) Azot Oksit oluşumunu etkiler 
Nox emisyonu için sınır değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

11..0011..22000000’’ddeenn  öönnccee  11..0011..22000000’’ddeenn  ssoonnrraa  
CCEE  SSıınnııff  11::  <<  226600  mmgg//kkWWhh  <<  220000  mmgg//kkWWhh  
CCEE  SSıınnııff  22::  <<  220000  mmgg//kkWWhh  <<  115500  mmgg//kkWWhh  
CCEE  SSıınnııff  33::  <<  115500  mmgg//kkWWhh  <<  110000  mmgg//kkWWhh  
CCEE  SSıınnııff  44::  <<  110000  mmgg//kkWWhh  <<      8800  mmgg//kkWW  
CCEE  SSıınnııff  55::  <<      7700  mmgg//kkWWhh   

 
Bu kapsamda Hamburg: < 20 mg/kWh ile Avrupa’daki en katı uygulamadır 
Türkiye’de de tamamen yukarıda belirttiğimiz zorunluluklar sonucu olmasa da verimlerinin yüksekliği, 
küçük bir birimde yüksek enerji üretmeleri nedeniyle son derece kompakt yapıları ve en üstün ısınma 
konforu sağlayabilen gelişmiş kontrol sistemleri ve kolay montaj imkanını veren yapıları nedeniyle 
talebi oluşmaya başlayan bu cihazlar; küçük daireler için entegre sıcak kullanım suyu da sağlayan 
kombi modelleri, villa ve müstakil evler için daha yüksek kapasiteli harici boyler ile sıcak su veren kat 
kaloriferi tipi modelleri ve daha yüksek kapasiteye ihtiyaç duyan ancak yer sorunu olan, apartmanlar 
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ve iş yerleri için birden fazla cihazın sırasal olarak bağlanıp birlikte çalıştığı modüler veya kaskat  
bağlantı dediğimiz uygulamaları ile ekonomik ve çevre dostu yeni bir ısınma cihazı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
 
Yoğuşmalı cihazlarda kullanılan brülörlerin ortak özellikleri, 
 
• Yüksek verimle çalışmaları, 
• Geniş modülasyon aralıkları, 
• Kullanılan gaz cinslerine göre kolay ayarlanmaları, 
• Servis ve bakım kolaylığı dikkate alınarak tasarlanmalarıdır. 
 
Bu sistemlerde cihazın 1 kW gibi çok düşük güç ile küçük kapasiteli olanların 12-15 kW’ a kadar olan 
tam gücü arasında, veya daha büyük kapasiteli modellerinde yine 5 veya 10 kW düşük kapasiteden 
25-50 kW’ a kadar hatta çoklu kazan bağlantısı uygulamalarında 10kW ile 400 kW  ve üstü arasında 
modülasyon imkanı sağlanarak binanın o anki ısınma ihtiyacına göre gerekli ısı en verimli şekilde 
üretilmekte, böylece hem yakıt ekonomisi hem sürekli sağlanan yanma ile dur-kalk işletmesi olarak 
adlandırılan çalışma tarzından kurtulmuş temiz bir yama elde edilmiş olmaktadır. 
 
Yanma için en önemli iki unsurun yakıt ve hava olması nedeniyle bir brülörden binanın o anki ısı 
gereksinimine uygun yanmanın elde edilebilmesi iyi bir elektronik algılama ve kontrol sistemi ile 
beraber brülöre gelen hava ve gazın ayrı kontrol edilmesi, tam bir modülasyon için önem 
kazanmaktadır.  
 
Bu tip yakma sistemlerinde şekildeki çalışma prensibi ve uygulama şemadan da görüleceği gibi, 
yanma için gerekli olan gaz bir fan ile kontrol edilen gaz armatürü vasıtasıyla ayarlanır. Gaz ve içeriye 
püskürtülen havanın brülörden çıkmadan önce karışmasıyla “ön karışım” sağlanır ve bu karışım 
yanma odasında yakılır. 

 
 
Yanan gazlar brülörün altında bulunan ve klasik kazanlardan daha büyük alanlı olarak tasarlanan ısı 
değiştiricilerde üzerlerindeki ısıyı taşıyıcı akışkana yani suya verir ve ısı değiştiricinin alt kısmında iyice 
soğuyup yoğuşma gizli ısısını da bırakarak kazanı terk eder. 
 
Sistemin en önemli iki elemanı fan ve gaz valfıdır. Değişken hızlı fan, gerekli devir sayısını sağlayan 
sinyali, dış hava sıcaklığını referans alan ve yanma için gerekli hava miktarını sağlayacak optimum fan 
devir sayısını hesaplayan elektronik regülasyon sisteminden alır. Sinyal evin o anki hava koşullarında 
ısınabilmesi için gerekli ısıyı temin edecek yanmayı sağlayacak hava miktarına göre fan devrini 
ayarlar. 
Sistemdeki gaz valfı binanın ısı ihtiyacına göre gerekli olan gaz miktarını temin eder. Bu işlemi fan 
tarafından basılan besleme havasının basıncını referans alarak yapar. Fanın bastığı hava ile gaz 
valfından geçmesine izin verilen gaz arasındaki ilişki aşağıdaki diyagramda gösterilmiştir. 
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Fan tarafından oluşturulan hava basıncı, bir membran vasıtasıyla gaz valfının kontrol ettiği odacığın 
deplasmanını etkilemekte ve basınca göre değişen gaz debisi temin edilmektedir. 
 
 

Sistemin başlangıç ayarı gaz valfı üzerindeki “K” ayar vidası 
vasıtasıyla yapılır. Bu vida bir yayın gerginliğini artırarak, fanın 
basıncına karşı bir etki basıncı oluşturulur ve yukarıdaki 
grafikte görülen eğrinin paralel olarak kaydırılması sağlanır. 
Bu bize gaz giriş basıncının kazanın yapısına göre 
ayarlanması imkanını verir. “V” ayar vidası ile eğrinin eğimi de 
ayarlanabilir.  . Böylece yanma için gerekli hava gaz oranı 
cihazın tüm çalışma gücü aralığı dahilinde sabit olarak tespit 
edilmiş olur. Bu imkan gaz valfının farklı gaz cinsleri ve 
kalitelerine uyumu sağlanmış olur. 
 
Pi  gaz giriş 
P0  gaz çıkış basıncını gösterir.  
 
İşlem sırasında küçük sıkalalı (0-10mmSS olan) bir 
manometre ve yanma ayarlarının kontrolü için CO2 & CO gaz 
analiz cihazı kullanılması gerekir. 

 
 
Bu işlemler ile cihazın ısıtacağı binanın ısı ihtiyacına uygun gaz ve yanma havası sağlanmış olur ve 
atmosferik brülörlü kazanlardan çok daha iyi yanma verimi ve düşük atık gaz emisyon değerleri elde 
edilmiş olur. Buna ilave olarak fanın diğer bir etkisi de klasik kazanlara göre daha soğuk olan atık 
gazların itilerek kazandan emniyetli bir şekilde atılmaları sağlanmasıdır. 
 
Yanmanın meydana gediği brülör bu tip kazanlar için özel olarak tasarlanmış geniş yanma yüzeyli 
brülörlerdir. Brülör yüzeyinin geniş olarak tasarlanmasının amacı alevi daha yaygın olarak oluşturarak 
sıcaklığının azaltılması ve atık gaz içerisinde sıcaklığa bağlı olarak artan zararlı emisyonların en aza 
indirilmesinin sağlanmasıdır. Aşağıdaki şekilde bu tip kazanlarda kullanılan brülörlerden örnek bir tip 
görülmektedir. 
 

AIR/GAS SERVO-SYSTEM 

0
1
2
3
4
5
6
7

0 1 2 3 4 5 6 7 PL mbar

P2 mbar GN

P2: Gas valve output system
PL: Air pressure of air/gas servo-system

 

HAVA/GAZ KONTROL-SİSTEMİ 
 
 P2= Gaz valfı çıkışı, sisteme 
 PL= Hava/Gaz Servo- sistemi hava basıncı 
 
 
P2 mbar Doğalgaz 

Po

Pi
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Burada fan tarafından sağlanan hava brülörün dış kamarasına girer ve kamaranın şeklinden 
kaynaklanan bir dönme hareketi kazanır. Havanın küçük bir miktarı, brülör ızgarası çevresindeki 
dairesel çember formundaki delikler üzerinden doğrudan yanma odasına akar. Böylece hem 
soğutulmuş hem de düzenli hale gelmiş bir alev oluşması sağlanmış olur. Havanın esas önemli kısmı, 
ön karışım odacığında gaz valfından gelen gaz ile karşılaşarak karışır ve bu karışım dairesel brülör 
ızgarasının delikleri üzerinden yanma odasına akarak düzgün bir alevle yanar. 
 
Bunun sonucu olarak ön karışımlı brülörlerde, 
 

• Çok kısa alev boyu, hava ve gaz %100 oranında brülör öncesi karışır. Alev brülör yüzeyine çok 
 yakındır. Bunun anlamı: Brülör, alevi soğutur 

• Çok sessiz yanma prosesi sağlanır  
• Geniş modülasyon aralığı elde edilir. 

Bilindiği gibi kazanlardaki kaybın önemli bir kısmı ve atık gaz emisyonlarının en kötü olduğu durumlar 
brülörün durma-kalkma zamanlarıdır. Binanın o anki ısı ihtiyacına uygun olarak brülör gücünün sürekli 
olarak ayarlanması sayesinde brülörün ON/OFF çalışması engellenmektedir. Güç uyumu veya 
modülasyon denilen bu özellik ile, ısıma konforu artırılarak sistemin kayıpları minimize edilmekte, 
zararlı emisyonlar en aza indirilmektedir. Modülasyon için gerekli elektriksel sinyal dış hava ve oda 
sıcaklığına göre cihazın elektronik kumanda sistemi tarafından sağlanmaktadır. 
 
Yoğuşmalı kazanlarda üretilen ısıdan en yüksek faydanın sağlanması şu şekilde olmaktadır. 
Kazanlarda yanma sonrası açığa çıkan enerji üç ayrı formda gözükür; ısı ışınımı olarak, yanma 
gazlarının hissedilen sıcaklığı olarak ve atık gazın içindeki su buharına bağlı olarak. 
 
Yanma odaları genel olarak döküm alüminyum blok olarak üretilen bu kazanlarda yanma odası 
alüminyum bloğunun içinde dolaşan su, yanma alevinin ısı ışınımını ve yanma gazlarının hissedilir 
sıcaklığının bir kısmını almaktadır. Ayrıca yanma gazları kazan gövdesindeki lamelli paslanmaz çelik 
veya alüminyum boruların etrafından geçerek üzerlerindeki hissedilir ısıyı suya transfer eder.       
Klasik kazanlardan daha büyük yüzey alanlı yapılan bu ısı değiştiriciler yanma gazlarındaki hissedilir 
ısının daha iyi transfer edilmesini sağlarlar. Hissedilir ısısının büyük bir kısmını veren ve soğuyan 
yanma gazları, kazanın alt tarafında dönüş suyunun girdiği soğuk bölgedeki ısı değiştiricilere temas 
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ettiğinde içindeki su buharının yoğunlaşması sağlanır. Bu şekilde yanma gazının içindeki su buharının 
yoğunlaşma gizli ısı da transfer edilmiş olur. 
 
Gaz veya sıvı yakıtla çalışan klasik kazan veya kombi cihazlarında korozyon tehlikesi nedeniyle 
yoğuşmanın oluşması engellenmiştir.Yoğuşmalı cihazlarda ise yoğuşma istenilen bir durum 
olduğundan kazanlarda buna uygun malzeme kullanılması zorunludur. Bu amaca uygun en uygun 
malzeme olarak paslanmaz çelik veya özel silisyum alaşımlı alüminyum döküm kullanılmaktadır. 
 
Yoğuşma olayının meydana gelebilmesi için kazana geri dönen suyun sıcaklığının 500C’ın altında 
olması gereklidir. Bu tip kazanlarda geçerli olan en önemli kural, dönüş sıcaklığı yada tesisat sıcaklığı 
ne kadar düşükse, ısı transferi de o kadar büyük ve kazanın verimi yüksektir. Bu nedenle kazanın 
uzun süre ve düşük sıcaklıkta çalışacak şekilde tesisat tasarımı çok önem kazanmaktadır. Meydana 
gelen yoğuşuk düşük PH değerli yani asidik karakterli olduğundan yoğuşuğun atıldığı yerdeki sifon ve 
tesisat da korozyona dayanıklı olmalıdır. Yoğuşuğun PH değeri 3.5-4.5 civarındadır. Limon suyunun 
2.5 veya sirkenin 3 PH değerinde olduğu dikkate alınırsa yoğuşuk sıvısı bunlardan daha az asidiktir ve 
evsek kanalizasyona atılabilir. Genelde evsel atık su sistemi bazik karakterli olduğundan yoğuşuğun 
nötralizasyonuna da yardımcı olur. Ancak atık su sisteminin PVC gibi korozyona dayanıklı 
malzemeden yapılması önemlidir. 200 kW’ dan daha büyük cihazlarda veya evsel atık su tesisatının 
korozyona dayanıklı olmaması halinde nötralizasyon ünitesi kullanılmalıdır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Verim artışı ve fosil yakıtların yanması sonucu oluşan çevre kirliliğini azaltıcı eğilimlerin sonuçları 
olarak özellikle gelişmiş Kuzey Avrupa ülkelerinde küçük kapasiteli kombi sınıfı olarak niteleyeceğimiz 
ısınma cihazlarında yoğuşmalı sistem ve ön karışım zorunlu bir standart haline gelmektedir. 
Ülkemizde daha ziyade küçük hacımda yüksek güç üretme özellikleriyle piyasada yer almaya 
başlayan yoğuşmalı kazanlar kısa bir süre sonra sağladıkları verim artışı ve yakıt tasarrufları 
nedeniyle piyasada daha çok görülmeye başlayacaklardır. 
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ÖZET 
 
İşletme döneminde, kazanlarda termik verimin sürekli olarak yüksek tutulabilmesi için brülör ayarlarına 
zamanında müdahale gerekli olmakta, dolayısıyla baca gazı analizörü kullanma alışkanlığı önem 
kazanmaktadır. Sözkonusu termik verimin belirlenmesinde genellikle işletme anında ölçülen değerler 
esas alınmakta, ancak brülörlerin duruş zamanlarının neden olduğu kazan iç soğuma kayıpları gözden 
kaçırılmaktadır. Bu çalışmada, baca gazı analizlerinin değerlendirilmesiyle, kazanlar ve brülörlerde 
alınması gereken önlemler ile iç soğumaya neden olan faktörler anlatılmaya çalışılmıştır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
1.1. Baca Gazı Analizleri  
 
Kazanlarda baca gazı analizlerinin değerlendirilmesine başlamadan önce yanmanın kimyasal 
denklemlerini hatırlamak yararlı olacaktır. Yakıt tamamen yandığında, içerisindeki karbon (C) 
karbondioksite (CO2), hidrojen (H2) su buharına (H2O), kükürt (S) kükürtdioksite (SO2) 
dönüşmektedir. 
 
Tam Yanma [1] ;  
 

C + O2  CO2 + 8113 Kcal/kg-C  (1) 
2H2 + O2  2H2O + 34650 Kcal/kg-H  (2) 
S + O2  SO2 + 2250 Kcal/kg-S  (3) 

 
Eksik Yanma [1] ; 
 

2C + O2  =  2CO + 2467 Kcal/kg-C  (4) 
 
Buradan da görülebileceği gibi, yetersiz oksijen sonucu karbonun karbondioksite dönüşemeden, 
karbonmonoksit halinde kalmasıyla kaybedilen enerji miktarı %70 mertebesinde olmaktadır. Bu 
kaygıyla, mükemmel yanmanın sağlanması için, genel bir kural olarak yakıta verilen hava belirli 
oranda artırılmaktadır. Buna hava fazlalık katsayısı denilmektedir. Yakıt cinsine bağlı olarak değişen 
bu katsayının gereğinden az olması halinde, karbonmonoksit oluşmakta, üretilen enerji azalmakta, 
islilik başlamakta, yanma verimi düşmekte, söz konusu hava fazlalık katsayısının gereğinden fazla 
olması halinde ise, karbonmonoksit azalırken, yanmaya iştirak etmeyen hava ocakta ısıtılarak 
bacadan atılmakta, yanma bozulmakta, yanma verimi düşmektedir. Bu nedenle, işletme sırasında 
yanmanın optimizasyonu için baca gazı analizörleri yardımıyla, baca gazı analizleri kolayca elde edilip 
değerlendirilebilmekte, brülör ve kazanlara anında müdahale edilebilmektedir. Aşağıda baca gazı 
analizlerinin belli başlı parametreleri irdelenmektedir. Ayrıca, konuyla ilgisi  açısından “Hava Kalitesinin 
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Korunması Yönetmeliği” ne göre sıvı ve gaz yakıtlı tesislerin emisyon sınır değerleri, bölüm sonunda 
Tablo-1 de verilmektedir [7]. 
a) Oksijen (O2) :  
 
Yakıt cinsine ve hava fazlalık katsayısına bağlı olarak, karbonmonoksit oluşumuna neden olmayacak 
şekilde, baca gazları içerisinde oksijen oranının mümkün olduğunca düşük olması istenmektedir.  
 
Doğalgazda %2-3, sıvı yakıtta %3-4, katı yakıtta %5-6 oksijen oranı baca gazı analizleri için ideal 
değerler olarak kabul edilmektedir.  
 
b) Karbondioksit (CO2) : 
 
Yakıt cinsine bağlı olarak karbondioksitin baca gazları içerisinde yüksek oranda bulunması tercih 
nedeni olmaktadır. Doğalgazda %11, sıvı yakıtta %14, katı yakıtta %14 karbondioksit değerleri, baca 
gazı analizleri için uygun mertebeler olarak söylenebilmektedir. Konumuzla direkt ilgili olmamakla 
birlikte, iyi bir yanmanın doğal sonucu olarak baca gazlarında yüksek oranda arzu edilen karbondioksit 
atmosferde neden olduğu sera etkisiyle son yıllarda emisyon kabul edilmektedir. Burada çözüm, 
düşük karbon oranlı, yüksek hidrojen ihtiva eden yakıtların yaygınlaşması ve fosil yakıt kullanımının 
zaman içerisinde sınırlandırılmasıyla mümkün görülmektedir.  
 
c) Karbonmonoksit (CO) :  
 
Neden olduğu enerji kaybı ve islilik sonucu kirlenme nedeniyle karbonmonoksit, baca gazları içerisinde 
arzu edilmemekte ve emisyon kabul edilmektedir. Yakıta verilen oksijen artırılarak, eksik yanma 
tamamlanmak suretiyle karbonmonoksit mutlaka karbondioksite dönüştürülmelidir. Baca gazı 
analizlerinde karbonmonoksit miktarı 100 ppm değerine kadar normal kabul edilebilmektedir.  
 
d) Kükürtdioksit (SO2) : 
 
Yakıt içerisindeki kükürtün yanmasıyla ortaya çıkan kükürtdioksit, çevre için tehlikeli emisyonların 
başında kabul edilmektedir. Brülör ve kazanda alınacak önlemlerle ilgisi olmayan bu gaz, ancak düşük 
kükürtlü yakıtlarla baca gazlarında azaltılabilmektedir. Doğalgaz kullanımında baca gazında "0" olan 
kükürtdioksit değeri, %0,5 kükürt ihtiva eden ithal kömür kullanıldığında, baca gazlarında 150-200 ppm 
değerlerinde olabilmektedir. Kükürtdioksitin, baca gazlarında, düşük sıcaklıklarda, su buharı ile 
birleşerek sülfirik asite dönüştüğü ve kazanlarda tahribatlara neden olduğu bilinmektedir.  
 
e) Azotoksitler (NOX) :  
 
Yakıt cinsine bağlı olarak, ocağa verilen havanın fazlalık katsayısı ile ocak dizaynından kaynaklanan 
nedenlerle oluşan azotoksitler, çevre açısından emisyon kabul edilmektedir. Yakıt hava ayarının 
elverdiği oran dışında azotoksitlere müdahale imkanı bulunmamakta,  kazan alımı sırasında dikkate 
alınması gereken bir parametre olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde sıkça konu edilen “Baca 
Gazları Resirkülasyon  Sistemi”  nin yanısıra  “Düşük NOx Brülörleri”  azotoksitlerle mücadelede etkin 
yöntemler olarak kabul edilmektedir.  
 
f) Baca gazı Sıcaklığı (T) :  
 
Kazanı terk eden baca gazlarının, yakıt cinsine ve içerisindeki kükürt oranına bağlı olarak, mümkün 
mertebe düşük sıcaklıkta olması istenmektedir. Gereğinden fazla yakıt debisi, yetersiz kazan ısıtma 
yüzeyi ile duman borularındaki kirlilik, yüksek baca gazı sıcaklığına neden olmaktadır. Burada dikkat 
edilmesi gereken önemli husus, kazan testinin, dolayısıyla baca gazı analizlerinin kazan anma gücüne 
uygun yakıt debisinde yapılmasıdır. Zira, düşük kazan kapasitelerinde baca gazı sıcaklığının da düşük 
çıkması beklenen bir durum olmaktadır. Yüksek baca gazı sıcaklığı verim kaybı demektir. Baca gazı 
sıcaklıklarında düşülebilecek minimum değerler, baca gazlarının yoğuşma (çiğlenme) sıcaklığı ile 
ilgilidir. Yoğuşma sıcaklığı ise baca gazındaki kükürtdioksit  (SO2) , dolayısıyla yakıt içindeki kükürt (S) 
miktarına bağlıdır. Doğalgaz kullanımında 130-150 °C, katı ve sıvı yakıt kullanımında 130-175 °C baca 
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gazı sıcaklıkları uygun değerler olarak kabul edilebilmektedir. Şekil -1 de, Fuel-Oil için,  içeriğindeki  
kükürt (S) ve oksijen (O2) oranına bağlı olarak “Gaz Yoğuşma Sıcaklık Eğrisi”  verilmektedir. Yüksek 
baca gazı sıcaklıklarında brülör ve kazana mutlaka müdahale edilmeli, kısmen kapasite düşürülerek 
veya kazan borularına türbülatörler ilave edilerek, baca gazı sıcaklığı düşürülmelidir. Her 20 °C baca 
gazı sıcaklık düşümü, verimde %1 artışa neden olmaktadır.  
 

 
 

Şekil 1. Yakıttaki kükürt (S) ve oksijen (O2) oranına bağlı olarak “Gaz Yoğuşma Sıcaklık Eğrisi” 
 

g) Yanma Verimi (ηY) :  
 
Baca gazı analizörü tarafından, baca gazlarında ölçülen, oksijen, karbondioksit, baca gazı sıcaklığı ve 
ortam sıcaklığı gibi parametreler değerlendirilmek suretiyle, yanma verimi otomatik olarak 
hesaplanabilmektedir. İşletmeci tarafından yanma verimi üzerinde yorum yapılırken, sonuca etki eden 
faktörler kolayca görülebilmektedir. Yanma veriminden yola çıkarak, kazan veriminden söz ederken, 
kazan radyasyon kayıpları, yanmamış hidrokarbonlar, kül kayıpları gibi ölçülemeyen değerler için yakıt 
cinsine bağlı olarak,  yanma veriminden %3-5 azaltma yapmak gerekmektedir. Ancak, baca gazı 
analizörlerinin, kazan verimlerinin tescil edilmesinden daha çok,  yanmanın optimize edilmesinde 
kullanılması doğru yaklaşım olarak kabul edilmektedir.  
 
Tablo1. Hava Kalitesinin Korunması  Yönetmeliğine göre sıvı ve gaz yakıtlı tesislerin “Emisyon 

Değerleri” 
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1.2. İç Soğuma Kayıpları  
 
Günümüzde kazan verimleri yıllık verim ifadesiyle anılmaktadır.  Bu değer, kazanların bir işletme 
sezonu içerisinde, çalışma ve bekleme zamanlarının toplamında, ortalama olarak gerçekleştirdiği bir 
verim ifadesi olmaktadır. Brülörlerin çalışma sürecinde ortaya koyduğu verim, bekleme zamanlarında 
kazan iç soğuma kayıplarının etkisiyle, yıllık ortalamada daha küçük bir değer olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yıllık verimi, brülörlerin işletmede kalma süresinin büyüklüğü olumlu, kazan ve brülör 
niteliğinden kaynaklanan hava kaçakları ise olumsuz etkilemektedir.  
 
Şekil -2  den de görüleceği gibi, duruşa geçen sıcak bir kazanda, baca çekişi etkisiyle, yanma odasına 
ve duman borularına giren kontrolsuz hava kazanı soğutmakta ve ısınmış olarak bacadan dışarı 
atılmaktadır.  İç soğuma kayıplarının azaltılmasında brülör ve kazan dizaynında alınması gereken 
tedbirler önem kazanmaktadır.  
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Şekil 2. Kazanlarda iç soğumaya neden olan hava sirkülasyonu 
 

Tek kademeli brülörlerde, genellikle emiş hava damperi bulunmamakta ve duruş zamanlarında direkt 
olarak açık kalmaktadır. İki kademeli ve oransal kontrollu brülörlerde mevcut olan hava damperi duruş 
zamanlarında kapanmaktadır. Ancak, bir kısım çift kademeli ve oransal brülörde ana şalterden direkt 
kapatma halinde damper açık kalabilmektedir. Bu nedenle brülör kapatılacaksa termostatın sistemi 
durdurmasını beklemekte yarar görülmektedir. Ayrıca, brülör hava damperlerinin tam olarak kapanıp 
kapanmadığını zaman zaman kontrol etmek gerekmektedir. 
 
Kazanlarda hava kaçaklarının önlenebilmesi için ön duman kapakları contalı ve tam sızdırmaz olmalı, 
kapandığında tüm kapak profili kazana düzgün bir şekilde basmalıdır. Brülör bağlantı flanşı contalı ve 
muntazam olmalı, gözetleme deliği kullanım dışında mutlaka kapanabilir olmalıdır. Patlama kapakları 
kasıntılı olmamalı, contalı ve tam olarak kapanabilmelidir.  
 
Sıcak kazanlarda baca çekiş etkisinin yarattığı hava sirkülasyonunun neden olduğu ısı kayıpları 
aşağıda teorik olarak incelenmektedir.  
a) Baca Çekiş Etkisi (∆P)   [2]   [5]  :  
 

∆P = H x g x (γ2 - γ1) [Pa] (5) 
 
∆P = H x (γ2 - γ1) [mmSS] (6) 

 
H = Baca yüksekliği  (m)  
γ1 = Kazan sıcaklığındaki havanın yoğunluğu  (kg/m³)  
γ2 = Dış sıcaklıktaki havanın yoğunluğu  (kg/m³) 
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Baca çekiş etkisi, baca yüksekliği ve kazan sıcaklığı ile dış hava sıcaklığı arasındaki farkla orantılı 
olarak artmaktadır.  
 
b) Bacadaki Sıcak Havanın Hızı (W)  [5] : 
                       _________ 

W = √ 2.g.∆P / γ1 [m/sn] (7) 
 
 Bacadaki sıcak havanın hızı, baca çekişi ile doğru orantılı olarak artmaktadır. 
 
c) Baca Kesiti  (F)   [3]  [4]  : 
 

                Qk  
F = n x------------ [cm²] (8) 
               √H  

 
 n = Yakıt cinsine bağlı bir katsayı  (Doğalgaz.......n = 0,010 – 0.012)        [4] 
                                                        (Fuel-Oil.........n = 0,020)                     [3]              
                                                        (Katı Yakıt......n = 0,030)                     [3] 
 
Baca kesiti, kazan kapasitesi (Qk) ve yakıta bağlı  bir baca katsayısı (n) ile doğru orantılı olarak 
artarken baca yüksekliğinin  (H) karekökü ile ters orantılı olarak azalmaktadır.  
 
d) Bacada Sıcak Hava debisi   (V)   [5] :  
 

V= F x W x 3600 [m³/h] (9) 
 
Bacadaki sıcak hava debisi, baca kesiti ve hava hızıyla doğru orantılı olarak artmaktadır. 
 
e) Bacada Sıcak Hava İle Taşınan Enerji (Q)   [6] 
 

Q = V x γ1 x (T1-T2) x Cp [Kcal/h] (10) 
 
 T1 = Kazan sıcaklığı   (°C)  
 T2 = Dış hava sıcaklığı   (°C)  
 Cp = Havanın  özgül  ısısı   (Kcal/kg K)  
 
Bacada sıcak hava ile taşınan ısı miktarı hava debisi, kazan ve dış hava sıcaklığı arasındaki fark ile 
doğru orantılı olarak artmaktadır.  
 
Kazanlarda iç soğuma kayıplarının yıllık verime etkisinin tespitinde,  brülörlerin devrede kalma süresi, 
yıllık toplam işletme süresi, kazan sıcaklığı,dış hava sıcaklığının değişimi ve kazan sızdırmazlığı gibi 
parametrelerde bir takım kabuller yapmak gerekmektedir. Bu nedenle, kazan ve yakıt cinsine bağlı 
olarak iç soğuma kayıpları konusunda, bu aşamada birtakım değerler vermek yerine, yukarıda 
belirtilen  teorik  ifadelerden yola çıkılarak, değişmeyen genel sonuçlar aşağıda ifade edilmektedir.  
Buna göre; 
 
1. Kazan, brülör kapasiteleri, baca kesitleri gereğinden büyük olmamalıdır. 
2. Çift kademeli veya modülasyonlu brülörler kullanılmak suretiyle, brülörlerin yıllık sezonda devrede 

kalma süresi artırılmalıdır. 
3. Karıştırıcı vanalarla yapılan otomatik kontrolda, 80-90°C gibi sabit bir kazan suyu sıcaklığı yerine, 

karışım suyundan +5°C gibi bir değer fazlasıyla, değişken kazan suyu sıcaklığı tercih edilmelidir. 
4. Brülör giriş hava damperi, brülör bağlantı flanşı, ön duman kapakları, patlama kapağı, gözetleme 

camı contalı ve tam sızdırmaz olmalıdır.  
5. Hava giriş damperi olmayan, tek kademeli brülörler ile sızdırmazlığı sağlanamayan kazanlarda, 

otomatik baca kapatma klapesi tesisi düşünülmelidir.  
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6. Belirli kazan kapasitesinde, baca yüksekliğine bağlı olarak baca  kesiti daraldığından, bacadaki 
sıcak hava debisi sabit kalmakta, dolayısıyla baca yüksekliğinin iç soğuma kayıplarına etkisi  
olmamaktadır.  

 
 
 
 
SONUÇ  
 
Kazanlarda verimin yüksek tutulabilmesi için büyük tesislerde sürekli, küçük tesislerde periyodik olarak 
baca gazı analizörü kullanma alışkanlığı kazanılmalı, yıllık ortalama verimde kayba uğramamak için, 
duruş zamanlarının neden olduğu iç soğuma kayıplarının önlenmesi maksadıyla, kazan ve brülör 
kapasitesinin, baca kesitinin tayininde dikkatli olunmalı, mümkün mertebe iki kademeli ve 
modülasyonlu brülörler tercih edilmeli, kazan suyu sıcaklığı gereğinden yüksek tutulmamalı, mutlaka 
tam sızdırmaz kazanlar kullanılmalı, sızdırmazlığın garanti edilmediği kazanlarda otomatik baca 
kapama düzeneği kullanımı düşünülmelidir.  
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KAPALI MAHALLERDE 
HAVA KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

 
 

Yüksel KÖKSAL 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Dış atmosferik havada, bulunan yere göre değişen miktarlarda bitki tozları, bakteri, çeşitli ölü veya 
canlı mikroorganizmalar, erozyon sonucu ortaya çıkan tozlar ve sulardan buharlaşma sonucu oluşan 
tanecikler bulunmaktadır. Yukarıda sayılan tanecikler havalandırma sistemi ve entfiltrasyon ile kapalı 
mahallere girebilmekte ve ayrıca mahallerde bulunan yapı malzemelerinden, eşyalardan ve 
insanlardan çıkan tanecikler, sigara dumanı, radon gazı ile formaldehit gibi kirleticiler de buna ilaveten 
ortam havasında bulunabilmektedirler. 
 
Çoğunlukla 0,4-5 mikron çapında olan bakterilerle; 0,003 ile 0,06 mikron çapları arasındaki havada 
bulunan virüsler kapalı ortamlarda bulunan insanlar için büyük tehlike taşırlar. Solunum yollarında 
hastalığa sebep olan mikroorganizmaların iç ortamlarda yayılmaları, iç hava kalitesinin sağlanması 
yolunda önemli bir problem teşkil etmektedir. Mikrobiyolojik yönden iç havanın incelenmesi ve elde 
edilen verilere göre de uygun mühendislik çözümlerinin bulunarak standartlarda istenen iç hava 
kalitesinin elde edilmesi çok önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Özellikle lejyoner hastalığı olarak 
adlandırılan, klima santralı bünyesindeki hava nemlendiricisinin havuzunda gelişen 
mikroorganizmaların hava akımına karışması yoluyla iletilen tehlikeli ve ölümcül bir hastalığa neden 
olan böyle bir klima havasını soluyan insanlar çok önemli ciddi bir hayati tehdit altında bulunurlar. 
 
Uluslararası önemli standartlardaki şartlara uygun mühendislik çözümleri ile bağıl nem ve ıslaklık 
kontrolü yaparak, mahallere sevk ,edilen havayı 2-3 kademe hassas ve HEPA filtrelerden geçirerek; 
gerekli ve yeterli miktarda taze hava vererek; virüs, bakteri ve mantar üretebilecek ekipmanları  klima 
sistemini dahil etmeyerek; titiz bir periyodik temizleme ve bakım uygulayarak sağlıklı bir klima sistemi 
kurulup işletilebilir. Ortamlarda iç hava kalitesinin sağlanmış olduğu, belirli aralıklarla kontrol edilerek 
(en iyisi bağımsız gözetim firmaları tarafından yapılmak suretiyle) standartlarda belirtilen sınırlar 
içerisinde kalındığı ciddi olarak denetlenmelidir. Aksi takdirde uygunluğunu kaybetmiş bir klima 
sisteminin çalıştırılması, insan sağlığına yapacağı olumsuz etkilerden dolayı kesinlikle müsaade 
edilmemelidir. Türkiye’de klima sistemlerinin ciddi olarak servis ve bakımlarının yapılmadığını biliyoruz 
ve bilinçli her mühendis bundan vicdani rahatsızlık duymaktadır. Klima sistemlerini tasarlayan, 
uygulayan ve işletenlerin mesleki ve vicdani sorumluluklarına işin bırakılması asla kafi değildir. 
Caydırıcı cezaları da içeren güvenilir bir kontrol sisteminin hala kurulamaması çok büyük bir eksikliktir. 
 
İçilen su için kamu kuruluşları tarafından getirilen nispeten yararlı ancak tatmin edici olmayan denetim 
mekanizmasının daha iyisinin iç hava kalitesi için uygulanması şarttır. Gün boyu solunan hava miktarı 
aynı zaman içinde alınan su miktarının kat be kat üstündedir. Yani sağlıksız hava solumakla çok daha 
büyük bir tehdit altında olduğumuzun artık farkına varmamız gerekmektedir, çünkü kontrol 
uygulamasının gecikmesi insanların zaman içinde telafisi imkansız rahatsızlıklar edinmelerine yol 
açmaktadır. 
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1. GİRİŞ 
 
Klima sektörünün dünya çapında karşı karşıya olduğu en önemli meselelerden birisi de şüphesiz iyi iç 
hava kalitesinin sağlanması sorunudur. İç hava kalitesinin bu denli önem kazanmasındaki neden, 
sağlanan iç ortam havasının özellikleri ile bir yapının başarısının değerlendirilmesi arasında kurulan 
paralelliktir. Yani bir yapıda başta mimar olmak üzere mühendislerin sağlamış oldukları başarının en 
önemli kriteri; sadece estetik güzellik değil, yapının içinde yaşayacak ve çalışacak insanların fiziki, 
sosyal ve psikolojik yönden kendilerini rahat, iyi ve huzurlu hissedebilecekleri termik konforlu, sağlıklı 
ve hijyenik bir iç hava ortamında bulunabilmeleridir. 
 
Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar vakitlerinin önemli bir bölümünü kapalı ortamlarda 
geçirmektedirler. Dolayısıyla sürekli nefes alınıp verilen ve su gibi insan sağlığı açısından çok önemli 
olan havanında kalitesinin iyi olabilmesini sağlamak için modern toplumlarda birçok yasa ve 
standartlar çıkartılmış ve bunlar çok ciddi bir şekilde uygulanmakta ve kontrol edilmektedirler. Klima 
sektöründe bizim referans aldığımız standartlar genellikle Amerikan Isıtma Soğutma ve Klima 
Mühendisler Birliğinin (ASHRAE) ve Alman Mühendisler Birliği (VDI) ve Alman DIN Standartları 
olmaktadır. 
 
Dikkat edileceği gibi bu referans ülkelerde milli standartları genellikle ilgili sektörleri temsil eden uzman 
mühendis dernek ve birlikleri üstlenmişlerdir. Maalesef bizde ilgili bakanlıklar bütün yetkileri 
bünyelerinde tutmak arzusunda oldukları için ülkemizde uzman mühendis dernek, birlik ve odalarının 
güncel bilgi ve birikimlerinden istifade edilemediğinden uygulamalar sürekli uluslararası teknolojik 
seviyenin çok gerisinde kalmaktadır. Hedefimizin Amerikan ve Avrupa Birliği kriterlerini yansıtan 
normları kabul edip uygulamaya koymak ve caydırıcı cezalarla normların sağlanmasını temin etmek 
olmalıdır. Çünkü solunan hava kalitesi ile halk sağlığı arasında çok önemli bir paralellik vardır. Kapalı 
mahallerde sigara içilmesini düzenleyen yasa bu hususta sağlanan en önemli başarıdır. Ancak 
uygulamadaki yetersizlik ve işin çok ciddi olarak takip edilmediği de bir gerçektir. 
 
Kapalı iç mahallerde havanın kalitesine tesir eden faktörleri başlıca, içeride bulunan kaynaklardan 
çıkan kirleticiler ile dış hava ile mahale giren kirleticiler olarak sınıflandırabiliriz. 
 
 
 
 
2. DIŞ HAVADA BULUNAN KİRLETİCİ MADDELER 
 
Normal olarak dışarıdaki atmosferik havada, değişik büyüklük ve miktarlarda bitki tozları, virüs ve 
bakteriler, çeşitli ölü veya canlı mikroorganizmalar, erozyon sonucu ortaya çıkan tozlar, sulardan 
buharlaşma sonucu çıkan maddeler bulunmaktadır [1]. 
 
Bunları ana hatlarıyla şu şekilde gruplandırabiliriz: 
 

• Tanecik veya gaz, 
• Mikroskobik altı, mikroskobik veya makroskopik, 
• Görülebilir veya görülemez, 
• Organik veya inorganik, 
• Zehirli veya zehirsiz, 
• Kararlı veya kararsız.  

 
Bu kirleticileri ayrıca bulundukları faz ve oluşum yöntemlerine göre katı, sıvı veya gaz olarak 
sınıflandırabiliriz. 
 
• Katı : Tozlar, buhar ihtiva eden dumanlar ve katı maddelerden oluşan dumanlar, 
• Sıvı : Az yoğunluklu sisler, sis ve sıvı maddelerden oluşan dumanlar, 
• Buhar : Buharlar ve gazlar. 
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Havada bulunan kirletici maddeler Şekil-1’ de verilmiştir. 
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Şekil 1. Tanecik ve tanecikli yayılımın özellikleri 

 
Alınan herhangi bir hava numunesindeki tanecik boyut dağılım Şekil-2’ de verilmiştir.  
 

0.01

0.10

1.00

5.00

10.00

20.00

30.00
40.00
50.00
60.00
70.00

80.00

90.00

95.00

99.00

99.90

99.99

0.01 0.1 1 10 20 mm

Say
ısı

Yüz
ey

i

KütlesiTa
ne

ci
k 

ça
pı

nd
an

 k
üç

ük
le

rin
 %

Tanecik çapı  
 

Şekil 2. Atmosfer havasında tanecik sayı, kütle ve yüzeyinin çapa göre dağılımı 
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Tipik bir atmosfer kirliliğine örnek olarak Şekil-2’ deki en üst eğri gösterilmiştir. Ortadaki eğride ise 
verilen bir boyuttan daha küçük olan taneciklerin toplam projeksiyon alanlarının yüzdesi, en alttaki 
eğride ise taneciklerin toplam kütlelerinin  yüzdeleri gösterilmiştir. Bu eğrilerin vermiş oldukları bilgiler 
oldukça çarpıcıdır. Örnek olarak 0,1 mikron veya daha küçük çaptaki tanecikler dikkate alındığında 
bunlar atmosferde bulunan taneciklerin sayıca %80 kadarını kapsamakla birlikte kütlesel olarak 
sadece %1 değerindedirler. Aynı zamanda 1 mikron çapından daha büyük tanecikler sayıca sadece 
binde bir iken bunlar toplam kütlenin %70 kadarını oluşturmaktadırlar. Hava kirliliğini yaratan tanecik 
kütlesinin %80 kadarı, çapları 5 mikron değerinden daha küçük taneciklerden meydana gelmektedir. 
Şehir içindeki havada bulunan taneciklerin çapı, genel olarak 1 mikron değerinden daha küçüktür. 
Havada bulunan virüs, bakteri, polen ve mantar gibi mikroorganizmalardan oluşan taneciklere 
bioaerosol adı verilir. İç mahallerde kirletici olarak bu mikroorganizmalarla karşılaşmaktayız. 
Bunlardan virüsler 0,003 ile 0,06 mikron çaplarında olmakla beraber genellikle koloniler halinde veya 
havada asılı başka taneciklere yapışmış olarak bulunurlar. Bakteriler ise çoğunlukla 0,4 ile 5 mikron 
çapındadır ve genellikle büyük taneciklerle beraber bulunurlar. Mantar sporlarının çapları 10-30 
mikron, bitki tozlarının, polenlerin çapları 10-100 mikron ve bunların en çok tanınan çeşitleri ise 20-40 
mikron mertebelerindedir (Şekil-3) [2]. 
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Şekil 3. Çeşitli virüs, bakteri ve mantarların boyutlarının karşılaştırılması 
 
 
Bulaşıcı olmayan enfeksiyonlar, hemen hemen tamamen çevrede bulunan mantar ve sporlar yoluyla 
veya tarımsal bakteriler vasıtasıyla geçerler. Sporlar bu grubun en önemli hastalıklarına neden olurlar. 
Bu, hava durumuna, iklim ve mevsimlere bağlı olarak değişir ve en dezavantajlı durum kuru, rüzgarlı 
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ve mantar üreyen topraklarda meydana gelir. Ancak sürpriz olarak, yapılan araştırmalara göre sadece 
önemsiz birkaç vaka dışında dış havanın solunmasından dolayı solunum yolu enfeksiyonlarına 
yakalanma durumu tespit edilememiştir. İç ortamlarda ve klima tesisatı elemanları üzerinde üreyen ve 
yayılan mikroorganizmalar asıl tehlike kaynağını teşkil ederler. Bu konu ilerde incelenecektir. Klima 
sistemlerine dışardan alınacak taze hava da dış kirleticiler yönünden bir standarda bağlı 
olmalıdır.ASHRAE tarafından hazırlanmış ve Amerika için geçerli taze dış hava kriteri olarak kabul 
edilen atmosferik çevre havasının kalite standardı Tablo 1’ de verilmiştir [3]. Bu tabloda kısa dönem 
olarak    1 -24 saatlik, uzun dönem için 3 ay ve 1 yıllık ortalama değerler ile max. konsantrasyon 
değerlerinin aşılması halinde husule gelebilecek kronik solunum yolu ve kalp hastalıklarının olasılığı 
belirtilmiştir. 
 
Tablo 1. ABD’ de temiz hava kalitesi ve kirleticilerin fizyolojik tesirleri 
 

 Uzun Dönem Kısa Dönem  
 
Kirletici madde 

Konsantrasyon 
mg/m³ (ppm) 

Ortalama 
Zaman 

Konsantrasyon 
mg/m³ (ppm) 

Ortalama 
Zaman 

 
Fizyolojik Tesirleri 

Sülfürdioksit 80 (0.03) 1 yıl 365 (0.14) 24 saat Kronik üst solunum hastalığı 
Karbonmonoksit 10,000 (9) 8 saat 40,000 (35) 1 saat Kalp hastalığı 
Azotdioksit 100 (0.555) 1 yıl   Kronik üst solunum hastalığı 
Ozon   235 (0.12) 1 saat Kronik üst solunum hastalığı 
Hidrokarbonlar   160 (0.24) 3 saat  
Toplam tanecik  
(arit. ortalama) 50 1 yıl 150 24 saat Kronik üst solunum hastalığı 

Kurşun 1.5 3 ay   Kurşun zehirlenmesi, çocuklarda 
merkezi sinir sistemi bozukluğu 

 
Proje müelliflerinin dış hava alış yönlerinde standartları aşmayan hava kirleticilerinin bulunmadığını 
tespit etmelerinin gerekliliği bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Yoğun sokak trafiğine maruz yerlere dış 
hava alış menfezlerinin yerleştirilmemesi çok doğru olacaktır. 
 
 
 
 
3. KAPALI MAHALLERDEKİ İÇ HAVA KİRLETİCİLERİ 
 
Endüstriyel bir çok işlem sonucunda toz, duman, sis, buhar, gaz veya bunların karışımı şeklinde 
havayı kirleten maddeler ortaya çıkarak yakın çevrelerini ve atmosferi kirletirler. Bu kirleticilerin hem 
üretim sahası içinde yayılmalarını önlemek ve hem de zehirli konsantrasyon seviyelerinin artmasına 
engel olmak için, bu kirleticiler kaynaklarında kontrol altına alınmalıdırlar. Bütün kirletici 
konsantrasyonlarının sıfır olmasını sağlamak ekonomik açıdan uygun değildir. Bütün kirleticilerin 
mutlak kontrolü de mümkün değildir ve kendilerinde bir zarar oluşmadan işyerinde çalışanlar az 
miktarda zararlı maddeyi bünyelerine alabilirler. Endüstriyel hijyen ile ilgili bilim, havada bulunan 
kirleticilerin çoğunun ancak belirli bir sürede kabul edilebilir azami sınırları aşması halinde zehirli 
madde olarak değerlendirilmesi kavramı üzerine kurulmuştur. Tablo-2’ de iç mahallerde bulunabilecek 
bazı kirleticilerin max. konsantrasyon oranları verilmiştir [1]. ABD’ deki Mesleki Endüstriyel ve Sağlık 
İdaresi (OSHA) tarafından yürürlüğe konulan ve uyulması zorunlu ABD standartları her yıl yeniden 
gözden geçirilerek “Code of Federal Regulations”, Federal yasalar, olarak yayınlanmaktadır. Tablo-3’ 
de iç mahaller için kabul edilebilir max. kirlenme sınırlarının değerlerini gösteren değişik standartların 
karşılaştırılması verilmiştir. 
 
Kapalı mahallarde iç hava kirleticileri olarak Tablolarda verilen Formaldehit, CO2, CO, Azotdioksit 
Ozon, Toz tanecikleri, Kükürt dioksit ve Radon gazı ile daha önce belirtilen bioaerosollerin dışında  
ayrıca şu maddeler de bulunur: 
 

• Uçucu sentetik maddeler (VOC). Bunların çoğu kanserojen karakterlidir. Benzen ve tuluen gibi 
aromatik hidrokarbonlar, alkoller, boya ve yapıştırıcılar, tiner, klorlu hidrokarbonlar gibi 
endüstriyel olmayan mahallerde tespit edilen ve alınan hava numunelerinde normalde bulunan 
50-300’ e kadar değişik çeşitde maddeler, 
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• Haşere ilaçları, 
• Yapı ve dekorasyon malzemelerinden kaynaklanan kirleticiler (duvardan duvara halı, mobilya, 

duvar ve tavan kaplamları), 
• Hidrojen  sülfür, amonyak gibi kötü kokulu gazlar, 
• Alevli pişirme, 
• Motorlu araçların egzoz gazları, 
• Uzun lifli elyaflar, asbest, 
• Yapay aydınlatma, 
• Sigara dumanı (bu dumanda takr. 3500 çeşitli zararlı madde bulunduğu tespit edilmiştir. Hatta 

pasif içicilerin daha çok zarar gördüğü bilinmektedir),  
• Titreşim, 
• Gürültü, özellikle düşük frekanslı 100 Hz’ den küçük ses dalgaları, 
• Yüksek miktarda ionize olmuş veya olmamış elektromanyetik radyasyon (baz istasyonlarından 

yayılanlar gibi, maalesef yetkililer bu konuda sorumluluklarını yerine getirememektedirler), 
• Elektrostatik ve elektronik dalgalar, 
• Üretimden, bakım ve temizlikten geride kalan temizlik maddeleri ve kimyasallar, 
• Fotokopi, lazerli yazıcı gibi büro malzemeleri. 

 
Kapalı mahallerde insan sağlığını en çok tehdit eden kirleticilerin başında mikrobiyolojik kirlenme gelir. 
 
Havada bulunabilecek mikroorganizmaların konsantrasyonu ortamdaki hava değişim oranı, veriş 
havasının mahalde yarattığı türbülans derecesi ve mahalde üretilen mikroorganizma gibi faktörlere 
bağlıdır. Bir enfeksiyonun hastalığa neden olacak şekilde kişiye iletilmesi için aynı zamanda gerekli 
olan bütün faktörler şunlardır: 
 
Enfeksiyona maruz kalan bireyin bağışıklık sisteminin hassasiyeti, 
Maruz kalma süresi, 
Mikroorganizmanın öldürme gücü, 
Nefes alma oranı, 
Enfeksiyonun geçme yolu (nefes alma, gözler ve burun gibi). 
 
Yukarıda verilen hiçbir faktör tek başına hastalığa neden olamaz. Kişinin sağlık durumu ve bağışıklık 
kabiliyeti gibi özellikleri de en az alınan mikroorganizma dozu ve süresi kadar önemlidir. 
 
Aerobiyoloji, havada bulunan ve bioaerosol olarak adlandırılan virüs, bakteri, protozon, yosun, mayt, 
polen gibi mikrobiyolojik organizmaları inceleyen bilim dalıdır. Mekanik tesisat mühendisleri zorunlu 
olarak iç hava kalitesini önemli ölçüde etkileyen bu parametreler hakkında bilgi sahibi olmak 
durumunda kalmışlardır. 
 
Endüstriyel hijyenle uğraşanlar, insan akciğerlerinde tutulup kalma olasılığı çok fazla olan 2 mikron 
çapından daha küçük taneciklerden endişe duyarlar. 8 ile 10 mikron çapından daha büyük tanecikler 
üst solunum yolları tarafından ayrılır ve tutulurlar. Ara boyuttaki tanecikler çoğunlukla akciğerin hava 
kanalları üzerine çökerlerse de buradan hızlıca temizlenerek yutulur veya öksürükle dışarı atılırlar. 
Nefes alınan havadaki taneciklerin %50’ den azı solunum yollarına çökerler. Kapalı mahallerde insan 
sağlığını en çok tehdit eden kirleticilerin başında mikrobiyolojik kirlenmenin gelmesi bu konunun 
önemini arttırmaktadır. 
 
Havada bulunan ve solunum yollarında hastalığa neden olan patojenler olarak adlandırılan virüs, 
bakteri ve mantar gibi mikroorganizmaların kapalı ortamlarda yayılmaları iç hava kalitesinin 
sağlanması yolunda önemli bir problem teşkil etmektedir. Mikrobiyolojik yönden iç havanın 
incelenmesi ve elde edilen verilere göre uygun mühendislik çözümlerinin bulunarak, standartlarda şart 
koşulan iç hava kalitesinin elde edilmesi çok önemli bir gereklilik haline gelmiştir. İç ortamlarda 
insanlara bulaşıcı olan hemen hemen bütün organizmaların zaman içinde buralarda direnç kazanarak 
yayılmalarını sürdürdükleri; dış atmosferde ise yaşam kabiliyetlerini uzun müddet sürdüremedikleri 
tespit edilmiştir. 
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Patojenlerin belki en önemli sınıflandırılması bulaşıcı olup olmamalarına göre yapılır. Bu klasifikasyon 
gerek mühendislik gerekse tıp yönünden en çok önem verilen karakteristik ayırımdır. Bulaşıcı 
hastalıklar çoğunlukla insanlardan geçer, buna mukabil bulaşıcı olmayanlar ise genellikle çevreden 
alınırlar. 
 
Bulaşıcı mikroorganizmalara örnek olarak insanlarda geçen ve soğuk algınlığı, kızamık, grip, zatürre, 
suçiçeği virüsleri ile tüberküloz ve bronşit bakterileri verilebilir. İnsanlar, bulaşıcı hastalıkların çoğunun 
tabii kaynağıdır. 
 
Bulaşıcı olmayan ve çevreden geçen patojenlere örnek olarak lejyonella bakterisinin sebebiyet verdiği 
Pontiak ateşi ve lejyoner hastalığı verilebilir. Lejyoner hastalığı, genel olarak zatürree gibi bir göğüs 
hastalığı tablosu çizer, yüksek ateş, terleme, şiddetli baş ve adale ağrıları ile başlayarak, kuru 
öksürük, nefes darlığı, ishal ve kusma ile gelişen ölümcül bir hastalıktır. 
 
Hastalığa neden olan bakteriler genellikle durgun, bayat ve yosunlaşmaya müsait sularda yaşar ve 
ürerler. Kimyasal dozlama ve şartlandırma yapılmayan bütün sularda 20-450C arasında yayılırlar. 
Bunlar ancak 600C’ da yüksek sıcaklıklarda ölmektedirler. Evlerdeki dik tip elektrikli su ısıtıcıları da 
tehlike alanı içindedir. Duş esnasında bu bakteriler ciğerlere girebilmektedirler. 
 
Özellikle klima santralı bünyesindeki hava nemlendiricisinin havuz kısmında ve soğutma kulelerinin 
havuzlarında gelişen bu bakteriler hava akımına karışarak, bu havayı soluyan insanlar için çok önemli 
hayati bir tehdit oluştururlar. 
 
Ancak uygun mühendislik çözümleri ile bağıl nem ve ıslaklık kontrolü yaparak virüs, bakteri ve mantar 
üretebilecek ekipmanları mümkün olduğu kadar klima sistemine dahil etmeyerek, titiz bir periyodik 
temizleme ve bakım uygulayarak sağlıklı bir havalandırma tesisatı kurulup işletilebilir. 
 
Hastanelerin havasında bulunan ve hastalığa yol açan mikroorganizmalar nedeniyle, 
ameliyathanelerde açık yaraların ve yanıkların enfekte olmaları, tıbbi aletlerin kirlenmelerinden dolayı 
enfeksiyonlarının oluşması mümkün olmaktadır. Laminer akımlı hijyenik klima sistemlerinin 
uygulanması ile bu konuda önemli iyileştirilmeler sağlanabilmektedir (Şekil-4). 
 

 
Şekil 4. Ameliyathane klima sistemi 
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Solunum yolu hastalıkların çoğu, hastalığa yakalanan insanların öksürme ve hapşırmalarına neden 
olduklarından, bu yolla havaya çok geniş miktarda bioaerosol yayılır. Şekil-5’ de tek bir hapşırma 
sırasında nasıl yüz binlerce taneciğin havaya yayılabileceği gösterilmiştir. Japonların mikrop 
yaymamak için ağızlarını tülbentle kapamaları çok haklı, düşünceli ve ince bir davranıştır. 
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Şekil 5. Enfekte olmuş bir kişi tarafından etrafa yayılan taneciklerin sayısal ve  boyutsal dağılımı 

 
 
Şekil-6’ da görüldüğü gibi bir hapşırma sonrasında havada bulunan bioaerosol çaplarına bağlı olarak 
4-8 mikron arasındakiler 1 saat içinde öldükleri gibi 0,01 mikron büyüklüğünde olanlar günlerce 
havada asılı kalabilmektedirler. 
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Şekil 6. Bir hapşırma sonrasında havada asılı kalan tanecik dağılımı 
 
 
Şekil-7’ de güneş ışığı girmeyen iç ortamlarda havadaki mikroorganizmaların canlı kalabilme oranları 
verilmiştir. Enteresan olan husus bakterilerin havadan ayrılmalarının virüslere nazaran daha çabuk 
gerçekleşmesidir, çünkü bunlar yaşamak için neme virüslerden daha çok ihtiyaç duymaktadırlar. 
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Şekil 7. Güneş ışığı girmeyen iç ortamlarda havadaki mikroorganizmaların canlı kalabilme oranları 
 
 
Amerika ve Avrupa'da yapı  işlerinde yapılan araştırmaların sonuçları incelendiğinde iç hava kalitesine 
tesir eden kirleticilerin hemen hemen yarısı mahal içindeki insanlar, yapı ve dekorasyon malzemeleri, 
halılar ve yalıtım malzemelerinden kaynaklanıyorsa diğer yarısı da klima santralı  ve dağıtım 
sisteminden geldiği tespit edilmiştir. 
 

Dış hava 
bakteri ve 
spor 
taşıyabilir

Dönüş havası virüs, 
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Şekil-8 Tipik bir klima santralında mikrobiyolojik kirlenme kaynakları ve yolları 

 
 
Şekil-8’ de tipik bir klima santralında mikrobiyolojik kirlenme kaynakları ve yolları gösterilmiştir. 
Bulaşıcı virüs ve bakteriler çoğunlukla tamamen insanlardan kaynaklanmakta ve sadece dönüş havası 
içinde bulunmaktadır. Dış hava ile dış çevreden gelen bakteriler ve sporlar içeriye girebilirler. Ancak iç 
ortamlarda mikroorganizma üremesi halinde dönüş havasında dış havadan çok daha yüksek seviyede 
mikroorganizma bulunabilir. Dış çevreden gelen bakteriler sağlıklı insanlar için hemen hemen hiç 
hastalık tehlikesi oluşturmazlar, ancak hastalığa yol açan mantarlar için gelişme kaynağı teşkil 
edebilirler. 
 
Klima santralında en kritik elemanlar soğutma serpantini ve onun yoğuşma tavası, filtreler, fan, 
kayışlar ve gresle yağlanan rulmanlardır. Nemli ortamlarda üreyen sporlar daha sonra çoğalarak 
yayılırlar. 
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Filtreler sporları tutarlar ancak filtre elemanlarının nemli olması halinde buralarda aşırı spor 
üremesinden dolayı sporlar tekrar havaya karışırlar. 
 
Kapalı mahallerde iç hava kalitesini yükseltmek ve enfeksiyonları önleyebilmek için belli başlı 4 
mühendislik çözümü vardır.  
 
1. Mahale sevk edilen havanın içindeki dış hava oranını arttırmak, 
2. Hassas filtreler kullanmak, 
3. Utraviyole ışınları uygulamak, 
4. Ortamın statik basıncını artırıp odayı kontrol altında tutarak çevresindeki odalardan izole etmek. 
 
Bu önemlerin her birinin avantajları ve aynı zamanda sınırlamaları vardır. Eğer iç havanın 
mikrobiyolojik kalitesi ile ilgili açık ve kesin hedefler verilirse optimal bir çözüm bulmak mümkündür. 
 
Şekil’ 9 da üstte oda havası içindeki hastalığa neden olan mikroorganizmaların (CFU/m³) %100 dış 
hava tesiri ile başlangıçtaki 100 değerinde nasıl aşağıya çekildiği 2 hava değişimi ile 2h içinde değerin 
sıfırlandığı görülmektedir. 
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Şekil 9. %100 dış hava sistemi ile hava değişimini artırarak odanın başlangıç  
mikrobiyolojik kirliliğinin azaltılması 

 
 

Şekil-10’ deki grafikte, HEPA filtre ve %100 dönüş havası kullanarak birbirine benzer değerlerin temin 
edildiği görülmektedir. 
 
Sadece HEPA filtreler çözüm olarak düşünülmemelidirler. Özellikle sporların filtre edilmesinde yüksek 
ve orta verimlilikteki filtreler de daha az işletme ve yenileme masrafları ile kullanılabilirler. 
 
Ultraviyole (mor ötesi) ışınları vasıtasıyla çok efektif olarak  mikrobiyolojik büyüme kontrol altına 
alınabilir. Sürekli ışınlama yoluyla mantar üretimi yok edilebilir ve ayrıca bazı sporların da öldürülmesi 
mümkündür. 
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Şekil 10. HEPA filtre ve dönüş havası kullanarak oda hava değişiminin artırılması ile  
mikrobiyolojik kirliliğinin azaltılması arasındaki bağlantı 

 
 
 
En önemli üç ana alternatif olan dış hava ilavesi, filtrasyon ve UV ışınlarının etkilerinin grafik olarak 
karşılaştırılması Şekil-11’ de verilmiştir. 
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Şekil 11a. %25 dış hava ve saatte bir hava değişiminin odadaki başlangıç  
kirlilik konsantrasyonuna etkisi 
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Şekil 11b. Veriş havasının %85 verimli bir filtreden geçirilerek verilmesi halinde başlangıç 
mikrobiyolojik kirliliğin azalma oranı 
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Şekil 11c. %25 dış hava oranlı dönüş havasına 25 mikrovat gücünde 
ultraviyole ışınlama sistemi uygulanması ile başlangıç mikrobiyolojik 

kirlenme oranının azalması 
 

 
a) %25 dış hava ve 1 hava değişimi ile başlangıçta 500 CFU/m³ olan kirlilik oranı 4h içinde bakteriler 

ve virüsler için sıfır, sporlar içinse dış hava spor oranı olan 100 CFU/m³ inmiştir. Ayrıca iç ortamda 
mikroorganizma üremesi esas alınmıştır. 

 
b) ASHRAE normuna göre %80-85 atmosferik toz tutma esasına göre orta verimli bir hassas filtrenin 

%25 dış hava oranlı veriş havasına olan etkisi gösterilmiştir. Burada filtrenin sporları tutma 
kabiliyeti görülmektedir. 

 
c) %25 dış hava oranlı dönüş havasına (1 hava değişimi) 25 mikrovat gücünde UV ışınlama sistemi 

uygulaması ile başlangıç mikrobiyolojik kirlenme oranının 3h içinde sıfıra indiği, sporların da fazla 
etkilenmedikleri ve dış hava spor seviyesine indiği görülmektedir. 
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4. KAPALI MAHALLERDE TEKNİK KONFORUN SAĞLANMASI 
 
ASHRAE’ nin 1999 yılında çıkardığı “kabul edilebilir iç hava kalitesi için havalandırma sistemi” adlı en 
son standardında, iç hava kalitesi tarifi şu şekilde yapılmaktadır. Mevcut yasalara göre içinde zararlı 
madde oranı azami değerleri aşmamış kirletici maddeleri ihtiva eden ve bu havayı soluyan insanların 
en az %80’ inin memnuniyetsizlik hissetmedikleri hava kalitesidir. 
 
Hijyen ve sağlık açısından içinde insan bulunan odaların hangi sıcaklık ve bağıl nem değerlerinde 
olması gerektiği standartlarda verilmiştir. 
 

 
Şekil 12. 
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Alman DIN 1946’ ya göre verilen termik konfor şartlarına göre sıcaklıklar 20-260C arasında, bağıl nem 
de %30 - %65 arasında olabilmektedir (Şekil-12). Mutlak nem değeri ise max. 11,5 gr/kg hava olarak 
sınırlandırılmıştır. 
 
Yine aynı DIN’ de çalışan insanların faaliyet durumlarına ve giysilerine göre tespit edilmiş, operatif 
sıcaklık olarak tanımlanan mahal sıcaklıklarının dış hava sıcaklığına göre değişim sahası belirtilmiştir. 
 
Termik konforun tanımı bu standartta şu şekilde yapılmıştır: Oda içinde bulunan insanlar hava 
sıcaklığını, nemini, hava hızını ve odayı çevreleyen yüzeylerin sıcaklığını optimal olarak 
hissediyorlarsa, o halde termik konfor sağlanmış demektir. 
 
Kapalı mahallerde havanın kalitesi ve termik konforu, insanların aktivite durumlarına, giysilerine, 
mahalde bulunma sürelerine, yapı ve dekorasyon malzemelerinin özelliklerine ve insan yoğunluğuna 
bağlıdır. 
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Şekil 13. Sağlık yönünden mahallerde sağlanması uygun olan optimal bağıl nem sahası 
 
 
Şekil-13’ de sağlık yönünden mahallerde sağlanması uygun olan optimal bağıl nem sahası verilmiştir. 
Bağıl nemi %65’ den fazla olan ortamlarda insan vücut sıcaklığının kontrolü zorlaşmakta, bu yüksek 
nem oranı bakterilerin, mantarların ve alerji yapan ev tozları (maytların) üremesini teşvik etmektedir. 
Uzun vadede oda nem oranlarının yüksek seyretmesine müsaade etmemek gerekir. 
 
Mahal hava kalitesine tesir eden önemli bir parametre de insanların bulunduğu yerlerdeki hava hızıdır. 
Hava hızının 0,15 - 0,20 m/s seviyelerinin üzerinde olduğu yerlerde türbülans derecesine bağlı olarak 
şikayetler artmaktadır (Şekil-14). Tasarım sırasında dikkat edilecek en önemli unsurlardan biri havayı 
düşük hava hızlarında ve homojen olarak odaya sevk etmektedir. Düşük üfleme ve oda sıcaklıklarında 
yüksek hava hareketleri, özellikle oturan insanlar üzerinde çok olumsuz etkide bulunur. Şekil-15, 
mahal içerisindeki hava hızlarının konfor sahasında kalınabilmesi için hava sıcaklık ve türbülans 
yoğunluğu ile olan bağlantısını göstermektedir. 
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Şekil 14. Değişik hava hızları ve türbülans derecelerinde memnun olmayan insanların sayısı 
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Şekil 15. Mahal içerisindeki hava hızlarının konfor sahasında kalınabilmesi için  

sıcaklık ve türbülans yoğunluğuna olan bağlantısı 
 
Gerek sağlık gerekse hijyen için iç hava kalitesinin sağlanabilmesinin en önemli parametresi şüphesiz 
ki mahale verilecek temiz, taze dış hava miktarıdır. Mahallerdeki mikroorganizma sayısının 
azaltılmasındaki öncelikli ve en iyi yöntemlerin başında, odaya verilecek hava miktarının ve hava 
değişim sayısının arttırılması gelmektedir.  
 
Tablo-4’ de ASHRAE standardına göre çeşitli mahaller için verilmesi gereken şahıs başına veya alan 
m2 başına min. dış hava miktarları verilmiştir. 
 
Alman DIN 1946 göre olan değerler Tablo-5’ de görülmektedir. Mesela ofis odalarında şahıs başına en 
az ASHRAE’ ye göre 36; DIN 1946’ ya göre 40 m3/h dış hava sevk etmek gerekmektedir. 
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Aslında, özellikle son yıllarda insan sağlığına verilen değerin çok artması ile bu miktarlar 80-100 m3/h 
gibi değerlere ulaşmaktadır. Mahallerde verilen dış havanın 2-3 hava değişimi sağlaması halinde iyi 
kaliteli hava değerleri tespit edilmiştir. 
 
Tablo 4. ASHRAE 62-1999 Standardına göre havalandırma tesisatlarında esas alınacak dış hava 

miktarları 
 

Uygulama 100 m² için tahmin 
edilen max. insan 

sayısı 

Dış Hava İhtiyacı 
L/sn 

insan L/s m² 
Kuru temizleme, Çamaşırhane    
Ticari çamaşırhane 10 13  
Ticari kuru temizleme 30 15  
Yiyecek ve İçecek Servisi    
Yemek odaları 70 10  
Kafeterya, fast food 100 10  
Bar, kokteyl salonları 100 15  
Mutfaklar (pişirmeli) 20 8  
Garajlar, Servis İstasyonlar    
Kapalı garajlar   7.5 
Araba tamir garajları   7.5 
Oteller, Moteller, Yatakhaneler   L/s oda 
Yatak odaları   15 
Oturma odaları   15 
Banyolar   18 
Lobiler 30 8  
Konferans odaları 50 10  
Toplantı odaları 120 8  
Yatakhaneler 20 8  
Kumarhaneler 120 15  
Ofisler    
Ofis odaları 7 10  
Kabul mahalleri 60 8  
Telekomünikasyon merkezleri 60 10  
Konferans odaları 50 10  
Halka Açık Mahaller   L/s m² 
Koridorlar ve çevre odalar   0.25 
WC’ ler veya pisuarlar  25  
Soyunma odaları   2.5 
Sigara içilen mahaller 70 30  
Asansörler   5.0 
 
Tablo 5. DIN 1946 Kasım 2’ ye göre şahıs başına ve m²’ ye göre dış hava miktarları 
 

Oda Tipi Misal Dış Hava Miktarları 
  Şahıs başına 

m³/h 
m² alan 
başına 

m³ / (m².h) 
Çalışma mahalleri Tek ofis odaları 

Açık ofis odaları 
Laboratuarlar 

40 
60 
- 

4 
6 
- 

Toplantı odaları Konser salonu, tiyatro, konferans salonu 20 10-20 
Kültürel maksatla 
kullanılan odalar 

Okuma odaları 
Seminer odaları 

20 
30 

12 
15 

Halka açık mahaller Satış mağazaları 
Restoranlar 
Müzeler 

20 
30 
- 

3-12 
8 
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5. İYİ BİR İÇ ORTAM KALİTESİNİN SAĞLANMASI 
 
Başlıklar halinde iyi bir iç ortam hava kalitesi yaratabilmek için dikkate alınabilecek tedbirleri sıralarsak: 
 
 
5.1 Klima Tesisatı Yönünden 
 
A. Tasarım Safhasında Alınabilecek Tedbirler 
 
İç hava kalitesini düşürme pahasına yapılacak yatırım ve enerji tasarrufu yanlış bir uygulamadır. 
Çünkü, yapılan araştırmalar ortaya koymuştur ki iç hava kalitesi ve dolayısıyla insan sağlığı, ekonomik 
yönden enerji sarfiyatı ile aynı değere sahiptir. Esas olan hüner, iç hava kalitesini yükseltirken enerji 
tasarrufu da sağlayabilmektedir. Bu nasıl sağlanır?: 
 
• Doğru ve gerçekçi iç oda ve dış ortam proje değerlerini tespit ederek, 
• Doğru ve uygun yerlerden taze hava alışını temin ederek, 
• Klima santralında havayı çok iyi filtre edecek 2-3 kademeli hassas filtreler ön görerek, 
• Mahal içinde efektif ve verimli bir hava dağıtım sistemi uygulayarak; yani source flow (kaynak 

akımı) displacement flow, (deplasmanlı akım) gibi yeni sistemler uygulayarak, daha az taze hava 
ile asıl ihtiyaç olan yerlerde konforu temin etmeye yönelerek, 

• Egzoz edilen iç odanın enerjisinden ısı geri kazanımı ile istifade ederek, 
• Mahal içerisindeki kirletici parametrelere göre sevk edilen hava miktarlarını kontrol ederek; mesela 

CO2 sensörleri ile gerektiği kadar havayı değişken debili olarak mahale sevk edecek hava dağıtım 
sistemleri uygulayıp enerji tasarrufu sağlayarak Şekil-16’ da ihtiyaca göre değişken debili bir 
sistemde sağlanan enerji tasarrufu verilmiştir. 

• Mahal içinde doğru ve uygun hava akışını, uygun seçilmiş menfez, anemostat, düse gibi 
elemanları kullanarak, 

• Mahallerdeki gerekli hava veriş ve atış miktarlarını doğru olarak balanslıyarak, 
• Ortamda bulunan kirletici kaynaklardan doğrudan, direk olarak egzoz yapıp, verimli bir şekilde 

kirleticilerin mahale yayılmalarını önleyerek, 
• Mümkün olduğu kadar aynı karakterdeki odaların konfor kontrol sistemini müstakil olarak yaparak, 
• Klima tesisatı elemanlarının hijyenik tipte olmasını öngörmek suretiyle sağlanabilir. Bunlara 

burada sıralanamayan daha birçok tedbir eklenebilir. 
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Şekil 16. İhtiyaca göre değişken debili bir sistemde sağlanan enerji tasarrufu 
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B. Uygulama, Bakım ve İşletme Yönünden Alınabilecek Tedbirler  
 
• Klima santrallarını çift cidarlı, hijyenik tipte seçmek, kolay ve rahat temizlenebilir olmasına dikkat 

etmek, özellikle ısıtıcı, soğutucu serpantinlerin her iki taraflarından da temizlenebilir olmalarını ön 
görmek. Soğutucu yoğuşma tavasında su kalmayacak tedbirleri almalı. 

• Sacdan hava kanallarının yağsız ve temiz olarak monte edilmelerini sağlamak 
• Hava filtrelerini mutlaka ön görülen max. basınç farklarında değiştirmek, ayrıca üzerlerinde 

nemden dolayı küf, mantar, bakteri ve benzeri mikroorganizma üremiş ise filtreleri derhal 
değiştirmek, 

• Mümkün mertebe havuzlu su nemlendiricisi kullanmamak, 
• Havalandırma kanallarının temiz ve kuru kalmasına dikkat etmek, kanalların içine susturucu 

amaçlı yalıtım maddesi koymamak, 
• Soğutma kulesine şartlandırılmış iyi kalitede su ilavesi yaparak, havuz suyunun temiz kalmasını ve 

kullanılmadığı zaman havuzun kurutularak muhafazasını sağlamak, 
• Periyodik bakımı hiç aksatmadan yapıp sıkı takip etmek. 
 
Şekil-17’ de Finlandiya’ da bir klima santralında her bir elemandan sonra yapılan kirlilik testinde 1 
desipol olan başlangıç değerinin, 4-5 kat arttığı saptanmıştır. En önemli kirlenmenin de filtrede tespit 
edildiği görülmektedir [4]. 
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Şekil 17. Bir klima santralının her elemanından sonra hissedilen hava kalitesi 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Uzun yıllardan bazı ülkelerinde klima sistemlerinden kaynaklanan şikayetler ve memnuniyetsizlikler 
onların kamuoylarını meşgul etmektedir. İyi tasarlanmış klima tesisatlarından kaynaklanan iç hava 
kalitesizliğinin yarısı tesisattan geliyorsa, diğer yarısı da binanın mimari tasarımından, kullanılan yapı 
ve dekorasyon malzemelerinden, ortamdaki teçhizattan çıkan kirleticilerden ve en önemlisi 
insanlardan kaynaklanmaktadır. 
 
Dolayısıyla bir klima tesisatı, tasarımdan bakımına kadar mutlaka ciddi olarak ele alınması gereken bir 
konudur. Ayrıca mimarların da iç hava kalitesini bozan ve hasta bina sendromuna neden olan 
parametrelerden bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. 
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	Soğutkandan Suya Isı Pompaları: Bu tipde kaskat (kademeli) yöntemine göre soğutucu akışkan yoğuşturulur. Kaskat yöntemi ile ısı daha yüksek sıcaklığa basılır ve burada su veya herhangi bir sıvıya verilir. Bu tip ısı pompaları nerdeyse bütün akışkan ve...
	2.4.1. Kapalı Çevrim Sistemleri
	2.4.1.4. Proses Akışkanından Proses Akışkanına Isı Pompaları
	4.4. Su Çevrimli Isı Pompası Sisteminin Avantajları
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	Enerji Yönetim Sisteminin Altın Anahtarları:
	Enerji Denkliği ve Enerji Tasarrufu Etüdü
	ARİF HEPBAŞLI
	HÜSEYİN GÜNERHAN


	ENE_12
	6. ENERJİ TASARRUFU ETÜDÜ VE UYGULAMASI
	4.2.1. Aydınlatma
	4.2.2. İklimlendirme
	    SIRA
	Fırın için etkin boyut
	Yanma
	Çalışma sıcaklığı
	Sıcaklık kontrolü
	Brülör
	No
	İşletme  Prosedürü
	Not
	Ateşleme
	Söndürme
	Isı Denliliği  Kısmı
	Ölçüm Kısmı
	Birim
	Giren
	Çeliğin sıcaklığı


	Isı Denkliliği Kısmı


	7.2. Fırınlar İçin Isı Denkliği Uygulaması
	7.2.1. Isı Denkliği Yapılacak Donanımın Tanıtılması
	Aşağıda, ısı denkliliği yapılacak ekipmanın teknik özellikleri açıklanmıştır (Tablo 5). Ayrıca, sistemin çalışma şekli Tablo 6’ da gösterilmiştir.
	UUygulama:
	UÖzellikler:
	Tablo 5. Fırının özellikleri
	 Ölçme periyodu, başlangıçtan itibaren 3 saate ayarlanır ve her 15 dakikada  bir değerler kaydedilir. Sıcaklık 800 PoPC’ ye 2 saatte çıkarılır ve bu sıcaklıkta 1 saat tutulur.
	Tablo 7. Fırın gövdesi ölçüm elemanları
	Eksoz gaz sıcaklığı
	Isı Denge Kısmı

	Giren Isı
	Notlar: 1) İlk önce çeliğin ağırlığı ölçülmelidir (Fırına yerleştirilmeden önce).
	Yakıt yanma ısısı
	Çeliğin ısıl içeriği
	Eksoz gazı ısıl kaybı
	Çıkan Isı
	Hava ön ısıtıcı verimi
	Ölçüm Kısmı
	Hesap Sonucu
	Oran
	Ölçüm Kısmı
	Oran

	Hesap Sonucu
	Ölçüm Kısmı
	Hesap Sonucu


	Standart Sıcaklık+273                   Ts

	7.2.5.3. Ölçme Yöntemi
	7.2.6. Ölçme Formunun  Hazırlanması
	Ön görülen standart, norm veya kurala göre, ölçüm süreleri belirlendikten sonra, ilgili donanıma ait ölçüm tablosu oluşturulur. Tablo 11’de örnek bir ölçüm formu düzenlenmiştir. Bu yapılacak olan uygulamaya göre farklılık göstermekle birlikte, burada ...
	7.2.7. Hesaplarda Kullanılacak Kabuller
	Isı denkliliği hesapları yapılırken, bazı kabullerin yapılması kaçınılmazdır. Ancak, hesapların mümkün olduğunca, ölçümlere dayandırılması istenir. Aşağıda, bu çalışmada yapılan bazı kabuller listelenmiştir:
	HR1 R: Yakıtın alt ısıl değeri                     41660 kJ/ NmP3      P(9950 kcal/ NmP3P)
	WR1R : Çeliğin ağırlığı                             250  kg
	C : Çeliğin 50 PoPC veya altında ortalama özgül ısısı    0.46  kJ/ kg P0PC  (0.11 kcal/ kgP oPC)
	GRod R: Teorik kuru eksoz gaz miktarı     10  NmP3P/ NmP3P gaz
	ARo R: Teorik hava miktarı                     11  NmP3P/ NmP3P gaz
	AR1 R: Fırının ön yüzey duvarının alanı     2.67  mP2
	AR2 R: Fırının arka yüzey duvarının alanı     2.67 mP2
	AR3 R: Fırının sağ yüzey duvarının alanı    3.27  mP2
	AR4 R: Fırının sol yüzey duvarının alanı     3.27  mP2
	AR5 R: Fırının üst duvarının yüzey alanı     2.63  mP2
	AR6 R: Boru yüzey alanı     0.27  mP2
	AR7 R: Fırın ocağının yüzey alanı    1.59  mP2
	( : Isı dengesi için gerekli zaman    3  h
	Hesapların yapılmasında, aşağıda verildiği gibi, tabloların (Tablo 12-17) önerilmektedir.
	a) Giren Isı
	Tablo 12. Yakıtın yanma ısısı (QRgR)
	b) Çıkan Isı
	Tablo 13. Çeliğin ısıl içeriği (QR1R)
	Çeliğin ısıl içeriği, Eş. (3) ve (4)’ den hesaplanabilir:
	Isı denkliği metodolojisinin uygulanması basit bir işlem gibi gözükse de, gerçek değerlerle uygulanmak istendiğinde zaman zaman bazı sorunlar ile karşılaşılabilir. Isı denkliği metodolojisinin doğru uygulanması kadar, bu metodolojinin uygulayıcısının ...
	GİREN ISI  % 100
	FIRIN

	Ek 2.  Hava fazlalık katsayısına göre (m) nemli eksoz gazı miktarları (Nm3 duman gazı/Nm3 yakıt)
	Ek 3. Sabit basınçta ortalama özgül ısılar (kcal/Nm3 oC)
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	ATAKAN DEVRİM PAKKAN
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	HVAC Sisteminde Kullanılan Fanların Gürültü
	Bölgeleri ve Fan Seçiminde Gözönüne Alınacak Hususlar
	KEVORK ÇİLİNGİROĞLU
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	Kevork ÇİLİNGİROĞLU
	ÖZET
	HVAC uygulamalarında verimliliği en düşük fan, diğer fan tipleri arasında, öne eğimli kanatlı fan’lardır.
	Şekil 1.1.4. de görüldüğü gibi kesişmenin (a) bölgesinde olması gerekir. Sistemin mukavemet eğrisi eğer fan eğrisini (b) bölgesinde kesiyor ise fan çarkı, dönme hızını kaybederek, dengesizliklere sebep olacaktır. Gittikçe düşük frekans seviyesi önemli...
	BI ve AF fan’larının karakteristik çalışma eğrisi tipi şekil 1.3.3.’te görülmektedir. Fan eğrisi üzerinde en sessiz çalışma bölgesi eğrinin pik çalışma bölgesidir. Bu bölge (a) mukavemet eğrisinin şekilde görülen kesim noktasıdır. Pik verim noktasının...
	Şekil 1.3.3.
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	HAVA TEMİZLEME METODU – 3
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	HAVA TEMİZLEME METODU – 4
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	KAYNAK DUMANLARI
	TAŞLAMA TOZLARI
	Egzost hacmi hesabı
	Hesaplama formülü
	4. ÇALIŞMA ORTAMINDAN EMİLEN TOZ VE DUMANI NEREYE ATMAMIZ GEREKİR ?

	Aurel STAN
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	DİLEK KUMLUTAŞ

	KLİ_18
	ÖZET
	SONUÇ
	Dilek KUMLUTAŞ

	19
	ERKUT BEŞER
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	Armatürde Standartlar ve Garanti Uygulaması
	AHMET COŞAN
	ECA Valfsel Armatür Sanayii A.Ş.
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	ARMATÜRDE STANDARTLAR VE GARANTİ UYGULAMASI
	Ahmet COŞAN
	ÖZET
	Bu bildiride armatür sektörü ile ilgili Türk standartları ele alınmış, standartların durumu, güncelleştirilmesi ve AB’ye giriş sürecinde standart entegrasyonunda yapılan çalışmalar ile karşılaşılan sorunlar incelenmiştir. Mevcut standartlar ile  AB st...
	1. GİRİŞ
	Ülkemizde standartların yayınlanması, revize edilmesi ve yürürlükten kaldırılması faaliyetleri TSE tarafından yürütülmektedir. TSE, gerek tüketicinin gelişen istek ve şikayetlerine ve  gerekse de sektörün teknolojik gelişmelerine göre,  sahip olduğu ç...
	2. BELGELEME
	Türk Standartları Enstitüsü’nün yaptığı ürün belgelendirme çalışmaları, iki çeşit belgeye yönelik olmaktadır :
	 TSE belgesi
	Şekil 1.
	TSE belgesi, Türkiye’de TSE tarafından yayınlanmış bir standardı bulunan ürünler için, ilgili standardına göre yapılan inceleme sonucunda o ürünün ilgili standardın isteklerine uygun olduğunu göstermek üzere verilir. Bu şekilde belge almış ürünler Şek...
	WG
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