
































 
 
 
 
 
 TESKON 2003 PROGRAM BİLDİRİLERİ /TES - 01 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin Hidrolik 
Dengelenmesi 

 
  Fikri AKYURT 
 F.W. Oventrop Türkiye 
 
 
 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 

MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan 
sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 



  _____________________________________  1 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN 
HİDROLİK DENGELENMESİ 

 
 
Fikri AKYURT 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Değişken debili ısıtma/soğutma sistemlerinin hidroliği günümüzde gittikçe daha da fazla önem 
kazanmaktadır. Hidrolik dengesi olmayan sistemlerin, problemli çalıştığı ve ekonomik olmadığı yapılan 
çalışmalarda ortaya çıkarılmıştır. 
 
Boru şebekelerinin hidrolik dengelenmesi iki ana nedenden dolayı gereklidir: 
 
 1. Değişken işletim şartlarında boru şebekesinde yeterli su miktarı dağıtımının güvence altına 

alınması gerekmektedir. 
 2. Seslerin mümkün olduğu kadar düşük olması istenmektedir. 
 
Boru şebekesinin doğru boyutlandırılması ve ön ayarlı termostatik vanalarının doğru seçilmesi, kolon 
balans vanalarının, debi kontrol vanalarının, basınç farkı kontrol vanalarının ve frekans kontrollü bir 
sirkülasyon pompasının maksada uygun kullanılması ile sistemde ekonomik bir su dağıtımı güvence 
altına alınabilir. Böylece tüm tüketicilerde her zaman gerekli enerjinin kullanıma hazır olacağı garanti 
edilebilir. 
 
Bir sistemde doğru boyutlandırma ve hidrolik dengeleme yok ise; yüksek enerji harcamasının yanında, 
şartlara göre, aşağıdaki eksiklikler de ortaya çıkabilir: 
 

− Bazı odalar istenilen oda sıcaklığına nadiren ulaşıyor veya odalar yeteri kadar soğutulamıyor, 
− sistem parçaları ancak gecikmeli olarak yeterince ısıtılır, 
− kısmi yük işletiminde değişken oda sıcaklıkları, 
− termostatik vanalarda ses problemleri. 

 
Fizik kurallarına göre, su kendine direnci düşük akış yollarını arar. Bunun sonucunda akış yönünden 
avantajlı sistem parçalarında yüksek bir hacimsel debi, akış yönünden avantajlı olmayan tali sistem 
parçalarında düşük bir beslenme ortaya çıkar. Hidrolik konumu iyi olmayan tüketiciler, ancak, hidrolik 
konumu iyi olan sistem parçalarında bulunan termostatların (orada oda sıcaklıklarına ulaşıldığı için) 
hacimsel debiyi kısması ile yeterli ısıtma enerjisi ile beslenebilirler. 
 
Bunu düzeltmek için örneğin, tüm odalarda istenilen oda sıcaklığına zamanında ulaşılabilmek için, 
sistem düşüm işletiminden sonra daha erken işletmeye alınmalıdır, veya, sistemdeki hacimsel debi 
yükseltilmelidir. Bu durumda dirençler aşırı yükselir, artan dirençler ancak büyük bir sirkülasyon 
pompası ile aşılabilir. Bu da gereksiz ilave enerji harcamasına neden olur. 
 
Sistemin düşük maliyetle ve enerjiden tasarruf ederek çalışabilmesi doğru bir hidrolik dengeleme ile 
mümkündür. Böylece sistem asgari su miktarı ile yeterli derecede beslenebilir. Yeknesak 
ısıtma/soğutma ve vanaların ve kontrol organlarının sessiz çalışması ile ortam konforu sağlanmış olur. 
 
Örnek armatür kombinasyonu ayarlanabilir termostatik vanalardan, ademi merkezi yerleştirilmiş basınç 
farkı ayar vanalarından ve frekans kontrollü sirkülasyon pompasından oluşur. 
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1. GİRİŞ 
 
Isıtma/soğutma sisteminde; hidrolik dengelenecek, birbirinden bağımsız bir çok sistem parçaları 
vardır: Bunlar, çok kazanlı sistemlerde ısı üreticileri, dağıtım sisteminde kontrol grupları ve kolonlar, 
transferde ise ısıtıcılar (radyatör, tabandan ısıtma, hava ısıtıcıları ...) veya soğutuculardır (fan-coil, 
soğuk tavan ...). Hidrolik dengesi olmayan bir sistemde, hatalı çalışma, hassas ve teknolojik kontrol 
elemanları kullanılsa da önlenemez. Nedenleri, çoğu zaman hidrolik sistemin tasarım hatalarından 
dolayıdır ve aşağıda belirtilen şartların birinin veya bir kaçının yerine getirilmemesinden 
kaynaklanmaktadır: 
 

− Anma debisi tüm tüketicilere ulaşmalıdır. 
− Kontrol vanalarındaki basınç farkı aşırı dalgalanmamalıdır. 
− Sistem geçiş noktalarındaki debi miktarları karşılaştırılabilir olmalıdır. 

 
Isıtma, havalandırma ve soğutma sisteminde; arzu edilen oda sıcaklığına ulaşılması için, termostatik 
vana ile kontrol edilen oda ısıtıcılarının ısı gücü, ısıtma suyu veya soğutma suyu sıcaklığına ve debi 
miktarına bağlıdır. Kontrol, eğer anma debi  miktarları mevcutsa mümkündür. 
 
Çoğu zaman, projelerde yer alan debilerin boru hatlarında da dolaştığı varsayılmaktadır. Bu, 
hesaplara uygun malzeme temin edilemediğinden veya tesis aşamasında projede değişiklikler 
yapıldığından, doğru değildir. Arzu edilen debilere ulaşabilmek için bunların ölçülüp ayarlanması 
gerekmektedir. Hidrolik dengelemenin uzun sürmesi ve maliyetli olması, çoğu projeciyi, taşıyıcı sistem 
olan boru şebekesi ile ilgili optimum tasarımı ele almadan sistemi işletmeye almaya yöneltmektedir. 
Bu, enerji tasarrufu için radyatörlere takılan termostatik vanalar için de geçerlidir. Enerji tasarrufu için 
kullanılan termostatik radyatör vanaları, teknik hesap yapılmadan veya ölçüm yapılmadan devreye 
alınmaktadır. Burada radyatörlerin “iyi davranışından” dolayı her şeyin yolunda gideceği düşünülerek 
hareket edilmektedir. Bu iyi davranış özelliği genelde radyatör üzerinden geçen söz konusu debi ve 
buna bağlı olarak ulaşılan ısı gücü ile açıklanabilir. Düşük debi düşük ısı gücüne yol açar. Radyatörün 
aşırı beslenmesi ile ısı gücü aynı oranda artmaz, sadece çok az bir yükselme sağlanır. Aşağıdaki 
resim debinin oda sıcaklığına etkisini göstermektedir.  
 

 
 

Diyagram 1: Debiye bağlı ısı gücü 
 
Yukarıdaki diyagramı incelediğimizde kütlesel tasarım debisine göre % 200 daha fazla suyun 
geçirildiği bir radyatörün anma gücünün sadece % 10 daha fazlasını verdiğini görmekteyiz. Kütlesel 
tasarım debisinin % 50’sine ulaşan bir başka radyatörün ise anma gücünün % 85’ ini verdiğini 
görmekteyiz. Bunun anlamı, eski ve yeni sistemlerde, hidrolik dengelemenin yerini, kapasitesi yüksek 
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seçilen pompanın aldığıdır ve sistem hacimsel debilerinin genelde kütlesel tasarım debilerinin % 200 – 
400 üzerinde olduğudur. Eğer ısıtma sistemleri, hidrolik dengesizliğe karşı, havalandırma ve soğutma 
sistemleri gibi benzer hassas davranışlar gösterebilselerdi, ısıtma sistemlerinde hidrolik dengelemenin 
konum değeri daha başka olabilirdi. 
 
Yukarıda yüksek kütlesel debi ile dengelenen sistemler ulaşılmak istenilen oda sıcaklığı açısından 
genelde “çalışırlar”, çünkü hiçbir kullanıcı yüksek radyatör sıcaklıklarından şikayetçi olmaz. Fakat çoğu 
zaman bu yüksek kütlesel debiler şikayetlerin nedenini oluşturmakta ve sistemde değişiklikler yaparak 
bu hataların giderilmesi istenmektedir. 
 
Bazı radyatörlerin aşırı beslenmesi sistemdeki gidiş dönüş sıcaklık farkının düşmesine yol açar. Akış 
tekniği açısından konumu iyi olmayan tüketicilere su ulaşamaz. 
 
 
 
 
2. HİDROLİK DENGELEME 
 
2.1 Ayarlanabilir termostatik vanaların kullanımı 
 
Isıtma sisteminin hidrolik balansı, bir çok, zor görünebilen faktörlere bağlıdır. Bundan dolayı, yeterli 
hassas bir balans, hesaplanarak, ancak ısı ihtiyacı ve boru ağı hesabı üzerinden yapılabilir.  
 
Hidrolik balans için şu hesap adımları gereklidir: 
 

• her odanın ısı ihtiyacının belirlenmesi 
• ısıtıcı alanlarının ve bunların hacimsel debilerinin, oluşan gerçek dönüş suyu sıcaklığı  

 dikkate alınarak, hesaplanması 
• elde edilen radyatör hacimsel debileri ile boru tesisatı hesabının yapılması 

 
Her bir radyatörün hesaplanan debi ile beslenebilmesi için ayarlanabilir termostatik vanalara ihtiyacı 
vardır. Sistemdeki basınç farkları eşit olsa dahi, ısı gücüne bağlı su miktarlarının radyatörden geçmesi 
için, termostatik vanalarda ön ayar yapılması gerekmektedir. 
 
Düşük hacimsel debi farkları yüksek ısı gücü değişiklikleri için önemsizdir ve ısı transferinde kabul 
edilebilir. Böyle de olsa, konumu uygun olmayan radyatörlerin güvenli beslenebilmesi için hacimsel 
debinin mümkün olduğu kadar hassas ayarlanması gerekmektedir. 
 
Aşağıdaki diyagram debiye bağlı oda sıcaklıklarında hangi sapmaların ortaya çıkabileceğini 
göstermektedir. 
 

 
 

Diyagram 2: Debiye bağlı oda sıcaklıkları 
 
Ayarlanabilir termostatik veya dönüş vanaları kullanarak radyatör üzerinden yapılacak hacimsel debi 
adaptasyonu için, piyasada gelişmiş radyatör armatürleri mevcuttur. Üretici ve modele bağlı olarak, bu 
armatürler ile, bölümleme basamakları üzerinden bir çok hacimsel debi alanları ayarlanabilir. Çok 
düşük hacimsel debilere ihtiyaç varsa kademesiz ön ayarlı termostatik vanaları kullanılabilir. Eğer her 
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bir radyatör kendine gerekli azami hacimsel debi ile sınırlandırılırsa, ısıtma sistemi hesaplanan toplam 
hacimsel ile yetinir. Böylece her bir radyatör her an yeterli su ile beslenir ve tüm sistemin hacimsel 
debileri asgari ile sınırlandırılır. 
 
Radyatör hacimsel debisi aşırı yükselirse, gidiş dönüş suyu sıcaklık farkı (radyatör üzerinden ve tüm 
sistemin) düşer. Aynı zamanda dönüş suyu sıcaklığı yükselir. Mümkün olduğu kadar düşük 
sıcaklıklarla çalışan sistemler (örn. yoğuşmalı kazanlarda), eğer dönüş suyu sıcaklığı baca gazının 
yoğuşma noktasının üzerindeyse, ilave enerji kazanımından tam olarak yararlanamazlar. 
 
Termostatik radyatör vanalarının seçiminde vana otoritesinin yüksek olmasına dikkat edilmelidir. Bu, 
termostatik vana üzerinden yapılan oda sıcaklığı kontrolünün ayar kalitesini iyileştirir (örn. hassas 
ayarlanabilir vanalarda). 
 
 
2.2 Boru tesisatının hidrolik balansı 
 
Şekildeki basınç diyagramından, 4 numaralı tüketicinin de yeterli kütlesel debi ile beslenebilmesi için, 
pompanın üreteceği basınç farkının en az ∆ptoplam kadar olması gerektiği, görülmektedir. Bunun 
sonucunda, kaçınılmaz olarak, 1 ile 3 arasındaki tüketicilerde, çok yüksek bir basınç farkı oluşur. Bu 
çok yüksek basınç farkı, bu tüketicilerdeki kütlesel debilerin yükselmesine ve böylece enerji tüketiminin 
de yükselmesine yol açar. Buna karşı etki edebilmek için buralara, kolon ayar takılır. Fazla basınç 
farkı, kolon ayar vanalarında yok edilir. İstenilen debi, kontrol ve ayar edilebilir. 4 numaralı tüketiciyi de 
kontrol edebilmek için, buraya da, bir kolon ayar vanası konulması tavsiye edilir. Böylece, her 
tüketicinin, doğru su miktarı ile beslenmesi emniyet altına alınmış olunur. 
 
Söz konusu kolonlarda eksik olan debi miktarları, enerji tüketiminin yükselmesine de neden olurlar. Bir 
taraftan, tüm tüketicileri yeterli derecede besleyebilmek için yüksek pompa gücüne ihtiyaç vardır, diğer 
taraftan, hidrolik konumu uygun olan tüketiciler aşırı beslenirler. Bunun sonucu, yüksek oda sıcaklıkları 
veya soğutma sistemlerinde çok düşük oda sıcaklıklarıdır. Bir binada, ortalama sıcaklığın nominal 
değerden 1 °C yüksek olması, enerji tüketimini yaklaşık % 6 - 10 artırmaktadır. Soğutma için, 1 °C 
daha düşük sıcaklıklar için, yaklaşık % 15 daha fazla enerji gideri hesaplamak gerekir. 
 
Eğer sistem, iki borulu bir kalorifer sistemi ise, tasarım durumunun yanında kısmi yük durumu da 
dikkate alınmalıdır. Termostatik vanalardaki basınç farkı, yaklaşık 200 mbar ile sınırlandırılmalıdır. 
Eğer bu değer aşılmaz ise, termostatik vanalar normalde, akış yada ıslık gibi rahatsız edici sesler 
çıkarmazlar. Söz konusu kolonlarda, basınç farkı kontrol vanaları kullanarak, bu koşul yerine getirilir.  
 

 
 

Diyagram 3: Bir kolondaki basınç dağılımı 
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2.2.1 Bir ısıtma sisteminin işletim durumları 
 
Hacimsel debisi sürekli değişken olan iki borulu bir ısıtma sisteminde değişik işletim şartları ile 
karşılaşılır. 
 

 
 
Sistemin çalışma noktası her zaman, pompa karakteristik eğrisi ile, her bir sistem karakteristik 
eğrisinin kesiştiği noktadır. 
 
Tam yük işletiminde (tasarım hacimsel debisi) sistem hidrolik dengededir. Gerekli basınç farkı gerçek 
basınç farkı ile aynıdır. 
 
Aşırı yük işletiminde kolonun hacimsel debisi yükselir. Bunun sonucunda takip eden kolonlarda 
besleme problemi ortaya çıkar. Bu durum tüm termostatik vanalar tam açık pozisyonda iken söz 
konusu olabilir, örneğin sabahları. 
 
Kısmi yük işletiminde (düşük hacimsel debi) basınç farkının yükseldiği açıkça görülmektedir, bu 
yüksek basınç farkının termostatik vanalar tarafından kısılması gerekmektedir. Bundan dolayı ses 
problemleri ortaya çıkabilir. Isıtma mevsiminde sistem genellikle kısmi yükte işletilir.  
 
 
 
 
3. BORU HATTI ARMATÜRLERİ 
 
3.1 Kolon balans vanaları 
 
Kolon balans vanaları, sıcak sulu merkezi kalorifer ve soğutma sistemlerinin kolon hatlarında, kolonlar 
arasındaki hidrolik dengenin sağlanmasında, kullanılır. 
 
Kolon balans vanaları sistem çalışırken ayarlanabilir. Bu sayede tam yük işletiminde (tasarım alanı) 
gerçek debi değerleri elde edilir. 
 
3.1.1 Kolon balans vanaları ile kontrol imkanları 
 
Aşağıdaki diyagramda, kolon balans vanalı ve kolon balans vanasız bir kolonun karakteristik eğrileri 
ve basınç farkı kontrollü pompanın etkisi ile karakteristik eğrinin kayması gösterilmektedir. Burada, 
kullanılan kolon balans vanası ile, tasarım noktasında debinin azaldığı görülmektedir, bu da ön ayar 
yaparak her bir kolonda debinin ayarlanabileceği demektir. Örneğin tam açılmış termostatik 
vanalardan dolayı aşırı bir yüklenme olduğunda kolondaki debi önemsiz bir yükseliş gösterir, bu da 
diğer kolonların beslenmesinin emniyet altında olduğu demektir (qmTasarım ~  qmAzami). Kısmi yük 
durumunda (sistem üzerinden basınç farkının yükselmesi), kolon balans vanasının kolon karakteristik 
eğrisine sadece az bir etkisi vardır. Bu alandaki çok yüksek basınç farkı ∆ p kontrollü bir pompa ile 
düşürülebilir. Eğer bir ön ayar değeri hesaplanamazsa vanada ölçülen basınç farkı ile doğru ayar 
değeri  bulma imkanı vardır. Vana seçimi armatürün işleyiş tarzı için önem taşımaktadır. 
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3.1.2 Kolon balans vanalarının seçimi 
 
Debinin mümkün olduğu kadar hassas ayarlanabilmesi için, doğru vana seçimi çok önemlidir. Çok 
düşük ön ayar değerleri büyük debi toleranslarına yol açarlar. Ayar kalitesi kötüleştirilir. Enerji tüketimi 
yükseltilir. Diyagramda, düşük ön ayar değerlerinin (< 1), büyük toleranslara yol açtığı görülmektedir 
ve bundan dolayı, bunun, önlenmesi gerekmektedir. 
 

 
 
3.2 Debi kontrol vanası 
 
Debi kontrol vanaları, yardımcı enerjiye ihtiyaç duymaksızın, oransal çalışan ayar elemanlarıdır. Bu 
vanalar, sıcak sulu merkezi kalorifer ve soğutma sistemlerinde, teknik açıdan gerekli oransal bant 
aralığında, debi akışını sabit tutmak için kullanılırlar. 
 
Her bir kolonun azami hacimsel debisi debi kontrol vanası ile de sınırlandırılabilir. Burada, debi kontrol 
vanası olan ve olmayan bir kolonun, karakteristik eğrileri gösterilmektedir. Debi, aşırı yük durumunda, 
tasarım debisine göre önemsiz bir artış göstermektedir (qmTsarım =  qmAzami). 
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3.3 Basınç farkı kontrol vanaları 
 
Basınç farkı kontrol vanaları, ayarlanan anma değerinin sabit kalmasını sağlayan, yardımcı enerjiye 
ihtiyaç duymaksızın, oransal çalışan, otomatik ayar elemanlarıdır 
 
Bu vanalar, sıcak sulu merkezi kalorifer ve soğutma sistemlerinde, teknik açıdan gerekli oransal bant 
aralığında, fark basıncını sabit tutmak için kullanılırlar. 
 
Burada, basınç farkı kontrol vanası olan ve olmayan bir kolonun, karakteristik eğrileri gösterilmektedir. 
Diyagramda, kısmi yük durumunda basınç farkının tasarım basınç farkına göre önemsiz bir artış 
gösterebileceği, açıkça görülmektedir. Bu da, termostatik vanaların, tasarım değeri 200 mbar’ ı  
aşmadığı sürece, kısmi yükte de kabul edilemez basınç farkı artışlarından korunduğu demektir. Aşırı 
yük durumunda, basınç farkı kontrol vanalarının karakteristik eğriye önemsiz bir etkisi vardır (qmTasarım 
≠ qmAzami). 
Bu alanda ön ayarlı radyatör vanalarının kullanımı etkili olacaktır, çünkü bu vanalar ile aşırı yük 
durumunda kolon debisi sınırlandırılır. 
 

   
 
3.3.1 Debi ve basınç farkı kontrol vanaları seçimi 

 

 
 
Eğri 1, yanlış seçilmiş bir ayar armatürünü göstermektedir. Burada vana strokunun sadece %50’ 
sinden yararlanılmaktadır. Buna karşın, eğri 2 de, mümkün olan en iyi armatür seçilmiştir. İstenilen 
debiye maksimum vana strokunda ulaşılmaktadır. Ayar devresinin dengesi ve ayar iyileştirilir. Bundan 
dolayı armatürler çok dikkatli seçilmelidir. Çok küçük seçilen vanalar istenilen debiye ulaşamazlar, çok 
büyük seçilen vanalar kötü ayar sonuçlarına yol açarlar. 
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4. ARMATÜR KOMBİNASYONLARI İLE HİDROLİK DENGELEME 
 
4.1 Basınç farkı kontrol vanası ve kolon balans vanası kombinasyonu (basınç farkı kontrolü  
 için)  
 
Burada, üzerinde basınç farkı kontrol vanası ve kolon balans vanası bulunan bir kolonun karakteristik 
eğrisi gösterilmektedir. Kısmi yük durumunda basınç farkı, tasarım basınç farkına göre önemsiz bir 
artış göstermektedir. Ön ayarsız radyatör vanası kullanılan sistemlerde, kolon balans vanası 
kullanarak aşırı yük durumunda kolon debisi çok az yükseltilir, bu sayede diğer kolonların beslenmesi 
emniyet altına alınmış olur (qmTasarım ~  qmAzami). 
 

   
 
 
4.2 Basınç farkı kontrol vanası ve kolon balans vanası kombinasyonu (debi kontrolü için) 
 
Burada, üzerinde basınç farkı kontrol vanası ve kolon balans vanası bulunan bir kolonun karakteristik 
eğrileri gösterilmektedir. Aşırı yük durumunda, debi kontrol vanası ile yapılan kontrolde olduğu gibi, 
kolondaki debi neredeyse sabit tutulmaktadır (qmTasarım =  qmAzami), yalnız bu kombinasyonla ilave 
olarak daha yüksek debi değerleri ayarlanabilir. Debi miktarı, ilk önce basınç farkı kontrol vanasında 
ondan sonra da kolon balans vanasında yapılan anma değeri ayarı ile, ayarlanır. 

   
 
 
4.3 Basınç farkı kontrol vanası ve debi kontrol vanası kombinasyonu 
 
Burada, üzerinde debi kontrol vanası ve basınç farkı kontrol vanası bulunan bir kolonun karakteristik 
eğrisi gösterilmektedir. Bu iki kontrol vanasını kullanarak aşırı yük durumunda debi, kısmi yük 
durumunda da basınç farkı, tasarım değerleri ile sınırlandırılır (qmTasarım =qmAzami, ∆ pTasarım =  ∆ pAzami). 
 
Kolonun, her işletme noktasında, hidrolik dengesi sağlanmıştır. Kolonlar her zaman problemsiz 
beslenir). 
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5. HESAPLAMA METODLARI 
 
5.1 Termostatik vanalarda ön ayar değerlerinin belirlenmesi 
 
Esas itibarı ile, boru ağında dolaşan ısıtma suyu, ısı ihtiyacı değerleri de göz önünde bulundurularak, 
hesaplanmalıdır. Uygun yazılımlar bu işi kolaylaştırır. Burada, boru anma çapları ve ön ayar değerleri 
boru tesisatı ve radyatör armatürleri ile otomatik ilişkilendirilir. 
 
CAD destekli yazılımlar, bunun dışında, boru ağı ve diğer sistem elemanlarının resimlendirilmesini 
mümkün kılarlar. Tüm armatürler ve ön ayar değerleri uygun şekilde ilişkilendirilip, toplu olarak bir 
tabloda gösterilir. 
 
Eğer bir boru ağı hesabı mümkün değil ise, örn. tadilatlarda, bu durumda tahmini değerler ile de 
çalışılabilir. 
 
Pompa gücü, yaklaşık 200 mbar basma yüksekliği olan küçük sistemlerde ve de kolon başına 200 
mbar olan ademi merkezi basınç farkı kontrollü büyük sistemlerde, 100 mbar’ lık tahmini basınç farkı 
ile, vanada kabul edilebilir ayar değerleri elde edilmektedir.  
 
Bilinen ısı ihtiyacı ve belirlenen gidiş dönüş sıcaklık farkı ile her radyatörün hacimsel debisi ve böylece 
vanadaki ön ayarı bulunur. 
 
Örnek 1: 
 
Isı ihtiyacı  Q = 1200 W 
Sıcaklık farkı  ∆ϑ = 20 K 
Hesaplanmış 
spesifik ısı kapasitesi c = 1.163 W*h/(l*k) 
 
Hacimsel debi  V          = Q / (c x ∆ϑ) = 1200 / (1.163 x 20) = 52 l/h 
52 l/h bir hacimsel debi ve 100 mbar basınç farkı ile diyagramdan ön ayar değeri 2 bulunur. 
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Diyagram 4: Ön ayarlı vana seçim diyagramı 
 
Eğer odanın ısı ihtiyacı bilinmiyor ise, şartlara göre ısı ihtiyacını belirlemek mümkündür. Bunun için tek 
ve ikiz villalarda spesifik ısı gücünün 100 W/m2, apartmanlarda 70 W/m2 aşmaması gerekir. 
 
Tablo 1: Oda alanına bağlı hacimsel radyatör debilerinin tahmini hesabı 

 

 
 
Örnek 2: 
 
Apartman 
Qspes   = 70 W/m2 
Oda alanı AR  = 24 m2

 
Buna göre   Q = 1680 W  
∆ϑ   = 15 K 
V = Q / (c x ∆ϑ) = 1680 / (1.163 x 15) = 96 l/h 
 
Örnek 3: 
 
Apartman 
Qspes   = 70 W/m2 
∆ϑ   = 15 K 
Vspesi = Qspesi / (c x ∆ϑ) = 70 / (1.163 x 15) = 4 l/h*m2 
Oda alanı AR  = 24 m2

 
V = Vspesi * AR = 4 * 24 = 96 l/h 
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Vana seçimi 1: Ön ayarlı bir termostatik vanada ön ayar değeri 3 olarak belirlenir. 
Vana seçimi 2: Hassas ön ayarlı bir termostatik vanada ön ayar değeri 5.7 olarak belirlenir. 
 
Yapılan hesaplarda ne kadar çok tahmini değer yer alırsa, toleranslarda da o kadar büyük olur. Fakat, 
gerçekçi varsayımlar ile, sistem hidroliğini kontrol altına alabilecek sonuçlar elde edilebilir. Bu sayede, 
kısmen, dolaşan su miktarının yarısından fazlası tasarruf edilebilir. 
 
Burada önemli olan, örn. % 300 lük ya da sadece yaklaşık % 20 lik hacimsel debilerin (fazla besleme 
ve az besleme) sistemde ortaya çıkmamasıdır. % 90 ile % 120 arasındaki hacimsel debiler tabii ki 
tolere edilebilir. 
 
 
5.2 Kolon balans vanalarında ön ayar değerinin belirlenmesi 
 
Örnek 1 
 
Aranan: Kolon balans vanası ön ayarı 
 
Bilinen: 
Kolon kütlesel debisi qm = 2000 kg/h 
Vanadaki basınç farkı ∆pv = 100 mbar 
Vana anma çapı DN 25 
 
Çözüm: 
Ön ayar 5.0 
(DN 25 Kolon balans vanasına diyagramdan) 

 
 

 
5.3 Basınç farkı kontrol vanası 
 
Örnek 2: 
 
Aranan: 
Basınç farkı kontrol vanası anma çapı + ∆pE anma değeri ayarı  
 
Bilinen: 
Kolon kütlesel debisi qm = 2400 kg/h 
Sistem basınç farkı ∆p = 200 mbar 
(Basınç farkı kontrol vanasındaki ∆pE = 200 mbar anma değeri ayarına karşı gelmektedir) 
Vana anma çapı DN 32 
 
Çözüm: 
Basınç farkı kontrol vanası DN 32 
(“P-sapması” diyagramından) 
Seçim: DN 32, çünkü bu anma çapı, belirtilen kütlesel debide, en az P-sapmasına sahiptir. 
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Basınç farkı anma değeri, bu durum için, 0 mbar P-sapmasında ∆pE = 200 mbar olarak ayarlanmalıdır. 
 

   
 
Not: Sistem basınç farkı = Basınç kaybı radyatör vanaları ve  bağlantıları + basınç kaybı radyatör + 
basınç kaybı boru hatları 
 
 
5.4 Debi kontrol vanası 
 
Örnek 3: 
 
Aranan:  
Debi kontrol vanası çapı + kontrol vanasının basınç farkı ∆pQ   
 
Bilinen: 
Kolon kütlesel debisi qm = 1000 kg/h 
Kolondaki basınç farkı ∆pO = 300 mbar 
Sistem basınç farkı ∆p = 100 mbar 
 
Çözüm: 
Debi kontrol vanası anma çapı DN 20 (DN 15 – DN 40 basınç kaybı diyagramlarından) 
 
Diyagramlar vasıtası ile üzerinden qm = 1000 kg/h için azami kontrol vanası büyüklüğü seçilir. 
Debi kontrol vanası 1000 kg/h olarak ayarlanmalıdır. 
 
Debi kontrol vanasının basınç farkı 
∆pQ = ∆pO - ∆p  
 = 300 – 100 mbar 
∆pQ = 200 mbar 
 
Vana üzerinden düşürülmesi gereken fazla basınç ∆pQ = 200 mbar’ dır. Bu da gerekli 200 mbar 
minimum basınç farkının var olduğu demektir 
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5.5 Basınç farkı kontrol vanası ve debi sınırlaması için kolon balans vanası 
 
Örnek 4: 
 
Aranan: 
Ön ayar kolon balans vanası 
 
Bilinen: 
Sistem basınç farkı ∆pA = 50 mbar 
ve örnek 2 değerleri 
Kolon kütlesel debisi qm = 2400 kg/h 
 
Sistem basınç farkı 
(basınç farkı kontrol vanasındaki) 
∆pE = ∆p = 200 mbar 
Boru anma çapı DN 32 
 
Çözüm: 
Ön ayar 3.0 (DN 32 anma çaplı vanaya ait diyagramdan) 
 
Kolon balans vanasının basınç farkı 
∆pV = ∆p - ∆pA 
 = 200 – 50 mbar 
∆pV = 150 mbar 
 

   
Not: Basınç farkı kontrol vanası seçimi için bakınız Örnek 2 
*Yukarıda gösterilen örneklerde sadece hesaplar için gerekli armatürler dikkate alınmıştır. 
 
 
5.6 Debi kontrolü için kolon balans vanası ve basınç farkı kontrol vanası kombinasyonu 
 
Örnek 5: 
 
Aranan: 
Ön ayar “Hydrocontrol R” 
 
Bilinen: 
Kolon kütlesel debisi qm = 2000 kg/h 
Basınç farkı kontrol vanası DN 25 
Kolon balans vanası  DN 25 
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5.7 Debi ve basınç farkı kontrolü için kolon balans vanası ve basınç farkı kontrol vanası  

kombinasyonu 
 
Örnek 6: 
 
Basınç farkı kontrol vanası ve debi kontrol vanası Örnek 2 ve 3’ de olduğu gibi seçilir.  
 

 
 
 
 
 
6. ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE UYGULAMALAR 
 
Isıtma ve soğutma sistemlerindeki sistem hidroliğini en uygun şekilde ayarlayabilmek için, genelde, 
doğru seçilmiş ısıtma veya soğutma yüzeyleri, borular, kolon balans vanaları ve pompalar yeterlidir. 
Basınç farkının tasarım basınç farkına göre sapmasını en az seviyede tutabilmek için, kontrol vanaları 
ve ayarlanabilir pompaların kullanılması tavsiye edilir. 
 
Günümüzde, sistem hidroliği ile ilgili değerlendirmeler, yeni yapılacak ısıtma ve soğutma sistemleri 
için, proje safhasında yapılmaktadır. Bunun için hidrolik dengelemede kullanılan armatürlerin ayar ve 
çalışma aralıklarını ve boru dirençlerinden doğan kayıplar ile ilgili verileri de içeren ısı ihtiyacı ve boru 
şebekesi hesaplama programları kullanılmaktadır.  
 
Bu prosedüre göre sistem hidroliğini tanımladığımızda: 
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1. İlk önce ısı ihtiyacı veya soğutma yükü belirlenir, 
2. verilen gidiş/dönüş sıcaklık farkını göz önünde bulundurarak ısıtıcı ve soğutucu yüzeyleri ve 

bunların hacimsel debileri hesaplanır, 
3. devir daim edilecek hacimsel debiler için boru şebekesi boyutlandırılır, burada kolon üzerindeki 

basınç farkı, örneğin ısıtma sistemlerinde, mümkün mertebe 100 ile 200 mbar arasında kalmalıdır,  
4. kolon balans vanalarının, basınç farkı kontrol vanalarının ve debi kontrol vanalarının seçimi yapılır 

ve bunların ön ayar değerleri saptanır, 
5. her bir son kullanıcı için de ön ayar değerleri belirlenir (eğer öngörülmüş ise), 
6. pompanın basma yüksekliği belirlenir. 
 
Bunu takip eden tesis etme aşamasında sistem, eğer hidrolik dengeleme için kullanılacak armatürler 
daha önce hesap edilen ön ayar değerleri ile monte edilmiş ise, hidrolik olarak dengelenmiştir. İlave 
ayar önlemlerine gerek yoktur. 
 
Uygulama örneği: 
 

Yük dağılımı neredeyse sabit kalan hava ısıtıcılı bir sistemin şeması. 
Ön ayarı yapılmış kolon balans vanaları montaj sonrası hemen statik hidrolik dengeleme sağlar. 
 

 
 

Uygulama örneği: 
Kolon balans vanası üzerinden, önceden hesaplanan bir tasarım noktasına ayarlanılacak iki borulu bir 
sistemin şeması. 
 

Dengeleme: 
Doğrudan ayarlanabilir kolon balans vanası üzerinden. 
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Uygulama örneği: 
 

Yüke bağlı hacimsel debi dağılımı olan, fakat, basınç farkının 
azami değerleri aşması istenilmeyen iki borulu ısıtma sistemi 
şeması. 
(Basınç farkı sınırlandırması). 
 
Ön ayarlı termostatik vanalar için boru şebeke hesabı ile 
belirlenen ön ayar değerleri, tasarım noktasında en uygun 
hacimsel debi dağılımını temsil eder. Yeterli besleme güvence 
altındadır. 
 
İlave basınç farkı kontrol vanası uygulaması, eğer büyük yük 
değişiklikleri olacaksa, faydalıdır, örneğin cihazların büyük bir 
kısmı kapalı ise ve cihaz üzerindeki basınç farkı aşırı yükselir ise 
(örneğin 200 mbar üzeri).  
 
Basınç farkı kontrol vanasının ön ayar değeri de, proje safhasında 
hesaplanarak bulunabilir. 
 
Basınç farkı kontrol vanası ile, ayarlanan değere göre, 
kolonlardaki basınç farkı sürekli kontrol edilir. 
 
 
 
 
 
 

 
Uygulama örneği: 
 

Üst bir sabit değere kadar yüke bağlı hacimsel debi dağılımı olan, 
fakat, kolondaki basınç farkının belirlenen azami değeri aşması 
istenilmeyen, ön ayarlı termostatik vanası ya da dönüş vanası 
olmayan iki borulu ısıtma sistemi şeması. 
 
Bu hacimsel debi ve basınç farkı sınırlandırması kombinasyonu, 
gidişe takılan bir kolon balans vanası ve dönüşe takılan bir basınç 
farkı kontrol vanası ile mümkündür. 
 
Optimum işletim noktası (tasarım noktası) için kolon balans vanası 
ve basınç farkı kontrol vanası ön ayar değerleri, burada da, 
projelendirme safhasında belirlenir, böylece doğrudan hidrolik 
denge sağlanmıştır. 
 
Basınç farkı kontrol vanası, kolon balans vanası ile birlikte, 
yükselen hacimsel debi de olduğu gibi (açan termostatik vanalar) 
yükselen basınç farkında da (kapanan termostatik vanalar) 
sınırlandırma görevini üstlenir. 
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Uygulama örneği: 
 

Soğutuculara giden hacimsel debinin sabit ve sistemin diğer 
bölümlerindeki yük durumlarından bağımsız çalışması istenilen 
(hacimsel debi sınırlandırması) bir soğutma sistemi şeması. 
 
Bu tür sistemler için kolonların hacimsel debi dağılımı hesaplama 
programlarından saptanır. Değerler doğrudan debi kontrol vanasında 
ayarlanabilir. 
 
Eğer çalışma durumunda değişkenlik var ise, otomatik çalışan 
hacimsel debi ayar organı ile, ayarlanan değere göre, kolonlardaki 
hacimsel debi sürekli kontrol edilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. ÖLÇÜM CİHAZI İLE SİSTEMİN HİDROLİK DENGELENMESİ 
 
Bir ısıtma veya soğutma sisteminin optimum çalışmasını da, yani pompaya uzak olan sistem 
parçalarının pompaya yakın olanlar gibi planlanan enerji miktarı ile beslenmesini de garanti edebilmek 
için, sistem devreye alındıktan sonra hidrolik dengeleme işleminin yapılması gerekli olabilir. Eğer 
örneğin gerçekte tesis edilen sistem ile planlanan sistem arasında fark varsa veya sistem parçalarında 
değişiklik yapılmış ise. 
 
Burada debi ölçümlerini yapabilmek için ölçüm cihazı kullanılır. Cihazın belleğinde balans vanalarına 
ait karakteristik eğriler yüklüdür. Bu sayede örneğin vana anma çapı ve ön ayar değeri girilerek debi 
görüntülenir. Eğer kolon balans vanası için bir ön ayar değeri hesaplanmamış ise bu cihaz tarafından 
tespit edilebilir. Vana anma çapı ve istenilen debi girilerek cihaz basınç farkını ölçer istenen değer ile 
gerçek değeri karşılaştırır ve ekranda gerekli ön ayar değerlerini görüntüler. Ölçümlerde değişik ölçüm 
metotları kullanılabilir. 
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8. ENERJİ TASARRUFU POTANSİYELİ 
 
 
8.1 Genel bilgiler 
 
Isıtma sistemleri kendi aralarında karşılaştırılamazlar. Bundan dolayı bir ısıtma sisteminin enerji 
tasarrufu potansiyeli genel olarak ortaya konulamamaktadır. Kabul edilebilir ifadeler, tahmine ve 
geçmişteki tecrübelere dayanmaktadır. Örneğin Almanya’ daki binaların % 80 - % 85’ i talimatlara 
uygun olarak ayarlanmamıştır. Bunun anlamı, yüksek hacimsel debilerin, kontrolsüz bir şekilde, 
sistemlerin boru tesisatlarında dolaşması demektir. Bunun sonucu da, yüksek enerji gereksinimi ve ek 
ısı kaybıdır.  
 
Yaklaşık % 5 ile % 15 arası tahmini bir enerji potansiyelinde, VDI 3808 e göre, Almanya’ daki mevcut 
binaların ortalama enerji harcama değerleri baz alındığında, apartmanlarda 10 ile 30 kWh/(m2xa) arası 
ve büro binalarında 6 ile 17 kWh/(m2xa) arası bir enerji tasarrufu yapılabileceğidir. Isıtma alanı 140 m2 

olan ve ısıtma sistemi kullanım verimliliği % 85 olan bir konutta bu senede 150 ile 450 l arası bir mazot 
tasarrufu demektir. CO2 emisyonu olarak ifade edersek bu senede 450 ile 1300 kg arası daha az CO2 
demektir. 
 
 
8.2 Hesaplanabilir enerji potansiyeli 
 
Hidrolik balansın getirdiği enerji tasarrufunu rakamsal olarak belirlemek nerdeyse mümkün değildir. 
Çeşitli ısı dağıtım sistemleri üzerindeki hatalı etkenler çok değişkendir. Kullanıcı davranışı da genel 
olarak zor tarif edilebilir. 
 
Pencerenin açılması ile yapılan bir sıcaklık kontrolü (çok ısıtılmış odalarda) ve gidiş suyu sıcaklığının 
veya pompa gücünün yükseltilmesi değer olarak önceden hesaplanamaz.   
 
Enerji tasarrufu potansiyeli gerçekte aşağıdaki etkenler ile açıklanabilir:  
 
8.2.1 Oda sıcaklığının yükseltilmesi 
 
Aşırı debili radyatörler daha yüksek ısı verirler. Termostatik vanalar bu yüksek debilere göre 
tasarlanmadığından ses oluşumuna eğilimlidirler. Kullanıcı ses oluşumunu düşürmek için çoğu zaman 
termostatik vanayı açar. Bunun sonucu yüksek oda sıcaklıklarıdır. Oda sıcaklığını 1 °C yükseltmek % 
6 daha fazla enerji kaybına yol açmaktadır. Pencere üzerinden bir oda sıcaklığı kontrolü gerçekte çok 
yüksek kayıplara yol açmaktadır.  
 
8.2.2 Yüksek gidiş suyu sıcaklıkları 
 
Gidiş suyu sıcaklıklarının yükseltilmesi ile ısı üreticisindeki ısı kayıpları da yükselir (egzoz kayıpları, 
yansıma kayıpları). Aynı zamanda boru ağında da yüksek ısı kayıpları vardır, bu da ısıtılmayan 
mekanların (kömürlük gibi) sıcaklığının yükselmesini beraberinde getirir. 
 
8.2.3 VDI 3808 e göre karakteristik değerler  
 
VDI 3808 hesap algoritmalarına göre aşağıda tarif edilen sistem parametreleri değişikliklerine göre 
teorik olarak aşağıdaki enerji harcamaları değişikliği ortaya çıkmaktadır: 
 
• Oda sıcaklığı: Her Kelvin oda sıcaklığı değişikliği % 6 daha yüksek ısı kaybı 
 
• Egzoz kaybı: 
 Egzoz sıcaklığının 20 K yükseltilmesi % 1.2 daha yüksek egzoz kayıplarına karşı gelir 
• Yansıma kayıpları: 
 Her 10 Kelvin kazan sıcaklığı yükseltilmesi yansıma kayıplarını % 0.25 yükseltir 
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• Dağıtım kayıpları: 
Boru ağındaki ortalama su sıcaklığının her 10 K yükseltilmesi % 1.5 dağıtım kaybı yükselmesine 
neden olur 

 
• Pencere ayarı (pencerenin açılmaı): 
 Kullanıcıya bağlı ısı kayıpları 
 
Tarif edilen kayıp faktörleri ile hidrolik balans sayesinde komple ısı üretici sistem ve ısı dağıtım sistemi 
dahil yaklaşık % 5 ile 15 arasında bir enerji tasarruf potansiyeli mümkündür. 
 
8.2.3 Yükseltilmiş sirkülasyon pompası hacimsel debisi 
 
Balansı yapılmamış dağıtım ağında, hacimsel debinin (sıcak su) yükseltilmesi (eksikleri gidermek için), 
devir daim pompası enerji ihtiyacını yükseltir. 
Hesap edilmiş bir anma basınç kaybı ve hacimsel debinin yarısı kadar azaltılması ile tahrik enerjisinde 
% 10 ile 20 arasında bir tasarruf yapmak mümkündür. 
 
8.2.4 Not: 
 
Hidrolik balans için yapılan masraflar, genel olarak bakıldığında, ek bir finansal yük anlamına 
gelmemektedir. Yapılan gerekli yatırımlar, kendini, sistem işletme masrafları üzerinden, çabuk amorti 
edecektir. Ek olarak CO2 emisyonu düşümüne de katkıda bulunulmaktadır. 
 
Stuttgart Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre Almanya’ daki mevcut sirkülasyon 
pompalarının ortalama 3 misli büyük seçildiği ortaya çıkmıştır. 
 
Araştırmada yer almayan tahminlere göre kalorifer sisteminde yapılacak tadilat sonucunda hidrolik 
balans ve elektronik kontrollü sirkülasyon pompası kullanarak pompa enerji tüketiminin % 40 
düşürülebileceği ortaya çıkmıştır. 
 
 
8.3 Örnek projelerdeki enerji tasarrufları 
 
Örnek: Frekans kontrollür pompa ile enerji tasarrufu potansiyeli 
 
20 kW ısı ihtiyacı olan bir dubleks villanın ısı dağıtımı için yaklaşık 50 W bir pompa gücüne ihtiyacı 
vardır. Eğer 90 W bir pompa kullanılırsa, 40 W daha fazla güç kullanılmış olur. Senede 6000 saat 
çalışan bir sistemde 240 kWh fazla enerji kullanılır, bu da, elektrik kWh fiyatını 0.25 DM alırsak, 60,- 
DM daha fazla gider demektir.  
 
Almanya’ da bulunan 20 milyon sirkülasyon pompası ile bu aşağıda gösterilen enerji potansiyeli 
demektir: 
 
• Elektrik tahrik enerjisi: 2.2 milyar kWh/sene 
 
• CO2 emisyonu: 1.32 milyon t/sene 
 
 
 
 
9. SONUÇ 
 
Binalardaki boru tesisatlarının hidrolik balansının, ekonomik ve ekolojik bir gereklilik olduğu 
görülmektedir. 70’ li yılların başında enerji kaynaklarının azalması ve dolayısıyla da pahalanması 
(petrol krizi), Avrupa’ da kalorifer sistemlerinin ve kullanım suyu sistemlerinin işletiminde enerji 
tasarrufu taleplerine yönelik talimatların çıkmasına yol açmıştır. Bu talimat ve bunu takip eden kalorifer 
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sistemleri talimatları ve bunların neticesinde ortaya çıkan kullanıma bağlı ısı gider hesaplaması, 
hidrolik balansın ekonomik ve konforlu yapılması için, yeni talepleri beraberinde getirmiştir. Sonuç, 
ısıtma sistemlerindeki hacimsel debiyi tüketiciye uygun düzenleyen yeni armatürler ve kontrol 
organlarının geliştirilmesidir. 
 
Doğru yapılmış bir hidrolik dengeleme ile ısıtma /soğutma sisteminin düşük maliyetli ve enerjiden 
tasarruf ederek çalışması garanti edilebilir. Bu sayede asgari debilerle sistem yeterli beslenebilir. 
Radyatörlerin yeknesak ısı transferi, vanaların ve kontrol organlarının sessiz çalışması ile ikamet 
konforu güvence altına alınabilir. 
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ÖZET 
 
Eğitimsiz kişilerin kullanımı için tasarlanmış olan sabit-boru hortum sisteminin bir elemanı olan EN 
671-1’e uygun yangın dolapları ile yangına başlangıç aşamasında yapılan müdahalede başarılı 
olunabilmesi için gerekli olan dizayn debi değerinin sağlanması ve diğer taraftan da eğitimsiz 
kullanıcıları zorlamayacak veya yaralanmalara sebep olmayacak dizayn basınç değerlerine dikkat 
edilmesi gerekmektedir. Sabit boru-hortum sistemi dizaynı yapılırken çoğunlukla hortumun sabit boru 
tesisatına bağlantı noktaları göz önüne alınmakta, akış esnasında hortum içerisinde meydana gelecek 
basınç kayıpları dikkate alınmamaktadır. Bu çalışmada, dolaptaki hortum içerisinde meydana gelen 
basınç kayıplarının sistem dizayn debi ve basınç değerleri üzerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla 
çeşitli yöntemler kullanılarak hesapla bulunan değerler, bu amaç için kurulan deney tesisatı 
kullanılarak elde edilen deneysel sonuçlarla karşılaştırılmış ve eğitimsiz kişilerin kullanımına yönelik 
tasarlanan sabit-boru hortum sistemi dizaynı ile ilgili görüşler belirtilmiştir. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Sulu söndürme sistemlerinin bir bölümü olan sabit-boru hortum sistemi, valfler, hortum bağlantıları ve 
yangına müdahale için sprey veya demet halinde yangına suyu püskürtecek lanslar (yakınsak 
elemanlar) ve diğer bağlantı elemanlarından meydana gelmektedir. Bu sistem ile güvenilir bir su 
kaynağından sağlanan basınçlı su manual olarak yangına müdahale etmek için kullanılır. Bu sistemler, 
yapı içerisinde yer alan sprinkler sistemi gibi otomatik yangın söndürme sistemlerine alternatif olmayıp 
aksine otomatik söndürme sistemlerini tamamlayıcı sistemler olarak hizmet vermektedir. 
 
Sabit-boru hortum sistemleri kullanıcıların eğitimli veya eğitimsiz kişiler olmasına göre 
sınıflandırılmaktadır. Eğitimli personel veya itfaiye personelinin kullanımı için dizayn edilen sabit-boru 
hortum sistemlerinin boyutları, dolayısıyla dizayn debi ve basınç değerleri, eğitimsiz kişilerin kullanımı 
için tasarlanan sabit-boru hortum sistemlerine göre çok daha büyük olmaktadır. 
 
Amerika da yayınlanan NFPA 14, “Standard for the Installation of Standpipe, Private Hydrant, and 
Hose Systems” (Sabit boru, Özel Hidrant ve Hortum Sistemlerinin Tesisi için Standart) [1] ‘e göre 
birinci sınıf sistem olarak adlandırılan eğitilmiş personel ve itfaiye personelinin kullanımı için 
tasarlanan sistemde hortum bağlantı ağzı çapı 2½”, dizayn debisi 1900 l/dak ve akış halindeki basınç 
değeri en uzak hortum bağlantı ağzında 690 kPa alınmaktadır. Yine aynı kodda, eğitimsiz kişilerin 
kullanımı için tasarlanan sistem ikinci sınıf sistem olarak adlandırılmakta ve bu sistemin hortum 
bağlantı boyutu 1½”, dizayn debisi 380 l/dak ve akış halinde en uzak hortum bağlantısında 450 kPa 
basınç istenmektedir. İkinci sınıf sistemlerde, yangın riskinin düşük olduğu yerlerde otoritenin izni ile 1” 
çapında hortum bağlantısı kullanılmasına izin verilmektedir. Avrupa ülkelerinde ise eğitimsiz kişilerin 
kullanımı için dizayn edilen sabit-boru hortum sisteminde, hortum bağlantı boyutu olarak 1” 
kullanılmaktadır. Eğitimsiz kişilerin kullanımı için tasarlanacak olan sabit-boru hortum sistemine 
bağlanması istenen yangın dolap özellikleri ise EN 671-1 nolu standartta [2] verilmektedir. EN 671-1 
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nolu standartta bu tür sistemlerde kullanılacak olan yuvarlak yarı sert hortum çapı olarak 19mm, 
25mm, ve 33mm kullanılabileceği  ve hortum uzunluğunun en fazla 30m olabileceği belirtilmektedir. 
Hortum ucunda yer alan lans çapları ise 4 ila 12 mm arasında değişmektedir.  
 
Eğitimsiz kişilerin kullanımı için tasarlanmış olan sabit-boru hortum sisteminin bir elemanı olan EN 
671-1’e uygun yangın dolapları ile yangına başlangıç aşamasında müdahale edilmektedir. Özellikle, 
başlangıç aşamasında müdahale edilen yangınları söndürmek oldukça kolay olup büyük olasılıkla 
yangın büyümeden kontrol altına alınabilmektedir. Bu tür sistemler ile yangına çabuk ve kolay 
müdahaleyi sağlayabilmek oldukça önemlidir. EN 671-1 standardı ile tanımlanan yangın dolapları bu 
özellikte olup, içerisinde yer alan yuvarlak yarı sert hortum vasıtasıyla, lans girişinde sürekli olarak 
basınçlı halde su bulundurma imkanı vardır. Yangına müdahale etmek gerektiği takdirde 20m veya 
30m uzunluğunda tambura sarılı hortumun tamamını açmadan sadece ihtiyaç duyulan kadar hortumu 
çekmek suretiyle yangına çabuk ve kolay müdahale imkanı bulunmaktadır. Tabiki bu sistem ile 
yangına yapılan müdahalede başarılı olunabilmesi için gerekli olan dizayn debi değerinin sağlanması 
ve diğer taraftan da eğitimsiz kullanıcıları zorlamayacak veya yaralanmalara sebep olmayacak dizayn 
basınç değerlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. 
 
Kodlara bakıldığında sabit-boru hortum sistemlerinin dizaynında su debisinin ve akış esnasındaki 
basıncın iki önemli kriter olduğu görülür. EN 671-1 ‘e uygun yangın dolaplarının kullanıldığı sabit boru 
sistemleri için dizayn debi değerleri ve akış halindeki basınç değerleri ülkelerin yönetmeliklerinde ve 
kodlarda belirtilmektedir. Bu tip sistemlerde genel yaklaşım debi için 100 l/dak dır. Akış halindeki 
basınç değerleri ise  400-450 kPa arasında alınmakta ve akış esnasındaki basınç değeri, sistemin 
hortum bağlantı noktasında  tanımlanmaktadır.[3]  
 
Hortumların ucunda yer alan ve sabit-boru tesisatından gelen su akışını hızlandıran, yönlendirerek 
yangına müdahaleyi gerçekleştiren cihaz lans dır. Dolayısıyla sistemin kullanımında kullanıcıya 
gelecek kuvvetler, yani lansı tutan kişiye gelecek kuvvetler lansdan akan debi ve lans girişindeki 
basınç değerlerine bağlı olarak değişecektir. Ayrıca yangına müdahale için gerekli su debisi de lans 
girişindeki basınca göre değişecektir. Sabit boru-hortum sistemi dizaynı yapılırken çoğunlukla 
hortumun sabit boru tesisatına bağlantı noktaları göz önüne alınmakta, akış esnasında hortum 
içerisinde meydana gelecek basınç kayıpları dikkate alınmamaktadır. Eğitimsiz kişilerin kullanımı için 
tasarlanan ve EN 671-1 standardına uygun yangın dolaplarının kullanıldığı sabit-boru hortum 
sistemlerinde, yangın dolabı içerisinde kullanılan hortum çapının çok küçük olması (1”) sebebiyle akış 
esnasında hortum içerisinde meydana gelebilecek basınç kayıpları oldukça önem kazanmaktadır. Bu 
duruma dikkat edilmediği takdirde, başlangıç aşamasındaki yangınları söndürmede oldukça etkili olan 
bu tip sabit-boru hortum sistemine bağlantılı olan, hortum ucundaki lanstan yangına müdahale için 
yeterli miktarda su akışı sağlanamayacaktır. 
 
Bu çalışmada, EN 671-1 standardına uygun yangın dolaplarının kullanıldığı sabit-boru hortum 
sistemlerinde, dolaptaki hortum içerisinde meydana gelen basınç kayıplarının sistem dizayn debi ve 
basınç değerleri üzerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla çeşitli yöntemler kullanılarak hesapla bulunan 
değerler, bu amaç için kurulan deney tesisatı kullanılarak elde edilen deneysel sonuçlarla 
karşılaştırılmış ve eğitimsiz kişilerin kullanımına yönelik tasarlanan sabit-boru hortum sistemi dizaynı 
ile ilgili görüşler belirtilmiştir. 
 
 
 
 
2. AKIŞ ESNASINDA YÜK KAYBI HESABI 
 
Bilindiği gibi suyun akışı esnasındaki kayıplar, suyun akmakta olduğu boru (hortum) cidarları ile 
arasındaki sürtünmenin, kendi katmanları arasındaki sıçramanın oluşturduğu kayıplar, ve ayrılmaların 
sebep olduğu kayıplardır. Boru içindeki akışta meydana gelen sürtünme kayıpları akış esnasındaki 
basınç düşümünün büyük bir kısmını meydana getirir ve sürekli yük kaybı adını alır. Diğer kayıplar ise 
yersel kayıp olarak adlandırılır ve sürekli kayıpları ile karşılaştırıldığında, yangın devrelerinde daha 
küçüktür. 
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Sabit-boru hortum sistemlerinde, yangına müdahale için belli bir debi ve basınçta su temin edilmesi 
gerekmektedir. Bu suyun temin edilmesinde sadece sabit boru tesisatında meydana gelen kayıplar 
değil aynı zamanda sabit boru sistemine bağlanan hortum içerisinde meydana gelen kayıpların da 
belirlenmesi gerekir ki hortum ucunda bulunan lans çıkışında istenilen akış şartları sağlanabilsin. 
 
Bu çalışmada hortum içerisinde meydana gelecek yük kayıplarının hesaplanmasında Hazen Williams 
ve Darcy Weisbach yöntemleri kullanılmıştır.  
 
 
2.1 Hazen-Williams Yöntemi 
 
Yangına müdahale için dizayn edilen sabit-boru hortum sistemlerinin dizaynında, sabit-borulardaki 
basınç kayıplarının hesabı için Hazen Williams yöntemi çok kullanılmaktadır. [4] Hazen Williams 
bağıntısında yersel kayıplar eşdeğer boru uzunluğu olarak tanımlanmakta ve bulunan değer düz boru 
uzunluğuna eklenerek sistemde meydana gelecek sürekli ve yersel kayıpların tamamı hesap 
edilmektedir. 
 
Hazen-Williams bağıntısı: 

7
87.485.1

85.1

1006.6 ×=
DC

QP  (1) 

Burada, 
P  : bir metre boru boyu için basınç kaybı ( kPa/m), 
Q  : debi (l/dak), 
D : boru iç çapı (mm), 
C : Hazen-Williams katsayısı (-)  

 
dır. Hazen Williams katsayısı boru malzemesine bağlı boyutsuz bir sayı olup plastik malzemeli borular 
için değeri 150 dir. [4] 
 
 
2.2 Darcy-Weisbach Yöntemi 
 
Kayıp hesaplanmasında kullanılan klasik yöntemlerden biri de Darcy Weisbach yöntemidir. Darcy 
bağıntısında akış sırasında meydana gelen sürekli kayıplar, boru uzunluğuna, boru çapına, akış hızına 
ve borunun pürüzlülüğüne bağlı olarak aşağıdaki şekilde ifade edilir. [5] 
 

g
V

D
Lhs 2

2

λ=  (2) 

Burada; 
hs  : sürekli yük kaybı (mSS),  
λ  : kayıp katsayısı (-), 
L : boru uzunluğu (m), 
D  : boru iç çapı (m), 
V  : boru içindeki akış hızı (m/s), 
g  : yerçekimi ivmesi ( m/s2) 

dir. 
 
λ  kayıp katsayısı boruların pürüzlüğü ile orantılı bir katsayıdır ve pürüzlü borularda; borunun bağıl 
pürüzlülüğü ( ) ile borunun pürüz yüksekliğine (k) bağlı olarak tespit edilir. Kayıp katsayısının tespiti 
için Moody eğrileri adını verdiğimiz eğrilerin oluşturduğu grafiklerden yararlanılır. Bunun yanında çeşitli 
firmaların kataloglarında bu firmalar tarafından üretilen boruların kayıp katsayıları ile ilgili deneysel 
verilere dayanan bağıntılara yer verilmektedir. 

ε
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Bu çalışmada, yapılan hesaplamalarda kayıp katsayısı iki yöntemle tespit edilerek kullanılmıştır. İlk 
olarak kauçuk hortumun pürüzlülüğü dikkate alınarak Moody Eğrileri kullanılmış, ikinci yöntem de ise 
Bridgestone firmasının hortum kataloğunda [6] yeralan hesaplama yöntemi kullanılarak λ  kayıp 
katsayısı tayin edilmiştir.  
 
Darcy Weisbach yönteminde yersel kayıpların hesabı ise, deneysel bulgularla elde edilmiş bir ky  
yersel kayıp katsayısı kullanılarak aşağıdaki bağıntı ile hesaplanmaktadır. 
 

g
Vkh yy 2

2

=  (3) 

Burada, 
hy  : yersel kayıplar (mSS), 
V  : su hızı (m/s) 

dır. 
 
 
 
 
3. DENEY TESİSATI VE DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
Sabit-boru tesisatına bağlı yangın dolaplarının hortumlarında da göz ardı edilemez basınç kayıpları 
meydana gelmektedir. Bu kayıplar hortum ucundaki lansın girişinde sağlanması gereken basınç 
değerini önemli ölçüde etkiler ve sistemin dizaynında önemli rol oynar. 
 
Yangın dolabı hortumunda meydana gelen basınç kayıpları daha önce açıklanan yöntemlerle 
hesaplanabilir. Bu deneysel çalışmanın amacı, gerçekte bir yangın hortumunda oluşan kayıpların 
teorik olarak hesaplanan kayıp değerleri ile ne derece uyum gösterdiğinin saptanması ve bu kayıpların 
sabit-boru hortum sistemlerinin dizaynına olan etkisinin değerlendirilmesidir. 
 
Deneysel çalışma için EN 671-1 standardına uygun özellikte 20m uzunluğunda, 1” hortumlu, en 
yüksek çalışma basıncı 12 bar olan bir yangın dolabı kullanılmıştır. Hortum ucunda bulunan lans 
10mm çaplıdır. Deney tesisatı şeması (Şekil-1) de verilmiştir. Deneyler, üç farklı hal olan hortumun 
hortum makarasına tam sarılı, yarı-sarılı ve tam açık halleri için tekrarlanmıştır. Elde edilen deneysel 
sonuçlar ile yapılan teorik hesapların karşılaştırılması yapılmıştır. 

 
Şekil 1. Deney Tesisatı  

 
Su deposundan alınan su pompa ile basınçlandırılarak sayaç içerisinden geçirilir. Sayaçdan geçen su 
miktarı belli bir zaman (en az 60s) kronometre ile tutulmak suretiyle ölçülür ve debi bulunur. Deney 
şemasında gösterildiği gibi hortumun girişine ve çıkışına yerleştirilen manometreler ile hortum giriş ve 
çıkışında akış halindeki basınç değerleri ölçülerek akış sırasında meydana gelen kayıplar tespit 
edilmiştir. Basınç prizleri standartlara uygun olarak hazırlanmış ve tam gelişmiş akım şartlarının 
oluşacağı mesafeler göz önüne alınarak  yerleştirilmiştir. 
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Deneyler esnasında hortum içerisinde meydana gelecek kayıplar ilk olarak 25 l/dak debi değeri için 
ölçülmüş ve daha sonra her seferinde debi değeri yaklaşık olarak 25 l/dak arttırılarak 100 l/dak debi 
değerinin üzerine çıkılana kadar ölçümler tekrarlanmıştır. 
 
Hortumda meydana gelen kayıpların hesapları Hazen-Willliams Yöntemi ve Darcy-Weiscbah Yöntemi 
kullanarak yapılmıştır. Darcy formülünün uygulanmasında λ  kayıp katsayısının tayini için iki farklı yol 
izlenmiştir. İlk olarak kauçuk hortumun pürüzlülüğüne göre Moody Eğrileri yardımı ile, ikinci yöntem 
olarak da Bridgestone firmasının hortum kataloğunda yer alan hesaplama yöntemi ile λ  kayıp 
katsayısı tayin edilmiştir.  
 
 
 
 
4. DENEY SONUÇLARI İLE HESAPLA BULUNAN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Hortumun makaraya tam sarılı, yarı sarılı ve tam açık olması durumları için yük kayıplarının 
hesaplanmasında kullanılan Hazen Williams yöntemi ve Darcy Weisbach yöntemi ile elde edilen 
sonuçlar ve deneysel sonuçlar (Şekil-2), (Şekil-3) ve (Şekil-4)’de gösterilmiştir. Bu grafiklerde ∆Pexp 
deneysel sonuçları, ∆PK firma kataloglarından alınan sürtünme kayıp katsayısı kullanılarak elde edilen 
hesaplama sonuçlarını, ∆PMoody Moody diyagramları kullanılarak elde edilen sonuçları, ∆PH-W Hazen 
Williams yöntemi ile edilen sonuçları göstermektedir. 
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Şekil 2. Hortumun makaraya tam sarılı hali için ölçülen ve hesaplanan yük kayıpları 



  _____________________________________  6 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

0

50

100

150

200

250

0 25 50 75 100 125

Debi (l/dak)

B
as
ın

ç 
ka

yb
ı (

kP
a)

DPexp
DPK
DPMoody
DPH-W

 
Şekil 3. Hortumun makaraya yarı sarılı hali için ölçülen ve hesaplanan yük kayıpları 
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Şekil 4. Hortumun tam açık hali için ölçülen ve hesaplanan yük kayıpları 
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Şekil 5. 100 l/dak debide her üç sarılma hali için yük kayıpları 
 
Deneysel olarak ölçülen basınç kayıpları değerlerinden hareketle hesaplanan deneysel kayıp katsayısı 
λ  değerleri ile Moody diyagramı ve firma katoloğundan alınan kayıp katsayı değerlerinin 
karşılaştırılması ise yine her üç hal için sırasıyla (Şekil-6), (Şekil-7), (Şekil-8) de gösterilmiştir. 
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Şekil 6. Tam sarılı hal için kayıp katsayıları 
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Şekil 7. Yarı sarılı hal için kayıp katsayıları 
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Şekil 8. Tam açık hal için kayıp katsayıları 
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Hortum içerisinde meydana gelen kayıpların, hesaplanan değerleri ile deneylerden elde edilen 
kayıplar karşılaştırıldığında, ((Şekil-2), (Şekil-3) ve (Şekil-4)) deneysel çalışmalara en iyi uyumun 
Bridgestone firmasının ürün kataloglarından yararlanılarak bulunan kayıp katsayılarının Darcy 
Weisbach bağıntısında kullanılması ile elde edilen değerler olduğu görülmektedir. (Şekil-2), (Şekil-3) 
ve (Şekil-4)‘e bakılırsa, her üç hal içinde deneysel eğriler ile kayıp katsayısının katalog değerlerinin 
kullanıldığı teorik eğrilerin hemen hemen aynı sonuçları verdiği görülmektedir. Bu yöntem ile yangın 
dolapları hortumu içerisinde meydana gelecek kayıpları çok iyi bir şekilde tahmin etmek mümkün 
olmaktadır.  Hazen-Williams yöntemi ve Moody eğrilerinin kullanılması halinde ise hesaplanan basınç 
kaybı değerlerinin, deneysel olarak ölçülen değerlerin çok daha altında kaldığı ve gerçek haldeki 
kayıpları yansıtmadığı görülmektedir. 
 
Benzer olarak (λ ) kayıp katsayısının, Bridgestone kataloğundan yararanılarak bulunan değerlerin, 
Moody eğrilerinden bulunan değerlerin ve deneysel sonuçlardan hesaplanan değerlerin her üç hal için 
karşılaştırılması ise (Şekil-6), (Şekil-7) ve (Şekil-8) de görülmektedir. Çalışılan bölgelerde Re sayısı 
15000 ila 70000 arasında değişmektedir. Moody eğrileri kullanılarak bulunan kayıp katsayılarının, 
gerçek kayıp katsayı değerlerinden daha küçük olduğu açıkça görülmektedir. Üretici firma 
kataloğundan hesaplanan kayıp katsayıları ise deneysel kayıp katsayılarına daha yakındır. Hatta debi 
arttıkça deneysel kayıp katsayı değerlerine daha da yakınlaşma sağlanmaktadır. Bu durum ise 
özellikle küçük debilerde yapılan okuma hatalarının yüksek debilerdeki okuma hatalarına göre daha 
fazla olmasından kaynaklanabilir. Deneysel sonuçlardaki ölçme hatalarını göz önüne almak üzere 
belirsizlik analizi de yapılmıştır. Bu analiz sonucunda kayıp katsayısının hesabında özellikle hortum  iç 
çapının hassas olarak belirlenmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla hortum iç çapı bir çok kesitten 
ölçülerek ortalaması alınmış ve ayrıca bir parça hortum su ile doldurulup hacmi ölçülerek iç çapın 
hesabı yoluna gidilmiştir.  
 
Yukarda deneysel çalışmalar sırasında ölçümü yapılan değerlerden yararlanmak suretiyle 100 l/dak 
debi değeri üzerindeki debilerde meydana gelecek olan basınç kayıplarını hesaplamak için kexp olarak 
tanımlanabilecek bir deneysel sabit elde etmek mümkündür. Basınç kayıpları debinin karesi ile orantılı 
olduğundan; kexp değeri aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 
 

 2exp Q
∆Pk =  

( ) 







2l/dak

kPa
 (4) 

 
Deney koşulları ve okuma hatası ihtimali göz önünde tutulduğunda % 2 ‘lik  bir sapmanın doğal olduğu 
düşünülebilir. kexp değerlerinin debi ile değişimi, oluşacak ortalama değerden % 2 ‘lik sapmalar 
halindeki hata bandı ve ortalama k değerleri (Şekil-9), (Şekil-10) ve (Şekil-11) de verilmiştir. 
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Şekil 9. Tam sarılı halde kexp sabitinin debi ile değişimi 
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Şekil 10. Yarı sarılı halde kexp sabitinin debi ile değişimi 
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Şekil 11. Tam açık halde kexp sabitinin debi ile değişimi 

 
Hortumun makaraya tam sarılı, yarı sarılı ve açık halleri için ortama kexp değerleri sırasıyla 171,44, 
167,42 ve 163.76 [kPa/(l/dak)2] dir. Bu değerlerden anlaşılacağı üzere beklendiği gibi en fazla kayıp 
hortumun makaraya tam sarılı halinde meydana gelmektedir. Bunun sebebi, hortum sarılı konumda 
iken içersindeki akış sırasındaki yersel kayıpların , açık konumda olması halindekine yersel 
kayıplardan daha fazla olmasıdır. Bu durumun meydana getirdiği sınır tabaka ayrılmaları akışkanın 
enerjisini düşürür ve daha fazla kayba sebep olur. Bu konuda daha ileri akademik çalışmaların 
yapılması  planlanmaktadır.  
 
Lans girişindeki basıncın artması ile lansa gelen kuvvet de artacaktır. Sağlıklı kişilerin 
uygulayabileceği 200 N değeri dikkate alındığında, bu değer 100 l/dak debi için lans girişindeki basınç 
yaklaşık 550 kPa değerine ulaşıldığı anda meydana gelmektedir. 20 m uzunluğunda meydana 
gelebilecek yaklaşık 200kPa basınç kaybı dikkate alındığında sabit-boru hortum sisteminin, hortum 
bağlantı noktasında akış halindeki en fazla 750 kPa lik basınç değeri hortumun yangına müdahalede 
zorluk yaratmadan kullanılabileceğini göstermektedir. 
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5. SONUÇ 
 
Yapılan deneylerde eğitimsiz kişilerin kullanımına yönelik tasarlanan sabit-boru hortum tesisatlarının 
hortum bölümünde akış esnasında meydana gelen kayıpların önemsenmeyecek mertebelerde olduğu 
ortaya konulmuştur. Bu kayıpların büyük bir kısmını hortum içerisindeki sürekli kayıplar meydana 
getirmekte, yangın dolabı hortum bağlantılarının oluşturduğu yersel kayıplar sürekli kayıplar yanında 
çok küçük kalmaktadır. Bu sebeple sabit-boru hortum sisteminin yangın dolapları bölümünde meydana 
gelen kayıpları etkileyen en önemli faktör  yangın dolabı içerisindeki hortum uzunluğu olmaktadır. 
 
Yapılan deneylerde beklendiği üzere basınç kayıplarının hortumun tam kapalı olması durumunda daha 
fazla olduğu görülmüştür. Kayıpların hesaplanmasında uygulanan teorik yöntemlerden elde edilen 
sonuçlar ile deney sonuçları karşılaştırıldığında Hazen Williams yöntemi ve Moody eğrilerinin 
kullanıldığı yöntem, kayıpları gerçek değerinin çok altında tahmin etmiş, ürün katologlarından alınan 
sürtünme kayıp katsayıları ile Darcy Weisbach yönteminin kullanılması neticesi elde edilen sonuçlar 
deney sonuçlarına oldukça iyi uyum göstermiştir. 
 
Deneysel sonuçlar kullanılarak,  EN 671-1 standardına uygun yangın dolap hortumlarında, hortumun 
makaraya tam sarılı, yarı sarılı ve açık halleri için akış esnasında kayıpların hesaplanabileceği 
ortalama k değerleri tespit edilmiştir. Deneysel verilere dayanan bu sabitler ile her üç hal içinde hortum 
içerisinde meydana gelebilecek kayıplar büyük bir doğruluk ile kullanılabilir.  
 
Özellikle yangına başlangıç aşamasında müdahalenin önemli olduğu düşünüldüğünde bu 
sistemlerden yangına müdahale için gerekli debiyi almak oldukça önemlidir. Tabi bu durumda dizayn 
debisi yanında sistemin kullanımının akış esnasında yaratacağı kuvvet ile eğitimsiz kişilere sorun 
yaratmaması da sağlanmalıdır. EN 671-1 standardına uygun özellikte yangın dolabının kullanıldığı  bu 
çalışmada hortum ucunda yer alan lans, bu standartta  belirtilen lanslar arsında en büyük delikli olan 
lanslardan biridir. Bu sistemlerden yararlanarak başlangıç aşamasında yangına etkin müdahaleyi 
yapabilmek için deneysel çalışmalar ile ortaya konulan yaklaşık 200 kPa basınç kaybı değeri göz 
önünde bulundurulmalıdır. Çünkü, istenilen debide su alınabilmesi için lans girişinde arzu edilen 
basınç değerini sağlamak gerekir. Bu durum sağlanırken, lansın rahat kullanılabileceği üst basınç 
sınırına dikkat edilmelidir. Sağlıklı insanların rahatlıkla uygulayabilecekleri kuvvet olan değer yaklaşık 
200 N dur. Yine burada yapılan hesaplamalarda 100 l/dak debi için lans girişindeki basıncın 550 kPa 
değerini aşması ile 200 N kuvvetin üzerine çıkılmaktadır. Yani lans girişinde 550 kPa değeri rahatlıkla 
sistemin kullanılabileceği bir değerdir. Bu da 20 m uzunluğunda ki bir hortumda hortumun sabit boru 
tesisatına bağlantı noktasında basıncın 750 kPa , 30m lik hortum için yaklaşık 850 kPa 
uygulanabilecek bir basınç değeri olarak ortaya çıkmaktadır. 
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SU DARBESİ PROJELENDİRME HATALARI 
 
 
Levent KAVURMACIOĞLU 
Haluk KARADOĞAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Pompalama sistemlerde elektrik kesilmesi, pompa ve vana manevraları gibi nedenlerle  oluşan su 
darbeleri büyük zararlara yol açabilmektedir.  
  
 Tasarım aşamasında bu tehlikenin de göz önüne alınarak hesap yapılması ve gerekli önlemlerin 
alınması önemlidir.  
 
 Su darbelerini önlemek amacıyla hava kazanı ve /veya tek  yönlü denge bacası,kontrollü vanalar, tek 
yönlü vanalar en çok kullanılan yöntemlerdir. 
 
Pompalama sisteminin karakteristiklerine göre bunların boyutlarının ve hat üzerinde yerleştirilecekleri 
yerlerin doğru olarak belirlenmesi, görevlerini tam anlamıyla yapabilmeleri açısından gerekmektedir. 
 
Bu çalışmada, pompalama sistemi tasarımında son yıllarda rastlanan su darbesi projelendirme 
hatalarından  

• Gereksiz kazan 
• Aşırı büyük kazan hacmi 
• Aşırı yük kaybı 
• Aşırı emniyet 
• Yetersiz regülasyon vanası 

gibi bazıları tartışılmaya çalışılmıştır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Pompalama sistemlerinde özellikle elektrik kesilmelerinde ve duruş/kalkışlar sırasında momentum 
değişimi sonucu ortaya çıkan su darbelerine karşı önlem alınmadığı durumlarda işletmecileri bekleyen 
ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. 
Özellikle boru patlaması, kompansatör yırtılması, beton kütlelerin bağlantılarının kopması gibi sonuçlar 
doğuran su darbeleri tasarım aşamasında düşünülmek ve her yeni boru hattının tasarımından sonra 
bir hidrolik analiz ve su darbesi kontrolü yapılmak durumundadır. 
Yurdumuzda, yakın yıllarda tamamlanmış ve yeni sayılan boru hatlarında daha ilk devreye alma 
sırasında ortaya çıkan darbe sonucu zarar/arıza durumlarına rastlanmaktadır.  
Su darbesi analizi için en çok kullanılan yöntemler ve eksiklikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• “Parmakyan” abakları kullanmak limitlerinin yetersiz kalması nedeni ile artık düşünülmemelidir 
[1], 

• “Ruus” yöntemi[2] çok emniyetli olup pratik bulunmamaktadır, 
• Bilgisayarları kullanmak varken grafik çözümlemelerle ayrıntılı sınır şartlarını çizmek pratik 

olmamaktadır, 
• Regülasyon vanaları her geometride çözüm olamamakta, özellikle negatif darbe ve hat 

profilinin dış bükey olması durumlarında sorun yaratmaktadır, 
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2. SON YILLARDA RASTLANAN BAZI HATALAR 
 
Rastlanan bazı projelerde su darbesi analizinin yeterince yapılmamış olduğu ve fakat sorun ortaya 
çıktıktan sonra ( yani bir patlama ortaya çıktıktan sonra) çözüm aranma yoluna gidilmekte , bu durum 
da proje maliyeti açısından istenmeyen ve fakat daha pahalı çözümleri doğurmaktadır. 
 
Olaylardan bir sonuç çıkarabilmek için rastlanan bazı örnekler aşağıda aynı formatta sıralanmıştır: 
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2.1. Terkos-İkitelli Hattı 
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Problem: 
Hat kısmi yükte çalışırken elektrik kesilmesi ardından pompa istasyonu içindeki kauçuk 
kompansatörlerin patlaması sonucu pompaların kısmen su altında kalması nedeniyle Terkos-
Kağıthane arasındaki profili şekil . de görülen ham su hattında su darbelerini önlemek amacı ile 
kullanılan regülasyon vanalarının etkinliğini araştırmak ve daha uygun çözüm önerileri hazırlamak. 
 
Geometri:  
Terkos gölünden değişken seviyelerde (-1 m , +4 m)  alınan hamsu pompa istasyonuna yerleştirilen 5 
adet pompa ile, 5920 m uzunluğunda bir adet Φ2200 mm çapındaki çelik boru ile, taban kotu 137.6 m 
olan denge bacasına basılmaktadır. Denge bacasında en büyük su kotu 153.5 m dir.  
 
Akış şartları: 
Pompaların her birinin dönme hızı 990 d/d, basma yüksekliği 150 m ve debisi 1.57 m3 / s (5652 m3 /h) 
olup toplam debi 7.85 m3/s  (28260 m3 /h)  dir.  Boru hattındaki toplam yük kaybı bu debi için  10 mSS 
dur. 
 
Hatalı çözüm: 
Pompa çıkışında basınç regülasyon vanaları kullanarak su darbesinin önlenmesi. Yapılan 
hesaplamalarda mevcut regülasyon vanalarının, mevcut bağlantı şekilleri ile mevcut açma/kapama 
karakteristikleri ile su darbelerini önlemediği görülmüştür. 
 
Önerilen çözüm: 
Mevcut regülasyon vanalarına ek olarak hattın beşinci kilometresinde bulunan boru alt kotu 121.96 m 
olan tepe noktasına 2.5 m çapında ve 1.5 m yüksekliğinde  bir adet tek yönlü denge bacası konulması. 
Su darbesine karşı alınan bu önlem ile, pozitif darbeye karşı mevcut regülasyon vanaları işlev 
görecek, negatif darbeye (kolon kopması) karşı ise tek yönlü denge bacası engel olacaktır. 
 
Kaynak: 
“Terkos – Kağıthane Hattı Su Darbesi Analizi”, İ.T.Ü. Geliştirme Vakfı AR-GE İşletmesi, Proje No : 
2000/243 
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2.2. Melen Hattı 
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Problem: 
Melen pompa istasyonu emme ve basma boru hattında su darbesi analizi ve uygulanmakta olan 
projenin  su darbesi açısından incelenmesi. 
 
Geometri: 
Emme Hattı : Boru 397 m uzunluğundadır ve çapı 2500 mm dir.  Emme hattı üzerinde pompa girişi 
hemen önünde 5 m çapında bir denge bacası bulunmaktadır.  
Basma Hattı : Boru hattı 1774 m uzunluğundadır ve boru çapı 2500 mm dir.  
Sistemin toplam debisi 6 adet pompanın aynı anda çalışması ile oluşmaktadır. 
Akış şartları: 
Sistemin toplam debisi 10.2 m3/s dir.  Pompa basma yüksekliği 196 m dir ve pompa çıkışında her biri 
120 m3 hacminde iki adet hava kazanı bulunmaktadır.  
 
Hatalı çözüm: 
Seçilen hava kazanı toplam hacmi gerekenden çok fazladır. Oldukça emniyetli bir seçim yapılmıştır ve 
ek maliyet gerekmektedir. 
 
Önerilen çözüm: 
Boru hattının 1250 m uzaklığındaki tepe noktasına tek yönlü bir denge bacası koyularak çok daha 
küçük hacimli bir hava kazanı ile yeterli önlem alınabilir. Denge bacası içerisindeki suyun max. ve 
minimum yükseklikleri sırasıyla 5.4 m ve 3.9 m dir.  
 
 
 
Kaynak: 
“Melen ve Cumhuriyet Pompalama Sistemleri Su Darbesi Kontrolü ve Kaplin Analizi”, İ.T.Ü. Geliştirme 
Vakfı AR-GE İşletmesi, Proje No : 02/05/026MAK/243 
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2.3 Cumhuriyet Hattı 
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Problem: 
Cumhuriyet pompa istasyonu emme ve basma boru hattında su darbesi analizi ve uygulanmakta olan 
projenin  su darbesi açısından incelenmesi. 
 
Geometri: 
Emme Hattı : Boru 600 m uzunluğundadır ve çapı 2500 mm dir.  Emme hattı üzerinde pompa girişi 
hemen önünde 5 m çapında bir denge bacası bulunmaktadır.  
Basma Hattı : Boru hattı 3780 m uzunluğundadır ve boru çapı 2500 mm dir.  
Sistemin toplam debisi 6 adet pompanın aynı anda çalışması ile oluşmaktadır.. 
 
Akış şartları: 
Sistemin toplam debisi 9.3 m3/s dir.  Pompa basma yüksekliği 100 m dir ve pompa çıkışında her biri 
120 m3 hacminde iki adet hava kazanı bulunmaktadır.  
 
Hatalı çözüm: 
Seçilen hava kazanı toplam hacmi gerekenden çok fazladır. Oldukça emniyetli bir seçim yapılmıştır ve 
ek maliyet gerekmektedir. 
 
Önerilen çözüm: 
Boru hattının 3300 m uzaklığındaki tepe noktasına tek yönlü bir denge bacası koyularak çok daha 
küçük hacimli bir hava kazanı ile yeterli önlem alınabilir. Denge bacası içerisindeki suyun max. ve 
minimum yükseklikleri sırasıyla 7.8 m ve 3.7 m dir.  
 
 
 
Kaynak: 
Melen ve Cumhuriyet Pompalama Sistemleri Su Darbesi Kontrolü ve Kaplin Analizi”, İ.T.Ü. Geliştirme 
Vakfı AR-GE İşletmesi, Proje No : 02/05/026MAK/243 
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3. SONUÇLAR 
 
İTÜ Makina Fakültesi Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Ana Bilim Dalı tarafından uzun yıllar 
boyunca yapılmış olan “Su Darbesi ve Önleme Çareleri “ ile ilgili bir çok çalışma ve proje raporlarından 
elde edilmiş olan deneyimlerimize göre aşağıda  özetlenen sonuçlara varılmıştır. 
 
 
3.1. Rastlanan Ortak Hatalar 
 

• Su darbesi hesabı boru hatlarının projelendirilmesi esnasında çoğunlukla hiç yapılmamakta ya 
da en basit ve aşırı emniyetli olan “ani kapama kanunu” kullanılarak su darbesi basınçları 
hesaplanmaktadır.  

g
Va

h 0±=∆  

Burada  V0 daimi akış halindeki su hızı, a ise sesin su içindeki yayılma hızıdır.  
 

• Hava kazanı seçiminde “Parmakyan” abakları kullanılmaktadır. Bu abakların  limitlerinin dar 
olması nedeni bir çok problemin çözümünde yetersiz kalmaktadır.  

• Piyasada “Su Darbesi Önleme Vanası” olarak satılan vanalar sadece aşırı basınç darbeleri 
çözüm için sağlamakta , negatif darbe ve hat profilinin dış bükey olması durumlarında sorun 
yaratmaktadır, 

• Tek yönlü denge bacası kullanılması çoğunlukla düşünülmemektedir. Halbuki basit bir su 
deposu ve çek valf ile oldukça ucuza mal olan bu yöntemle kolon kopması tehlikesi ortadan 
kaldırılabilir.  

• Çek valf seçiminde sadece valfın oluşturduğu kayıp öneme alınmakta fakat çek valfın 
çarpması sonucu oluşacak su darbesi hiç hesaba katılmamaktadır. 

 
 
3.2 Yeni Projelendirilecek Boru Hatlarında Dikkat Edilecek Noktalar 
 

•  Eğer coğrafi yapı uygun ise boru hattı ani yükselmeler (tepeler) oluşturulmadan 
tasarlanmalıdır.  

• Boru hattına uygun dinamik davranışı olan bir çek valf seçilmelidir.   
•  Tasarımı bitmiş pompa istasyonu ve boru hattı için komple bir su darbesi hesabı yapılmalı ve 

hava kazanı, denge bacası, basınç sınırlama vanası gibi gerekli önleme cihazları 
boyutlandırılmalıdır.  

 
 
3.3 Bitmiş Boru Hatlarının İşletiminde Dikkat Edilecek Noktalar 
 

• Vana manevralarında ani hareketlerden  kaçınılmalıdır. 
•  Pompalara yol verme aşamasında boru hattı içinde hava paketlerinin oluşmasına engel 

olunacak önlemler alınmış olmalıdır  
• Hava kazanlarına ait kompresörlerin arızalı olmadığından emin olunmalıdır.  
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MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ 
 
 

Mustafa ÖZDEMİR 
İ. Cem PARMAKSIZOĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 

 
Dünya çapında rekabetin ön plana çıktığı bu günkü şartlarda,  en gelişmiş ürünü,  en kısa sürede, en 
ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme maliyetlerinden toplam maliyeti en düşük olanı seçmek 
esastır. Bir mühendisin tasarım için göz önüne alması gereken en önemli hususlardan biri ekonomik 
analizdir. Ülkemizin  enerji kaynaklarının kısıtlı olması, yaşanan yüksek enflasyon ve değişken banka 
faizleri ekonomik analizin önemini artırmaktadır. 
 
Mekanik tesisatta yalıtım kalınlığı, alternatif bir enerji kaynağının seçimi, bir ısı geri kazanımı 
uygulaması, bir ısı değiştiricinin boyutlarının belirlenmesi, hatta bir boru çapı seçimi, kısaca tüm 
mühendislik tasarımları bir ekonomik analiz sonucu yapılmalıdır. Ekonomik analiz verilerinin sürekli 
değişmesi bu seçimleri basit eşitlik ve tablolar yardımı ile yapılmasına imkan vermemektedir.  Her 
tesisat uygulaması için doğru yöntemin bulunması ve kullanılması esastır.  Sonuç olarak her seçim için 
özgün bir ekonomik analiz yapmak gerekmektedir.   
 
Bu çalışmada,  ekonomik analizin tanımlarından başlayarak, maliyetlerin bulunmasına yönelik veriler, 
ekonomik analiz yöntemleri, mekanik tesisat uygulama örnekleri ile açıklanarak verilmiştir. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ :  
 
1.1. TEMEL TANIMLAR [1],[7] 
 
P paranın bugünkü değeri, S paranın gelecekteki değeri, i gerçek yıllık faiz oranı(enflasyonsuz), n 
sene olmak üzere basit  faiz hesabı ile  
 
  )1( niPS +=
 
ve bileşik faiz hesabı ile  
 
  (1) niPS

n FPiPS ,,)1( ×=+=
 
olarak bulunur.  
 
Örnek:  % 10 faizle 1000 bp (birim para) borç alınırsa 6 sene sonra basit faiz hesabı ile 1600 bp ve 
bileşik faiz hesabı ile 1771.561 bp geri ödenecektir.  Aynı faiz oranı ile ödenmesi gereken paranın ne 
zaman iki katına çıkacağı ise bileşik faiz hesabı ile  
 
  n=7.2 sene niPPS )1(2 +==
 
olarak bulunur. 
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(1) nolu formülle gösterilen paranın gelecekteki değerine bileşik değer formülü denir.   faktörüne 
de tek-ödemeli bileşik değer faktörü denir.  Ayrıca  

niPSF ,,

 
  (2) niSP

n FSiSP ,,)1( ×=+= −

 
ifadesine de bugünkü değer formülü denir.  
 
Günlük yaşamda çeşitli eşit ödemelerle ve/veya taksitlendirmelerle karşılaşılır.  Yıllık işletme giderleri 
(enerji giderleri, bakım giderleri), yıllık kazanç vb bunlara örnektir.  R yıllık düzgün ödemeler olmak 
üzere yıllık i gerçek faiz oranı ile n yıl sonunda  
 

 niRS

n

FR
i

iRS ,,
1)1(

×=






 −+
=  (3) 

 
miktar para birikmiş olur.   faktörüne düzgün-serili bileşik değer faktörü denir.  Ayrıca buradan 
düzgün ödemelerle gelecek değer arasında  

niRSF ,,

 

 niSRn FS
i
iSR ,,1)1(

×=







−+

=  (4) 

 
ilişkisi kolayca yazılabilir.  (1) nolu denklem (3)’te yerine yazılırsa bugünkü değer ile düzgün ödemeler 
arasında  
 

 niRPn

n

FR
ii

iRP ,,)1(
1)1(

×=







+

−+
=  (3) 

 
bulunur.  Burada  faktörüne düzgün serinin bugünkü değer faktörü denir.  Ayrıca  niRPF ,,

 

 niPRn

n

FP
i

iiPR ,,1)1(
)1(

×=







−+

+
=  (4) 

 
olduğu kolayca yazılabilir.  Burada  faktörüne düzgün serilerle sermayenin yeniden elde 
edilmesi faktörü (Capital Recovery Factor) denir.  

niPRF ,,

 
Örnek: Bir yatırımcı ilk yatırım maliyeti 10 000 bp olan bir ısı geri kazanım yatırımı yapıyor.  Yatırımın 
ömrü 20 sene ve yıllık gerçek faiz oranı %10 olduğuna göre Yıllık yatırım maliyeti nedir?  
 
 (4) nolu denklemden yatırımın yıllık maliyeti  
 
 bpFR PR 6.117411746.01000010000 20,10,% =×=×=  
 
olarak hesaplanır.  Gerçek faiz sıfır olsaydı i sıfıra giderken limiti alınarak =1/20. R=500 bp 
olarak bulunurdu.  Ancak diğer bir deyişle %10’luk gerçek faiz uygulaması ile 10,000 bp bankaya 
yatırılmış olsaydı 20 yıl üzerinden düzgün ödemelerle banka her yıl 1174.6 bp ödeme yapacaktı.  
Görülüyor ki, faiz arttıkça yatırım maliyeti de artmaktadır.   

niPRF ,,
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Enflasyon eşya ve işçilik fiyatlarının artması sonucu paranın zamanla alım gücünü kaybetmesidir.  
Banka faizi (Market interest rate) ve enflasyon birbirleri ile doğrudan bağlıdır.  Banka faizi ile bugünkü 
değeri P olan bir para n yıl sonra  
 
  n

biP )1( +
 
olurken aynı zamanda enflasyondan dolayı da  
 
  neP )1/( +
 
kadar değer kaybedecektir.  Bu durumda bugünkü değeri P olan paranın n yıl sonraki değeri 
 

 PiP
e
ei

P
e
i

S n
n

b
n

n
b )1(

1
1

)1(
)1(

+=







+
−

+=
+
+

=  (5) 

 
olacaktır.  Banka faizi ib, enflasyon oranı e ile gerçek faiz arasında ise 
 

 
e
ei

i b

+
−

=
1

 (6) 

 
ilişkisinin olduğu kolayca görülmektedir.  Gerçek faiz yukarıdaki ilişkiye göre negatifte olabilir.  
 
Örnek: 10,000 bp enerji tasarruf yatırımı yapılan bir fabrikada, 2,000 bp yakıt tasarrufu yapılmaktadır.  
Senelik banka faizinin % 60 ise enflasyonun (fiat artışının) %40 veya %70  olması halinde yatırılan 
sermayenin kaç yılda geri kazanılacağını hesaplayınız. 

 

 
Banka faizi ib=%60 

ve enflasyon e=%40 
Banka faizi ib=%60 

ve enflasyon e=%60 
Banka faizi ib=%60 

ve enflasyon e=%70 

Yıl 
Yıl başında 
ödenmemiş 

sermaye 

Yapılan 
Tasarruf 

Kalan 
ödenmemiş 

sermaye 

Yıl başında 
ödenmemiş 

sermaye 

Yapılan 
Tasarruf 

Kalan 
ödenmemiş 

sermaye 

Yıl başında 
ödenmemiş 

sermaye 

Yapılan 
Tasarruf 

Kalan 
ödenmemiş 

sermaye 

0 10,000.00 2,000.00 10,000.00 10,000.00 2,000.00 10,000.00 10,000.00 2,000.00 10,000.00

1 16,000.00 2,800.00 13,200.00 16,000.00 3,200.00 12,800.00 16,000.00 3,400.00 12,600.00

2 21,120.00 3,920.00 17,200.00 20,480.00 5,120.00 15,360.00 20,160.00 5,780.00 14,380.00

3 27,520.00 5,488.00 22,032.00 24,576.00 8,192.00 16,384.00 23,008.00 9,826.00 13,182.00

4 35,251.20 7,683.20 27,568.00 26,214.40 13,107.20 13,107.20 21,091.20 16,704.20 4,387.00 

5 44,108.80 10,756.48 33,352.32 20,971.52 20,971.52 0.00 7,019.20 28,397.14 -21,377.94

6 53,363.71 15,059.07 38,304.64       

7 61,287.42 21,082.70 40,204.72       

8 64,327.56 29,515.78 34,811.78       

9 55,698.84 41,322.09 14,376.75       

10 23,002.80 57,850.93 -34,848.13       
 
Yukarıda tabloda görüldüğü gibi enflasyon banka faizinin altında olduğu zaman yatırılan para daha 
uzun sürede geri kazanılmaktadır.  Bu örnekte % 40 enflasyon olduğunda yatırılan para 10.cu yıl 
içinde ve % 70 enflasyon olduğunda da 4.cü yıl içinde geri kazanılmaktadır.   
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2. MALİYETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI [2], [1] 
 
Önceki kısımda kısaca açıklanan bileşik faiz hesaplamalarını kullanarak bazı ekonomik kararlar 
alabiliriz.  Burada iki veya daha çok seçenekli durumların ekonomik yönden nasıl karşılaştırılacağı 
elealınmaktadır.  
 
Bugünkü Değer Analizi  
 
Aynı anda gerçekleşmesi mümkün seçenekleri karşılaştırmanın en kolay yollarından biri, bunların 
sonuçlarını bugünkü zamanda karşılaştırmaktır.  
 
 P= İlk yatırım + (İşletme,bakım gideri- senelik kazanç) FRP –Hurda fiyatı FSP (7) 
 
Örnek : Bir ısı geri kazanım unitesini tasarım karakteristikleri ve ilk yatırım maliyetleri aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.  Ünitenin faydalı ömrü 5 sene ve gerçek faiz oranı %10 alınabilir.  
 

 A B 
İlk yatırım 200,000 150,000 
Yıllık bakım 3,000 6,000 
3 sene sonunda yedek parça  giderleri -- 3,000 
Hurda fiyatı 10,000 5,000 
Yalıtım kalınlığına bağlı olarak elde edilen 
senelik kazanç 1,000 500 

 
PA = 200,000 + (3,000-1,000) FRP,%10,5 –10,000 FSP,%10,5   
 = 200,000 + 2,000 (3.791) –10,000(0.621) =201,372  bp 

 
PB = 150,000 +8,500 FRP,%10,5 –5,000 FSP,%10,3   
 = 150,000 + 8,500 (3.791) – 5,000(0.751) =178,468.5 bp 

 
Yıllık Maliyet Analizi 
 
 Yıllık maliyet analizinde amaç paranın yıllık eşdeğer maliyete veya kâra dönüştürülmesidir.   
 

 R= İlk Yatırım × FPR + İşletme gideri - Hurda fiyatı × FSR (8) 
 
Buna Eşdeğer Yıllık Maliyet (EDYM) de denir. 
 
Örnek : Aynı teknik özelliklere sahip iki ısı değiştiricisinden hangisi daha ekonomiktir.  Gerçek faiz %10 
olarak alınabilir.  
 

 A B 
İlk yatırım 10,000 15,000 
Tahmini ömür  5 7 
Hurda fiyatı 2,000 5,000 
Senelik bakım giderleri 1,500 1,000 

 
 RA = 10,000 FPR,%10,5 +1,500-2,000 FSR,%10,5  
 = 10,000(0.2638) +1,500-2,000 (0.1638) =3,810.38 bp/yıl 

 
 RB = 15,000 FPR,%10,7 +1,000-5,000FSR,%10,7   
 = 15,000(0.2054) +1,000 –5,000(0.1054)=3,554.05 bp/yıl  
 
İndirgenmiş Maliyet Analizi (Sonsuz Analiz Dönemi) 
 
Kapitalize edilmiş maliyet, bugünkü değer analizinin özel bir durumudur.  Bugünkü değer analizinde 
diğer bir zorluk sonsuz analiz dönemi ile karşılaştığımızda ortaya çıkar.  Özellikle devlet yatırımlarında 
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sonsuz dönem kavramı ile karşılaşılır.  Bu yatırımlar genellikle boru hatları gibi altyapı yatırımlarıdır.  
Bu durumda maliyetlerin bugünkü değer analizleri sonsuz analiz dönemi için (n=∞) yapılır.  Düzgün 
serilerle sermayenin yeniden elde edilmesi faktörü faiz döneminin sonsuz olması durumunda  
 

 i
i

iiF iPR =
−+

+⋅
= ∞

∞

∞ 1)1(
)1(

,,   (9) 

 
elde edilir.  Bugünkü değerin indirgenmiş maliyeti ise 
 

 niPKn

n

iPR

niPR FP
i

iP
F
F

PPK ,,
,,

,,

1)1(
)1(

×=
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+
===
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burada  
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Düzgün ödeme serileri durumunda indirgenmiş maliyetin, (3) nolu denklemi (10)’da yerine yazarsak  
 

 
i
RK =  (12) 

 
olduğu kolayca görülür.  Bir yatırım için genel olarak indirgenmiş maliyet  
 
 K=ilk yatırım × FPR,i,n/i + İşletme gideri / i - Hurda değeri × FSP,i,n× FPR,i,n/i (13) 
 
olarak gösterilebilir. 
 
Örnek:  Önceki örnekte verilen ısı değiştiricileri için ekonomik analizi sonsuz analiz dönemi ile yapınız.  
Gerçek faiz oranı %10 olarak alınabilir.   
 Bir önceki örnekteki tablo gözönüne alınarak, 
 

KA=10,000 × FPR,%10,5/i +1,500 /i –2,000 × FSP,%10,5× FPR,%10,5/i 
 =10,000(0.2638/0.1)+1,500/0.1-2,000(0.6209)(0.2638/0.1)=38,103.80 bp/yıl 
 

KB=15,000 × FPR,%10,7/i +1,000 /i –5,000 × FSP,%10,7× FPR,%10,7/i 
 =15,000(0.2054/0.1)+1,000/0.1-5,000(0.5132)(0.2054/0.1)=35,540.55 bp/yıl 
 
Aynı probleme üç metot da  uygulanırsa aynı sonuç bulunur. Hangi metodun kullanılacağı, analize 
uygunluğuna ve uygulayan kişiye bağlıdır. 
 
 
 
 
3. YATIRIMLARIN KÂRLILIK ANALİZLERİ 
 
Mühendislik ekonomisinin temel kullanımlarından biri düşünülen bir projenin veya yatırımın kârlılığını 
belirlemektir.  Önceki kısımlarda paranın zaman değeri ve zamana göre paranın eşdeğer miktarlarının 
nasıl hesaplanacağını açıkladık.  Burada paranın zaman değeri hesaplamaları yardımıyla bir yatırımın 
veya projenin kârlı mı olacağı veya zarar mı edileceği üzerinde durulacaktır.  Bir projenin yatırım kararı 
genellikle üç değişik kritere göre yapılır.  Bunlar kârlılık, finansal analiz ve sosyo-politik analizidir.   
Ancak bir serbest-girişimci için firmasının en temel hedefi kârını maksimum yapmaktır.  Eğer 
yatırımcılar yeterince etkin bir kâr kazanacaklarına ikna olmazlar ise paraları için farklı kullanım 
seçeneklerine yöneleceklerdir.   
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Genel olarak kârlılığın analizinde dört metod kullanılır.  Sermayenin geri dönüş oranı ve geri ödeme 
süresi anlaşılması en kolay yöntemlerdir; ancak bu yöntemler paranın zaman değerini gözönüne 
almazlar.  Net bugünkü değer ve iç verim oranı yöntemleri paranın zaman değerini de gözönüne alan 
en yaygın kârlılık ölçümüdür.  
 
 Geri Ödeme Oranı : 

 
sermayesiİ

GÖO
şletmeYatırımİlk

KarYıllıkNet
+

=  

 
 Geri Ödeme Süresi : 
 
Geri ödeme süresi toplam ilk yatırım ve işletme sermayesinin tamamen geri kazanmak için gerekli 
süredir.  Bu metotta nakit akışları kullanılsa da paranın zaman değeri gözönüne alınmaz.  Bu metotta 
geri ödeme süresinden sonraki nakit akışları incelenmez. 
 

 
KarYıllıkNet

şletmeYatırımİlk sermayesiİGÖS +
=  

 
 Net Bugünkü Değer : 
 
 NŞD=Gelirlerin bugünkü değeri –Maliyetlerin Bugünkü değeri 
 
veya yıllık net bugünkü değer 
 
 YNŞD=EDYG-EDYM=Eşdeğer Yıllık gelir-Eşdeğer Yıllık Maliyet 
 
 İç Verim Oranı : [7] 
 
Yatırımın gerçek kârlılığı diye de adlandırılan bu yöntemde, projenin yararlı ömrü boyunca sağlayacağı 
parasal geliri, yatırım tutarına eşit kılan iskonto oranı bulunur.   

 
Yararlı ömrü 5 yıl olan bir makinaya yatırım yapmış olalım.  Bu makinanın ilk yatırım maliyeti 500.000 
bp ve yıllık eş kârları ise 118.700 bp’dir.  Bu yatırımın iç verim oranı ne olacaktır.   
 

Yıl Nakit akışı, 
bp 

Yılın başında 
ödenmemiş 

yatırım borcu 

Ödenmemiş 
borcun faizi 

(%6 ile) 

Yıl sonunda 
ödenen 

yatırım borcu 

Yıl sonu itibariyle 
ödenmemiş 

yatırım borcu 
0 -500.000     
1 +118.700 500.000 30.000 88.700 411.300 
2 +118.700 411.300 24.700 94.000 317.300 
3 +118.700 317.300 19.000 99.700 217.600 
4 +118.700 217.600 13.100 105.600 112.000 
5 +118.700 112.000 6.700 112.000 0 
  Toplam 93.500 500.000  

 
Bu örnekte görüldüğü gibi % 6’lık bir faiz oranı ile 5 yılda yatırım maliyeti tamamen ödenmiş 
olmaktadır.  Bu faiz oranına veya iskonta oranına yatırımın iç verim oranı  denir.  İç verim oranının 
hesaplanmasında  
 Kazançların bugünkü değeri - Maliyetlerin bugünkü değeri=0 
 

 1=
değeri  şimdikiinMaliyetler
değeri şimdikinKazançları
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 Net bugünkü değer=0 
 
 Eşdeğer düzgün yıllık kazanç - Eşdeğer düzgün yıllık maliyet=0 
 
 Maliyetlerin bugünkü değeri - Kazançların bugünkü değeri=0 
 
ifadelerini kullanabilir.  Her denklem de aynı anlamı ifade eder.  Görüldüğü gibi bu denklemlerde tek 
bilinmeyen iç verim oranı i’dir.  İç verim oranı maliyetler ile kazançları birbirine eşitleyen faiz oranı 
olarak da düşünülebilir.  Bu oran ile kazançlar ve maliyetler arasında bir bağıntı elde edilmiş olur. 
 
Örnek : Bir çamaşırhanedeki çamaşır yıkama makinalarından 40oC sıcaklıkta 0.3 kg/s debide atık su 
kanalizasyona atılmaktadır.  Büyük bir depodan alınan 20oC sıcaklıktaki temiz su 70oC sıcaklığa 
ısıtıldıktan sonra çamaşır makinalarına girmektedir.  Mevcut durumda su verimi %80 olan doğal gazlı 
bir boylerde ısıtılmaktadır.  Atık suyun sıcaklığından yararlanmak için aşağıdaki görüldüğü gibi bir ısı 
değiştiricili (ID) ve diğeride ID ve ısı pompalı iki seçenek düşünülmektedir.  Elektrik fiyatının 0.07 
bp/kWh, doğal gaz fiyatının da 0.022 bp/kWh olduğu ve günde 8 saat yılda 300 gün çalışıldığı 
hesabıyla hangi seçeneğin daha ekonomik olduğunun bulunması isteniyor.  Kullanılack ısı 
değiştiricinin etkenliği 0.7 ve ısı pompasının ısıtma tesir katsayısının 2’dir. Hesaplamaların kolay 
olması açısından kirli suyun ısıl özelikleri temiz suyunki ile aynı alınabilir.  
 

T1=20oC 

Isı Değiştirici Çamaşır Makinaları 

Boyler 

T3=40oC 

T2 

T5=70oC 

T4 

Isı Değiştirici 

Çamaşır Makinaları 

Isı Pompası
T1=20oC 

T4 

T5=70oC 

T3=40oC 

T2 

T6 

 
 
 Mevcut durumda işletmede suyun ısıtlıması için ihtiyaç duyulan ısı ve bunun işletme gideri; 
 
  kW62.8520)(704.19.3)TT(mcQ p =−××=−= 015

&

 

 4148.10.0223008
0.80
62.85İGo =×××= bp/yıl 

 
 Seçenek 1, ısı değiştirici kullanıldığında; 
 

 7.0
2040
202

13

12 =
−
−

=
−
−

=
T

TT
TT

ε  T2=34oC 

 

 63.2986022.03008
80.0

)( 25
1 =×××

−
=

TTmc
İG p  bp/yıl 
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Seçenek 2, ısı değiştiricisi ve ısı pompası kullanıldığında ise işletme gideri elektrik harcamasından 
bulunacaktır.  Isı pompasının ısıtma tesir katsayısı 2 olduğuna göre harcanacak güç  
 

 kWTTmcW p 63.22)(
2
1

25 =−=&  

 
 23801070300863222 ...İG =×××=  bp/yıl 
 
olarak bulunur.  Bu durumda ısı değiştiricili 1.ci seçenekte  
 
 5.116111 =−= oİGİGG  bp/yıl 
 
ısı değiştirici ve ısı pompalı 2.ci seçenekte ise  
 
  bp/yıl 9.34622 =−= oİGİGG
 
kadar kâr elde edilir.  Her iki seçenekte mevcut duruma göre kârlı gözükmektedir.  Isı değiştirici için 
montaj dahil ilk yatırım maliyeti 700 bp olarak tespit edilmiş olsun.  Isı değiştirici ve ısı pompalı 
seçenek için montaj dahil ilk yatırım maliyetinin 5000 bp olacağı tahmin edilmektedir.  Bu durumda 
ekonomik olan yatırım seçeneği,  
 

(a) Geri ödeme oranları; 
 

6591
700

4681161
1 ..GÖO ==  0690

5000
932346

2 ..GÖO ==  

 
(b) Geri ödeme süreleri ; 
 

6030
4681161

700
1 .

.
GÖS ==  yıl 4114

932346
5000

2 .
.

GÖS ==  yıl 

 
olur. Görüldüğü gibi ısı pompalı seçeneğin geri ödeme süresi 14 yıl’dan daha fazla çıkmaktadır.  Her 
iki seçeneğin ekonomik ömürlerinin yaklaşık 10 yıl civarında olduğu gözönüne alınırsa ısı pompalı 
seçeneğin ekonomik olmadığı açıktır.  Yalnız ısı değiştiricili seçenek için net bugünkü değer ve iç 
verim oranını hesaplayalım. 
 

(c) Net bugünkü değer, %10 gerçek faiz hesabıyla 
 
NŞD1=G1×FRP,%10,10-M1=1161.468×6.1446-700=6436.72 bp 

 
(d) İç verim oranı; Net bugünkü değeri sıfır yapan i oranı 

 
1010 1

60270
70011 )i(i
.

)i( +=−+  

 
denkleminden i=%165.91 çıkar.  Bu yatırımın çok kârlı olacağını gösterir.  Yatırılan paraya bir banka 
ancak bu gerçek faiz oranını uygulayacak olursa yatırılan para ile kazançlar birbirine eşit olmaktadır.  
Isı değiştirici yatırımı yapmakla yatırımcı çok daha kârlı olmaktadır.   
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4. SONUÇ 
 
Tesisat tasarımlarındaki tüm seçimler ekonomik analiz sonucunda bulunmalıdır.  Bazı tesisat 
uygulamalarında, örneğin yalıtım kalınlığının bulunmasında ısıl çözüm tek başına yeterli olmamakta, 
ekonomik çözüm gerekmektedir [3][4].  
 
Sonuç olarak, bir yatırım ve/veya bir proje çalışmasında paranın zaman değeri yukarıda açıklanan 
yöntemlerle belirlenebilir.  Mühendislik tasarımında genellikle (özel girişimci için) maliyetleri minimum 
veya kazancı maksimum yapmak amaçtır.  Yapılan mühendislik tasarımında elemanlar bu amacı 
sağlayacak şekilde açıklanan yöntemler kullanılarak seçilmelidir.   
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KLİMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ EKONOMİSİ VE 
UYGULAMA ÖNERİLERİ 

 
 

Rüknettin KÜÇÜKÇALI 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Klima sistemlerinde en pahalı enerji biçimi olan elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Bu enerjiden 
konfordan fedakarlık etmeden gerçekleştirilebilecek tasarruf, işletme maliyetlerinde önemli karlılıklar 
sağlayacaktır. Bu çerçevede alınabilecek pek çok önlem bulunmaktadır. Minimum maliyet ile 
maksimum faydanın sağlanması esas alınarak, önlemleri derecelendirmek mümkündür. Bu bildiride 
klima sistemlerinde karlılık potansiyeli yüksek olan bazı konular ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır.  
1. Isı kazancı, yapıda alınabilecek pasif  önlemlerle azaltılarak klima yükü düşürülebilir. 
2. Yaz iç sıcaklık değerinin 1 ˚C daha yüksek seçilmesi, enerji tüketiminde %5 mertebelerinde 
tasarrufa imkan verebilmektedir. 
3. Klima sistemlerinde en fazla enerji tüketen elemanlardan biri fanlardır. Klima sisteminde farklı 
noktalarda farklı amaçlarla fanlar kullanılmaktadır. Bu fanlar tek tek ele alınarak; sabit debili veya 
değişken debili olmalarının, sistem tasarımlarının ve işletme biçimlerinin işletme maliyetine etkileri 
ortaya konulmuştur. 
4. Klima sisteminde farklı noktalarda farklı amaçlarla pompalar kullanılmaktadır. Klima tesisatındaki 
pompaların, sistem tasarımlarının ve işletme biçimlerinin işletme maliyetine etkileri ortaya konulmuştur. 
5. Otellerde olduğu gibi yüklerin çok değişken olduğu çok zonlu uygulamalarda merkezi sistemlerle 
bireysel sistemlerin işletme maliyetleri bir örnek üzerinde hesaplanarak karşılaştırılmıştır.  
Ayrıca son bölümde uygulamadan gelen pratik önerilere yer verilmiştir. Klima sistemlerinde enerji 
ekonomisini ilgilendiren değişik öneriler maddeler halinde sıralanmıştır.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Yapılarda yazın konfor amaçlı mekanik soğutma giderek yaygınlaşmaktadır. Konutlarda ve ticari 
yapılarda farklı tip klima cihazlarıyla yazın gerçekleştirilen soğutma aynı zamanda önemli bir enerji 
tüketim kalemi oluşturmaktadır. Burada kullanılan enerji, esas olarak elektrik enerjisidir. Dolayısıyla 
yaz klimasında en kıymetli enerji kaynağı kullanılmaktadır. Enerji fiyatları çok hızla değişmektedir. 
Elektrik fiyatlarının da petrole bağlı olarak tırmandığını düşündüğümüzde, enerji maliyetlerinin 
sistemlerin en önemli özelliği haline geldiğini söylemek mümkündür. Bugün enerji fiyatları ve ilk yatırım 
maliyetlerine bakıldığında çarpıcı bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Örneğin bir soğutma grubunun bir 
soğutma mevsiminde  harcadığı elektrik enerjisi, uygulamaya, büyüklüğe ve cinse göre değişmekle 
birlikte kendi satın alma fiyatının %20-%40’ı mertebesindedir.  
 
Enerji tüketimini azaltmak mümkündür. Batı toplumlarında bu yönde çok önemli ilerlemeler 
sağlanmıştır. Ancak tasarrufa Batı ülkelerinden daha fazla ihtiyacı olan ülkemizde alınan yol maalesef 
çok azdır. Bu bildiride binada ve klima sisteminde alınacak önlemlerle, enerji tüketimlerinin çok önemli 
mertebelerde azaltılabileceği tartışılacaktır. 
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2. BİNA SOĞUTMA YÜKLERİNİN AZALTILMASI 
 
Yazın soğutma yükünü oluşturan ısı kazançlarına bakıldığında, iç yüklerin ve güneşten olan 
kazançların en büyük payı aldığı görülmektedir. Direkt güneş ışığının taşıdığı enerji= 0,7 kW/m2 

değerindedir. Doğu, batı veya güney yöne bakan düşey yüzeyler yaklaşık günde 3 kWh enerji alırlar. 
Bu enerjinin bir kısmı direkt olarak pencerelerden yaşanan hacimlere girer. Işık geçirmeyen opak 
duvar yüzeylerine düşen ısı enerjisi ise, önce duvar tarafından emilir ve sonra iletimle iç hacimlere 
geçer. Bir başka önemli etken havalandırmadır. Yazın havalandırma büyük bir ısıl kazanç kaynağıdır. 
Dış hava hem duyulur hem de gizli ısı kazancına neden olur. Aşağıda iki örnek binanın hesaplanan ısı 
yükü sonuçları verilmiştir: 
 
Örnek 1. 
Ele alınan birinci örnek bina, ofis olarak kullanılan bir yüksek bloktur. Fan coil sistemiyle merkezi 
olarak soğutulan binada 15 Temmuz saat 15.00 için hesaplanan soğutma sistem yükü, yaz dizayn 
yükü olarak alınmıştır. Bu sırada dış hava sıcaklığı 30.9 ºC ve bağıl nemi %68 değerindedir. Bu 
koşullarda hesaplanan çeşitli ısı kazançları ve bunun soğutma sistemine yük olarak yansıyan değerleri 
Tablo 1’de verilmiştir. Işınımla olan ısı kazançları önce yüzeyler tarafından emilmekte ve sonra 
yüzeylerden konveksiyonla oda havasına aktarılmaktadır. Bu nedenle tablodaki soğutma yükü ile ani 
kazanç değerleri arasında fark bulunmaktadır.  
 
Tablo 1. Örnek ofis binası için dizayn ısı kazançları ve soğutma yükleri  
 

Isı Kazancı adı 
Duyulur Isı 
kazancı kW

Gizli Isı 
kazancı kW

Toplam Isı 
kazancı kW Oran,% 

Güneşten kazanç 85 0 85 7,7 
Dış duvardan kazanç 13 0 13 1,2 
Çatıdan kazanç  1 0 1 0,1 
Pencereden kazanç 15 0 15 1,4 
Ara bölmelerden kazanç 40 0 40 3,6 
Aydınlatma kazancı 140 0 140 12,7 
Cihazlardan kazanç 94 0 94 8,5 
İnsanlardan kazanç 56 63 119 10,7 
Toplam ani ısı kazancı 446 63 509 45,9 
Toplam soğutma yükü 543 63 606 54,6 
Dönüş fanından kazanç 6 0 6 0,5 
Besleme fanından kazanç 8 0 8 0,7 
Havalandırma ısı kazancı 89 400 489 44,1 
Toplam sistem yükü 647 462 1109 100,0 
 
Örnek 2. 
Ele alınan ikinci örnek bina 2 katlı fabrika yönetim binasıdır. VAV sistemiyle merkezi olarak soğutulan 
binada 15 Temmuz saat 15.00 için hesaplanan soğutma sistem yükü yaz dizayn yükü olarak 
alınmıştır. Bu sırada dış hava sıcaklığı 32 ºC ve bağıl nemi %50 değerindedir. Bu koşullarda 
hesaplanan çeşitli ısı kazançları ve bunun soğutma sistemine yük olarak yansıyan değerleri Tablo 
2’de verilmiştir.  
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Tablo 2. Örnek ofis binası için dizayn ısı kazançları ve yükleri 
 

Isı Kazancı adı 
Duyulur Isı 
kazancı kW 

Gizli Isı 
kazancı kW

Toplam Isı 
kazancı kW Oran,%

Güneşten kazanç 87 0 87 21,8 
Dış duvardan kazanç 7 0 7 1,8 
Çatıdan kazanç  6 0 6 1,5 
Pencereden kazanç 18 0 18 4,5 
Aydınlatma kazancı 48 0 48 12,0 
Cihazlardan kazanç 28 0 28 7,0 
İnsanlardan kazanç 22 19 41 10,3 
Toplam ani ısı kazancı 228 20 248 62,2 
Toplam soğutma yükü 287 20 307 76,9 
Dönüş fanından kazanç 10 0 10 2,5 
Besleme fanı kazancı 18 0 18 4,5 
Havalandırma ısı kazancı 28 36 64 16,0 
Toplam sistem yükü 343 56 399 100,0 
 
Bu örneklerde de görüldüğü gibi, yazın ısı kazançlarının azaltılmasında, 

1) Ofislerde iç yüklerin 
2) Mekanik havalandırma yapılan yerlerde havalandırma yüklerinin ve 
3) Bütün uygulamalarda güneşten olan kazançların en büyük payı aldığı görülmektedir.  

 
 
2.1 Önlemler 
 
2.1.1. Direkt Güneş Enerjisi Kazançlarını Azaltmak: 
 

• Dış gölgeleme elemanları. Güneşi içeri ısı olarak emilmeden veya binaya ulaşmadan kestiği 
için daha etkindir. İçeride ısıya dönüşen güneş ışınımı ancak soğutma ile dışarı atılabilir. Dış 
gölgeleme sabit veya hareketli olabilir. Bu yolla güneşten olan kazanç %75 veya 90 
azaltılabilir. 

• İç gölgeleme elemanları. Bunların uygulaması daha kolay ve ucuzdur ve bu yolla ısı 
kazançlarını %20-70 oranında azaltabilirler. 

• Özel camlar kullanmak veya mevcutları ışınım yansıtıcı maddelerle kaplamak, 
• Pencere alanını azaltmak sayılabilir. 
• Alınan önlemler başka sorunlar yaratabilir. Bunu gözönüne alarak önlem geliştirmelidir. 

Genellikle güneş yükünü azaltan önlemler kışın güneşten ısı kazancını azaltır. Diğer taraftan 
doğal aydınlatmayı önleyerek, yapay aydınlatma yoluyla enerji tüketimini artırabilir. 

 
2.1.2. Opak Yüzeylerden Olan Güneş Kazancını Azaltmak: 
 

• Güneşe açık dış duvar yüzeylerini izole etmek etkili bir önlemdir. Böylece dış duvardan olan 
ısı kazancı %33-58 oranında azaltılabilir. 

• Güneş ışığı yutumunu azaltan boyalar, kaplamalar veya tabakalar kullanarak absorbe edilen 
güneş miktarını azaltmak, 

• Çatı arasında etkin bir havalandırma sağlamak, 
• Ağaç vb. gölgeleme elemanları kullanarak güneş gelişini engellemek sayılabilir. 
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2.1.3. Havalandırmadan Olan Kazançları Azaltmak 
 

• Havalandırma miktarlarını güneşten kazancın en fazla olduğu saatlerde azaltmak, buna 
karşılık özellikle gece saatlerinde havalandırma yapmak ve free cooling imkanından 
mümkünse yararlanmak en etkin önlemdir.  

 
2.1.4. Aydınlatmadan Olan Kazançları Azaltmak: 
 

• Mümkün olduğu kadar doğal aydınlatmadan yararlanmak, 
• Verimli aydınlatma armatürleri kullanmak, 
• Aydınlatmadan oluşan ısı kazancını armatür üzerinden doğrudan dışarı atmaya imkan veren 

armatürler ve sistem kullanmak. 
 
 
 
 
3. SOĞUTMADA İÇ SICAKLIĞI 1ºC ARTIRARAK ELDE EDİLECEK TASARRUF 
 
Klima sistemlerinin hemen hepsi etkin bir otomatik kontrol sistemine sahiptir. Dolayısıyla iç sıcaklıkları 
istenilen bir değerde veya bu değerin etrafında bir aralıkta sabit tutabilirler. Burada önemli olan 
kullanıcı tarafından ayarlanan (set edilen) iç sıcaklık değeridir. Isıtmada ısıl yük iç ve dış sıcaklıklar 
arasındaki farka çok bağlıdır. İç kazançlar ve güneşten olan kazanç çoğu zaman ihmal edilen önemsiz 
paylara sahiptir. Bu nedenle örneğin İstanbul koşullarında iç sıcaklığın 1ºC daha düşük ayarlanması 
yıllık yakıt tüketiminde yaklaşık %10 mertebelerinde tasarruf sağlayabilmektedir. Buna karşılık yazın 
ısıl yükü oluşturan ısı kazançlarına bakıldığında, iç yüklerin ve güneşten olan kazançların en büyük 
payı aldığı görülmektedir. Yukarıdaki örneklere göre toplam yükün ancak yaklaşık %25-45’lik 
bölümünü oluşturan dış yükler, iç sıcaklık değerinden etkilenmektedir. Buna karşılık yazın iç ve dış 
sıcaklık değerleri arasındaki fark azdır. Bu nedenle iç sıcaklıktaki değişimler kazanca daha büyük 
oranda etkili olurlar. 
 
Özel olarak nem kontrolünün olmadığı klima sistemlerinin de yazın ortam nemini azaltma etkisi vardır. 
İstanbul gibi nemli iklimlerde mekanik klimatizasyonun en fazla hissedilen etkisi, belki de soğutmadan 
çok nemin azaltılmasına bağlıdır. Soğutma yüzeylerinden geçen havadaki nem yoğuşturularak alınır. 
Bu aynı zamanda bir gizli ısı yükü anlamına gelir. Sistemin rejime girinceye kadar olan dönemdeki 
çalışması sırasında bu yük çok etkilidir. Sistem rejime girdikten sonra, yani nem değeri kararlı bir 
düzeye düşürüldükten sonra sistem sadece iç ve dış nem kazançlarını karşılamaya çalışır ki rejim 
halindeki bu değer duyulur ısı kazançları yanında küçük kalır. İç sıcaklığın 1 ºC azaltılması duyulur ısı 
yükünü artırdığı kadar olmasa da gizli ısı yükünü de artırır. Gizli ısı yükündeki artış belirli ölçüde klima 
sisteminin cinsine de bağlıdır ve ancak psikrometriden hesaplanabilir. Gizli ısı kazancının hiç olmadığı 
bir sistemde rejim halinde iç sıcaklığın düşürülmesi sadece duyulur ısı kazancını etkiler. Ancak nem 
kazancı varsa, iç sıcaklık düşürüldükçe gizli ısı yükü de artar. 
 
İnsanların yazın kendini konforda hissetiği iç şartlar pek çok parametreye bağlıdır ve koşullara göre 
değişir. Ancak sürekli kalınan ofis veya konut gibi ortamlarda iç sıcaklığın 25 ºC değerine set edilmesi 
ekonomik ve uygun bir seçimdir. Sürekli girilip çıkılan ve kısa süre kalınan yerlerde ise bu değer daha 
yukarı alınabilir. Burada dış sıcaklıkla 6 ºC mertebesinde bir fark yaratılması yeterlidir. Daha düşük 
sıcaklıklara yapılacak ayarlamalar hem enerji tüketimini artıracaktır, hem de hasta olma riskini 
yükseltecektir.  
 
 
3.1. Örnek Binalarda Hesaplanan Isı Kazancı Artışı 
 
Yukarıda örnek alınan binalarda iç sıcaklığın 1 ºC azaltılması halinde ısı kazançlarındaki artış 
hesaplanmıştır. Tablo 3’de birinci örnek bina ele alınmıştır. 
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Tablo 3. İç sıcaklık 25 ºC , RH %58 ve iç sıcaklık 24 ºC , RH %60 halleri için Örnek ofis binası dizayn 
ısı kazançları ve soğutmayükleri. 
 
 İç sıcaklık 25 C ve RH %58  İç sıcaklık 24 C ve RH %60  

Kazanç adı 
Duyulur 

kW Gizli kW
Toplam 
kW 

Duyulur 
kW Gizli kW

Toplam 
kW 

Güneşten kazanç 85 0 85 85 0 85 
Dış duvardan kazanç 13 0 13 15 0 15 
Çatıdan kazanç  1 0 1 1 0 1 
Pencereden kazanç 15 0 15 18 0 18 
Ara bölmelerden kazanç 40 0 40 45 0 45 
Aydınlatma kazancı 140 0 140 140 0 140 
Cihazlardan kazanç 94 0 94 94 0 94 
İnsanlardan kazanç 56 63 119 56 63 119 
Toplam ani ısı kazancı 446 63 509 455 63 518 
Toplam soğutma yükü 543 63 606 555 63 618 
Dönüş fanından kazanç 6 0 6 6 0 6 
Besleme fanından kazanç 8 0 8 8 0 8 
Havalandırma ısı kazancı 89 400 489 104 414 518 
Toplam sistem yükü 647 462 1109 673 477 1150 
 
Burada iç sıcaklık değeri termostatta set edilmekte ve bağıl nem değeri ön soğutma serpantini ve fan 
coiller etkisiyle kendiliğinden oluşmaktadır. İç sıcaklığın 25 ve 24 ºC olması hallerindeki bağıl nem 
değerleri psikrometriden hesaplanmıştır. Kişi başına belirlenen dış hava debisi yüksek olduğu için dış 
nem kazancı yüksektir ve bu nedenle içeride bağıl nem değeri fazla düşmemektedir. Sonuç olarak iç 
sıcaklığın termostatta 25 ºC’den 24 ºC’ye düşürülmesi sistem toplam yükünü pik dönemde 1109 kW 
değerinden 1150 kW değerine artırmaktadır ki artış %4 mertebesindedir.  
 
Yukarıdaki ikinci örnek binada iç sıcaklığın 1 ºC azaltılması halinde ısı kazançlarındaki artış Tablo 4’de 
hesaplanmıştır. Yine iç sıcaklığın 25 ve 24 ºC olması hallerindeki bağıl nem değerleri psikrometriden 
hesaplanmıştır. Kişi başına belirlenen dış hava debisi daha azdır ve insan sayısı da daha az olduğu 
için dış nem kazancı azdır. Bu nedenle içeride bağıl nem değeri düşmektedir. Bu binada havalandırma 
miktarının az olmasına bağlı olarak, iç sıcaklığın termostatta 25 ºC’den 24 ºC’ye düşürülmesi sistem 
toplam yükünü pik dönemde 399 kW değerinden 410 kW değerine artırmaktadır ki artış %3 
mertebesindedir.  
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Tablo 4. Örnek ofis binası 2 için dizayn ısı kazançları ve yükleri 
 

 İç sıcaklık 25 C/%42 RH İç sıcaklık 24 C/%44 RH 

Kazanç adı 
Duyulur 

kW Gizli kW
Toplam 
kW 

Duyulur 
kW 

Gizli 
kW 

Toplam 
kW 

Güneşten kazanç 87 0 87 87 0 87 
Dış duvardan kazanç 7 0 7 8 0 8 
Çatıdan kazanç  6 0 6 7 0 7 
Pencereden kazanç 18 0 18 21 0 21 
Ara bölmelerden kazanç 0 0 0 0 0 0 
Aydınlatma kazancı 48 0 48 48 0 48 
Cihazlardan kazanç 28 0 28 28 0 28 
İnsanlardan kazanç 22 19 41 22 19 41 
Emniyet faktörü 11 0 0 11 0 11 
Toplam ani ısı kazancı 228 20 248 233 20 253 
Toplam soğutma yükü 287 20 307 293 20 313 
Dönüş fanından kazanç 10 0 10 10 0 10 
Besleme fanından kazanç 18 0 18 18 0 18 
Havalandırma ısı kazancı 28 36 64 32 37 69 
Toplam sistem yükü 343 56 399 353 57 410 
 
 
3.2. Tek Zonlu Similasyon Programıyla Hesaplanan Örnek Ofis Binaları 
 
Zamana bağlı olarak ısıtma ve soğutma yükünü hesaplamak ve enerji tüketimini hesaplamak üzere 
geliştirilen bir programda aynı bina konut olarak ve ofis olarak düzenlenmiş ve her iki durumda 
soğutma yüklerinin değişimi referans yılın en sıcak bir haftası için koşulmuştur. Bina özellikleri:  
Bina oturum alanı: 320 m2 
Bina yüksekliği: 12 m 
Penceresiz duvar alanları:   962 m2 
Pencere alanları:   377 m2 
Konut halinde yük değerleri: 
İnsan sayısı: 20 
İç kazanç: 500 kcal/h 
Aydınlatma: 600 kcal/h 
Havalandırma: 3000 m3/h 
Duyulur soğutma yükünün değişimi Şekil 1’de görülmektedir. Buna göre pik hafta içindeki en yüksek 
yükün gerçekleştiği saatteki soğutma yükleri Tablo 5’de verilmiştir:  
 
Buna göre 2 ºC iç sıcaklık azaltması pik yükte soğutma yükünün yaklaşık 9000 kcal/h artmasına 
neden olmaktadır. Toplam soğutma yükünden hareketle 1ºC sıcaklık farkı için yükte değişme oranı % 
5 olmaktadır. 
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Şekil 1. Konut halinde pik hafta boyunca duyulur ısı biçimindeki soğutma yükünün (kcal/h) saatlik 

değişimi. Yatay eksen saatleri ve düşey eksen soğutma yükünü göstermektedir. 
 
Tablo 5. Konut örneğinde pik hafta içindeki en yüksek yükün gerçekleştiği saatte hesaplanan soğutma 
yükleri 
 

İç 
sıcaklık 

Dış 
sıcaklık 

Duyulur soğ. 
yükü 

Gizli soğutma 
yükü 

Toplam soğ. 
yükü 

ºC ºC kcal/h kcal/h kcal/h 
22 30 79310 15720 95030 
24 30 70579 15180 85759 
26 30 61844 14640 76484 

 
Aynı binanın ofis olarak düzenlenmesi durumunda, binanın yük değerleri aşağıda verilmiştir:  
İnsan sayısı: 90 
İç kazanç: 10000 kcal/h 
Aydınlatma: 14600 kcal/h 
Havalandırma: 9000 m3/h 
Ofis halinde iç yüklerde ve havalandırma yüklerinde artış olmaktadır. Bu hal için yapılan hesaplara 
göre duyulur soğutma yükünün değişimi Şekil 2’de görülmektedir. Pik hafta içindeki en yüksek yükün 
gerçekleştiği saatteki soğutma yükleri Tablo 6’da verilmiştir:  
 
Tablo 6. Ofis örneğinde pik hafta içindeki en yüksek yükün gerçekleştiği saatte hesaplanan soğutma 
yükleri 

 
 
 
 
 
 
 

 

İç 
sıcaklık 

Dış 
sıcaklık 

Duyulur soğ. 
yükü 

Gizli soğutma 
yükü 

Toplam soğ. 
yükü 

ºC ºC kcal/h kcal/h kcal/h 
22 30 123731 48708 172439 
24 30 111399 47088 158487 
26 30 99067 45468 144535 
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Buna göre 2 ºC iç sıcaklık azaltması pik yükte soğutma yükünün yaklaşık 14000 kcal/h artmasına 
neden olmaktadır. Toplam soğutma yükünden hareketle 1ºC sıcaklık farkı için yükte değişme oranı % 
5 olmaktadır. 
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Şekil 2. Ofis halinde pik hafta boyunca duyulur ısı biçimindeki soğutma yükünün (kcal/h) saatlik 
değişimi. Yatay eksen saatleri ve düşey eksen soğutma yükünü göstermektedir.  
 
 
 
 
4. FANLARDA ENERJİ TASARRUFU 
 
HVAC sistemlerinde fanların enerji tüketim payları çok önemlidir. Özellikle tam havalı klima 
sistemlerinde yıllık elektrik enerjisi tüketiminde fanlar en büyük paya bile sahip olabilir. Tablo 7’de 
ABD’de iki farklı tam havalı klima uygulamasındaki yıllık elektrik enerjisi tüketimleri verilmiştir. Her iki 
uygulamada da klima santralları (dolayısıyla fanlar) en büyük elektrik enerjisi tüketim noktalarıdır. Bu 
büyük payda, kullanılan klima sisteminin etkisi de gözden kaçırılmamalıdır. Söz konusu klima sistemi 
tam havalı olup, bütün ısıtma ve soğutma işlemleri havayla sağlanmaktadır. Bu nedenle binada büyük 
ölçüde hava dolaştırılmak zorundadır. 
 
Tablo 7. İki farklı tam havalı klima uygulamasındaki yıllık elektrik enerjisi tüketimleri 
 
 67500 m2 okul binasında yüksek 

basınçlı tam havalı klima 
uygulaması 

90000 m2 ofis ve konut yüksek 
blok yüksek basınçlı tam havalı 

klima uygulaması 
Soğutma kompresörleri 1678 kWh (%15) 2361 kWh (%18,2) 
Soğutma yardımcı elemanları 543 kWh (%5) 2757 kWh (%21,4) 
Isıtma yardımcı elemanları 434 kWh (%4) 394 kWh (%3,1) 
Klima santralı 3691 kWh (%34) 5026 kWh (%39) 
Aydınlatma 3365 kWh (%31) 1022 kWh (%7,9) 
Diğer (temiz su, asansör vs) 1194 kWh (%11) 1336 kWh (%10,4) 
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Binalarda mekanik tesisatta havalandırma fanları, klima santralı fanları, kule fanları, havalı tip chiller 
fanları gibi farklı amaçlarla kullanılan fanlar mevcuttur. Bu fanlar sabit debili ve değişken debili olabilir. 
Genellikle kullanılan tipler sabit debili fanlardır. İhtiyacın değişken olduğu yerlerde değişken debili 
fanların kullanılması büyük enerji tasarrufu sağlar. Ancak mevcut sistemlerde her uygulamada sabit 
debili fanları değişken debili fanlara döndürme imkanı yoktur. Bu nedenle fanlar için enerji tasarrufu 
imkanı, fanın kullanıldığı uygulamaya göre değerlendirilmelidir. Herşeyden önce “fanlara verilen 
enerji klima kanallarında tüketilir” gerçeği aklıdan çıkarılmamalıdır. Bunun için de öncelikle kanal 
sistemi optimum enerji maliyeti oluşturacak biçimde tasarlanmalıdır. 
 
 
4.1. Mevcut Sabit Debili Klima Sistemlerinde Fan Enerjisinden Tasarruf 
 
Mevcut sabit debili sistemlerin VAV haline dönüştürülmesi söz konusu değildir. Bu sistemlerde fan 
enerjisindeki tasarruf, fazla kapasitenin uygun yöntemlerle ihtiyaç duyulan kapasiteye düşürülmesiyle 
mümkündür. Klima ve havalandırma santrallarındaki fanlar genellikle hesap belirsizlikleri ve emniyet 
kaygısıyla büyük seçilirler. Bu fazla kapasite sistem tipine bağlı olarak çeşitli biçimlerde enerji kaybına 
neden olur. Fanda harcanan güç fanın debisini küpüyle orantılı olduğundan, debide meydana gelecek 
küçük bir azalma güç gereksinimini büyük ölçüde azaltacaktır. Debinin %20 düşürülmesi, güç 
ihtiyacını yarıyarıya azaltır. Bunun için iki önlem önerilebilir: 
 
1. Fan kapasitesini uygun yöntemlerle kabul edilebilecek minimum değere düşürmek, yani hava 

debisini azaltmak. Burada sisteme gönderilen hava debisi azaltılmaktadır. 
2. Fan debisini verimsiz bir biçimde ayarlamakta kullanılmış olan, damper gibi elemanları ortadan 

kaldırmak ve fan debisini düşürmek. Bu durumda sisteme gönderilen hava debisinde bir değişiklik 
olmamaktadır.  

 
Birinci yöntemin uygulanmasında sistem performansı dikkate alınmalıdır. Bazı koşullarda fan 
enerjisinden olan kazanç sistem performansındaki düşme ile kaybedilebilir.  
Fan debisini düşürmenin en uygun yolu devir sayısının düşürülmesidir. Sabit devirli kayış-kasnakla 
tahrik edilen fanlarda devir sayısının düşürülmesinin en kolay yolu kasnak değiştirmektir. Genellikle 
bütün büyük kapasiteli fanlar kayış-kasnak tahrikli olduğundan bu yöntem kolaylıkla uygulanabilir.  
Sabit devirli fanlarda giriş ve çıkışta damper veya benzeri bir elemanla kapasite kontrolü yapılıyorsa, 
bunları çıkartarak veya tam açık pozisyona getirerek, debi ayarını kayış kasnakla yapmak büyük 
kazanç getirir.  
 
Kayış kasnak tertibatı transfer edilen gücün %3ile %10’u arasında bir enerjinin kaybına neden olur. Bu 
kayıp enerjinin azaltılması için kasnak çaplarının çok küçük ve çok büyük olmasından kaçınmak 
gerekir. Kasnaklardan biri çok küçükse her iki kasnak birden büyütülerek sorun giderilir. Eğer direkt 
tahrikli fan kullanılıyorsa, kapasite ayarı için en uygun yöntem girişteki vorteks damperleridir. Giriş 
hava yönlendirme kanatları da denilen bu damperler daha az kayıpla kapasite ayarı yapabilirler. 
 
 
4.2. Yeni Yapılacak VAV Klima Sistemlerinde Fan Enerjisinden Tasarruf 
 
Yeni yapılacak olan klima sistemlerinde sabit debili veya değişken debili sistem seçimi alternatifleri 
vardır. Çok zonlu sistemlerde VAV sistemin alternatifi, reheat uygulanan sabit debili tam havalı 
sistemlerdir. Bu iki sistemin karşılaştırılmasında, VAV işletme ekonomisi açısından iki önemli avantaj 
sunmaktadır: 
1. Reheat gereksinimi ortadan kalkmaktadır. 
2. Fan enerjisinden tasarruf sağlanmaktadır. 
 
Reheat ihtiyacını kaldırması yönündeki avantajı bir kenara bırakılırsa, Değişken Debili (VAV) sistem 
alternatifi, sadece fan enerjisinden sağladığı tasarruf nedeniyle işletme maliyetlerini önemli ölçüde 
azaltabilmektedir. İTÜ Makina Fakültesinde tek zonlu basit bir paket program kullanılarak yapılan 
simülasyon çalışmasında VAV sistemle, sabit debili klima sistemine göre, yıllık elektrik enerjisi 
tüketiminde %45 oranında tasarruf sağlamak mümkün görülmektedir. Ele alınan ve pik soğutma yükü 
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500 kW mertebesinde olan örnek sistemde bu, yıllık 81 MWh elektrik enerjisi tasarrufuna karşı 
gelmektedir.  
 
Büyük enerji tasarrufu potansiyeli nedeniyle, değişken yüklü ve çok zonlu sistemlerin 
klimatizasyonunda VAV sistemleri tartışmasız tercih edilen sistemler haline gelmiştir. Ancak VAV 
sistemlerin sağladığı ideal ekonomi noktasına ulaşabilmek için VAV sistemlerini soğutma amacıyla 
kullanmak gerekmektedir. Bu sistemlere aynı zamanda ısıtma fonksiyonu yüklenmeye çalışıldığında, 
ekonomiden giderek uzaklaşılmaya başlanmaktadır. Bu nedenle VAV sistemlerin statik ısıtma 
sistemleriyle birlikte kullanılması işletme ekonomisi ve konfor açısından çok önemlidir.   
 
VAV sistemlerinde fan gücünden sağlanan tasarrufun istenen düzeyde olması için fan kapasite kontrol 
yönteminin uygun olması gerekir. Daha önce de ifade edildiği gibi kapasite ayarındaki en iyi yöntem 
devir ayarıdır. Bu nedenle değişken devirli fanlar VAV sistemleri için en uygun fanlardır. İkinci sırada 
uygun olan yöntem girişteki açısı ayarlanabilir aksiyal hava yönlendirme kanatları kullanmaktır. Farklı 
yöntemlerle fan kapasite ayarının güç kullanımına etkisi Şekil 3’de görülmektedir.  
 

 
 

Şekil 3 Fan debisi kontrol yöntemine göre güç kullanım yüzdesi değişimi 
 
Eğer klima sistemindeki yük profili biliniyorsa bu eğri kullanılarak fan gücünden yapılabilecek tasarruf 
hesaplanabilir. Tarafımızca yapılan bir çalışmada, örnek bir yapının pik yükün olduğu hafta boyunca 
saatlik soğutma ihtiyacı hesaplanmıştır. Bir ofis binası olan bu örnekte 7-19 saatleri arasında günde 12 
saat çalışılmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen yük dağılımı Tablo 8’de ilk iki sütunda verilmiştir. Buna 
göre söz konusu yük aralığında kalma oranı üçüncü sütuna işlenmiştir. Baştaki yük oranına göre 
değişken devirli fanın güç kullanma oranı Şekil 3’den okunarak Tablo 8’de son sütuna yazılmıştır. Son 
sütundaki değerlerin üçüncü sütunda verilen zaman oranlarına göre ağırlıklı ortalaması %55 
bulunmaktadır. Yani hesaplanan pik haftanın değişken debide ortalama güç kullanım oranı %55 
değerindedir. Buna göre VAV sisteminde bu örnek ofis binasında İstanbul ikliminde sabit debili 
sisteme göre pik haftada fan güç tasarrufu %45  olmaktadır.  
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Tablo 8. Değişken devirli fanlarla örnek ofis yapısında elde edilen enerji tasarrufu 
 
Soğutma yük 
oranı 

Bu yükte saat olarak 
çalışma süresi 

Bu yükte zaman 
olarak kalma oranı 

Bu yükte fanın 
kullandığı güç oranı

0,4-0,5 3 0,04 0,10 
0,5-0,6 4 0,05 0,18 
0,6-0,7 8 0,10 0,28 
0,7-0,8 15 0,18 0,40 
0,8-0,9 34 0,40 0,60 
0,9-1,0 20 0,24 0,85 

  Ağırlıklı ortalama= 0,55 
 
Aynı çalışmada konut örneği de ele alınmıştır. Konut halinde 24 saat çalışma esas alınarak, yük 
dağılımı ve Şekil 1’den okunan her yük aralığındaki fanın güç kullanım oranları Tablo 9’da verilmiştir. 
Konut halinde zaman ağırlığına göre hesaplanan pik haftanın ortalama güç kullanım oranı %44 
değerindedir. Buna göre VAV sisteminde bu örnek konut binasında İstanbul ikliminde sabit debili 
sisteme göre pik haftada fan güç tasarrufu %56  olmaktadır. Pik haftanın dışındaki dönemlerde kısmi 
yükte çalışma daha fazla olacağından, tasarruf oranı daha da yükselecektir. 
 
Tablo 9. Değişken devirli fanlarla örnek konutta elde edilen enerji tasarrufu 
 
Soğutma yük 
oranı 

Bu yükte saat olarak 
çalışma süresi 

Bu yükte zaman 
olarak kalma oranı 

Bu yükte fanın 
kullandığı güç oranı

0,3-0,4 10 0,10 0,04 
0,4-0,5 7 0,07 0,10 
0,5-0,6 11 0,11 0,18 
0,6-0,7 12 0,12 0,28 
0,7-0,8 13 0,13 0,40 
0,8-0,9 29 0,29 0,60 
0,9-1,0 18 0,18 0,85 

  Ağırlıklı ortalama= 0,44 
 
Kaynak listesinde [1]No’lu kaynakta fan modülasyon yöntemine, yük profiline, VAV terminallerinin 
tipine ve diğer faktörlere bağlı olarak fan enerjisinden yıllık %30-70 oranında tasarruf yapmanın 
mümkün olduğu söylenmektedir. Gerçekten de yukarıda verilen örnek hesaplamalarda tasarruf 
oranları bu mertebelerde bulunmuştur.  
 
Fan enerjisinden olan kazanç yanında VAV sistemlerinde kanallardan olan kaçakların azalması 
nedeniyle de soğutma yükünden yüzde birkaç mertebesinde tasarruf sağlanabilir. Bir başka önemli 
konu da klima santral fanlarındaki verimsizliklerin ısı enerjisi olarak içinden geçen havaya 
yüklenmesidir. Fan tarafından içinden geçen havaya yüklenen ısı sonucu hava sıcaklığındaki artış 
aşağıdaki formül ile hesaplanabilir: 
 
            ∆t = 0.008∆p/ ηF 
 
Burada  ∆p (mmSS) fan basıncı, ηF fan verimidir. Eğer ∆p= 100mmSS ve ηF = %70 ise fan içinden 
geçen hava, 1,15°C ısınmaktadır. Hava debisinin 30.000m³/h olduğu bu sistemde 25.000 kWh 
sezonluk ısı kazancı olmaktadır. 
VAV sistemlerde değişken devirli fanlar kullanmanın ekonomisi sistem büyüklüğüne bağlıdır. Büyük 
sistemlerde geri ödeme süreleri birkaç yıl mertebesinde olabilmektedir.  
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4.3. Kule Fanları 
 
Kule fanları istenen su sıcaklığına set edilmelidir. Kondenser devresi kapansa bile, su sıcaklığı set 
edilen değere düşene kadar fan çalışmalıdır.  
Bir alternatif ise dış hava yaş termometre sıcaklığına göre çalıştırmaktır.  
Eğer kule tek chillere hizmet veriyorsa, chiller durunca kule fanı da durabilir. 
 
 
4.4. Garaj Havalandırma Fanları 
 
Garajlarda kullanılan havalandırma fanları genellikle çok büyüktür. Gereksinim olmadığı zamanlarda 
bu fanların çalıştırılmaması büyük kazanç sağlar. Garaj havalandırma fanları standartlar gereği iki 
kademeli veya yarı güçte iki tane olmalıdırlar. Dolayısıyla ihtiyacın az olduğu dönemlerde birinci 
kademede (veya tek fanla) çalışma yapılır. Garaj havalandırmalarında değişken devirli fanların 
kullanılması da mümkündür. Bu durumda fanlar CO sensörlerinden kumanda alırlar. Değişken devirli 
fanlarla elde edilecek kazanç tamamen kullanımdaki değişkenliğe bağlıdır. Alışveriş merkezlerinin 
kapalı garajlarında olduğu gibi değişimin fazla olduğu yerlerde bu tür fanlarla elde edilecek kazanç 
fazladır. 
 
 
4.5. Mutfak ve Banyo Egzoz Havalandırma Fanları 
 
Bu tip fanlar genellikle sabit devirli fanlardır. Buralarda fan enerjisinden tasarruf için aşağıdaki 
önlemler sayılabilir: 
 
1. Kademeli devirli fanlar kullanılabilir.  
2. Fanların gerekli olmadığı zamanlarda çalıştırılmaması (zaman saatleri kullanılması) sağlanabilir. 
3. Merkezi egzoz fanları yerine, lokal fanlar kullanılması ve bu fanların bağımsız kumandaları 

(aydınlatmadan, zaman saatlerinden veya kullanıcılardan) olması sağlanabilir. 
 
 
 
 
5. SİRKÜLASYON POMPALARININ ENERJİ MALİYETLERİNİN AZALTILMASI 
 
Özellikle tam sulu klima sistemlerinde, yıllık elektrik enerjisi tüketiminde pompalar önemli paya 
sahiptir. Bu tür klima sistemlerinde, pompaların HVAC cihazlarının toplam elektrik tüketimleri içinde 
payı %3-12 mertebesindedir. 
 
Binalarda mekanik tesisatta soğutma devresi soğuk su sirkülasyon pompaları, kondenser devresi 
(soğutma kulesi) pompaları, sıcak su sirkülasyon pompaları gibi farklı amaçlarla kullanılan sirkülasyon 
pompaları mevcuttur. Sirkülasyon pompaları genellikle küçük güçlü olup, bu pompalar sabit debili ve 
değişken debili olabilir. Genellikle kullanılan tipler sabit debili pompalardır. İhtiyacın değişken olduğu 
yerlerde değişken debili pompaların kullanılması büyük enerji tasarrufu sağlar. Ancak mevcut 
sistemlerin yenilenmesinde, her uygulamada sabit debili pompaları değişken debili pompalarla 
değiştirme imkanı yoktur.  
 
 
5.1. Soğutma Kulesi Pompaları 
 
Soğutma kulesi pompalayıyla ilgili öneriler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
 
- Bir su soğutmalı chiller kendine ait bir bağımsız soğutma kulesine sahipse, chiller durduğunda 

soğutma kulesi pompası ve fanı da durmalıdır. 
- Eğer tek kule birden çok chillere hizmet veriyorsa, chiller durduğunda kendine ait kule pompasının 

durması konusunda dikkatli olmalıdır. Diğer chillerlerde dolaşan su miktarı azalmamalıdır. Üretici 
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tavsiyelerine uyulmalıdır. Çalışan kondenserde debinin azalması ısı geçiş performansını azaltabilir 
ve su geçiş kesitlerinde azalan hız nedeniyle çökelmelere neden olabilir. 

- Duran chillerin pompası durduğunda bir selonoid veya motorlu vana ile duran kondenser devresi 
kapatılabilir. Bu durumda gereksiz yere bu devrede su dolaşmaz ve diğer devrelerin debileri 
azalmaz 

- Kule devresinde azalan su debisi kule performansını da düşürebilir. Bu nedenle azalan debi ile 
kule performansı da araştırılmalıdır. Minimum su debisi sınırlamaları sorulmalıdır. Kulede 
bağımsız hücreler mevcutsa uygun boru bağlantısıyla bu sakınca ortadan kalkar. 

- Tasarruf potansiyeli burada kullanılan enerjide % 5-30 arasındadır.  
 
 
5.2. Soğuk Su Sirkülasyon Devresi Pompaları 
 
Soğuk su sirkülasyon devrelerinde basınç düşümleri aşağıdaki mertebelerdedir: 
Chiller üzerinde basınç düşümü maksimum: 80 kPa (% 35) 
Fan-coil üzerinde basınç düşümü maksimum: 30 kPa (%15) 
Boru tesisatında basınç düşümü (ortalama bir mertebe olarak): 120 kPa (%50) 
Sirkülasyon pompaları için aşağıdaki genel kurallardan söz edilebilir: 
 
- Pompayı sistemdeki debi ve basınç gereksinimlerine göre seç veya ayarla. 
- Değişken debili su dağıtım sistemi kur 
- Yüksek verimli pompa motorları kullan 
- Her kondensere ayrı pompa kullan 
- Her chillere ayrı primer pompa+ çek vana (veya selonoid vana) kullan 
- Sekonder devrede (fan coil ve klima santralları devresi), denge kabı + her zona ayrı sekonder 

pompalar kullan 
 
5.2.1. Primer (chiller) soğuk su devresi 
 
Paralel bağlı çoklu chiller gruplarında, primer soğuk su devresinde her chillerin kendi sirkülasyon 
pompası olmalı ve pompa chillere basmalıdır. Her pompa chiller durduğunda durmalı ve sabit debili 
olmalıdır. Bu pompalar sadece chillerdeki direnci yenecek basınçta seçilmelidirler. Sistemde suyun 
dolaştırılması sekonder pompalarla sağlanmalıdır. Pompa debisi ise chiller üreticisi tavsiyelerine göre 
seçilmelidir. Debinin fazla olması pompa güç ihtiyacını artırırken, debinin azalması sıcaklık 
yükselmesine ve serpantinlerde kir birikimine neden olur.  
 
Her pompa çıkışında bir çek vana olmalıdır. Bu vana çalışmayan chillerde ters yönde su dolaşımını 
engeller. Duran chillerde dolaşımın engellenmesi, diğer evaporatörlerde hız düşümüne bağlı 
performans düşmelerini önler. Ancak bu çek vana sürekli enerji tüketecektir. Bunun yerine iki yollu 
selonoid vana kullanılabilir. Selonoid vana da chiller durduğunda devreyi kapatır, geri akışı önler, 
çalışma sırasında da enerji tüketimine neden olmaz. Ancak, arıza yapma riskinin daha az olması ve 
basit yapıları nedeniyle çek vanalar genellikle daha çok tercih edilir.  
 
Chillerlerde su sıcaklığının düşürülmesi, kompresörde daha verimsiz bir çalışma anlamına gelir. Chiller 
su çıkış sıcaklığının 1 ºC düşürülmesi kompresör veriminin kabaca %4 düşmesine neden olur. Chiller 
su çıkış sıcaklığını, sıcak su kazanlarında olduğu gibi dış hava sıcaklığına (ve nemine) göre 
ayarlamak chiller kontrol paneli üzerinden mümkün değildir. Kendi üzerindeki kontrol paneli chiller su 
çıkışını ayarlanan belirli değerde tutacak şekilde çalışır. Genellikle chiller su çıkış sıcaklığından değil, 
su dönüş sıcaklığından kumanda alarak çalışır. Ancak bina otomasyonu ile dış koşullara bağlı olarak 
su sıcaklığını değiştirmek imkanı vardır. Bina otomasyonunda böyle bir program yazılabilir. 
Otomasyon programının da chiller paneliyle haberleşebilme özelliği olmalıdır. Bazı otomasyon 
programlarında bu mümkündür.   
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5.2.2. Sekonder (kullanıcı) soğuk su devresi 
 
Kullanıcı devresinde santral ve fan-coillerde iki tür kontrol mümkündür. Birinci kontrol 3 yollu motorlu 
kontrol (by-pass) vanalarıyla yapılan kontroldür ki pompaların sabit debili olmasını ve sürekli 
çalışmasını gerektirir. İkinci kontrol iki yollu vanalarla yapılır. İhtiyaca göre cihazdan geçen debi kısılır. 
Bu durumda devrede dolaşan akışkan miktarı değişkendir. 
Değişken debili devrelerde sirkülasyon pompalarının değişen debiyi takip edebilecek şekilde çoklu 
paralel düzenlenmesi veya değişken debili özellikte olması halinde, önemli ölçüde pompa enerjisinden 
tasarruf sağlanır. Sekonder devre sistem sirkülasyon pompalarının gerekli debi değerine uyum 
sağlayacak şekilde değişken debili çalışmaları halinde enerji tasarruf potansiyeli, gerekli pompa 
enerjisinin %20-70’i ve chiller enerjisinin %1-5’i mertebesindedir. 
Genel kural olarak sekonder pompalar: 
 
- her zon için ayrı ayrı teşkil edilmeli, 
- gerekli yerlerde frekans konvertörlü değişken devirli olmalıdır. 
 
 
5.3. Değişken Debili Soğuk Su Devresi Enerji Tasarruf Potansiyeli 
 
Böyle bir devrede iki biçimde enerji tasarrufu gerçekleştirilir: 
1. Pompalama enerjisinden tasarruf 
2. Pompa kayıpları nedeniyle soğuk suyun ısınması önlenir ve buradan tasarruf sağlanır. 
 
5.3.1. Pompalama Enerjisinden Tasarruf 
 
Pompalama enerjisinden tasarruf için soğuk su devresi; primer (chiller) devresi ve sekonder (kullanıcı) 
devresi olarak ayrılmalıdır. Chiller devresinde her bir chillere bir sabit devirli pompa konulmalıdır. 
Chiller çıkışında ise bir çek valf bulunması yeterlidir. Mümkünse yük birden çok chiller ile 
karşılanmalıdır. Bu durumda chillerler ve pompaları sıra ile devreye girecektir. Çalışmayan pompalar 
nedeniyle pompalama enerjisinden tasarruf sağlanacaktır. 
 
Sekonder devrede değişken devirli pompalarla, sabit debili sistemlere göre elektrik enerjisi tüketiminde 
önemli bir tasarruf sağlanır. Sağlanan tasarruf  sistemdeki yük karakteristiğine bağlıdır. Sistem ne 
kadar çok kısmi yüklerde çalışırsa, sağlanan tasarruf aynı oranda yüksek olacaktır. Değişken debili 
sistemlerde hem kullanıcılar (fan-coil) üzerinde ve hem de boru devresi üzerinde tasarruf temin edilir.  
 
Örnek: 
 
Her biri 3500 kW soğutma gücünde üç chiller kullanılan bir soğutma sistemi primer devresinde, her bir 
chiller pompası 820 m3/h debisinde ve 75 kW gücündedir. Sistemde kullanıcı (sekonder) devresinde 
pik yükte ihtiyaç 8400 kW ve yıllık ortalama yükte ise ihtiyaç 2800 kW değerindedir. 1. chiller zamanın 
%100’ünde, 2. chiller zamanın %40’ında ve 3. chiller zamanın sadece %10’unda çalışmaktadır. Sabit 
debide sürekli toplam pompalama enerjisi güç ihtiyacı 225 kW değerindedir.  
 
A) Buna göre chiller devresindeki pompaların devrede kalma süreleri dikkate alınarak, hepsinin bütün 
zaman devrede kalmasına göre güç ihtiyacı= 1/3*%100+ 1/3*%40+ 1/3*%10= %50 olacaktır. Yani 
böyle bir düzenlemede primer pompalarda enerji tüketimi, sabit debiyle bütün chillerlerin ortak bir 
pompa grubundan sürekli beslenmesine göre %50 mertebesine düşecektir. 
 
B) Fan-coil üzerinde basınç sabittir ve debi kapasiteyle orantılı olarak düşer. Ortalama yük 2800 kW 
ve orijinal yük 3*3500 kW değerindedir. Pompalama enerjisi yükle orantılı olarak 2800/(3*3500)= %27 
değerine düşer. Ancak pompa hızındaki düşüşe bağlı olarak %20 oranında pompa ve motor kayıpları 
oluşur. Bu kayıplar ilave edilince fan-coil için sabit debili pompalamaya göre pompadaki güç ihtiyacı 
ortalama %32 değerine ulaşır.  
 
C) Dağıtım devresinde pompalama güç ihtiyacı akış debisinin kübü ile orantılı olarak değişir. Yıl 
boyunca gerekli pompalama gücü değişiminin hesabı için yıl boyunca soğutma yükü profili bilinmelidir. 
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Bu değişim çoğunlukla bilinmez. Pompa ve motor kayıpları dahil değişken debili sistemdeki 
pompalama güç ihtiyacının sabit debili sistemin ortalama olarak %30’u mertebesinde olduğu kabul 
edilebilir.  
 
Bu tasarrufların hepsi üstüste toplanırsa, soğutma mevsimi boyunca toplam pompalama güç 
ihtiyacının sabit debili sistemin ancak 1/3’ü mertebesinde olduğu görülmektedir. Buna göre sabit debili 
sistemde soğutma mevsimi boyunca 225 kW olan pompalama enerjisi ihtiyacının, değişken debili 
sistemde 75 kW değerine düşeceği söylenebilir.  
 
Sonuç olarak incelenen bu örnekte değişken debili bir sistem kullanma suretiyle pompalama 
enerjisinden sabit debili bir sisteme göre, yıllık ortalama olarak %67 oranında tasarruf edilirken, bu 
tasarrufun sistemin yıllık ortalama olarak gerekli kompresör tahrik gücünün (COP= 3 kabul edilirse) 
yaklaşık %15’i mertebesinde olduğu görülmektedir.  
 
5.3.2. Pompa Kayıpları Nedeniyle Soğuk Suyun Isınmasından Tasarruf 
 
Pompada oluşan kayıplar ısı enerjisi olarak pompadan geçmekte olan akışkana aktarılır. Soğuk su 
devresinde de sirkülasyon pompalarının kayıpları suyun ısınmasına neden olur ve ısı kazancı olarak 
chillere yüklenir. Bu pompadaki ısıtma dolayısıyla suya ilave edilen ve chillere yüklenen enerji pompa 
gücünün yaklaşık %20’si mertebesindedir. Değişken devirli pompalarda kayıp enerji  az olduğundan 
ve pompalar düşük güçte sürekli yüksek verim bölgelerinde çalıştıklarından, bu biçimdeki ısınmalar da 
az olur ve bu ayrı bir tasarruf kalemi oluşturur.  
 
 
5.4. Sıcak Su Sirkülasyon Hatlarında Değişken Debili Pompa Kullanımında Yıllık Enerji 
Tasarrufu 
 
Isıtma devrelerinde kullanılan sirkülasyon pompaları tükettikleri toplam enerji açısından daha 
önemlidir. Bütün binalarda ısıtma yapılmak zorundadır ve bu amaçla kullanılan sıcak sulu merkezi 
ısıtma sistemleri çok yaygındır. Her ne kadar sirkülasyon pompaları küçük güçlü olsalar da, sürekli 
çalıştıklarından ve çok sayıda olduklarından toplamda tükettikleri elektrik enerjisi çok büyüktür. AB 
ülkelerinde konut ısıtmada kullanılan küçük (gücü 250 W’dan küçük) sirkülasyon pompaları yılda 
yaklaşık olarak 40 TWh/yıl (= 40.106 kWh/yıl) elektrik enerjisi tüketmektedirler [2]. 
 
Sirkülasyon pompaları zamanlarının büyük kısmında kısmi yükte çalışırlar. Almanya için ısıtmada 
kullanılan sirkülasyon pompaları kısmi yüklerde yıllık çalışma süresi oranları aşağıda verilmiştir. Buna 
göre pompa ısıtma mevsiminde % 44 oranında, %25 kısmi yükte çalışmaktadır. Bu tür bir çalışma 
rejiminde değişken devirli pompalar kullanılarak yılda %25-80 elektrik enerjisi tasarrufu yapmak 
mümkündür [2]. 
 

Debi oranı Zaman oranı 
%100 Tam yük %6 
%75 Kısmi yük  %15 
%50 Kısmi yük %35 
%25 Kısmi yük %44 

  
Sıcak su tesisatında kullanılan sirkülasyon pompalarının sağladığı tasarrufun değerlendirilmesi için 
tarafımızca da bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada Ankara’da tipik bir kış mevsimi boyunca 
sirkülasyon pompalarının enerji tüketimi hesaplanmıştır. 
 
Bunun için göz önüne alınan yöredeki dış sıcaklıklar 4 ˚C’lik aralıklara bölünmüş ve her aralıkta 
sıcaklığın yılda kaç saat kaldığı Türkiye İklim Verilerinden hesaplanmıştır. Her aralığı, ortasındaki 
sıcaklık değeri karakterize etmektedir. Bütün bu orta sıcaklık değerleri için kısmi yük; bu kısmi yükte 
termostatik vana tarafından kısılan suyun debisi ve radyatör su çıkış sıcaklığı hesaplanmıştır. 
Değişken devirli pompanın, basıncı sabit tutacak biçimde çalıştırıldığı dikkate alınarak gerekli güç 
değeri bulunmuştur. Güç değeri bu aralıkta kalma süresiyle çarpılarak harcanan elektrik enerjisi 
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bulunmuştur. Her aralıktaki enerji tüketimlerinin toplamı değişken debili pompanın yıllık enerji 
tüketimini verecektir. Bu değer elektrik fiyatıyla çarpılarak yıllık enerji maliyeti bulunabilir.  
 
Öte yandan sabit debili halde güç değeri sabit kalır. Bu sabit güç değeri yıllık çalışma saatiyle 
çarpılarak sabit debili sistemin enerji tüketimi kolayca bulunabilir. Tablo 10’da Ankara için 90/70 ˚C 
sistemde yapılan hesaplar verilmiştir. Sistem ısı gücü 1.000.000 kcal/h olarak alınmıştır. Buna göre 
değişken debili pompanın, 

yıllık elektrik tüketimi= 913 kWh  
yıllık maliyeti= 146 EURO olmaktadır.  

Buna karşılık sabit devirli pompanın, 
yıllık enerji tüketimi= 833 x 4957= 4129 kWh 
yıllık maliyeti= 661 EURO     olmaktadır. 

Her iki tip pompa arasında yıllık enerji tüketim farkı 3218 kWh ve bunun parasal karşılığı 515 EURO 
değerindedir. Tasarruf oranı %78 olarak hesaplanmıştır.  
 
Tasarruf oranı şehirlere bağlı değildir. İstanbul için de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Ancak mevsim 
daha uzun olduğu için yıllık parasal tasarruf Ankara’da daha fazla olmaktadır. Sistemin su sıcaklıkları 
farklı olması halinde tasarruflar da değişmektedir. Aynı uygulama için 75/60 ˚C sistem 
düşünüldüğünde, her iki tip pompa arasında yıllık enerji tüketim farkı 4328 kWh ve bunun parasal 
karşılığı 692 EURO değerindedir. Tasarruf oranı %79 olarak hesaplanmıştır. 
 
Tablo 10. ANKARA’da 90/70 ˚C sistemde Qdizayn=1000000 kcal/h olan bir sistemde değişken debili 
sirkülasyon pompasının yıllık enerji tüketimi hesabı. 
 

Sıcaklık aralığı Zaman Kısmi yük 
Su çıkış
sıcaklığı Isıl güç Su debisi

Pompa 
basıncı

Pompa 
gücü 

Enerji 
 tüketimi 

Elektrik
Maliyeti

˚C h/yıl - ˚C kcal/h kg/h kPa W kWh EURO
15...11 841 0,23 22,0 225806 3321 30 55 47 7 
11...7 1085 0,35 26,8 354839 5615 30 94 102 16 
7...3 1080 0,48 33,5 483871 8564 30 143 154 25 
3...-1 1059 0,61 41,5 612903 12637 30 211 223 36 
-1...-5 517 0,74 51,0 741935 19024 30 317 164 26 
-5...-9 253 0,87 60,0 870968 29032 30 484 122 20 

-9...-13 122 1,00 70,0 1000000 50000 30 833 102 16 
Toplam 4957      TOPLAM 913 146 

 
 
 
 
6. BİREYSEL VE MERKEZİ SOĞUTMA CİHAZLARININ ENERJİ MALİYETLERİ 
 
Değişken yüklü uygulamalarda klima sistem seçiminde bireysel ve merkezi sistemleri karşılaştırmak 
üzere oteller ele alınmıştır. Otel odalarında soğutma yükleri ve klimanın kullanım süreleri çok 
değişkendir ve klima cihazları önemli oranda kısmi yükte çalışırlar. Otel odası dolu olduğunda dahi 
odalardaki cihazların tamamının çalıştırılmadığı bilinmektedir. Müşteriler gece uyurken genellikle (ses, 
vb nedenlerle) klima cihazlarını çalıştırmazlar. Gündüz odadan çıktıklarında enerji programı (energy 
saving program) varsa oda anahtarını yanlarına aldıkları için klimalar çalışmaz veya temizlik yapan 
kişiler odaya girdiklerinde genellikle cihazları kapatırlar. Ayrıca oteller her zaman %100 dolu da 
değildir. Isıtma veya soğutma ihtiyacının çok az olduğu ara mevsimlerde ise kapasite kullanımı çok 
daha azalmaktadır. Yukarıdaki nedenlerle otel odalarında klimaların kullanımı (otelin dolu veya boş 
olmasına ve iklim şartlarına bağlı olarak) yıllık ortalamada çok düşük oranlarda gerçekleşmektedir. 
Bu yüzden otellerde kullanılan klima sistemlerinin enerji ve işletme maliyetleri sistemin kısmi 
yüklerdeki performansına çok bağlıdır. Merkezi sistemlerde kısmi yüklerde çalışmada hatlarda sürekli 
dolaşan suyun ısı kayıpları, pompaların enerji tüketimi, havalandırma fanlarının enerji tüketimi ve 
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kanallardaki ısı kazançları nedeniyle enerji maliyeti çok yüksektir. Buna karşılık bireysel cihazlar bu 
koşullara daha iyi adapte olurlar.  
 
Her iki tip sistemin enerji maliyetlerini hesaplayarak bir karşılaştırma yapmak üzere örnek bir otel 
seçilmiştir. Otelin Antalya’da kurulu olduğu kabulüyle, merkezi sistem örneği fan-coil sistemi ve 
bireysel sistem örneği otel odası kliması yıllık enerji maliyetleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bu hesaplarda 
Antalya iklim verileri kullanılmış, oteller için işletme verileri otel işletmecilerinden alınmış ve otel binası 
tesisatı metrajı için yapılmış bir projeden yararlanılmıştır. Otel çok katlı, kompakt bir binadır. Cihaz 
verimleri için firma teknik verilerine dayanılmıştır. 
 
 
6.1. Karşılaştırılan Cihaz ve Sistem 
 
Otel odası klima cihazları paket tipi klima cihazlarıdır. Kompresör, kondenser, evaporatör, borulama, 
kontrol elemanları ile cihaz bir paket halinde bütündür. Oda dış duvarında oluşturulan özel kör kasa 
içine yerleştirilir. Cihazın yarısı oda içinde, ve diğer yarısı dış havadadır. Dışta bulunan kondenser 
kısmı kendi fanı ile aldığı dış havaya yoğuşma ısısını atarken, oda içinde bulunan evaporatör kısmı 
üzerinden bir başka fanla geçirilen oda havasından ısı çekilir. Normal 70 m3/h taze hava alma 
imkanına ilaveten, opsiyonel fan ile 120 m3/h ‘e kadar taze hava alınabilir. Cihaz EER değeri anma 
yükünde 9,7 olarak verilmiştir. EER değeri; cihazın soğutma kapasitesinin (BTU/h), cihaza beslenen 
toplam güce (W ) oranıdır.  
 
Fan-coil sisteminde çatıya yerleştirilmiş hava soğutmalı bir chiller bulunmaktadır. Burada üretilen 
soğuk su fan-coil devresinde dolaştırılmaktadır. Chiller devresinde ve fan-coil devresinde suyun 
dolaşımı için pompalar kullanılmaktadır. Odalardaki fan-coil cihazları önünde 3-yollu kontrol vanaları 
bulunmakta ve kapasiteyi ayarlamaktadırlar. Odaların taze hava ihtiyacı ise merkezi taze hava 
santralından sağlanmaktadır. Chiller COP değeri anma yükünde 2,48 olarak verilmiştir. Bu değer kısmi 
yüklerde yükselmektedir ve %25 yükte 4,51 değerine ulaşmaktadır. COP değeri yapılan soğutmanın 
beslenen elektrik enerjisine oranıdır ve boyutsuzdur.  
 
 
6.2. İklim Verileri ve Bina Isı Kazançları 
 
Göz önüne alınan otel binasının tasarım ısı kazancı 150 kW olarak hesaplanmıştır. Otel odalarında 
sistem kesintili olarak çalışmaktadır. Gündüz güneş olan 14 saatte soğutma 8 saat çalıştırılmaktadır. 
10 saat olan gece döneminde ise sistem 6 saat çalıştırılmaktadır.  
 
Pik yükün meydana geldiği Temmuz ayındaki tipik günde 24 saat boyunca, yataya gelen güneş ışınımı 
ve dış sıcaklığın değişimi esas alınarak gün içinde soğutma yükü değişimi hesaplanmıştır. Günlük ısı 
kazancı, 30 günle çarpılarak Temmuz ayı toplam ısı kazancı bulunabilir. Buna brüt kazanç adı 
verilmiştir. Ancak sistem gündüz 6 saat ve gece 4 saat çalışmamaktadır. Depolama ihmal edilerek, 
klima sisteminin çalıştığı saatlerdeki Temmuz ayı net ısı yükü hesaplanmıştır. 
 
Temmuz ayı pik yükün olduğu ay olmak üzere referans alınarak, diğer aylardaki kazançlar aylık 
ortalama ışınım veya dış sıcaklık değerlerine göre orantı ile hesaplanmıştır. Yıl boyunca ortalama 
ışınım ve dış sıcaklık değerleriyle buna göre hesaplanan aylık net kazançlar Tablo 11’de verilmiştir. 
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Tablo 11. Örnek otel odalarının yıllık net soğutma yükü 
 

 

aylık 
ortalama 
Işınım 

Aylık 
ortalama 
dı sıcaklık 

Aylık net 
güneş 
yükü 

aylık net 
transmisyon 
yükü 

aylık net 
havalandırma 
yükü 

diğer 
yükler 

Toplam 
aylık net 
yük 

 Mj/m2-gün ˚C kWh kWh kWh kWh kWh 
Mayıs 22,1 20,5 11418 656 656 4200 16929 
Haziran 23,8 25 12296 2560 2560 4200 21616 
Temmuz 23,1 28,2 11935 10752 10752 4200 37639 
Ağustos 20,9 28,1 10798 10496 10496 4200 35990 
Eylül 17,5 24,9 9041 2304 2304 4200 17850 
Ekim 12,8 20,3 6613 393 393 4200 11600 
 
6.3. Chiller Enerji Tüketimi 
Düşünülen fan-coil sisteminde soğutma yükünü chiller karşılayacaktır. Soğutma yükü olarak yukarıda 
hesaplanan bina ısı kazançları dışında chiller, a) taze hava santralındaki fan motorundan olan ısı 
kazancını b) havalandırma kanallarındaki ısı kazancını c) kapalı devre boru tesisatında oluşan ısı 
kazancını da karşılamalıdır. 
 
Fan motoru ısı kazancı 
Taze hava santralındaki fan motoru hava akımı içinde olduğundan bu motordan olan kazanç odaya 
taşınacaktır. Fan motor gücü 6400 W olup, aylık ısı kazancı= 4608 kWh hesaplanır. 
 
Kanallardaki ısı kazancı 
Sistemde kullanılan taze hava kanalları toplam alanı 760 m2 olarak projeden okunmuştur. Bu 
kanallarda çevreyle sıcaklık farkı 6 ˚C alınmıştır. Yalıtımlı kanallarda özgül ısı kazancı 0,75 W/m2 K 
olarak tavsiye edilmektedir. Buna göre, 
Aylık kazanç= = 0,75* 760* 6* 24*30/ 1000= 2462 kWh 
 
Borulardaki ısı kazancı 
Soğuk su boruları ısı kazancına karşı izole edilmişlerdir. İzolasyon kalınlıkları projeden alınmıştır. Bu 
kalınlıklar Bayındırlık Bakanlığı şartnamelerindeki değerlerden daha fazladır. Sistemde borularda 
oluşan toplam ısı kazancı 12649 W olarak hesaplanmıştır.  
Aylık Isı Kazancı= 12649*24*30/1000= 9107 kWh/ay   olarak bulunur.  
 
Chillerde Tüketilen Enerji 
Chillerde tüketilen enerji aylık bazda Tablo 12’de verilmiştir. Burada her ay için hesaplanan bina ısı 
kazançlarına yukarıdaki kazançlar ilave edilerek bulunan toplam kazanç değeri, otel doluluk 
oranlarıyla çarpılarak gerçek soğutma ihtiyacı bulunmuş ve bu değerler söz konusu kısmi yükteki COP  
değerlerine bölünerek chillerde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi belirlenmiştir. Buna göre yıllık chiller 
elektrik enerjisi ihtiyacı 77586  kWh değerindedir. 
 
Tablo 12. Chiller elektrik tüketimi 
 

Ay 
Bina yükü 

kWh 

boru 
kazancı 

kWh 
fan ısı 

yükü kWh
kanal ısı 

yükü kWh

aylık 
toplam 

yük kWh

Otel 
doluluk 
oranı 

aylık net 
yük kWh 

Gerekli 
elektrik 

enerjisi kWh
Mayıs 16929 12649 4608 2462 36648 0,75 27486 6889
Haziran 21616 12649 4608 2462 41335 1 41335 13334
Temmuz 37639 12649 4608 2462 57358 1 57358 23128
Ağustos 35990 12649 4608 2462 55709 1 55709 22463
Eylül 17850 12649 4608 2462 37568 0,75 28176 7062
Ekim 11600 12649 4608 2462 31319 0,6 18791 4710

       Toplam 77586
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6.4. Fan Coil Sistemi (Merkezi Sistem) Enerji Tüketimi 
 
Fan coil sisteminde chiller dışında pompalar ve fanlar da elektrik tüketmektedir. Sistemde soğuk su 
sirkülasyon pompası, chiller devresi pompası, taze hava santralı fanı ve fan-coil fanları çalışmaktadır. 
Bunların enerji tüketimleri Tablo 13’de gösterilmiştir. Buna göre fan-coil sistemi yıllık elektrik enerjisi 
tüketimi 132.079 kWh olmaktadır. 
 
Tablo 13. Fan-coil sistemi toplam elektrik enerjisi tüketimi 
 
 Soğuk su 

pompası 
Chiller 
pompası 

Taze hava 
santral fanı 

Fan-coil 
fanları 

Chiller 

Debi  30000 L/h 27000 L/h 7200 (m3/h) 620 (m3/h)  
Basınç 14 mss 13 mss 400 Pa 40 Pa  
Güç 2,632 (kW) 2,200 (kW) 6,400 (kW) 0,055 (kW)  
Adet 1 1 1 43  
Yıllık tüketim 11370 kWh 9502 kWh 27648 kWh 5972 kWh 77.586 kWh 

TOPLAM 132.079 kWh 
 
 
6.5. Otel Kliması Sistemi (Tekil Sistem) Enerji Tüketimi 
 
Her odaya yerleştirilen bağımsız otel kliması cihazlarının karşılayacağı bina ısı kazancı değerleri fan-
coil sistemiyle aynı olup, buradan hareketle hesaplanan enerji tüketimleri Tablo 14’de verilmiştir. 
Burada her ay için hesaplanan bina ısı kazançları, otel doluluk oranlarıyla çarpılarak gerçek soğutma 
ihtiyacı bulunmuş ve bu değerler sabit EER=9,7 değerinden yararlanarak ihtiyaç duyulan elektrik 
enerjisi belirlenmiştir. Bu sistemde ilave taze hava fan kitleri de elektrik tüketmektedir. Bunların enerji 
tüketimleri Tablo 14’de gösterilmiştir. Buna göre otel odası sistemi toplam yıllık elektrik enerjisi tüketimi 
46.320 kWh olmaktadır. 
 
Tablo 14. Otel odası kliması elektrik tüketimi 
 

Ay 
Bina yükü 

kWh 
Otel doluluk 

oranı 
Gerekli elektrik 

enerjisi kWh 
fan elektrik 

tüketimi kWh
Toplam elektrik 
tüketimi kWh 

Mayıs 16929 0,75 4470 193 4663 
Haziran 21616 1 7610 193 7803 
Temmuz 37639 1 13251 193 13444 
Ağustos 35990 1 12671 193 12863 
Eylül 17850 0,75 4713 193 4906 
Ekim 11600 0,6 2450 193 2643 

    Toplam 46320 
 
 
Antalya’da kurulu örnek bir otel için fan-coil sistemi yıllık elektrik tüketimiyle aynı sistemde otel odası 
kliması kullanıldığında yıllık elektrik tüketimi ayrı ayrı hesaplanmıştır. Merkezi fan-coil sisteminde yıllık 
tüketim 132079 kWh bulunmuştur. Buna karşılık otel odası klimalarıyla soğutma yapıldığında toplam 
yıllık elektrik tüketimi 46320 kWh ile sınırlı kalmaktadır. Her iki sistemin elektrik tüketimleri arasındaki 
oran 0,35 olmaktadır. Bir başka anlatımla bireysel otel odası sistemi yıllık enerji tüketimi, merkezi fan-
coil sisteminin %35’i mertebesinde kalmaktadır. 
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SONUÇ  
 
Yukarıda belirlenen tasarruf kalemlerinin uygulanmasıyla elde edilecek tasarruf,  farklı yapılarda ve 
farklı sistemlerde farklı olacaktır. Genel olarak klima sistemlerinde gerçekleştirilebilecek enerji 
tasarruflarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 
1. Direkt Güneş Enerjisi Kazançlarını Azaltmak: 
Dış gölgeleme elemanları, iç gölgeleme elemanları veya özel camlar kullanarak pencerelerden olan 
güneş ısı kazançları azaltılabilir. Bu yolla bina toplam soğutma yükü %5 ile 15 azaltılabilir. 
2. Dış duvar yüzeylerini izole etmek: 
Bu yolla bina toplam soğutma yükü %1 mertebesinde azaltılabilir.  
3. Havalandırmadan Olan Kazançları Azaltmak: 
Free cooling imkanından yararlanarak bina soğutma yükü azaltılabilir.  
4. Oda sıcaklığı Ayar Noktasını Yükseltmek 
Oda sıcaklığı ayar değerini 1 ºC yükseltmek suretiyle soğutma yükü yaklaşık %3-5 mertebesinde 
azaltılabilir.  
5. Değişken Devirli Fanlar Kullanmak 
Merkezi havalı klima sistemlerinde değişken debili sistem ve değişken devirli fanlar kullanarak fan 
enerjisinde %45-55 oranında ve toplam HVAC sisteminin kullandığı enerjide de %20-30 oranında 
tasarruf potansiyeli vardır. 
6. Değişken Devirli Pompalar Kullanmak 
Merkezi sulu klima sistemlerinde değişken debili sistem ve değişken devirli pompalar kullanarak 
pompa enerjisinde %60-70 oranında ve toplam HVAC sisteminin kullandığı enerjide de %7-12 
oranında tasarruf potansiyeli vardır. 
7. Uygun ve Yüksek Verimli Klima Sistemi Kullanmak: 
Otel örneğinde uygun sistem seçmek suretiyle soğutma kompresörlerinde kullanılan enerjide %40 ve 
toplam HVAC sisteminde kullanılan enerjide %65 mertebesinde tasarruf imkanı olabileceği 
görülmüştür. 
 
Buna göre bina soğutma yükleri çeşitli önlemlerle %25 oranında azaltılabilir. Kullanılan fan ve 
pompalarda ise %45-70 oranlarında tasarruf imkanı bulunmaktadır. Buradan uygulamanın cinsine ve 
kullanılan sisteme bağlı olmakla birlikte, iyi bir mimari ve mekanik tasarımla klima sistemi elektrik 
enerjisi giderlerini %60 oranlarına kadar azaltmanın mümkün olduğu anlaşılmaktadır.  
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ÖZET 
 
Besin ürünlerinin soğuk depolarda soğuk veya donmuş muhafazasında tazeliğinin korunması ve 
ağırlık kaybına uğramaması ve sonuç olarak taze durumlarındaki kalitenin korunması esas olmalıdır. 
Ancak bu konuda bugün için soğuk depoculukta tesis maliyetinde indirim esas alınarak veya doğru 
kabul edilerek alışılagelen projelendirme, inşaat, makine ve tesisat yöntemleri yeterli olmamaktadır. 
 
Oysa soğuk depoculukta bugün için uygulanmayan doğrular uygulanabilse besin ürünlerinin soğuk 
veya donmuş muhafazasında tazelik yönünden kalite korunmuş olacak ve ağırlık kaybı 
sıfırlanabilecektir. 
 
Bu bildiride, soğuk depoculukta besin ürünlerinin soğuk veya donmuş muhafazasında ağırlık ve kalite 
kaybı olmamasına esas projelendirme, ısı ve nem yalıtımı ile makine tesis ve teçhizatı yönünden 
gerekli mühendislik bilgileri açıklanmaya çalışılacaktır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Soğuk depoculukta soğuk ve donmuş muhafazaya alınan besin ürünü, bugün için ülkemizde mevcut 
uygulamalar altında, tazelik ve kalite kaybına uğramadan besin ürünü endüstrisi ve ticareti ile uğraşan 
firmalar pazarlamada ve hele hele ihracatta önemli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Ayrıca besin 
ürünündeki ağırlık, tazelik ve kalite kaybı ticari yönden bir kayıp olduğu gibi, insani yönden de ayıp 
sayılabilecek bir durumdur. 
 
Oysa soğuk depoculuk ve soğutma tekniği gerçekçi ve yeterli tüm teorik ve pratik bilgi ve becerileri ile 
uygulama alanına konulabilse soğuk depoculukta soğuk ve donmuş muhafazaya alınan besin ürünü 
ağırlık ve kalite kaybına uğramadan ve taze olarak saklanabilecek ve insanlığın yararına 
sunulabilecektir. 
 
 
 
 
2. BESİN ÜRÜNÜNDE AĞIRLIK VE KALİTE KAYBI 
 
Soğuk depoculukta besin ürünlerindeki ağırlık kaybı, besin ürünündeki su kaybı ile olur. Besin 
ürünündeki su kaybı aynı zamanda kalite kaybına da neden olur. Ayrıca, besin ürünlerinin anında ve 
zamanında mevcut teknolojik usullere göre ön soğutması veya şoklamasının yapılmaması ile soğuk 
muhafaza veya donmuş muhafaza altındaki istikrarsızlıklar ve arızalar ile olumsuz hijyen koşulları da 
kalite kaybının başlıca nedenlerindendir. 
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Ön soğutma veya şoklama ile soğuk veya donmuş muhafazada besin ürünündeki ağırlık kaybı; 
soğutucu ünitede aşırı karlama olayı ile soğuk oda havasındaki bağıl nem oranının düşük olmasından 
ileri gelir. Besin ürünündeki ağırlık ve kalite kaybı ile toplam değer kaybı Şekil 1’de verilen diyagram 
üzerinde analitik olarak açıklanmıştır. 
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Şekil 1. Bağıl nem durumuna göre ağırlık, kalite ve toplam değer kaybı 

 
Ancak soğutucu ünitede karlama olayı sadece besin ürününde mevcut su buharlaşmasından olmayıp, 
Şekil 2’den de anlaşılacağı üzere çevre havasından soğuk veya donmuş oda havasına sızan nem 
veya nemli hava da soğutucu ünitede karlama olayına neden olur. 
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Şekil 2. Soğutucu ünitede karlama olayına neden olan nem hareketi 
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3. BESİN ÜRÜNÜNDE AĞIRLIK VE KALİTE KAYBININ ÖNLENMESİ 
 
Soğuk depolardaki bağıl nem oranı herhangi bir besin ürünündeki su oranı ile eşdeğer veya daha 
yüksek olmalıdır. Buna göre, su muhteviyatı farklı her besin ürünü için soğuk depolarda farklı bağıl 
nem olmalıdır. Aksi durumda ve ayrıca teknolojik usullere uyulmadan soğuk veya donmuş muhafaza 
altına alınan besin ürünlerinde ağırlık ve kalite kaybı doğal olacaktır. 
 
Herhangi bir besin ürünü için; 
 
 S1: soğuk depolamadan önceki pazarlama (satış) değeri, 
 S2: soğuk depolamadan sonraki pazarlama (satış) değeri, 
 
Olsun. Bu durumda, ağırlık ve kalite kaybını esas alarak S2 ve S1 değerleri arasında; 
 

 





 −





 −=

100
k1

100
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ifadesi kurulabilir. Bu ifadede; 
 
 a: % ağırlık kaybı 
 k: % kalite kaybıdır. 
 
Besin ürünlerinin yumuşak teneke veya alüminyum folye kutularda ya da vakumlu ambalajlanmış 
polyetilen torbalarda saklanması durumunda ağırlık kayıpları son derecede azaltılır ve hatta sıfırlanır. 
 
Soğuk depolarda soğutucu ünitede karlama olayı; 
 

1. Besin ürünü muhteviyatındaki suyun buharlaşarak soğutucu ünitede karlaması ile, 
2. Soğuk depo döşeme, tavan, kapı ve duvarlarından sızan nemin soğutucu ünitede karlaması 
3. Soğutucu ünitede soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığının soğuk oda havasının 

sıcaklığından çok düşük olması, 
4. Soğutucu ünitede dolaşım havasının hızının çok yavaş olması, dolayısıyla dolaşım 

havasının soğutucu üniteye giriş ve çıkış sıcaklıkları arasındaki farkın 3 °C ile 5 °C gibi çok yüksek 
değerlerde bulunması, durumunda olur. 

 
Soğutucu ünitede aşırı karlama olayı, besin ürününde ağırlık ve kalite kaybına neden olduğu gibi, 
zaman zaman defrost (buz çözme) işlemini de gerektirir ki soğuk depoculukta böylesi durumlar enerji 
sarfiyatını da artırır. 
 
Besin ürünlerinde ağırlık ve kalite kaybına neden olan soğuk ve donmuş depolarda soğutucu ünitede 
karlama olayını azaltmak için; 
 

1. Tesis ve teçhizat olarak yeterli tedbirlerin alınması kaydı ile soğuk depo havasının bağıl 
nem oranının soğuk depoda soğuk veya donmuş saklanması öngörülen besin ürünündeki su 
muhteviyatı oranı ile en azından eşdeğer  veya belirli ölçüde daha yüksek olması gerekir. 
 2. Soğuk ve donmuş depolarda döşeme, tavan, kapı ve duvarların ısı geçişine karşı uygun 
teknolojik usul ve yöntemlerle yalıtılmasının gerektiği gibi nem geçişine karşı da yalıtılmalıdır. Soğuk 
ve donmuş depolarda nem yalıtımı aynı zamanda ısı yalıtım malzemesi için ıslanmaya karşı koruyucu 
bir görev yapar. Ancak  her iki tarafı paslanmaz sac veya galvaniz üzerinde elektrostatik boyalı sac 
olan panel döşeme, tavan ve duvarlardan oluşan prefabrik soğuk depolarda ısı yalıtımı dışında ayrı bir 
nem yalıtımına ihtiyaç yoktur. Soğuk ve donmuş depolarda ısı ve nem yalıtımı enerji tasarrufu ve kalite 
yönünden son derece önemli olup, bu hususun mutlaka yeterli düzeyde uygulamaya alınması soğuk 
depoculukta ele alınması gerekli öncelikli doğrular arasındadır. 
 3. Soğutucu ünitede karlama olayına neden olan en önemli etken soğutucu ünitede soğutucu 
akışkan buharlaşma sıcaklığının soğuk veya donmuş muhafaza odası sıcaklığından çok düşük veya 
çok değişken olmasıdır.  
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Ülkemizde soğuk depoculukta alışılagelen yöntemle, örneğin; ± 1 °C sıcaklığındaki veya daha yüksek 
sıcaklıklardaki soğuk muhafaza odaları için soğutucu ünitede soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığını 
– 10 °C, kondanserde yoğuşma sıcaklığını ise + 30 °C kabul etmek ve buna göre soğutma tesis ve 
teçhizatının projelendirilmesini ve seçimini yapmak olağan halde uygulana gelmektedir.  
 
Oysa senenin değişik mevsimleri ile çeşitli sıcaklıktaki muhtelif günlerine ve günün muhtelif saatlerine 
göre soğutma devresinin kondanserinde soğutucu akışkan yoğuşma sıcaklığı; 
 
 1. Hava ile soğutmalı kondanserlerde + 30 °C, + 40 °C ve + 50 °C, 
 2. Su ile soğutmalı kondanserlerde + 25 °C, + 30 °C ve + 35 °C, 
 
sıcaklıklar arasında çok değişken olarak ortaya çıkacaktır. 
 
Ayrıca yukarıda konu edilen aynı esaslar dahilinde soğuk deponun soğutma yükü de çok değişken 
olacağından, soğutma devresinde yer alan soğutma kompresörü kapasite ayarlı olmaz veya soğutma 
devresinde kapasite ayarı yönünde herhangi bir tedbir alınmaz ise – 10 °C proje koşulu olarak kabul 
edilen soğutucu ünitede soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığı da –15 °C, - 25 °C ve – 35 °C gibi çok 
değişik ve düşük sıcaklık değerleri arasında hareket halinde olacaktır. 
 
Aynı durum ve sorunlar, ancak; soğutucu ünitede çok daha farklı soğutucu akışkan buharlaşma 
sıcaklıkları değerlerinde olmak üzere donmuş muhafaza ve şok odaları için hem kondanser ve hem de 
soğutucu ünitede yoğuşma ve buharlaşma sıcaklıklarının değişkenliklerinde de bahis konusudur. 
 
Oysa kendinden kapasite ayarlı kompresörlerde ya da bir vakum (emme) otomatiğinden kumanda 
alan kompresörün emme ve basma hattı bir selenoid valf ile by-pass’lı soğutma devrelerinde soğutucu 
ünitede soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığının proje koşulu olarak ön görülen değerde sınırlı 
olarak sürdürülmesi mümkündür. Ancak bu husus, soğuk depoculukta henüz sınırlı olarak uygulanan, 
genelde uygulanmayan doğrular arasındadır. 
 
Ayrıca su soğutmalı kondanserli soğutma devrelerinde yoğuşma amacı ile kullanılan su sıcaklığı fazla 
değişken olmayacağından ve ayrıca yoğuşma suyu sıcaklığını kontrol altında tutmak mümkün 
olduğundan, soğutucu ünitede soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığındaki değişkenlik pek fazla 
sorun olmayacak değerde olacaktır. Ancak yine de her durumda kapasite ayarlı kompresör 
kullanılmasına ya da bir vakum otomatiğinden kumandalı emme ve basma hattı bir selenoid valf ile by-
pass’lı soğutma devrelerine ihtiyaç olacaktır. 
 
Öte yandan enerji tasarrufu yönünden belirli soğutma kapasitelerinin üstünde su ile soğutmalı 
kondanserli soğutma devrelerinin projelendirmeye ve uygulamaya alınması zorunlu mütalaa 
olunmalıdır. 
 
 4. Soğutucu ünitede dolaşım havasının hızının çok yavaş olması, dolaşım havasındaki nemin 
önce yoğuşmasına daha sonra da kar halinde soğutucu ünite yüzeyine yapışmasına yani; soğutucu 
ünitede aşırı karlama olayına neden olur. 
 
Bu durum, Şekil 3’de verilen bir psikrometrik diyagram üzerinde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu aşırı 
yoğuşma ve karlama olayı soğutucu ünitede soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığının çok düşük 
olduğu durumlarda seyretmesi halinde daha da fazlalaşıp etkinleşir. 
 
Oysa Şekil 4’de verilen psikrometrik diyagram üzerinde açıklandığı gibi ± 1 °C veya ± 0 °C oda 
sıcaklığı elde etmek için dolaşım havasının + 1 °C sıcaklıkta soğutucu üniteye girmesi ve soğuyarak 
en düşük - 1 °C sıcaklıkta soğutucu üniteden çıkış yaparak soğuk oda havasına yayılması yani; 
 ∆t=tg-tç= 2  °C değerinde olması durumunda: 
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1. Soğuk oda havasının bağıl neminin % 90 gibi yüksek değerde olması halinde soğutucu 
ünitede dolaşım havasında yoğuşma ve karlama olayı oldukça sınırlı değerde olacak, 
 2. Soğuk oda havasının bağıl neminin % 80 gibi normal veya düşük değerde olması halinde 
soğutucu ünitede dolaşım havasında nem yoğuşması olayı olmayacaktır. 
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Şekil 3. Soğutucu ünitede aşırı karlama olması Şekil 4. Soğutucu ünitede Azkarlama olması veya 
yoğuşma olmaması 

 
Ancak soğutucu ünitede dolaşım havasının ∆t=tg-tç= 2  °C sınırlarında seyretmesi için soğutucu ünite 
fan debisi, örneğin Q= 4000 W soğutma kapasitesi için; 
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olacaktır. Ancak yukarıda konu edilen hususlar soğuk depoculukta henüz tam olarak uygulanmayan 
doğrular arasındadır. 
 
 
 
 
4. SOĞUK ODA HAVASINDAKİ HOMOJENLİK 
 
Soğuk oda havasındaki homojenlik yani; soğuk oda havasının her kesimde aynı sıcaklıkta olması 
soğutucu ünitede karlama olayının azaltılmasında etkendir. 
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Aslında küçük boyutlar ve dolayısı ile küçük hacimli soğuk depolarda soğuk oda havasındaki sıcaklık 
homojenliği Şekil 5’de açıklandığı üzere basit soğutucu ünitelerle veya paket soğutucularla 
sağlanabilir. Ancak büyük boyutlu dolayısı ile büyük hacimli soğuk depolarda soğuk oda havasındaki 
sıcaklık homojenliği Şekil 6’da açıklandığı üzere soğutucu ünitelere veya paket soğutuculara ilave 
edilmesi gerekli ayrı ve özel hava kanalı sistemleri ile sağlanması yoluna gidilmelidir. Dolayısı ile Şekil 
6’da yer alan uygulama sistemi de soğuk depoculukta henüz uygulanmayan doğrular arasındadır. 
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Şekil 5. Küçük soğuk odalar için paket soğutucu 

bağlantısı 
Şekil 6. Büyük soğuk için paket soğutucu 

bağlantısı 
 
 
 
 
5. SOĞUTUCU ÜNİTE ISI TRANSFER YÜZEYİ 
 
Beyaz peynir ve salça gibi teneke ambalajlı ve tam kapalı ya da vakum ambalajlı besin ürünlerinde 
soğuk depoculukta ağırlık ve kalite kaybı sorun olmamakla beraber kasalar halindeki meyve ve sebze 
muhafazası ile açık gövde ve parçalanmış et ve mamulleri vb. besin ürünlerinde ağırlık ve kalite kaybı 
soğuk depoculukta sorun olarak önem kazanmaktadır. 
 
Sonuç olarak böylesi durumlarda soğuk depoculukta ± 1 °C soğuk muhafaza işleminde soğutucu 
ünitede soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığını – 10 °C yerine – 5 °C proje ve çalışma koşulu olarak 
soğutucu ünitede dolaşım havasının giriş ve çıkış sıcaklık farkı da 2 °C kabul etmek uygun olacaktır. 
 
Bu durumda, - 5 °C buharlaşma koşulu altında değişik soğutma kapasitelerine göre soğutucu ünite ısı 
transfer yüzeyleri aşağıda açıklanmaya çalışılacaktır. 
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 t0= ± 0 °C, ortalama soğuk oda sıcaklığı, 
 t1= + 1 °C, soğutucu üniteye hava giriş sıcaklığı, 
 t2= - 1 °C, soğutucu üniteden hava çıkış sıcaklığı, 
 
olduğuna göre soğutucu ünitede soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığı; 
 
 tb= - 10 °C için ∆tL=9,96 °C 
 tb= - 5 °C için ∆tL=4,93 °C 
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Şekil 7. Soğutucu ünitede logaritmik ortalamaya esas sıcaklık değişimleri 

 
değerlerinde olup buna göre tb= - 5 °C proje koşulu olarak kabul edilmesi durumunda tb= - 10 °C proje 
koşulu olması durumuna göre soğutucu ünite ısı transfer yüzeyinde; 
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 9,96 °C/ 4,93 °C= 2,02 
 
değerinde bir artış olmalıdır. Bu husus soğuk depoculukta uygulanmayan doğruların en önemlisidir. 
Ancak  teneke ambalajlı beyaz peynir, salça vb. ürünlerde olduğu gibi diğer besin ürünlerinde de tam 
kapalı veya vakumlu ambalajlamanın yaygınlaştırılamamış olması da soğuk depoculukta henüz 
uygulanması sınırlı doğrular arasındadır. 
 
Aynı hususlar soğuk muhafaza odalarında olduğu gibi donmuş muhafaza odaları için de doğrudur. 
Dolayısı ile donmuş muhafaza odalarında soğutucu ünite ısı transfer yüzeyi hesaplarında, örneğin;     - 
20 °C donmuş muhafaza koşulu için soğutucu ünitede – 25 °C soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığı, 
- 30 °C şoklama koşulu için soğutucu ünitede – 35 °C soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığı, proje 
koşulu olarak kabul edilmesi de soğuk depoculukta henüz uygulanmayan doğrular arasındadır. 
 
 
 
 
6. KONDANSER ISI TRANSFER YÜZEYİ 
 
Kondanser ısı transfer yüzeyinin optimum değerde olması soğuk depoculukta amortisman ve enerji 
masrafları yönünden önemlidir. Bu esas ve görüş altında soğuk depoculukta soğutma sistemleri ile 
ilgili kondanserler belirli ve sınırlı bir soğutma kapasitesi ile işletme aktivitesine kadar hava soğutmalı, 
belirli soğutma kapasitesi ile işletme aktivitesinin üstünde ise su soğutmalı olarak projelendirilmeli ve 
uygulama alanına konulmalıdır. 
 
Hava soğutmalı kondanserlerde, kondanserin bulunduğu mekan sıcaklığı ile kondanserde soğutucu 
akışkan yoğuşma sıcaklığı arasındaki fark 10 °C, ayrıca soğutucu akışkanın yoğuşturulması amacı ile 
kondansere girip çıkan hava sıcaklıkları arasındaki fark ise 6 °C olmalıdır. 
 
Su soğutmalı kondanserlerde ise soğutma suyu sıcaklığı ile kondanserde soğutucu akışkan yoğuşma 
sıcaklığı arasındaki fark 5 °C, ayrıca soğutucu akışkanın yoğuşturulması amacı ile kondansere girip 
çıkan soğutma suyu sıcaklıkları arasındaki fark ise 2 °C olmalıdır. 
 
Kondanser ısı transfer yüzeyi ile ilgili hususlar da soğuk depoculukta henüz tam uygulanmayan 
doğrular arasındadır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Sonuç olarak, soğuk depoculukta proje yapımında ve tesis kurmada alışılagelen yöntemleri ve 
sorunlarını görmekte, izlemekte ve bilmekteyiz. Ancak  besin ürünlerinin ihracatının çok önem 
kazandığı günümüzde yeterli ve kaliteli soğuk ve donmuş depoculuğa acil ihtiyaç vardır. 
 
Bu amaçla, ülkemizde yatırımcılar; öncelikle maliyet ucuzluğu yerine yeterlilik ve kalite istemeli, proje 
yapıcısı ve tesis kurucu firmalar ise haksız rekabeti bırakıp yeterlilik ve kalite konusunda doğruları 
uygulamalıdırlar. 
 
İhracat genelde uluslararası bir konu olup, ihracat ürünü olunca, beslenme ve sağlık konusu ortaya 
çıkmakta ve dolayısı ile besin ürünü ihracatı özellik ve önem kazanmaktadır. Ayrıca iç tüketim ve kendi 
insanımız için de aynı özellik ve önem aranmalıdır 
 
Bu nedenlerle, bu makalede konu edilen soğuk depoculukta alışılagelen yöntemleri bir kenara bırakıp, 
henüz uygulanmayan doğruları ele almayı, yeterlilik ve kaliteyi yakalamayı hedef alma zamanı artık 
gelmiş bulunmaktadır. 
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BİTKİ ÇİMLENDİRME SOĞUK ODALARI 
 
 

Enver YALÇIN 
Bahar BAYBOZ 
Sabri SAVAŞ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bitki çimlendirme veya fidan yetiştirme ülkemizde öteden beri açık arazide ve ekilebilir toprak üzerinde, 
son zamanlarda sınırlı da olsa seralarda yapıla gelmektedir. 
 
Ancak başta İsrail, Hollanda ve Belçika gibi kültür tarımı ile bağ ve bahçecilikte gelişmiş ülkeler fidan 
yetiştirmeyi bitki çimlendirme soğuk odalarında ele alma ve uygulama aşamasına gelmişlerdir.  
 
Kültür tarımı ile bağ ve bahçecilikte verim ve hasılat artırımı, öncelikle kaliteli ve yeterli tohum üretimi 
ile, bitki çimlendirme ve yetiştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle, bitki çimlendirme ve fidan yetiştirme 
teknik ve teknolojilerinden yeterli ve azami ölçüde faydalanma zamanı gelmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Kültür tarımı ile, bağ ve bahçecilikte öncelikle kaliteli ve verimli bitki tohumu üretmek farklı ve önemli 
teknik ve teknoloji konusudur. Kaliteli ve verimli bitki tohumlarından bitki çimlendirmek ve fidan 
yetiştirmek ise daha da farklı ve önemli teknik ve teknoloji konusudur. 
 
Ancak besin ürünlerinin taze ve bozulmadan saklanabilmesi için yararlanıla gelen soğuk depolar, bu 
defa bitki çimlendirme fidan yetiştirmede de önem kazanmaktadır. Soğuk depoculukta bitki 
çimlendirmeye veya bitki tohumlarının çimlenerek yeşermesine uygun ortam ± 0 °C sıcaklık ve % 100 
bağıl nem ile sadece gündüz saatlerinde loş bir aydınlatma ortamıdır. 
 
İşte böyle bir ortamda, yani; ± 0 °C sıcaklık ve % 100 bağıl nemli bitki çimlendirme soğuk odalarında 
bitki tohumlarından oluşturulan çim +5 °C sıcaklığında ve bağıl nemi % 100 değerine çok yakın çim 
büyütme soğuk odalarına alınır. Bu tür çim büyütme soğuk odalarında çim büyütülmesi sağlandıktan 
sonra oluşmuş olan bitki veya fidancıklar depolanmak veya pazarlanmak üzere +7 °C sıcaklığında ve 
bağıl nemi % 100 değerine çok yakın soğuk odalara alınır. 
 
Çim büyütme ve bitki stoklama soğuk odalarında da aydınlatma, bitki çimlendirme soğuk odalarında 
olduğu gibi, sadece gündüz saatlerinde loş bir aydınlatma ortamı olarak ele alınır ve uygulanır. 
 
Bitki çimlendirme, çimlenen bitkiyi büyütme ve fidan yetiştirme ile yetişmiş bitkiyi pazarlama işi aslında 
ziraat mühendisleri ile biyologların çalışma alanları dahilindedir. Ancak termodinamik ve soğutma 
mühendisleri olarak bizlere düşen görev, ziraat mühendisleri ve biyologların bu tür çalışma alanlarında 
ihtiyaçlarına ve taleplerine uygun soğuk depolar ve tesisler yapmaktır. 
 
Termodinamik ve soğutma mühendisleri olarak bu konuda bizden beklenilenler ile bizim görevlerimiz; 
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1. Bağıl nemi % 100 olan ve ± 0 °C sıcaklığında loş aydınlatmalı bitki çimlendirme soğuk odaları ve, 
 
2. Bağıl nemi % 100’e çok yakın ve +5 °C sıcaklığında loş aydınlatmalı çim büyütme soğuk odaları ile, 
 
3. Bağıl nemi % 100’e çok yakın +7 °C sıcaklığında loş aydınlatmalı çim stoklama ve pazarlama 

soğuk odaları, 
 
Plan ve proje yapımı ile, uygun soğuk odaların imali ve montajı ve ayrıca işler durumda 
çalıştırılmasıdır. 
 
 
 
 
2. TERMODİNAMİK ESASLAR VE PROJELENDİRME 
 
Bitki çimlendirme, çimlenen bitkiyi büyütme ve fidan yetiştirme ile yetişmiş bitkiyi pazarlama soğuk 
odaları hakkında öncelik arz eden termodinamik esaslar kısmen de olsa yukarıda konu edilmiştir. 
Ancak soğuk depoculukta yukarıda öncelikli olarak konu edilen termodinamik esaslara uygun plan ve 
proje yapımı ile imalat ve montaj çalışması özellik arz eder. 
 
Bugün için ülkemizde soğuk depoculukta besin ürününün ± 0 °C sıcaklıkta soğuk veya taze muhafazı 
için soğutma devresinde +30 °C/ -10 ± °C yoğuşma ve buharlaşma koşulu alışılagelmiş bir proje 
koşulu olarak uygulana gelmektedir. Ancak soğutma devresinde genellikle herhangi bir tedbir 
alınmadığından senenin muhtelif mevsimlerine ve günün muhtelif sıcaklıklarına göre yoğuşma 
sıcaklığı +20 °C, +30 °C, +40 °C ve +50 °C gibi değişken değerler alırken buharlaşma sıcaklığı da –10 
°C, –20 °C ve –30 °C gibi çok değişken değerler almaktadır. 
 
Böylesine düşük ve çok değişken değerlerdeki buharlaşma sıcaklıkları soğutucu ünitede aşırı karlama 
olayına ve dolayısı ile de soğuk oda havasının bağıl neminin aşırı düşmesine neden olmaktadır. Böyle 
bir soğuk oda ortamında da besin ürünleri ağırlık ve kalite kaybına uğramakta ve müşteri yönünden 
şikayet konusu yapılmaktadır. Oysa bitki çimlendirme, çimlenen bitkiyi büyütme ve fidan yetiştirme ile 
yetişmiş bitkiyi pazarlama soğuk odaları çok önemli özellik arz etmektedir. 
 
± 0 °C sıcaklıkta ve % 100 bağıl nemli bir soğuk oda ancak ve öncelikle soğutucu ünitede karlama 
olayı olmadan sağlanabilir. Ayrıca soğuk oda zemini ile mümkünse duvar yüzeyleri de ± 0 °C 
sıcaklıkta hazırlanmış su ile devamlı olarak ıslatılmalıdır. Öncelikle karlama olayının olmaması için 
soğutucu ünitede soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığı –2 °C sıcaklığında ve sabit değerde 
olmalıdır. 
 
Soğutucu ünitede dolaştırılan soğuk oda havası ise soğutucu üniteye + 0.5 °C sıcaklıkta girmeli ve 
∆t=1 °C soğuyarak soğutucu üniteyi –0.5 °C sıcaklıkta terk etmelidir. Ayrıca soğuk odada zemin ve 
duvarları ıslatmak amacı ile kullanılan soğuk su, soğuk oda zemininde uygun bir drenaj sistemi ile 
toplanarak ve belirli bir filtre sisteminden geçirilerek uygun bir su soğutma tankına alınmalı ve bu 
tankta ± 0 °C sıcaklığa kadar soğutulup tekrar soğuk oda zemin ve duvarlarını ıslatmak üzere devir 
daim ettirilmelidir. 
 
Soğutucu ünitede soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığının –2 °C sabit sıcaklık değerinde 
tutulabilmesi ve sürdürülebilmesi için soğutma devresinde aşağıdaki tedbirlerden herhangi biri ele 
alınmalı ve tesis edilmelidir. 
 

1. Öncelikle yüksek soğutma kapasiteli soğutma sistemlerinde emme basıncından kumandalı 
ve piston sayısına göre kademeli kapasite kontrollü soğutma kompresörleri kullanılmalıdır. Ancak bu 
tür kompresörler yüksek soğutma kapasiteleri için özel siparişle imal edilmektedir. Yüksek soğutma 
kapasiteli soğutma sistemlerinde kondanser olarak su soğutmalı kondanser tercihi, basma basıncını 
ve dolayısı ile emme basıncını istikrara kavuşturma önemli bir etken olarak tercih edilmelidir. 
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2. Genellik arz eden sınırlı soğutma kapasiteli soğutma kompresörü kullanılması durumunda, 
kompresörün basma tarafı ile emme tarafına bir selenoid valf ile by-pass tesis edilmeli, kompresörün 
emme tarafına monte edilecek bir vakum otomatiğinin elektriki kumandası ile bu by-pass sistemindeki 
selenoid valf açılıp kapandığında emme basıncının ve dolayısı ile emme sıcaklığının, diğer bir deyimle 
soğutucu ünitede soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığının –2 °C sabit sıcaklık değerinde 
tutulabilmesi ve sürdürülebilmesi sağlanabilir. Ayrıca genleşme valfi olarak dıştan dengeli genleşme 
valfi ile kondanser dış basınç dengelenmesi amacı ile sıcak gaz by-pass sistemleri de düşünülmelidir. 
 

3. Ayrıca soğutucu ünitede –2 °C ısı transfer yüzeyini sabit olarak sürdürebilmek için 
salamuralı soğutma sistemleri de düşünülebilir. Uygun bir soğutma sistemi ile, belirli bir tankta –2 °C 
sıcaklık değerine kadar soğutulan salamura soğutucu ünitede dolaştırılarak bitki çimlendirme, 
çimlenen bitkiyi büyütme ve fidan yetiştirme ile, yetişmiş fidanı pazarlama soğuk odaları için uygun 
ortam sağlanabilir. Bu konuda; sodyum klorür ve propilen glikol salamuraları bugün için kullanılabilen 
salamuralardır. 
 
Bu açıklamalardan sonra soğutucu ünitede ısı transfer olayı ile dolaşım havasının debi olayını ele 
alalım. 
 
Soğutucu ünitede soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığının –2 °C sabit sıcaklık değerinde ve ayrıca 
dolaşım havası giriş sıcaklığının + 0.5 °C, çıkış sıcaklığının ise –0.5 °C değerinde olması gerektiği 
yukarıda konu edilmiştir. Bu durumda soğutucu ünitede soğutma kapasitesi; 
 

    

 (1) 
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ifadeleri ile tarif edilir ve hesaplanır. Bu ifadelerde; 
 

Q : W, soğutma kapasitesi 
K : W/m2°C, toplam ısı transfer katsayısı 
A : m2, ısı transfer yüzeyi 
∆tL : °C, logaritmik ortalama sıcaklık 
Gh : kg/s, hava debisi 
Cph : 1.00 kJ/kg°C, havanın sabit basınç özgül ısısı 
∆t : +0.5 °C- (-0.5 °C) = 1 °C, sıcaklık farkı 

 
değerlerini tarif etmekte ve belirlemektedir. Ancak bu değerler arasında ∆tL logaritmik ortalama sıcaklık 
değeri özellik arz etmekte olup, bu özellik aşağıdaki diyagram üzerinde analitik olarak açıklanmaya 
çalışılacaktır. 
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Şekil 1. Soğutucu ünitede logaritmik ortalamaya esas sıcaklık değişimleri 
 

t0 = ± 0 °C,     bitki çimlendirme odası sıcaklığı, 
t1 = + 0,5 °C,  dolaşım havasının soğutucu üniteye giriş sıcaklığı, 
t2 = - 0,5 °C,   dolaşım havasının soğutucu üniteden çıkış sıcaklığı, 
tB = - 2 °C,      soğutucu ünitede soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığı için; 
∆tL = 1, 973  °C olmaktadır. 

 
Oysa besin ürünü soğuk muhafaza odalarında genellikle; 
 
 



  _____________________________________  5 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

t0 = ± 0 °C 
t1 = + 1 °C 
t2 = - 1 °C 
tB = - 10 °C 

 
değerleri proje koşulu olarak uygulana gelmektedir. Bu durumda; 
 

∆tL = 9,96 °C 
 
olmaktadır. Bu iki ayrı sonuca göre tB= -2 °C proje koşulu kabul edilmesi durumunda tB= -10 °C olması 
durumuna göre soğutucu ısı transfer yüzeyinde; 
 

048,5
973,1
96,9

=  

 
oranında bir artış olacaktır. 
 
Aynı hesaplamayı çim büyütme ve fidan yetiştirme odası için ele aldığımızda; 
 

t0 = ± 0 °C 
t1 = + 5,75 °C         ∆tL= 6,97 °C 
t2 = - 4,25 °C 
tB = - 2 °C 

  
Fidan stoklama ve pazarlama soğuk odası için ise; 
 

t0 =  + 7 °C 
t1 = + 8 °C              ∆tL= 8,962 °C 
t2 = + 6 °C 
tB = - 2 °C 

 
olacaktır. Bu sonuçlara göre çim büyütme ve fidan yetiştirme odası ısı transfer yüzeyinde;  
 

429,1
97,6
96,9

=  

 
fidan stoklama ve pazarlama soğuk odası soğutucu ünitesi ısı transfer yüzeyinde ise;  
 

111,1
962,8
96,9

=  

 
oranında bir artış ve büyüme olacaktır. 
 
Ancak soğutucu ünitede ısı transfer yüzeyinde bu artış ve büyüme hesaplanırken, soğutucu üniteye 
dolaşım havasının giriş ve çıkış sıcaklıkları arasındaki farkın; 
 
1.Bitki çimlendirme soğuk odalarında 

 
( ) C10,50,5ttt∆ 21 °=−−+=−=  

 
2.Çim büyütme ve fidan yetiştirme soğuk odalarında, 
 



  _____________________________________  6 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

 ( ) C1,54,255,75ttt∆ 21 °=+−+=−=  
3.Fidan stoklama ve pazarlama soğuk odalarında ise, 
 ( ) C268ttt∆ 21 °=+−+=−=  
değerlerinde olması maliyet ekonomisi ile yeterlilik yönünden uygun görülmüştür. Ayrıca proje ve 
dizayn kolaylığı ile tesis kurulması ve işletme rahatlığı yönünden; bitki çimlendirme, çimlenen bitkiyi 
büyütme ve fidan yetiştirme ile yetişmiş fidanı stoklama ve pazarlama soğuk odalarında farklı 
sıcaklıklar olmasına rağmen soğutucu ünitelerde soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığı genel olarak      
-2 °C kabul edilmesi uygun olacaktır. 
 
Bu açıklamalardan sonra; örneğin 10 m2 depolama alanlı bir bitki çimlendirme odası ve 16 m2 
depolama alanlı bir çim büyütme ve fidan yetiştirme soğuk odası ile 20 m2 depolama alanlı bir fidan 
stoklama ve pazarlama soğuk odası ve ayrıca uygun ve yeterli bir su soğutma sistemi bulunan bitki 
çimlendirme ve yeşertme soğuk deposunun projelendirilmesini ele alalım 
 
Herhangi bir soğuk deponun depolama alanı o soğuk deponun içten içe ölçülerle net zemin alanının 
yaklaşık % 80 değerindedir. Bu esas kabul edilerek bitki çimlendirme soğuk deposunun mimari vaziyet 
planı çizilmiş olup, bu planda verilen zemin alanları içten içe net ölçülere göre verilmiş olup, depolama 
alanları bu değerlerin yaklaşık % 80 oranında olacaktır. 
 
Bitki çimlendirme soğuk deposunun ayrıca her üç odası için soğutma yükleri ayrı ayrı hesaplanmış 
olup; 
 

Bitki çimlendirme odası için;  4000 W 
Çim büyütme odası için;  6000 W 
Fidan stoklama odası için; 7500 W 
Su soğutma deposu için; 2500 W 
Toplam;   20000 W 

 
Soğutma yükü değerleri tespit edilmiştir. 
 
Herhangi bir soğutucu ünitenin ısı transfer yüzeyi ile dolaşım havasının debisi; 

 

t∆Cγ
QVt∆CγVQ

t∆K
QAt∆AKQ

phh
hphhh

L
L

=→=

=→=

 

 
ifadeleri ile hesaplanmakta olup bu ifadeler ile her üç soğuk oda ile ilgili ∆tL ve ∆t değerleri esas 
alınarak; 
 
1.Bitki çimlendirme odası soğutucu ünitesinin; 
 
 ısı transfer yüzeyi  : 80 m2 
 dolaşım havasının debisi : 12000 m3/h 
 
2.Çim büyütme odası soğutucu ünitesinin; 
 
 ısı transfer yüzeyi  : 35 m2 
 dolaşım havasının debisi : 12000 m3/h 
3.Fidan stoklama odası soğutucu ünitesinin; 
 
 ısı transfer yüzeyi  : 40 m2 
 dolaşım havasının debisi : 11200 m3/h ≅ 12000 m3/h 



  _____________________________________  7 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

 

40
00

 W
 

4 
m

 
4 

m
 

4 
m

 
4 m 2 m4 m 

SA
V

A
K

 

BÜRO MAKİNA 
ODASI 

40
00

 W
 

Ç
İM

LE
N

D
İR

M
E 

O
D

A
SI

 
13

 m
2  

6000 W 
ÇİM BÜYÜTME ODASI 

20 m2 

7500 W 
FİDAN STOKLAMA 

PAZARLAMA 
ODASI 
27 m2 

7500 
60

00
 W

 
25

00
 W

 
So
ğu

k 
su

 

 
Şekil 2. Bitki çimlendirme ve yeşertme soğuk deposu vaziyet planı 
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olarak hesaplanmıştır. Ayrıca toplam 2000 W soğutma yükü için hava soğutmalı kondanser tercih 
edilmesi durumunda; 
 
 ısı transfer yüzeyi  : 85 m2 
 dolaşım havasının debisi : 20000 m3/h 
 
olarak hesaplanmıştır. 
 
Yapılan bu hesaplamalarda elde edilen sonuçlara göre örneğimize konu olan bitki çimlendirme ve 
yeşertme soğuk deposunun vaziyet planı ile soğutma tesisatı kolon şeması hazırlanmış ve Şekil 2 ve 
Şekil  3’te takdim edilmiştir. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bitki çimlendirme soğuk odalarında ± 0 °C sıcaklık ile % 100 bağıl nem, çimlenen bitkiyi büyütme ve 
fidan yetiştirme soğuk odalarında + 5 °C sıcaklık ile % 100’e çok yakın bağıl nem, yetişmiş fidanı 
stoklama ve pazarlama soğuk odalarında + 7 °C sıcaklık ile % 100’e çok yakın bağıl nem istenmesine 
rağmen proje yapımı ile tesis kurma ve işletmede kolaylık sağlaması yönünden bitki çimlendirme 
odasının iklim koşulu esas alınarak tüm soğutucu ünitelerde soğutucu akışkan buharlaşma sıcaklığı    
-2 °C kabul edilmiştir. Böyle bir kabul ayrıca çimlenen bitkiyi büyütme ve fidan yetiştirme soğuk odası 
ile yetişmiş fidanı stoklama ve pazarlama soğuk odaları ile ilgili soğutucu ünitelerin daha uygun ve 
daha ekonomik boyutla olmasına da imkan verecektir 
 
İyi ve sağlıklı beslenme için vitaminli ve proteinli beslenme esas olduğuna göre çeşitli meyve ve 
sebzelerin fidanlarının üretilmesinde ve yetiştirilmesinde bitki çimlendirme ve yeşertme soğuk 
depolarının önemi ortadadır. 
 
Bitki çimlendirme ve yeşertme soğuk depolarında soğutucu ünite ısı transfer yüzeyinin –2 °C sıcaklık 
değeri ile sınırlı tutulması ile, ekte takdim edilen bitki çimlendirme ve yeşertme soğuk deposu soğutma 
tesisatı kolon şemasında da görüleceği gibi direkt soğutucu akışkan genleşmeli olarak 
sağlanabilmekle birlikte, gerektiğinde salamuralı sistem soğutma ile daha da istikrarlı olarak çözüme 
ulaşılabilir. 
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SOĞUK MUHAFAZADA NEM KONTROLÜ 
 
 
Ömer ÜÇÜNCÜ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Soğuk hava deposunda amaç mümkün olduğu kadar değişmez bir bağıl nemi sağlamaktır. 
Soğuk hava deposunda bağıl nemdeki denge durumu;depoya konulacak ürünün ve ambalajın 
özellikleri,soğuk hava deposunun doldurulma şekli,evaporatörlerin yüzey alanları ve 
yapıları,evaporatör fanlarının yerleştirilme şekilleri,evaporatör yüzey sıcaklığı ile oda sıcaklığı 
arasındaki fark,soğuk hava deposunun izolasyonu,soğuk hava deposundaki hava dağılım ortamı,hava 
değişim katsayısı ve soğuk oda cihazlarının çalışma süresine bağlı olarak değişim gösterir. 
Soğuk hava deposunda istenen bağıl nemi sağlamak için belirli bir zaman peryodunu beklemek ve 
birtakım tedbirleri almak gerekmektedir.      
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bu çalışmada;soğuk odalarda,nemin muhafaza edilecek maddelere etkileri ile istenen nem 
değerlerinin elde edilebilmesi için alınması gereken tedbirler araştırılmıştır. 
 
Soğuk oda,özel anlamı ile gıda maddelerinin normal şartlarda saklanabilir sürelerinden daha uzun 
süre saklanabilmesi için ihtiyaca uygun şartlarda soğutulan ve nem durumu kontrol edilen,dış 
atmosferden ısı ve nem kazancına karşı yalıtılmış mahallerdir.   
 
Soğuk odalarda nemin kontrolü, sıcaklığın kontrölünden daha zor olmasına rağmen çoğu zaman nem 
kontrolüne dikkat edilmez. 
 
Soğuk odalarda nem oranı, muhafaza edilecek ürünün cinsine göre uygun oranda olmalıdır. Bu 
yüzden soğuk oda uygulamalarında nem oranının kontrol edilmesi ve bu nem oranının muhafaza 
edilmesi gereklidir.Su oranı yüksek maddelerin muhafazası sırasında çabuk bayatlamasını/ 
buruşmasını önlemek üzere soğutulan hacime verilen nemin kontrolüne özellikle dikkat edilmelidir.  
 
Diğer yandan tohum,ilaç gibi relatif nemin düşük tutulması gereken soğuk odalara da ihtiyaç 
duyulabilir.Bu tip odalarda da oda neminin devamlı olarak alınması ve bunun kontrolu gereklidir. 
 
 
 
 
2. SOĞUK MUHAFAZADA NEM KONTROLÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLAR 
 
2.1 Ürünün ve Ambalajın Özellikleri 
 
Soğuk odadaki ürünün transpirasyon yoğunluğundaki değişmeler özellikle ürünün soğutulmaya 
başlanması anında daha büyük bir etkiye sahiptir. 
Suyu oldukça hızlı derecede absorbe eden veya absorbe ettiğini geri veren maddelerden (tahta,karton 
v.b) yapılmış olan ambalajların kuruluğu önemli bir etkendir.Ambalajlar depoya konulduklarında çok 
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kuru iseler,deponun bağıl nemini büyük ölçüde azaltacak şekilde,kendi kitlelerine göre büyük 
miktarlarda su absorbe edecektir.Ambalajlar çok ıslak ise aksi etki oluşacaktır.  
 
 
2.2.Deponun Doldurulma Durumu  
 
Deponun doldurulma durumu özellikle depoların başında ve sonunda oldukça büyük değişiklik 
gösterir.Soğuk odalara muhafaza edilecek maddelerin yerleştirilme şekli,havanın serbestçe 
dolaşımına uygun olmalıdır.Böylelikle soğuk oda havasının yeterince ve kolayca karışması 
sağlanarak,nemin uygun limitler içinde kalması temin edilmiş olur.   
 
 
2.3.Evaporatörlerin Yüzey Alanları ,Yapıları ve Fanların Yerleştirilme Şekilleri: 
 
Evaporatörlerin yüzey alanları,fanların sayısı,kesit alanı,hava debileri soğuk deponun nem miktarını 
direkt etkilemektedir.Örneğin soğuk depoda yüksek relatif nem (% 80-90) elde etmek için,geniş 
batarya alanlı evaporatörler bulundurulmalıdır. 
 
 
2.4.Evaporatör Yüzey Sıcaklığı İle Oda Sıcaklığı Arasındaki Fark: 
 
Hesaplanan ısı geçirgenliğinden meydana gelen kayıplar da dikkate alınarak,soğutucu akışkan ile 
soğuk oda arasındaki sıcaklık farkının mümkün olduğu kadar az tutulmasına dikkat 
edilmelidir.Uygulamada soğuk odanın ortalama sıcaklığı ile soğutucu akışkanın sıcaklığı arasında 5 
C’lik bir fark kabul edilebilmektedir.Soğuk oda ortalama sıcaklığı ile soğutucu akışkan sıcaklığı 
arasındaki sıcaklık farkının 5 C’den fazla olması durumunda havadaki su buharında kondens oluşumu 
başlar; bu durum da evaporatörde karlamanın oluşmasına sebep olur.Soğuk odadaki relatif nem oranı 
düştükçe soğuk odadaki hava, depolanan üründen nem almaya başlar ve böylelikle ürünün solmasına 
ve tazeliğini kaybetmesine sebep olur. 
 
 
2.5.Soğuk Hava Deposunun İzolasyonu: 
 
Soğuk depoculukta yalıtım malzemesinin cinsi ve ekonomik kalınlık değeri son derece 
önemlidir.Önemi bu boyutta olan yalıtım malzemesinin nem geçişine ve dolayısı ile ıslanmaya karşı 
korunması gerekmektedir.Dış hava sıcaklığı genellikle soğuk oda havasının sıcaklığından daha 
yüksektir.Daha yüksek sıcaklıktaki havanın nem basıncı da daha düşük sıcaklıktaki soğuk oda 
havasının nem basıncından daha yüksek olacaktır.Bu hareket sırasında yalıtım malzemesi 
bünyesinde yoğuşacak nem,yalıtım malzemesinin ıslanmasına ve dolayısı ile yalıtım özelliğinin 
kaybolmasına neden olacaktır. 
Bu durumun önüne geçmek,yani yalıtım malzemesini nem geçişine karışı korumak için yalıtım 
malzemesinin dış havaya doğru olan yüzeyine duvar dolgu yapısına göre nem kesici tesis edilmelidir. 
Nem kesici olarak,asfalt karakterli boyalar ile bitüm,ruborait,pvc levhalar,kanaviçe veya cam tüllü 
pestiller ve alüminyum folye v.b. nem geçirme direnci yüksek olan malzemeler 
kullanılmaktadır.Poliüretan panel uygulamalarında ise ısı ve nem yalıtımı birlikte çözülmektedir.  
 
 
2.6.Soğuk Hava Deposundaki Hava Dağılım Ortamı,Dağılım Hızı ve Değişim Katsayısı: 
 
Soğuk depolarda hava hareketi/sirkülasyonu öyle olmalıdır ki tüm hacimlerde eşit bir sıcaklık ve nem 
seviyesi muhafaza edilmelidir.Aşırı hava hareketi gıda maddelerinde su kaybına sebep olabilir.Bu 
durum hem gereksizdir,hem de zararlıdır.Buna mukabil iyi bir hava dağılımı faydalı ve 
gereklidir.İstifleme kötü ve yapılmış ve hava dağılımını engelliyorsa soğuk hava depolarında kanallı 
hava dağıtımı tercih edilmelidir.    
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2.7.Soğuk Oda Cihazlarının Çalışma Süresi: 
 
Soğuk oda cihazlarının çalışma süresi, oda sıcaklığı,evaporasyon sıcaklığı ve günlük defrost süresine 
bağlıdır.Soğuk oda cihazlarının günlük toplam çalışma süreleri muhafaza edilecek ürünün cinsine 
bağlı olarak 16-18 saat olarak alınabilir.Soğuk oda cihazlarının çalışma sürelerine bağlı olarak, soğuk 
odada oluşacak nem oranı da değişim gösterecektir.     
 
 
 
 
3.SOĞUK MUHAFAZADA YÜKSEK NEM ORANININ ELDE EDİLMESİ VE MUHAFAZASI: 
 
Gıda maddelerinin özellikle sebze ve meyvelerin ağırlığı,kalitesi ve tazeliği soğuk odanın nem 
oranındaki değişiminden direkt olarak etkilenmektedir.  
Gıda maddelerinin özellikle sebze ve meyvelerin kuruma (aşırı nem kaybetme) sebebiyle bozulmasına 
karşı en iyi önlem relatif nem seviyelerini yeterli düzeyde tutmaktır.Birçok sebze,meyve ve madde için 
% 3-6 oranında su kaybı bu maddelerin kalite ve evsafını büyük ölçüde yok eder.Bazı maddelerde ise 
bu değerin % 10’a kadar çıkmasına müsaade edilebilir.Deneyler göstermiştir ki relatif nem seviyesi 
aynı olan 0 C ve 10 C sıcaklıktaki iki ayrı soğuk odada havanın suyu buharlaştırma potansiyeli(kısmi 
basınç farkı) 10 C’deki oda da 0 C’dekinin 2 katıdır.Aynı seviyede bir su buharlaşması olması için 0 
C’deki % 90 relatif neme karşın +10 C’deki % 95 relatif nem seviyesinin muhafaza edilmesi 
gerekmiştir.Bundan çıkarılabilecek sonuç;kısmi buhar basıncı farkının,oda sıcaklığını düşürmek sureti 
ile azaltılması,soğuk odadaki maddelerden su kaybının önlenmesi için en etkin yoldur.Soğuk odada 
muhafazası gereken nem seviyeleri ise ekli tabloda gösterilen relatif nem seviyelerinin en fazla % 3-5 
sınırları içerisinde kalmalıdır. 
 
Tablo.1 Muhtelif Maddelerin Soğuk Saklama Nem Değerleri 
 
Sebzeler   % 90-100 RH 
Kuru Gıdalar   % 60-70   RH 
Muhtelif Tohumlar  % 55-65   RH 
Deniz Besinleri   % 90-100 RH 
Kabuklu Deniz Besinleri  % 95-100 RH 
Et (Sığır Eti)   % 85-92   RH 
Et (Koyun Eti)   % 85-95   RH 
Et (Kümes Hayvanları)  % 85-95   RH 
Günlük Üretimler  % 60-85   RH 
Şekerlemeler   % 40-65   RH 
 
Soğuk odalarda istenen yüksek nem değerlerine ulaşmak için bazı durumlarda atomizer nemlendirici 
kullanmak gerekebilir.  
 
Tablo.2 Muhtelif Gıda Maddelerinin Su Kaybına Karşı Olan Duyarlılıkları 
 
Düşük    Orta    Yüksek 
Elma    Armut    Brokoli     
Hıyar    Avakado   Çilek 
Kabak    Biber    Erik 
Kavun    Brüksel Lahanası  Ispanak  
Kivi    Domates   Kayısı 
Patates    Havuç    Kiraz 
Patlıcan   Karnabahar   Mantar 
Sarmısak   Kuşkonmaz   Şeftali 
Soğan    Lahana    Üzüm 

Muz    Yeşil Soğan 
Taze Patates 
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4.SOĞUK MUHAFAZADA DÜŞÜK NEM ORANININ ELDE EDİLMESİ VE MUHAFAZASI 
 
Diğer yandan ,nem oranının düşük tutulması gereken hacimler de vardır.Örneğin soğuk muhafazası 
gereken ve nem oranının düşük seviyelerde tutulması gereken tohum muhafazasında oda neminin 
devamlı olarak alınması ve bunun kontrolü gereklidir.Soğuk odalarda düşük nem değerleri elde etmek 
için soğuk oda cihazlarının evaporatörlerinin içine elektrikli ısıtıcı konulması veya re-heat batarya ilave 
edilmesi gerekmektedir. 
 
Soğuk odalarda düşük nem değerleri elde etmenin diğer bir yolu da silikajelli nem alıcılar kullanmaktır.     
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Soğuk odalarda muhafaza edilecek maddelerin muhafaza şekli ve muhafaza sıcaklığı kadar nem 
seviyeleri de son derece önemlidir.Bu yüzden soğuk odalarda sıcaklığın yanısıra nem oranının da 
istenen seviyede tutulması için gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır.Böylelikle muhafaza edilecek 
malın kalitesi,görünümü ve diğer birtakım özelliklerinin korunması sağlanmış olacaktır.     
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SOĞUK HAT YALITIMINDA ELASTOMERİK 
KAUÇUK KÖPÜĞÜ 

 
 

Ali TÜRKER 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Isı yalıtımı; en genel olarak, enerji kazanımı amacıyla, sıcaklık farklarından dolayı oluşabilecek ısı 
kayıp ve kazançlarını azaltmak için alınması gereken bir önlemdir. Isı yalıtımı yapılırken, yalıtılacak 
olan tesisatın ve kullanılacak olan ısı yalıtım malzemesinin özelliklerinin bilinmesi, doğru yalıtım 
malzemelerinin seçilmesi gereklidir. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
Tesisatta kullanılması gereken ısı yalıtım malzemelerinde aranması gereken temel özellikler; ısı 
iletkenlik katsayısı, su buharı difüzyon direnç katsayısı, yangın dayanımı, korozyon riskinin az oluşu, 
uygulama kolaylığı, ekonomik olması, dayanım sıcaklığı ve bu özelliklerin doğruluğunu belgeleyen 
kalitesidir. Ülkemizde soğuk hat tesisat ısı yalıtımı amacıyla genellikle, elastomerik kauçuk köpüğü, 
polietilen ve camyünü kullanılmaktadır. 
 
Bu yazıda, soğuk hat tesisat ısı yalıtımında elastomerik kauçuk köpüğü kullanılmasının başta 
camyünü olmak üzere, diğer ısı yalıtım malzemelerine göre avantajları malzemelerin teknik özelikleri 
göz önüne alınarak vurgulanacak ve özellikle soğuk hat yalıtımında malzeme seçiminde yapılan 
hatalar ile yoğuşma konusu detaylı olarak anlatılacak ve yoğuşma konusunda somut çözüm önerileri 
verilecektir.   
 
 
 
 
1. ISI YALITIMI 
Isı yalıtımı, en genel olarak enerji kazanımı amacıyla, sıcaklık farkından dolayı oluşabilecek ısı kayıp 
ve kazançlarını önlemek için alınması gereken bir önlemdir. 
Isı yalıtımı; yapılarda, tesisatta ve endüstriyel uygulamalarda yapılmaktadır. 
 
 
1.1. Isı Yalıtım Malzemeleri 
Yapılarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ile tesisat ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan ısı 
yalıtım malzemeleri birbirlerinden çok farklı özellik göstermektedir. Tesisatta ve endüstriyel 
uygulamalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerini 3 ana başlık altında toplamak mümkündür: [2] 

• Yumuşak Köpükler (Flexible Malzemeler) (Elastomerik Kauçuk Köpüğü, Polietilen Köpük) 
• Mineral lifli malzemeler (Camyünü, Taşyünü) 
• Sert Plastik Köpükler (Expanded Polistiren (EPS), Extruded Polistiren (XPS)) 
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CamyünüKauçuk Köpüğü  
 
 
1.2. Isı Yalıtım Malzemelerinde Aranması Gereken Temel Özellikler 
Isı yalıtım malzemelerinin seçiminde göz önünde alınması gereken başlıca özellikler şunlardır:  

• Isı İletim Katsayısı (λ) 
• Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı (µ) 
• Yangın Sınıfı 
• Sıcaklık Dayanımı 
• Uygulama Kolaylığı 
• Sağlığa Etkileri 
• Boyutsal Kararlılık  
• Gözenek Yapısı 
• Yoğunluk 
• Ekonomiklik 
• Atmosfer şartlarına ve asitlere karşı dayanıklılık 
 

Malzemelerin bu teknik özellikleri, yalıtım uygulaması yapılacak olan tesisat tipine göre dikkatlice 
değerlendirilmelidir. [3] 
 
Tesisat, içinden geçen akışkanın sıcaklığına göre; soğuk, ılık ve sıcak hatlar olmak üzere 3’e 
ayrılmaktadır. 
 
1. Soğuk Hatlar : Akışkan sıcaklığı + 10 °C’den düşük hatlar 
2. Ilık Hatlar: Akışkan sıcaklığı +10 °C ile + 100°C arasındaki hatlar 
3. Sıcak Hatlar: Akışkan sıcaklığı +100 °C’den daha yüksek hatlar 
 

  
 

Tesisat tipine göre kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ise şunlardır: 
• Soğutma ve Fan-coil hatlarında buhar difüzyonuna gösterdiği yüksek direnç nedeniyle 

Elastomerik Kauçuk Köpüğü,  
• Ilık hatlarda ise tüm yalıtım malzemeleri kullanılabilecek olmasına karşın genellikle Polietilen, 

Camyünü ve Kauçuk Köpüğü kullanılmaktadır 
• Sıcak hatlarda, yüksek sıcaklık dayanımı nedeniyle 200°C’ye kadar Camyünü, 700°C’ye 

kadar Taşyünü ve daha yüksek sıcaklıklarda Seramik Yünü seçime bağlı olmaksızın 
kullanılmak zorundadır. [3] 
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2. SOĞUK HATLARIN YALITIMI 
 
Enerji kayıplarının minimuma indirilerek enerjiye yapılan harcamaların azaltılması yönünde çalışmalar 
günümüzde eskiye oranla daha ciddi bir biçimde ele alınmaktadır. Soğutmaya yapılan harcamaların, 
ısıtmaya yapılan harcamalara göre kat kat fazla olması soğuk hatların yalıtımına verilmesi gereken 
önemi ortaya koymaktadır. Örneğin, yaz aylarında tesisat ısı yalıtımı yapılmamış otellerde kalanlar 
soğutma konforları için ekstra ödeme yapmak durumundadırlar. Çünkü otel işletmecileri misafirlerinin 
soğutma konforu için ciddi miktarlarda fatura ödemeleri yapmaktadırlar.  
 
Soğuk hatların yalıtılmasının bir diğer getirisi, mekanik sistemlerin ömrünü uzatarak uzun yıllar sistem 
performansını korumasıdır. Bu sayede yaşanan mekanlar daha sağlıklı ısıtılıp soğutulacak ve ideal bir 
ısıl konforu elde edilecektir.  
 
Isı yalıtımının olmadığı veya doğru bir yalıtımın yapılmadığı soğuk hatlarda karşılaşılan en önemli 
sorun, “Yoğuşma”dır. Yoğuşmanın yarattığı problemler sadece yüksek faturalar ve ısıl konforsuz iç 
ortamlar değildir. Mevcut tesisatta yarattığı geri dönülmez sonuçların maliyeti çok daha büyük 
olabilmektedir. Hatalı malzeme kullanılması sonucu yalıtım malzemesinin verimi düşmekte, tesisatta 
korozyon meydana gelmekte, yalıtımın üzerindeki kaplamaya dahi zarar gelebilmekte ve sonuçta tüm 
tesisatın değişmesi zorunlu hale gelmektedir. İlk yatırım sırasında doğru bir ısı yalıtımı yapılırsa, daha 
sonra ortaya çıkması kesin olan yoğuşma probleminin çözümü için emek, zaman ve para 
harcanmasına gerek kalmayacaktır. Ancak, tüm bunların olabilmesi için, bilinçli bir yalıtım uygulaması 
yapılması şarttır. [3] 
 
 
2.1 Yoğuşma  
Yoğuşma, havanın içindeki su buharının, ortam sıcaklığı ve bağıl nem miktarına bağlı olan terleme 
sıcaklığından daha düşük sıcaklıktaki bir yüzeye temas etmesi sonucu gaz halinden sıvı hale 
geçmesidir. [2] 
 
2.1.1 Yoğuşma Parametreleri 

 
1. Ortam sıcaklığı ( Ta  = °C ) 
2. Bağıl nem oranı ( φ = % ) 
3. Akışkan sıcaklığı ( Tm = °C ) 
4. Malzemenin hücre yapısı  
5. Yüzeysel ısı taşınım katsayısı ( h ) 
6. Isı iletkenlik katsayısı ( λ )   
7. Su buharı difüzyon direnç katsayısı ( µ ) 

 
2.1.1.1 Ortam Sıcaklığı 
Ortam sıcaklığı, terleme sıcaklığına etki eden faktörlerdendir. Sıcaklık arttıkça birim havanın 
taşıyabileceği su buharı miktarı da artar. Eğer ortam sıcaklığı aniden düşerse, havanın taşıyabileceği 
su buharı miktarı da düşer ve havanın taşıyabileceği maksimum miktardan fazla olan su buharı, su 
olarak ortaya çıkar. [4] 
 
2.1.1.2 Bağıl Nem 
Bağıl nem, terleme sıcaklığına etki eden en önemli faktörlerden biridir. Havadaki mevcut su buharı 
miktarının, o sıcaklıktaki havanın içinde bulunabilecek en yüksek su buharı miktarına (doymuş su 
buharı miktarı) oranıdır ve % ile ifade edilir. Örneğin, 20°C’ deki hava maksimum 17,3 g/m³ su buharı 
ihtiva edebilir. Eğer aynı ortam sıcaklığında hava içinde 8,65 gr/m³ su buharı miktarı bulunuyorsa, 
ortamın bağıl nemi:  
 

ϕ=                = %50’dir.  
8.65 

17.3  
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Genelde bağıl nem miktarı higrometre cihazlarından direkt olarak okunur. İlgili sıcaklıktaki doymuş su 
buharı miktarı ise abaklardan alınır. Eğer hava sıcaklığı örneğin 24°C ise ve bağıl nem oranı da %75 
olarak okunmuşsa, bu takdirde o havanın içindeki su buharı miktarı şu şekilde bulunur. 
 
24°C’deki havanın doymuş su buharı miktarı 21.8 gr/m³’tür. Buna göre, o havanın içindeki su buharı 
miktarı (21.8 x 0.75 =) 16.35 gr/m³’tür. [2] 
 
Hava sıcaklıklarına bağlı olarak 1 m³ havada barınabilecek maksimum su buharı miktarları Tablo 1’de 
verilmiştir.  
 
Tablo 1. Sıcaklığa bağlı su buharı miktarları  
 

 
 
Bağıl nem %30 – 40 olursa “kuru hava”, %40–60 olursa “normal hava” ve %60’dan büyük olursa 
“nemli hava” olarak algılanır. Her ortam sıcaklığına ve her bağıl nem oranına göre, havadaki buharın 
sıvı haline dönüştüğü terleme (yoğuşma) dereceleri de değişkendir. (Tablo 2) [2] 
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Tablo : 2 Sıcaklığa ve bağıl nem oranına göre değişen terleme sıcaklıkları (°C) 
 

 
 
2.1.1.3 Akışkan Sıcaklığı  
 
İçinden düşük sıcaklıkta akışkan geçen hatlarının (örneğin, fan-coiller, klima kanalları gibi) dış yüzey 
sıcaklığı, genelde ortam sıcaklığının çok altında olmaktadır. Boru hattının veya klima hattının dış 
yüzey sıcaklığı, tesisatın bulunduğu ortamın sıcaklığına ve bağıl nemine göre değişiklik gösteren 
terleme sıcaklığının altına düşerse mutlaka yoğuşma olur. [2] 
 
 
2.1.1.4 Malzemenin Hücre Yapısı – Hacimce Su Emme 
 
Isı yalıtım malzemelerinin hücre yapıları, malzemelerin hacimce su emme miktarlarını etkilemektedir.  
Malzemelerin bünyesine su girmesi 2 yolla olmaktadır. 
 

• Difüzyon yolu ile  
• Direkt suyla temas yolu ile   

 
Malzemelerin açık veya kapalı gözenekli olmalarına göre difüzyon yolu 
ile su emme yüzdeleri de değişiklik göstermektedirler. Difüzyon yolu ile 
su emme yüzdelerinin tespiti için malzemeler kapalı bir test ortamında 
%90 bağıl nemde 24 saat boyunca bekletilirler. Malzemelerin test öncesi 
ve sonrasındaki ağırlıkları arasındaki farkın yüzdesi, difüzyon yolu ile 
hacimce su emme yüzdelerini belirlemektedir. [4] 
 
 
 
 
 

Açık gözenekli olan malzemelerin bünyesine kolayca girebilen havadaki su buharı malzemelerin 
bünyesinde yoğuşarak ciddi problemlere yol açmaktadır.  
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Bir ısı yalıtım malzemesinin ıslanması sadece difüzyon yolu ile olmayıp, direkt suyla temas yolu ile de 
olmaktadır. Malzemelerin direkt suyla teması sonucu bünyelerine su alma yüzdelerini tespit etmek için 
malzemeler içi su dolu bir kap içine malzemelerin tamamı su altında kalacak şekilde yerleştirilir. 
Ortalama 28 gün sonunda sudan çıkarılarak tartılırlar. Deneyden önceki ve sonraki ağırlıkları 
arasındaki farkın yüzdesi, malzemelerin direkt suyla temas yolu ile bünyelerine su alma yüzdelerini 
verir. [1] 
 
Isı yalıtım malzemelerinin difüzyon yolu ile hacimce su emme miktarlarının tespiti için Almanya’daki 
FIW Enstitüsü tarafından yapılmış test sonuçları aşağıda verilmiştir.  
 
Deney Şartları; 
 
Ortam Sıcaklığı ( Ta )    ;      30°C 
Akışkan Sıcaklığı ( Tm ) ;  -  30°C 
Bağıl Nem ( φ )             ;      % 85 
Deney Süresi                ;192 - 840 gün 
 
MALZEMELER;      Hacimce Su Emme (%) 
Poliüretan    ( PU )               11         (210 gün) 
Extrüded Polistren  ( XPS )                4.7        (244 gün) 
Polietilen  ( PE )               0.5        (244 gün) 
Elastomer Kokiller              0.42       (192 gün) 
Elastomer Kokiller             0.55       (380 gün) 
 

• Deneyler FIW Enstitüsü ( Almanya ) tarafından gerçekleştirilmiştir. [1] 
 

 
 

2.1.1.5 Yüzeysel Isı Taşınım Katsayısı ve Yüzey Yutma Katsayısı 
 
Yüzeysel ısı taşınım katsayısı; akışkanın hızına, malzeme yapısına (yüzeyin pürüzlü veya düz 
olmasına) ve diğer özelliklerine göre değişir.  
 
Projelendirme ve uygulamada, boru ve kanallar birbirine çok yakın ve duvarlardan yeterli mesafe 
bırakılmadan geçirilmemelidir. Dar ve sıkışık bölgelerde gereken hava sirkülasyonu gerçekleşemez, 
dolayısı ile dış yüzey film katsayısı azalmış olur. Böylece yoğuşma riski de artar. (Resim 1) 
 
DIN 4140 “Sıcak ve Soğuk Teknik Yalıtım İşlerinde Uygulama Esasları” adlı standarda göre yalıtımlı 
boruların birbiri arasında ve duvar/tavan arasında 100mm boşluk bırakılması ön görülmüştür. 



  _____________________________________  7 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

Dış yüzey film katsayısı mutlaka belirlenmelidir. Bunun için yer ve havalandırma durumları bilinmelidir. 
Ayrıca, malzemenin üzerindeki kaplamanın cinsi de ışınım açısından etkilidir. [4] 
 

 
Resim 1. 

 
Yüzey yutma katsayısının (ε, epsilon) yoğuşmayı önleyen minimum yalıtım kalınlığına etkisi aşağıda 
verilmiştir. 
 
Ortam sıcaklığı    :   25°C 
Akışkan sıcaklığı :   -5°C 
Bağıl nem            :   60% 
Boru çapı             :   25,4 mm 
Malzeme              :  ODE K-FLEX ST Elastomerik Kauçuk Köpüğü 
 
Yüzey yutma katsayısı, ε  = 0,93  ( metal olmayan yüzeyler için – kaplamasız) 
Yüzey yutma katsayısı, ε  = 0,13  ( yüzeyi alüminyum sac kaplı) 
 
Yoğuşmayı önleyen minimum yalıtım kalınlığı , ε  = 0,93 değeri için 7,6 mm  
Yoğuşmayı önleyen minimum yalıtım kalınlığı , ε  = 0,13 değeri için 13,3 mm çıkmaktadır. 
 
Bu örnekten de görüldüğü gibi yüzey yutma katsayısı, yalıtım kalınlığını iki katına dahi çıkarabilecek 
bir etkiye sahiptir. [4] 
 
2.1.1.6 Isı İletkenlik Katsayısı 

 
 
Isı iletkenlik katsayısı, malzemelerin birbirine dik 1 m mesafedeki, 1 m²’lik iki yüzeyi arasından sıcaklık 
farkı 1°C olduğunda birim zamanda geçen ısı miktarıdır ve birimi W/mK’dir. Isı yalıtım malzemelerinin 
seçiminde en belirleyici özelliktir. Zira ısı iletkenlik katsayısı ne kadar düşükse, sistemler o derece 
yüksek ısı yalıtım direncine sahip olmaktadır.  
 
Düşük ısı iletkenlik katsayısına sahip malzemeler en yüksek ısı iletim direncine sahip olduğu için en 
yüksek ısı yalıtım performansını sağlarlar. Ancak malzemelerin ıslanması, ısı yalıtım malzemesinin ısı 
iletkenlik katsayısını yükseltmekte, yalıtım özelliğini azaltmakta ve sonuçta yalıtım performansını 
olumsuz etkilemektedir. Öyle ki bazı durumlarda camyünü gibi yalıtım malzemelerinin ısı iletkenlik 
katsayısı iki katı kadar kötüleşebilmektedir. [2] 
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Bu sebepten dolayı, tesisat ısı yalıtımında hesaplamalar yapılırken ortalama sıcaklıktaki ısı iletkenlik 
katsayısı değeri alınmalıdır. Aşağıda, elastomerik kauçuk köpüğünün farklı sıcaklıklardaki λ değerleri 
ile bazı malzemelerin ısı iletkenlik katsayıları verilmiştir. [2] 
 
Ortalama sıcaklık;  -20°C      λ = 0,034 W/mK 
(kauçuk köpüğü)     0°C      λ = 0,036 W/mK 

+20°C      λ = 0,038 W/mK 
 

 
 

2.1.1.7 Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı  
 
Su buharı, sıcaklığa ve bağıl neme bağlı olarak, kısmi buhar basıncı yüksek 
olandan düşük olana doğru ilerler ve ilerlerken de bir direnç ile karşılaşır. Her 
malzeme kalınlığına bağlı olarak buhar difüzyonuna karşı koyar. Bu direncin 
havanın su buharı difüzyon direncine oranı “Su Buharı Difüzyon Direnç 
Katsayısı”dır. Su buharının tamamen geçmesi halinde µ =1, hiç geçmemesi 
halinde µ = ∞ (örn: alüminyum) ile ifade edilmektedir. µ = 10.000 - 100.000 
arasında olan malzemeler de “Buhar Kesici” olarak adlandırılırlar.  
 

 
Aşağıda, soğuk hatlarda yaygın kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin su buharı difüzyon direnç 
katsayıları verilmiştir: [2] 
 
                                             Gözenek Yapısı                 Su Buharı Difüzyon Direnci (µ) 
• Camyünü,                              AÇIK                                                        1,1 
• Polietilen Köpük,                  KAPALI                                        3.000-6.500 
• Kauçuk Köpüğü                   KAPALI                                      3.000-16.000 
 
 
2-2.   Yoğuşma Neden ve Nerede Olur? 

 
Soğuk hatlarda yalıtım malzemesi bünyesine su alabilecek nitelikte ise ve buhar geçişine karşı bir 
önlem alınmamış veya sızdırmaz bir uygulama yapılamamışsa, lifli malzemeler gibi su buharı difüzyon 
direnç katsayısı çok düşük olan (µ=1.1) (su buharı difüzyonuna hiç karşı koyamayan) yalıtım 
malzemelerinin kullanılması durumunda yüzeyde yoğuşma olmamasına karşın, yalıtım malzemesinin 
içine su buharı girer ve malzemenin içinde yoğuşarak su haline gelir. [5] 
 
 
2-3.   Yoğuşmanın Sonuçları 
 
Ayrıca, malzeme bünyesindeki su, ısı yalıtım malzemesinin ısı iletkenlik katsayısını arttırır ve yalıtım 
özelliğini azaltır. Öyle ki bazı durumlarda camyünü gibi yalıtım malzemelerinin ısı iletkenlik katsayısı iki 
katı kadar kötüleşebilmektedir. Tablo –3’de ortam sıcaklığı 26°C olan bir ortamda, içinden 12°C 
akışkan geçen bir soğutma hattının sırasıyla camyünü, poliüretan ve elastomerik kauçuk köpüğü ile 
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yalıtılması halindeki ilk ısı kayıpları ve “K değerleri ile işletime alındıktan 6 ay sonraki (ıslak, nemli 
haldeki) ısı kayıpları ve “K değerleri verilmektedir. [1] 
 
Tablo 3: Elastomerik Kauçuk Köpüğü, Poliüretan ve Camyünü malzemelerin ilk uygulamadaki ve 6  ay 
sonraki durumları  (Akışkan sıcaklığı = 12°C ,  Ortam Sıcaklığı = 26°C) 
 

 
 
Isı yalıtım malzemesinin içindeki su tesisatta korozyona sebep olur. Korozyon sonucu çürümeler 
başlar. Yalıtım malzemesinin üzerindeki kaplama zarar görür ve bu da sistemin tahrip olmuş bu 
bölümlerini yenilemeyi gerektirir. (Fotoğraf 1) [5] 
 

 
Tablo 3’den de görüleceği gibi, bu hatta camyünü kullanılması durumunda, 6 
ay sonra cam yününün ısı iletkenlik katsayısı buhar difüzyonundan dolayı 
0.075 W/mK’e kadar çıkmakta, bir diğer deyişle 50 mm kalınlığındaki 
yalıtımın değeri 25 mm’ye kadar düşmektedir. 
 
Poliüretan kullanılması durumunda ise poliüretanın 6 ay sonraki ısı iletkenlik 
katsayısı yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı 0.050 W/mK’e kadar 
çıktığı Tablo-3’den görülmektedir. Ancak elastomerik kauçuk köpüğüne 
dikkat edilirse, tablodan da görüleceği gibi, sistem işletime alındıktan 6 ay 
sonra dahi elastomerik kauçuk köpüğünün ısı iletkenlik katsayısının aynı 
kaldığı görülmektedir. [1] 
 
 

 Fotoğraf 1. 
 
 
Sonuç olarak; 
 

1. Isı yalıtımı yapılmazsa yoğuşma tesisatın YÜZEYİNDE olur 
2. Isı yalıtımı yetersiz yapılırsa, yoğuşma yalıtım malzemesinin YÜZEYİNDE olur.  
3. Isı yalıtım malzemesinin kalınlığı yeterli ve µ değeri düşük olan malzemede, yoğuşma 

BÜNYEDE  olur. 
4. Su buharı difüzyon direnç katsayısı yeteri kadar yüksek olan malzemede yoğuşma OLMAZ.  
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2.3.1.   Isı yalıtımı yapılmazsa yoğuşma tesisatın YÜZEYİNDE olur. [3] 
 

 
 
2.3.2.   Isı yalıtımı yetersiz yapılırsa, yoğuşma yalıtım malzemesinin YÜZEYİNDE olur. [3] 
 

 
 

Yetersiz Isı Yalıtım Uygulaması 
 

 
 
2.3.3.   Isı yalıtım malzemesinin kalınlığı yeterli ve µ değeri düşük olan malzemede, yoğuşma 
BÜNYEDE olur. [3] 
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2.3.4.   Su buharı difüzyon direnç katsayısı yeteri kadar yüksek olan malzemede yoğuşma 
OLMAZ. [3]  
 

 
 

 
2.4.   Yoğuşmaya Karşı Alınacak Önlemler ve Çözüm Önerileri 
 
Yoğuşmayı önlemek için;  
 

• Doğru ısı yalıtım malzemesi seçilmeli, 
• Yoğuşma olmaması için gerekli minimum yalıtım kalınlığı doğru hesaplanmalı, 
• Su buharı difüzyon direnç katsayısı yeteri kadar yüksek olmalı, 
• Yalıtımda ısı köprüleri oluşmamalı ve sızdırmazlık uygulamaları doğru yapılmalıdır. 

 
2.4.1   Doğru Isı Yalıtım Malzemesi Seçilmelidir. 
 
Özellikle soğuk hat yalıtımında açık gözenekli malzemeler kullanmak teorikte uygun gibi görülse de, 
pratikte gerek tam sızdırmazlığının sağlanmasında yaşanan zorluklar, gerekse uygulamada 
görülebilen problemlerden dolayı tercih edilmemelidir. [3] 
 
Soğuk hatlarda kullanılan ısı yalıtım malzemesi; 
• açık gözenekli ve µ değeri düşük ise; “Buhar Kesici” kullanmak kesinlikle YETERSİZ 

OLMAKTADIR!   YOĞUŞMA KAÇINILMAZDIR! 
• kapalı gözenekli ve µ değeri düşük ise; “Buhar Kesici” GEREKLİDİR! 
• µ değeri yeteri kadar yüksek ise, “Buhar Kesici” ye kesinlikle GEREK YOKTUR! 
 
2.4.2   Yoğuşma Olmaması İçin Gerekli Minimum Isı Yalıtım Kalınlığı Doğru Hesaplanmalıdır. 
 
Sıcak hatların yalıtımında en önemli kriter “Ekonomik Yalıtım Kalınlığı” seçimi iken, soğuk hatların 
yalıtımında; yoğuşmanın önüne geçilebilmesi için uygun ısı yalıtım malzemesinin seçimi ve yoğuşma 
olmaması için gerekli minimum yalıtım kalınlığının belirlenmesi en önemli konulardır.  
 
Yalıtım kalınlığı hesabı için; ortam sıcaklığı ve bağıl nemi, akışkan sıcaklığı gibi parametreler yanında, 
malzemenin tipi, ısı iletkenlik değeri, su buharı difüzyon direnç katsayısı, yüzeysel hava taşınım 
katsayıları gibi özellikleri de dikkate alınmalıdır. Yapılan hesaplarda bağıl nemin gerçek değeri 
alınmalıdır. Çünkü bağıl nemin %10 artması durumunda yoğuşmayı önleyecek kalınlık 2 katına dahi 
çıkabilmektedir. [4] 
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2.4.3   Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı Yeteri Kadar Yüksek Olmalıdır. 
 

 
 
2.4.4 Yalıtımda Isı Köprüleri Oluşmamalı ve Sızdırmazlık Uygulamaları Doğru Yapılmalıdır. 
 
Yalıtım malzemesi, su buharı geçirmeyen bir malzeme ile kaplanmış dahi olsa, kaplamanın ek ve bini 
yerleri kritik noktalardır. Bu noktaların su buharını hiç geçirmeyecek şekilde uygun malzemelerle tam 
sızdırmazlığı sağlanmalı ve uygulama doğru yapılmalıdır. 

 
Grafik 1’de “Yalıtım Kaplama Malzemesi” olarak kullanılan 
alüminyum folyo üzerinde oluşan delik çapına göre su buharı 
difüzyon direnci (µ) değerinin değişimi görülmektedir. 
Grafikten de anlaşılacağı gibi, 1m²’lik folyolu levhada oluşan 
0.2 mm²’lik bir delik (yaklaşık olarak toplu iğne deliğine denk 
gelir), alüminyum folyonun su buharı difüzyon direncini 
50.000’den yaklaşık olarak 0’a düşürür. [1] 
 
 
 
 
 

 
2.5.   Doğru Isı Yalıtım Kalınlığı 
 
Soğuk hat yalıtımında ısı yalıtım malzemesinin kalınlığının seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer 
konu, ilk yatırım maliyeti ile elde edilen enerji kazanım oranlarından uygun olanın seçilmesidir. 
Aşağıda, farklı yalıtım kalınlıkları ile sağlanan enerji kazançlarına örnekler verilmiştir. [4] 
 
2.5.1 Enerji Verimine Göre Isı Yalıtım Kalınlığı Hesabı 
 
Elastomerik Kauçuk Köpüğü kullanılan bir kalorifer tesisatında (oda sıcaklığı 22 °C, akışkan sıcaklığı 
90°C); 
 

60 mm (2”) boruda,   13 mm yalıtımda %78.0  
19 mm yalıtımda %83.4 

 
114 mm (4”) boruda,   13 mm yalıtımda %78.1  

19 mm yalıtımda %84.1  enerji kazanımı olmaktadır. 
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Elastomerik Kauçuk Köpüğü kullanılan bir fan-coil’de, (oda sıcaklığı 22 °C, akışkan sıcaklığı 6 °C) 
 

60 mm (2”) boruda,   13 mm yalıtımda %71.2  
19 mm yalıtımda %78,0 

 
114 mm (4”) boruda   13 mm yalıtımda %71.5  

19 mm yalıtımda %78.9  enerji kazanımı olmaktadır. 
 
Örneklerden de anlaşılacağı gibi yalıtımın ilk 13 mm’sinde %78’lere varan enerji kazanımı, kalınlık 19 
mm seviyelerine çıktığında (yalıtım kalınlığı yaklaşık olarak %50 arttırıldığında), enerji kazanımı 
sadece %10 daha artmaktadır. Bu durumda tesisat mühendisinin yapması gereken, yalıtım 
malzemesinin kalınlığının birim maliyeti (ilk yatırım maliyeti) ile elde edilen enerji kazanımının birim 
maliyetinin hesaplanarak optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesidir. [4] 
 
Pratikte genel olarak; 
 
Kalorifer tesisatında, küçük çaplarda 20 mm, büyük çaplarda 30 mm en ekonomik yalıtım kalınlığını 
verirken, Soğutma hatlarında, küçük çaplarda 13 mm, büyük çaplarda 25 mm en ekonomik yalıtım 
kalınlığı olmaktadır. 
 
Günümüzde, mevcut hesap programları kullanılarak tam ve doğru bir yalıtım kalınlığı hesabı yapmak 
mümkündür. Bu hesap programları ile sadece yoğuşmayı önleyecek yalıtım kalınlığı hesabı değil, 
yalıtımla sağlanan tasarruf miktarı, farklı koşullar için ısı kayıp miktarları gibi hesaplamalar 
yapılabilmektedir. 
 
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü zamanlarda, uzun süre hareketsiz kalan su, donma tehlikesi ile 
karşılaşacağı için, donmanın ne kadar süre sonra meydana geleceğinin hesaplanarak uygun 
tedbirlerin alınması şarttır. Hesap Programları ile donma süresi hesabının da yapmak mümkündür. [3] 
 

 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Soğuk hatların yalıtımında karşılaşılan en önemli sorun olan yoğuşmanın önüne geçebilmek için 
uygun yalıtım malzemesinin seçilmesi ve yoğuşma olmaması için gerekli minimum yalıtım kalınlığının 
belirlenmesi şarttır. 
 
Her tesisat için, mevcut şartlar dikkate alınarak, uygun yalıtım kalınlıklarının bulunması gerekmektedir. 
Enerji tasarrufu için yapılan ısı yalıtımının yanı sıra, yoğuşmayı önleyecek uygun yalıtım kalınlığının 
doğru olarak hesaplanması ve uygulamanın çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.  
 
Soğuk hatlar, gerektiği gibi yalıtıldığı takdirde, mekanik sistemlerin ömrü uzayacak ve sistem 
performansını  uzun yıllar koruyabilecektir. Yaşanan mekanlar daha sağlıklı ısıtılıp soğutulacak ve 
ideal bir ısıl konforu elde edilecektir. Doğru yalıtım malzemelerinin kullanılması sonucu yalıtım 
malzemesi verimini tesisat ömrü boyunca koruyabilecek, tesisatta korozyon sorunu ortadan kalkacak, 
soğuk hatların önemli sorunu olan yoğuşma probleminin çözümü için emek, zaman ve para 
harcanmasına gerek kalmayacaktır. 
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Sonuç olarak; soğutma hatlarında düşük ısı iletkenliği ile yoğuşmayı önleyen, kapalı gözenekli, yüksek 
su buharı difüzyon direnci sayesinde ısı iletkenliği sabit kalabilen ve ıslanmayarak sistemde korozyon 
riski bulundurmayan, kapalı hacimlerde ilave bir koruyucu malzemeye gerek bırakmayan, uygulaması 
kolay olan Kauçuk Köpüğü, Polietilen Köpük gibi kapalı gözenekli malzemelerin kullanılması gerektiği 
ortaya çıkmaktadır.  
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PLASTİK ATIK SU BORULARINDA SES İZOLASYONU 
TEKNİĞİNDE YENİ GELİŞMELER 

 
 
Muhsin DOĞAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Evsel ve endüstriyel atık sular ve yağmur sularının drenajlarında kullanılan borulardan, fiziki gövde 
direnci darbe dayanımı, ısıl farklara dayanım,  yangına karşı dirençlilik, geri dönüşüm ve çevre 
değerleri, asit ve baz nitelikli atıklara dayanım yanında beklenilen en önemli özelliklerden birisi ses 
yalıtımıdır. Bu çalışmada, meskenlerde ve diğer binalardaki atık su sistemlerinde kullanılan plastik 
esaslı borularda aranan ses düzeyleri tek komponentli ve yeni geliştirilen 3 katlı borularda geldiği son 
nokta irdelenmiş ve bu iki tip boru arasında farklar deneysel verilere dayanarak açıklanmıştır. Mineral 
dolgulu plastik borular ile yeni geliştirilen 3 katlı ve ses izolasyonlu mineral dolgulu borular; faydaları 
açısından, maliyeti  açısından ve tesisat sistemine katacağı diğer yenilikler açısından 
karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre tek kompenetli borularda ses düzeyi 25 dB’e düşürülebilirken üç katlı 
borularda ses düzeyi 12 dB olmaktadır. 
 
 
 
 
1-GİRİŞ 
 
Gelişen teknolojiye paralel olarak, plastik malzemelerin günlük hayatımızdaki yeri her geçen gün 
artarken, sağlık ve konfor şartlarını yerine getirmesi konusunda yoğun araştırmalar yapılmaktadır. 
Uzun ömürleri ve yapım kolaylığı nedeniyle atık su sistemlerinde tercih edilen plastik boruların 
kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Plastik borular, PVC ve çeşitleri, PE ve çeşitleri, PP ve çeşitleri 
veya benzeri kompozitlerdir. Sıvı ve gaz gibi madde transferlerinin daha yaygın ve değişik şartlarda 
kullanılmak istenmesi nedeniyle plastik boru teknolojisi günümüzde hızlı bir gelişim içerisindedir. 
Birçok alanda kullanımı olan plastik borulardan bizim üzerinde duracağımız borular atık su borularıdır. 
 
Atık su transferinde kullanılan borular kısaca pişmiş toprak, ahşap, beton, metaller ve bizim konumuz 
olan plastiklerdir. Atık su sistemlerinde kullanılan borularda, sessizlik, mukavemet, sızdırmazlık, kolay 
uygulanabilirlik, yangına dirençlilik, yeterli rijitlik, elastiklik ve çevre uyumu aranır. Fakat, bu 
gereksinimler tek kompenentli borularda malzemenin kabiliyeti ile sınırlı kalmaktadır.  
 
Bizim üzerinde duracağımız boru çeşidi sıvı atıkların transferinde kullanılan borulardan olan mineral 
dolgulu plastik borular ile  yeni geliştirilen 3 katlı ve ses izolasyonlu mineral dolgulu borulardır.  
Borularda ki kabiliyetin arttırılması için birden fazla değişik özellikteki malzemenin birlikte ve katlar 
halinde kullanılması gerekmektedir.  Örneğin, ses konusunda tek komponentli (tek katlı) malzeme ile 
üretilmiş bir atık su borusu  ile  her katı farklı terkip edilmiş 3 kattan oluşan bir borunun kıyaslanması 
Tablo 1’de görülmektedir. Üç katlı ve ses izolasyonlu borularda ses seviyesi tek katlıya göre yarı 
yarıya azalmaktadır. 
 
Evsel ve endüstriyel atık sular ve yağmur drenajlarında kullanılan borulardan beklentiler konfor ve 
güvenliğe paralel olarak artmıştır. Bunlar; yeterli fiziki gövde direnci-darbe dayanımı, ısıl farklara 
dayanım,  yangına karşı davranışı, geri dönüşüm ve çevre değerleri, asit ve baz nitelikli diğer atıklara 
dayanım ve ses izolasyonudur. 
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Tablo 1. Tek katlı ve çok katlı mineral katkılı boruların ses, yoğunluk ve darbe davranışı [1] 
 

Özellikler Tek Katlı PP Mineral 
Katkılı 

3 katlı veya Üzeri Katlı PP Mineral 
Katkılı Boru Sistemi 

Yoğunluk 1.7-2.0 kg/dm3 1.2-1.5 kg/dm3 

Ses 25 dB (A) 12 dB (A) 

Darbe Davranışı katın tamamı etkilenmekte üst kat en çok   -orta kat az-   
iç kat çok az etkilenmekte 

 
 
 
 
2-ATIK SU BORUSUNDAKİ SESİN KAYNAĞI 
 
2.1-Direkt Fiziksel Ses Kaynağı 
 
Suyun ve içindeki katı partiküllerin boru duvarına sürekli çarpması fiziksel sesin kaynağıdır. Su 
çarpması boru içinde anlık titreşimleri oluşturur ve boru duvarına sirayet eder. Güçlü titreşimlerin 
oluşma yeri özellikle bağlantı yerlerindeki katlanmalar ve bilhassa kıvrımlı bölgelerdir. Bu durum Şekil 
1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. Direkt ses kaynağının oluşumu ve yayılması[2] 

 
 
2.2-İndirekt Fiziksel Sesin Kaynağı (Hava Sesi Yoluyla) 
 
Atık su  akışındaki türbülansa bağlı olarak oluşup  “lıkırdı” diye adlandırılan ve boru içerisindeki hava 
sesi olarak kendisini tekrar yenileyen bir gürültü kaynağı vardır. Çamaşır makinesi gibi cihazlarda 
yıkama, pompalama ve durulama esnasında meydana gelen gürültü bu lıkırdıyı bastırır. Kendisini 
hava sesi olarak yenilemiş olan lıkırdı, boru duvarının titreşmesine neden olur. Sonuçta indirekt fiziksel 
bir ses oluşur ve bu da direkt fiziksel sesi bastırır. 
 
Hava ve fiziki sesin boşaltım borusunda bir şaft boyunca nasıl yayıldığı örnek olarak Şekil 2’de 
gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Sesin yayılımı [3] 

 
 
 
 
3-YENİ GELİŞTİRİLEN 3 KATLI BORULAR İLE TEK KATLI BORULARIN SES DEĞERLERİ 
 
Tek katlı borular da ses izolasyonunu sağlamak için çeşitli yöntemler kullanılır. Bunlardan en çok 
bilinenleri, a) et kalınlığının artırılması,  b) yoğunluğun artırılması (baryum sülfat gibi ağır mineral 
kullanımı),  c) kompozit malzeme kullanımı şeklindedir. Yukarıda sayılan veya benzeri çalışmalar 
sonucunda atık su boruları  ses izolasyonunda belli bir mesafe kat edilmiş ve 20-27 dB gibi sonuçlara 
ulaşılmıştır. Burada değerlendirmeye tabii tutulan borular, mineral dolgulu PP ve PVC türevi borulardır. 
Piyasada mevcut olan ses izolasyonlu borular sınıfında sertifikası olan örneklerdir ve Tablo 2’de 
verilmiştir. 
 
Günümüzde birçok üretici, aynı yöntemleri kullanarak benzer ürünler üretmiş ve benzer ses değerlerini 
elde etmişlerdir. Sesin daha düşürülmesi için, ya et kalınlıklarının çok fazla artırılması ya da yoğunluğu 
yüksek minerallerin daha çok kullanılması gerekmektedir. Bu çözümler miktar ve fayda denkliğinde 
yetersiz kalmaktadır. Birkaç desibel ses değeri iyileşmesi için boru kalınlığı katlanarak artmakta buna 
bağlı olarak; fiyatlar aşırı şekilde yükselmektedir. Boru yükleri arttığından montaj ve sonrası taşıma 
sorunları artmaktadır. Katı mineral dolguların oranı arttığı için elastikiyet düşmekte ve malzeme 
kırılganlığı fazlalaşmaktadır. Bu bilgiler  göz önüne alındığında tek katlı ve tek komponentli 
malzemeler bir noktadan sonra et kalınlığı artsa da, yoğunlaştırılsa da  ses seviyesi istendiği kadar 
düşmemektedir ve ekonomik olmamaktadır. 
 
Burada sunacağımız boru örneği, dışına ekstra izolasyon yapılmadan 3 katlı malzeme tekniği ile 
üretilen ve ses düzeyini 12 dB’ye düşürebilen  borulardır. Bu borunun kesiti Şekil 3’de görülmektedir. 
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Tablo.2 Ses izolasyonu yapabilen mevcut mineral katkılı tek katlı boruların ses değerleri[4] 
 

DEBİ(l/sn) KAYNAK MİNERAL 
DOLGULU 
TEK KATLI 
ÜRÜNLER 0.5 1.0 2.0 4.0 Test Tarihi Enstitü Test No. 

A 3.9 8.5 12.8 19.9 1997 Fraunhofer P-BA 130/1997 
B 7.0 9.2 14.2 19.3 1998 Fraunhofer P-BA 191/1998 
C 6.4 12.6 17.6 22.7 1998 Fraunhofer P-BA 289/1998 
D  11.8 15.2 19.0  Fraunhofer   
F 4.0 9.0 12.0 16.0 1996 Fraunhofer P-BA 214/1996 
G 16.9 20.8 23.9 27.8 1998 Fraunhofer P-BA 191/1998 
J 12.4 17.1 20.0 26.7 1989 Fraunhofer   

 
 
 

 
Şekil 3. 3 katlı borunun kesiti [2] 

 
1-İç Tabaka: Tamamı ile pürüzsüz bir iç yüzeye ve çok iyi hidrolik özelliklere sahiptir. 95 °C sıcaklığa 
dayanabilmektedir. Kimyasal direnci herhangi bir korozyon ve iç kireçlenmeyi önlemektedir. 
 
2-Porolen Orta Tabaka: Bu tabaka şok dalgalarını hafifletir ve titreşimleri emer. Yumuşak bir yastık 
duvar 
etkisi görür. Esas fonksiyonu titreşimleri emmektir. Ses yalıtımı en fazla bu tabakada yapılır. 
 
3-Dış Tabaka: Bu tabaka iç ve orta tabakayı koruyucu özelliğinden başka boruya sağlamlık, sertlik ve 
stabilite sağlar. Ayrıca dış darbeleri emme özelliği vardır. 
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Bu üç tabaka bir araya gelerek sıcak suya karşı direnci, kimyasal dayanımı, yük ve darbe dayanımını 
garanti etmektedir.  Kullanım alanları oldukça geniştir. Borular, ek parçalar ve sızdırmazlık elemanları 
pH 2’den pH 12’ye kadar kimyasal atık sulara dirençlidir ve 95 °C sıcaklığa kadar kullanılabilmektedir.  
 
Müstakil binalarda, iş merkezleri  ve yüksek binalarda, endüstriyel yapılarda, asit, ısı ve fiziki yük olan 
ekstra işlerde, büyük ve halka açık binalarda (okullar, hastaneler, konferans merkezleri, oteller ve 
benzeri yerlerde) tercih edilmektedir. Binalarda, dikey iniş boruları, havalandırma boruları, yağmur 
suyu boruları, atık su kollektör borusu ve by-pass boruları olarak kullanılmaktadır.  
 
 
 
 
4- DENEY PARAMETRELERİ VE DÜZENEĞİ 
 

 

 
 

     
     
     
     
     

 
Şekil 4. Test düzeneği[4] 

 
Deneyler Almanya Fraunhofer Bina Fiziği Enstitüsü’nde Şek
gerçekleştirilmiştir. Bu Enstitü konusunda Avrupa’nın en pre
laboratuarındaki test düzeneği standart olup bütün atık su sistem
 
Benzer ses deneyleri Avusturya Viyana’daki Isı ve Ses Deneyl
edilen değerler aşağıda sonuçlar kısmında belirtilmiştir.  
 
 
 

 
1. DN/OD 110/87 T-parça
2. 2x45 dirsek ve 250 mm

boru 
3. Düz Sabitleme 
4. Askılı sabitleme 
5. Kayar sabitleme 
 
 
 
ARKA GİRİŞ VE ARKA 
BODRUM  
  (Ölçüm ve kayıt odaları) 
 
Tesisat Duvarı: 
115 mm kum-kireç Tuğlası 
(220 kg/m2)  
 
Su deşarjı : 2 WC den 
sürekli olarak 

  
      Q = 0.5 l /sn ( 30 l /dak) 
      Q = 1.0 l /sn ( 60 l /dak) 
      Q = 2.0 l /sn ( 120 l /dak) 
      Q = 4.0 l /sn ( 240 l /dak) 
il 4’de gösterilen test düzeneği ile 
stijli bağımsız kuruluşudur. Enstitü 

leri ile ilgili testler yapılmaktadır. 

eri Enstitüsü’nce de yapılmış ve elde 
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5. SONUÇLAR 
 
Fraunhofer Bina Fiziği Enstitüsü ve Viyana Isı ve Ses Deneyleri Enstitüsü deney sonuçları Tablo 3-4-5 
ve Şekil 5-6’da gösterilmektedir. Bu sonuçlarla ilgili daha detaylı bilgiler Viyana Isı ve Ses Deneyleri 
Enstitüsü’nün 7801 nolu sertifikası ile Stuttgart Fraunhofer Bina Fiziği Enstitüsü’nün P-BA 107-108 / 
1997 nolu sertifikasında bulunabilir. 
 
3 katlı porolen boru sistemiyle elde edilen maksimum ses seviyesi, Avusturya B-8115 normu Kısım 
2’de ve DIN 4109’da belirtilen gürültü seviyesinin çok altındadır.  
 
Tablo 3. Üç katlı ekstra boru ile normal üç katlı boruların mukayesesi[4] 
 

DEBİ KAYNAK MİNERAL 
DOLGULU VE 3 
KATLI ÜRÜNLER 0.5 l/ sn 1.0 l/sn 2.0 l/sn 4.0 l/sn TEST TARİHİ ENSTİTÜ TEST NO. 

3 Katlı Ekstra Boru 3.2 6.6 10.4 12.2 1997 Fraunhofer P-BA 
107/1997 

Normal 3 Katlı Boru 7.3 11.6 15.4 21.8 1997 Fraunhofer P-BA 
108/1997 

 

Ses Seviyesi Ölçüm Sonuçları

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

0,5 l/sec 1,0 l/sec 2,0 l/sec 4,0 l/sec

Hacımsal Debi

EXT-3 KATLI
NORMAL 3 KATLI
A
B
C
D
F
G
J

 
 

Şekil 5. Grafiksel mukayese[4] 
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Şekil 6. Üç katlı atık su borularının değişik debilerde ses seviyelerinin ölçümü[4] 
 
Tablo 4. Üç katlı boru kullanımı ile atık suda zemin kat arka kısımda elde edilen gürültü değerleri[4] 
 

DN/OD 110 BORU İÇİN ALGILANAN SES SEVİYESİ 

Su Debisi (l/sn) 0.5 1.0 2.0 4.0 

Gürültü Seviyesi 
(dB) 3.2  6.6  10.4  12.2 

 
Tablo 5. Viyana Isı ve Ses Deneyleri Enstitüsü Ses Seviyesi Ölçüm Sonuçları[5] 
 

Boru Sistemi Ses Seviyesi(dB) Uygulanan İşlem Su Boşaltımı 
(l/sn) 

Tek Katlı 37 WC + Lavabo Boşaltımı 1.10 
Ekstra 3 Katlı 13 WC + Lavabo Boşaltımı 1.10 

 
 
 
 
6-DEĞERLENDİRMELER 
 
Porolenli 3 Kat Boru geleneksel ikamet amaçlı binalarda en yüksek ses yalıtımını garanti etmekte ve 
evlerde en yüksek konforu sağlamaktadır. Orta tabakada bulunan Porolen mineral  birinci sınıf ses 
yalıtımı özelliğini vermede en önemli rolü oynamaktadır. Bu taşıyıcı tabaka boruya aynı zamanda 
rijidlik ve dayanıklılık sağlamaktadır. 
 
Maliyet açısından değerlendirildiğinde, 20-22 dB’deki aynı ses düzeyinde, tek katlı mineral katkılı 
boruların  boru fiyatı 100 birim iken, üç katlı normal mineral katkılı (porolen) borular fiyatı  35 birim 
olmaktadır. Başka bir deyişle aynı ses düzeyinde üç katlı porolen borular, tek katlı mineral katkılı 
borulardan yaklaşık üç kat daha ucuz olmaktadır.  
 
Diğer taraftan 3 katlı ekstra mineral katkılı (porolen) boruların fiyatı 80-100 birim olmasına rağmen ses 
düzeyi 12 dB olmaktadır. Tek katlı borulardan daha ucuz olduğu gibi ses düzeyi de yarı yarıya 
azalmaktadır. 
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Sonuç olarak, Porolenli 3 Kat Teknolojisiyle üretilen borular, ses yalıtımı gerektiren odalarda ihtiyaç 
duyulan en zor şartları karşılayabilmekte ve titreşim söndürmede ulaşılabilecek en iyi değeri 
vermektedir. Bu  ses yalıtımı değerlerine  “visco-elastic” orta tabaka sayesinde ulaşmaktadır. Yenilikçi 
bir malzeme olan Porolen  ve diğer katlar şok ve titreşimleri yumuşak ve esnek bir duvar gibi yutarken, 
hava ve yapı kaynaklı ses dalgaları ile drenaj kaynaklı gürültüleri absorbe etmektedir. 
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ISI GERİ KAZANIM EŞANJÖRLERİNİN KULLANIM 
OPSİYONLARI 

 
 

A. Müjdat ŞAHAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bildiride, havadan havaya ısı geri kazanım ( özellikle plakalı ve çapraz akımlı tiplerin ) eşanjörlerinin 
değişik kullanım şekilleri ve amaçları, yerleşim pozisyonları, tekli veya çoklu kullanımlara göre hava 
akış yönleri, kullanımları sırasında ortaya çıkan sorunlar ve çözümleri incelenmektedir. Bu tip ısı 
değiştiricilerinin, ısı geri kazanım fonksiyonları yanında, üstlenebilecekleri diğer fonksiyonlar da bildiri 
kapsamı içine alınmıştır. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Hangi tipte olursa olsun ve hangi ekipmanlar ile yapılırsa yapılsın, ısı-enerji geri kazanım 
uygulamalarının, yatırım ekonomisi sağlamak amacına yönelik değil, enerji – işletme ekonomisi 
sağlamaya yönelik olduğu kabul edilmeli, ısı-enerji geri kazanım uygulamasının da kendi başına bir 
yatırım olduğu unutulmamalıdır. 
 
Isı geri kazanımı konusunda yapılacak hesaplamalar, yapılacak yatırımın, tanımlanmış bir zaman 
dilimi içinde, yatırımcısına getirisi üzerinde yoğunlaştırılmalıdır.  Bu hesaplama sonucunda, yatırımın 
getirisi ile birlikte, yatırım geri dönüş süresi de ortaya çıkacak ve yatırımın fizibıl olup olmadığı 
görülecektir. Doğru ve güvenilir olarak yapılmış hesaplamalar, yatırımın karlı ve mümkün olduğunu 
ortaya koyuyor ise, o yatırımın yapılmaması için başka bir engel olmamalıdır.  
 
Havalandırma sektöründeki ısı geri kazanım mantığı da yukarıdaki genel mantıktan ayrı düşünülemez. 
Ancak, gerek yatırım maliyetinin, gerekse geri kazanım - enerji ekonomisi hesaplamalarının doğru 
yapılabilmesi ve doğru ısı geri kazanım tekniğin seçilebilmesi için, ısı geri kazanım opsiyonlarının ve 
uygulama sınırlarının hatırlanmasında fayda vardır. Bildiri içinde bu opsiyonlar ;   
 
- Temel uygulama ve yerleşim şekilleri ile hava akış yönleri, 
- Ön ısıtıcı ve / veya ön soğutucu olarak kullanım, 
- Ön soğutucu ve son ısıtıcı olarak kullanım, 
- Nem alma cıhazları bünyesinde kullanım, 
- Evaporatif soğutma ile uyarlanmış kullanım, 
- Atık ısıların geri kazanılmasında endüstriyel kullanım olarak sıralanmaktadır. 
 
Plakalı ısı geri kazanım eşanjörlerinin her türlü konfor havalandırmasında kullanılması mümkündür. 
Bunun yanında, üretildikleri malzemelere ve üretimlerinde kullanılan tekniklere bağlı olarak, gazlar ile 
atmosfere atılan ısıların geri kazanımına yönelik değişik endüstriyel uygulamalarda da kullanılabilirler.  
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1. TEMEL UYGULAMA VE YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 
 
Isı geri kazanım uygulamaları ,  uygulamalarda yer  alan ısı değiştirici miktarı ile  hava  akımlarının ısı   
değiştirici üzerinden geçiriliş sayısına bağlı olarak, değişik şekillerde düzenlenebilir. Bu düzenlemeler ; 
 
- Tek ısı değiştirici – tek geçiş , 
- Tek ısı değiştirici – iki geçiş , seri bağlantı , 
- İki ısı değiştirici – iki geçiş , seri bağlantı ,  
- İki ısı değiştirici – iki geçiş , parelel bağlantı , 
- İki ısı değiştirici – iki geçiş ,  karışık bağlantı olarak isimlendirilir.  Plakalı,  havadan havaya, çapraz 
akımlı ısı değiştiricilerinin üzerinde, iki ayrı hava akımının olduğu burada tekrar hatırlanmalıdır. 
Seçeneklerde yer alan “tek geçiş” ve “iki geçiş” kavramları ise, her iki hava akımı ( atılan = egzost, 
alınan = taze hava )  için de, ayrı ayrı geçerlidir.   
 
 
1.1.  Plakaların yatay düzleme parelel veya dik duruşu ( tek ısı değiştirici, tek geçiş ): 
 

 

 
Yatay düzleme parelel plakalı  Yatay düzleme dik plakalı 

 
Yatay plakalı yerleşimde ısı değiştiriciye, yoğuşma sularının plaka yüzeylerinden rahatça süzülmesini 
sağlayacak kadar eğim verilmesi, düşey plakalı yerleşimde ise, yoğuşmanın olacağı sıcak hava 
tarafındaki hava akımının, yukarıdan aşağıya doğru yönlendirilmesi önerilir. Bu önlemler, hem olası 
buzlanma risk ve hızını azaltacak, hem de fan motorlarının gereğinden fazla enerji sarfetmesine engel 
olacaktır. 
 
Plakalar yatay düzleme parelel duracak şekilde yapılan uygulamalar, genellikle küçük debili ve düşük 
cıhaz yüksekliği aranılan yerlerde ön plana çıkar. Bunun yanında, hava akımlarının yönleri birbirlerine 
göre parelel veya zıt olabilir. Ancak bu durum, ısı değiştiriciden beklenilen verimliliği değiştirmez. 
Çünkü ısı değiştirici üzerindeki hava akımı, her iki durumda da çapraz akış şeklinde oluşur. 
 
 
1.2.  Klima santrali içine veya havalandırma kanalı üzerine yerleşim (tek ısı değiştirici, tek geçiş): 
 

Klima santrali içinde Havalandırma kanalı üstünde 
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Mevcut fan ve fan motorlarının izin verdiği oranda, kurulu ve çalışmakta olan havalandırma 
sistemlerine, sağdaki çizimde gösterildiği şekilde, kanal üstü montajlı bir ısı geri kazanım ünitesi – 
hücresi ilave edilebilir. Bu uygulama, özellikle kapasite yetmezliği yaşanmakta olan tesisatlarda sınırlı 
da olsa çözümdür . Tam donanımlı bir ısı geri kazanım uygulaması ise sol çizimde gösterilmektedir. 
Hücre; Taze – egzost havası fanları, filtreler, ısıtma ve soğutma eşanjörleri ve debi ayar damperi ile 
birlikte tipik bir % 100 dış-taze havalı klima santralini tanımlamaktadır.  
 
Her iki uygulama şeklinde de, yoğuşma, buzlanma ve buz eritme olasılıkları göz ardı edilmemelidir. 
Yoğuşma suyunu toplayacak tava ve su tahliye sistemi kullanılması zorunludur. Suyun göllenmesine 
ve durgun kalmasına  sebep olacak tava ve su tahliye sisteminin, bakteri üreme olasılığına bağlı 
olarak, insan sağlığı açısından tehlikeli olabiliceği unutulmamalıdır. 
 
 
1.3. İki ısı değiştiricinin seri bağlandığı iki geçişli kullanım : 
 

 

 

İki ısı değiştiricili, iki geçişli ( double pass ) 
kullanımın prensip şeması sağdadır. İki ısı 
değiştiricili iki geçişli yerleşim, daha yüksek 
verimlilik hedeflenen ısı geri kazanım 
uygulamalarında ön plana çıkar.   İki ısı 
değiştiricili ve çift geçişli uygulamalarda yüksek 
verimlilik aranırken, hava basınç kaybı ve fiyat 
artışı göz ardı edilmemeli, basınç kaybı, fiyat 
ve verimlilik optimizasyonu aranmalıdır. 
Uygulamanın klima santrali içinde, ayrı dizayn 
edilmiş bir ünite olarak veya kanallar üstünde 
yapılması mümkündür.  İki geçiş – double pass 
 
1.3.1. İki ısı değiştiricinin seri bağlandığı iki geçişli kullanım için bir özel dizayn : 
 

 

 

Gösterilen ısı değiştirici iki ayrı parça halinde 
üretilebileceği gibi, ortasından iki ayrı bölmeye ayrılmış 
tek gövdeli olarak ta üretilebilir. Ancak çalışma prensibi 
ve hava akımlarının düzenlenmesi açısından, iki farklı 
ısı değiştirici olarak algılanması gerekir.  
 
Zıt taraflardan emilen iki farklı hava, iki ayrı ısı 
değiştirici üzerinden, ikişer defa  geçirildikten sonra zıt 
yönlere gönderilir. Tek geçişli veya parelel bağlı iki 
geçişli uygulamalara göre çok daha yüksek verimlilik 
oranları ve ısı geri kazanım kapasiteleri elde edilebilir. 
Hava basınç kayıpları ise, anılan uygulamalara oranla, 
iki katı daha yüksektir.  Isı değiştirici fiyatının da iki katı 

artacağı, iki ayrı ısı değiştirici kullanımı sonucu, ünite boyutlarının büyüyeceği ve fiyatının yükseleceği, 
daha yüksek basınç kayıpları sebebi ile daha yüksek motor güçlerine ihtiyaç duyulacağı gibi olasılıklar 
mutlaka detaylı olarak değerlendirilmelidir. Bu uygulama için ( seri bağlı iki geçişli iki ısı değiştirici ) 
dizayn edilmiş bir olasılığa ait teknik sonuçlar  “ ek 2 “ de verilmiştir.  “ Ek 1“ de tek geçişli tek ısı 
değişitirici’nin, “ ek 3 “ te ise parelel bağlı tek geçişli iki ısı değiştiricinin teknik verileri bulunmaktadır. 
Uygulama tipini seçmeden önce bu üç ekte yer alan bilgilerin incelenmesi ve karşılaştırılması önerilir.    
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1.4. İki ısı değiştiricinin parelel bağlandığı tek geçişli kullanım : 
 
Hem taze hava akımı hem de egzost havası, aynı 
kaset içine yerleştirilmiş iki ayrı ısı değiştirici 
üzerinden ve  parelel bağlantı esaslarına göre 
geçirilmektedir. Uygulama, özellikle her iki hava 
akımının yüksek debilere sahip olduğu durumlarda 
kullanılır. İlke olarak tek geçişli bir uygulama olup, 
verimlilik ve basınç kaybı seviyeleri diğer tek geçişli 
uygulamalar ile aynı seviyededir. Aşırı büyük ve tek 
parça ısı değiştirici kullanılması opsiyonuna karşılık, 
hem daha uygun basınç kayıpları, hem de bakım ve 
temizlik kolaylığı sağlaması açısından tercih edilir. 

 

 
 

İki ısı değiştiricili, iki geçişli parelel akışlı uygulamada, hava debisi diğer iki tip uygulamadaki ile aynı 
kaldığı taktirde, büyüyen hava geçiş kesiti sebebi ile hava basınç kaybı çok daha düşük olacaktır. 
Artan fiyat ve uygulama boyutları dikkate alınmalı, değerlendirme buna göre yapılmalıdır. 
 
 
1.5.  İki ısı değiştiricili karışık akışlı kullanım : 
 

 Isı değiştiricilerinin üzerinden, bir hava akımı 
parelel, diğeri ise seri bağlantı esasına uygun 
geçmektedir. Geçiş kesiti açısından daha büyük 
olması sebebi ile daha fazla debiye sahip olan hava 
akımı parelel bağlantı devresinden, daha düşük 
debiye sahip olan hava akımı ise seri bağlı devre 
üzerinden geçirilmelidir. Bu sayede, düşük debili 
devredeki basınç kaybı ile yüksek debili devredeki 
basınç kaybının birbirinden çok farklı olmaması 
sağlanarak, santral içinde daha dengeli basınç 
kayıpları sağlanır. Kullanılan her iki ısı değiştiricide 
de, özellikle seri bağlı devre  üzerindeki plaka aralık  

 

 
Yatayda seri  düşeyde parelel bağlantı 

larının eşit olması, aşırı yüksek basınç kayıpları ve istenilmeyen türbülanslar için aranılması gereken 
özelliklerdir.  Karışık akışlı ısı değiştiricilerinin teknik sonuçları “ek 4“  ve “ek 5“ te verilmektedir.  “Ek 4” 
te taze hava, ek 5 te ise egzost havası parelel devrededir. “Ek 4” te yer alan teknik sonuçlar 
incelendiğinde görüleceği gibi, seri devredeki taze hava debisi daha yüksek olmasına rağmen, hava 
basınç kaybı, daha düşük debili olan egzost tarafında daha yüksektir. Şayet daha yüksek debili olan 
taze hava, daha dar kesite sahip olan seri devreden geçirilmiş olsa idi, taze hava tarafı basınç kaybı 
46 Pascal, egzost havası tarafı basınç kaybı ise 538 Pascal olacaktı. Halbuki yapılan doğru uygulama 
sonucu, bu basınç kayıpları, taze hava tarafında 95 Pa, egzost tarafında ise 259 Pa olarak elde edilir.   

 
 

1.6. Çift ısı değiştiricili tek geçişli kullanım : 
 

Yüksek hava debili kullanımlar için geliştirilmiş 
bir başka uygulama şeklidir. Her  ısı değiştirici 
üzerindeki hava akımı tek geçişlidir. Toplam 
hava debisi ikiye ayrılarak, iki ayrı ısı değiştirici 
üzerinden geçirilir. Parelel akımlı kullanım ile 
aynı karakterdedir.  Her iki taraftaki hava 
debisinin de yüksek olduğu durumlarda tercih 
edilir. İki ayrı yönden emiş yapılabilen hücre 
dizayni ile farklı zonların aynı klima santrali 
üzerinden beslenmesini kolaylaştırır.   Çizimde 
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gösterilen hava yönleri değiştirilerek, iki ayrı zondan toplanan dönüş havası ile şartlandırılan taze 
hava, iki ayrı zona gönderilebilir. Bu tür uygulamalarda, bölünmüş hava debilerinin birbirine eşit 
tutulmaya çalışılması ve  aynı fiziksel özelliklere sahip ısı değiştiricileri kullanılması önerilir. 
 
 
1.7. By-pass uygulamaları : 
 

 

 

 
 
Özellikle kış şartlarında çalışacak uygulamalarda ısı değiştiricilerin by-pass yapabilme özelliğine sahip 
olmaları önerilir. By pass kanalı ısı değiştiricinin bir tarafına konulabileceği gibi plaka demetinin 
ortasına da konulabilir. Prensip olarak by pass geçişi debi ayar damperi ile kontrol edilir. Yalnızca by-
pass geçişine damper konularak bir çalışma yapılması mümkündür. Ancak önerilen uygulamada, hem 
eşanjör yüzeyinde hem de by-pass geçişinde damper olmalı, birbirine zıt kanatlı olacak şekilde 
düzenlenmiş bu iki damper, tek hareket milinden kumanda almalıdır. Bu sayede, yüzey damperinin 
açıldığı oranda by-pass damperi kapanacak veya tam tersi olacaktır. Yüzey damperi tam açık iken by-
pass damperi tam kapalıdır. 
 
By-pass kullanımı iki ayrı durumda önem kazanır. Isı değiştirici üzerinde by-pass geçişi ve damperinin 
bulunuşu, aşağıda değinilen her iki durumda da, santral otomasyonunu kolaylaştırır ve ilave enerji 
ekonomisi yapılmasını mümkün kılar. Isı değiştirici üzerinde by-pass geçişi ve damperi bulunması, 
birçok ilave kanal tesis edilmesi ve farklı klapeler kullanılması ihtiyacını ortadan kaldırır.  
 
1.7.1. Geçiş mevsimlerinde ısı geri kazanımı ; 
 
Dış hava şartları ile iç dizayn şartlarının birbiri ile aynı veya çok yakın olduğu zamanların yaşanması 
mümkündür. İki hava akımı arasında sıcaklık fakının olmadığı veya çok az olduğu böyle durumlarda, 
ısı transferi ve ısı geri kazanımı ya hiç olmayacak ya da çok az olacaktır. Isı geri kazanım eşanjörü 
işlevini yitirecek, daha da önemlisi ısıtma yada soğutma ihtiyacı ortadan kalkacaktır. Tanımlanan 
durumda ısı değiştirici yüzey damperi kapatılıp, filtre edilmiş temiz ve serin yada ılık taze hava, by-
pass kanalı üzerinden iç mekana gönderilebilir. Bu senaryoda, fan motoru üzerindeki ısı geri kazanım 
eşanjörü direnci kalktığı için, fan motoru daha az enerji sarfedecek ve enerji ekonomisi sağlanacaktır. 
Bu şekilde sağlanacak enerji ekonomisi, damper üzerindeki hava hızı ve basınç kaybı ile direkt ilişkili 
olduğu için, by-pass genişliği ve kesitteki hava hızının doğru tespit edilmiş olması önemlidir. 
 
1.7.2. Isı değiştirici yüzeylerinde buzlanma ; 
 
Dönüş havası 18°C ve % 50 RH neme sahip iken, dış hava sıcaklığı - 5°C ve daha soğuk ise , dönüş 
havası tarafında yoğuşma vardır ve yoğuşan nem buzlanma sınırındadır. Buzlanma ısı değiştirici 
plakalarının en soğuk köşesinde  başlar. En soğuk köşe, plaka yüzeyinin sıcak hava akımına en uzak, 
soğuk hava akımına en yakın köşesidir. Buzlanma başlar ve kontrol edilmez ise tüm plaka yüzeyini 
kaplar, hava akımı durur, fan motorları yanabilir, basınç farkı sebebi ile santral çökebilir ve ısı 
değiştirici deforme olabilir. Kısaca tüm havalandırma sisteminde onarılması güç tahribat oluşabilir. 
 
Buzlanmanın, zaman zaman eritilerek kontrol edilmesi için ilk yol by-pass kanalı ve damperidir. 
Buzlanma hissedici sensörün damper motorunu uyarması ile ısı değiştirici yüzey damperi kapanırken, 
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by-pass damperi açılmaya başlar. Isı değiştiricinin soğuk tarafında azalan veya durdurulan hava 
debisine karşılık, sıcak dönüş havası tarafındaki hava debisi aynı kalır. Sıcak hava hakimiyetine geçen 
ısı değiştirici yüzeylerindeki buz erir. Sensörün ikinci uyarısı ile damperler normal pozisyonuna döner. 
 
Yukarıdaki senaryoda buz eritme süresince, by-pass damperinden geçen soğuk havanın, ön 
ısıtmadan ( ısı geri kazanımı ile ) geçmeden son ısıtıcıya gittiği ve iç mekanda sıcaklık dalgalanması ( 
soğuma ) olabileceği kabul edilmelidir. Bu olumsuzluk, santral otomasyonuna ilave edilecek değişik 
önlemler ile ortadan kaldırılabilir. 
 
Plakalı ısı değiştiricileri üzerindeki buzlanmanın eritilmesi için en klasik yolun, taze hava akımının yani 
fanının durdurulması olduğu söylenebilir. Buzlanmanın kabul edilebilir azami limitlere ulaştığını 
algılayan sensörün uyarması ile taze-dış hava fanı durur, egzost fanı çalışmaya devam eder. Artan 
sıcak hava hakimiyeti oluşan buzlanmayı eritir. Bu senaryoda havalandırma işlemi zaman zaman 
durduğu için çok tercih edilmez. Taze hava fanının durdurulması yerine, hızının ve debisinin kademeli 
veya oransal olarak azaltılması tercih edilmelidir. Hem havalandırma-ısı geri kazanım işlevi tamamen 
durdurulmayacak, hem de buz eritme işlevi yerine getirilebilecektir. 
 
 
 
 
2. ÖN ISITICI – ÖN SOĞUTUCU OLARAK KULLANIM OPSİYONLARI  
 
Bildirinin giriş bölümünde de ifade edildiği gibi, ısı geri kazanım uygulamaları bir yatırımdır ve 
uygulama amacı enerji ekonomisi sağlanmasıdır.  Bu nedenle “dış-taze-primer hava santrallerinde ısı 
geri kazanımı enterasan olur, karışım havalı uygulamalarda ise anlamlı değildir” yaklaşımı doğru 
olamaz. Isı geri kazanımına doğru yaklaşım, egzost edilen hava ile birlikte bir enerjinin atmosfere 
atıldığının bilinmesi ve bu atığın mümkün olan kısmının geri kazanılmaya çalışılması olmalıdır. 
 
 
2.1. Ön ısıtma ve ön soğutma kapasitelerinin hasabı : 
 
Olay derinliğine incelenmeden bakıldığında, ön ısıtma–soğutma amaçlı ısı geri kazanım uygulamaları- 
nın yalnızca pik noktalarda enteresan olduğu,  pik noktalardan ayrıldıkça, ısı geri kazanım uygulaması 
nın anlamını yitirdiği gibi bir izlenimin hakim olduğu görülür. Pik noktalardan uzaklaştıkça kapasitelerin 
azalması, verimliliğin değişmesi, termodinamik yasaları çerçevesinde doğaldır. Ancak, pik nokta 
dışındaki şartlarda ısı geri kazanım uygulaması anlamsızdır görüşüne katılmak mümkün değildir. 
 

YAZ MEVSİMİ UYGULAMASI KIŞ MEVSİMİ UYGULAMASI 
UYG. GİRİŞ KT 

°C 
GİRİŞ RH 

% 
ÇIKIŞ KT 

°C 
ÇIKIŞ RH 

% 
VERİM 

% 
KAPST 

Watt 
GİRİŞ KT 

°C 
ÇIKIŞ KT 

°C 
VERİM 

% 
KAPST 

Watt 
1 43.0 38.0 33.2 65.5 54.6 3300 -5.0 9.3 57.3 4800 
2 40.0 39.0 31.8 61.8 54.6 2700 0.0 11.2 56.1 3800 
3 37.0 38.0 30.4 55.2 54.6 2200 5.0 13.2 54.6 2700 
4 34.0 42.0 29.1 55.8 54.6 1600 10.0 15.5 54.6 1800 
5 31.0 39.0 27.7 47.3 54.6 1100 14.0 17.3 54.6 1100 
6 28.0 47.0 26.4 51.8 54.6 500 17.0 18.6 54.6 500 

 
• Örneklemede her iki taraftaki hava debisi 1000 m³/h , 
• Egzost havası yaz için  25.0 °C KT - % 50 RH ,  kış için ise  20.0 °C KT - % 40 RH alınmıştır. 
 
Tablo incelendiğinde net olarak görülebildiği gibi, yaz ve kış şartlarında, iç-dış sıcaklık farkı 3 °C iken 
500 W enerji geri kazanımı sağlanabilmektedir. İç dizayn şartları ile dış-taze hava şartları arasında 15 
°C bir sıcaklık farkı olduğunda, havanın çiğlenme noktasına kadar soğumadığı, yani kuru yüzeyli 
çalıştığı şartlarda geri kazanım kapasitesi, yaz ve kış mevsimi için de, her 1000 m³/h debi başına 2700 
Watt tır. Yani, tanımlanan şartlar için, saatte 2.7 Watt/m³  duyulur ısı geri kazanımı sağlanabilmektedir.  
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2.2. Ön ısıtma - soğutmanın psikrometrik diagramda incelenmesi ; 
 

 
Tamamen duyulur ısı transferi olarak gerçekleşen yukarıdaki IGK uygulaması, mutlaka % 100 dış-taze 
havalı olacak bir uygulama olarak algılanmamalıdır. Egzost edilen bir miktar havanın sahip olduğu 
enerji ile, dışarıdan alınan bir miktar taze hava, ön ısıtılmakta veya ön soğutulmaktadır. Bu uygulama 
ile dış-taze hava yükü, tanımlanan şartlarda, soğutma için % 22, ısıtma için ise % 37 azaltılmaktadır. 
 
 
 
 
3. ÖN SOĞUTUCU VE SON ISITICI OLARAK KULLANIM OPSİYONU  
 (TEK ISI DEĞİŞTİRİCİ, İKİ GEÇİŞ) 
 
Klasik sistemlerden farklı olarak, iki yerine tek  fan, tek bir hava akımı ve tek bir ısıtma-soğutma 
eşanjörü vardır.  % 100 dış-taze havalı bir sistem olarak düşünülebileceği gibi, daha büyük bir 
sistemin, dış-taze hava ihtiyacını karşılamak üzere kullanılabilir. 
 
Uygulamanın iki önemli özelliğinden ilki, aynı plakalı ısı değiştiricinin bir devresinde ısıtma , diğer 
devresinde soğutma yapılmasıdır. Temel soğutma fonksiyonunun mekanik soğutma eşanjörü ile 
yapıldığı dikkate alınırsa, plakalı ısı değiştirici üzerindeki soğutma ön soğutma, ısıtma ise tekrar ısıtma 
(reheat) işlevidir.  Aşırı soğuk havanın kullanılabilir  daha sıcak bir konfor şartına ısıtılmasını amaçlar.  
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Kapalı hacimde nemliliğin giderek arttığı, 
şartlandırılmış hava kaçaklarının bulunduğu 
veya kuru havanın ihtiyaç duyulduğu 
uygulamalar için ekonomik çözümler elde 
edilmesine yönelik bir uygulama şeklidir. 
 
Soğutma eşanjörü olarak freon evaporatörü 
kullanılması, % 100 veya yüksek oranlı dış 
havalı, direk genleşmeli  iklimlendirme 
cıhazlarının geliştirilmesini sağlamıştır.  
Uygulama sayesinde, çok sıcak ve çok 
soğuk havalarda aşırı zorlanan bu tür 
cıhazların çalışma şartları iyileştirilmektedir.  

 

Kapalı yüzme havuzu, mobilya salonları, kitap depoları, arşiv odaları, baskı tesisleri gibi, nem 
kontrolünün önem kazandığı uygulamalara, ekonomik ve güvenilir çözümler yaratılmasında önerilir. 
Tekrar ısıtma devresinde, DX sistemin hava soğutmalı kondenseri ilave bir ısıtıcı olarak kullanılabilir. 
Bu durumda cıhazdan / sistemden daha yüksek bir C.O.P oranı elde edilebilir, daha büyük bir enerji 
ekonomisi sağlanabilir.   
 
 
 
 
4. NEM ALMA ( DEHUMİDİFİER ) CIHAZLARI BÜNYESİNDE KULLANIM OPSİYONLARI 
 
DX freon soğutma devresi, 
nem çekme özelliğine sahip 
rotorlu ve plakalı çapraz 
akımlı ısı değiştirici ile 
donatılmış tipik bir hava 
kurutma devresi prensip 
şeması yanda verilmiştir. 
Prensip şeması herhangibir 
proses düşünülerek değil, bir 
nem alma uygulamasında 
plakalı ısı değiştiricinin nasıl 
kullanılabileceğini göstermek 
üzere düzenlenmiştir. Buna 
rağmen ilgili şema, havanın 
10 - 25 gr/kgKH nemlilikten, 5 
- 10 gr/kgKH nemliliğe 
kurutulmasında yaygın olarak 
kullanılan bir uygulamadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Yandaki psikrometrik diyagramdan 
da görüldüğü üzere, rotorlu ısı 
değiştirici üzerinde ön kurutma, 
evaporatör üzerinde ise temel 
kurutma gerçekleştirilmektedir. 
Kullanılan plakalı ısı değiştirici, 
duyulur ısı transferi yapmak üzere 
seçilmiş olması gereği, bir önceki 
bölümde anlatılan, ön soğutma ve 
tekrar ısıtma fonksiyonlarını 
üstlenmiştir. Uygulama sonucunda 
dış havanın mutlak nemi 14.5 gr/kg 
seviyesinden 8.5 gr/kg seviyesine 
indirilmiştir. Ayrıca KT sıcaklığı 35°C 
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den 19.5 °C ye soğutulmuştur. Bu uygulamada plakalı ısı değiştirici kullanılmamış olsa idi ; 
 
• ∆I = 2.03 Kcal/kg kapasitesindeki ( B - C arası ) ön soğutmanın kompresör kapasitesine, 
• ∆T = 7.6 °C tekrar ısıtma yükünün kullanılan ısı merkezi kapasitesine ilave edilmesi gerekirdi. 
 
Çevrimde kullanılan plakalı ısı değiştirici nem çekme özelliği kazandırılmış yapıda seçilebilir veya 
uygulamada ilave olarak, tekrar aktive edilebilir  “ desiccant “ bir ( kimyasal nem çekme özelliği ) rotor 
kullanılabilir idi. Bu şekilde düzenlenmiş bir kurutma cıhazı ile 20 °C KT sıcaklığında dahi, 2 gr/kgkh 
mutlak nem seviyesine inilmesi kolaylıkla mümkündür. 
 
Yukarıdaki uygulamanın bir diğer önemli özelliği ise şöyle açıklanabilir. Akış şemasında görüldüğü 
gibi, freon devresi kondenseri üzerinden kısmen nemli ve daha serin bir hava geçirilmektedir. Bu 
sayede soğutma kompresörü daha düşük kondenser basınç-sıcaklığında çalışabilmekte ve daha 
yüksek kapasite üretmesine karşılık daha düşük enerji sarfetmektedir. 
 
 
 
 
5. DOLAYLI EVAPORATİF SOĞUTMA İLE UYARLANMIŞ PLAKALI ISI GERİ KAZANIM 
 EŞANJÖRÜ KULLANIMI  
 
Bilinen en eski serinletme tekniklerinden birinin uyarlamasıdır. Direk evaporatif soğutma, suyun 
buharlaşma enerjisi kullanılarak havanın soğutulması esasına dayanır. Hava hem nemlenmekte hem 
de soğumaktadır. Soğuma sınırı nemlendirilen havanın yaş termometre sıcaklığıdır. Serinlik açısından 
yeterli sıcaklığa ulaşılsa dahi, resirküle su ile nemlendirilmiş yüksek nemli bir hava elde edilmesi, 
solunum ve kullanım açısından günümüzde sorgulanmaktadır. 
 
Dolaylı evaporatif soğutma uygulamasında ise resirküle su ile kullanım havasının teması yoktur. 
Sekonder devrede dolaşan dış hava, evaporatif olarak nemlendirilmekte ve soğutulmaktadır. Yüksek 
neme ulaşarak soğuyan bu hava ise, plakalı  ısı  değiştiricinin   temas  ettiği  yüzeylerini 
soğutmaktadır. 
 

 
 
Su ile teması olmayan diğer devrede dolaşan filtre edilmiş taze hava, bu daha soğuk plakalara temas 
ederek serinlemektedir. Bünyesine su almadığı için nemlilik seviyesi, temiz hava nem oranı ile aynıdır. 
Taze ve egzost havası fanları, plakalı ısı değiştirici ve su deposu, sirkülasyon pompası ve fiskiyeleri ile 
temel bir hava serinletme cıhazıdır. Soğutma kompresörü ve soğutkanlara ihtiyaç duymadan çalışması 
üstünlük sebebidir. 
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6. ENDÜSTRİYEL KULLANIM OPSİYONLARI 
 

  
 
Plakalı-çapraz akımlı ısı geri kazanım eşanjörleri, üretimlerinde kullanılan yarı mamuller ve üretim 
teknolojilerine bağlı olarak, geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilecek şekilde dizayn edilebilirler ve 
kullanılabilirler. Bu sıcaklık aralığı - 50 °C  ile  + 800 °C arasıdır.  En yaygın olarak kullanıldıkları 
proses uygulamaları ; 
 
- Baca veya yanma gazları yada kurutma havası ile atılan ısının geri kazanımı , 
- Soğuk hava veya olgunlaştırma odalarının havalandırması sırasında kaybedilen soğukluğun geri 

kazanılmasıdır. 
 
Önceki sayfada kurutma tünelinden ve yanma havası ile atılan gazların içindeki ısının geri kazanımı 
için tasarlanmış bazı düzenekler gösterilmiştir. Soldaki çizimde gösterilen sıcak havalı kurutma 
tünelidir. Bu tür tüneller, taze hava ile çalışıldığı durumda aşırı ısı yükleri oluştuğu için, genelde % 100 
iç hava sirkülasyonu ile çalıştırılarak kullanılmaktadır. Bu çalışma şekli ise, resirküle havanın gittikçe 
nemlenmesine ve kurutma süresinin uzayarak, kurutma kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Böyle 
bir kurutma prosesinin ısı geri kazanımı ile desteklenmesi sonucu ; 
 
- Tünel içindeki kurutma havası neminin giderek yükselmesi önlenir, 
- İlk çalışma ile son çalışma arasındaki kuruluk derecesi farkı ortadan kalkar , 
- Daha düşük sıcaklıklarda daha yüksek kuruluk derecelerine ulaşılması mümkün olur , 
- Tünel içinde meydana gelen yoğuşmalar ortadan kalkar, kurutulan malın kalite kaybı önlenir , 
- Kurutma süresi kısalır, kurutma kapasitesi artar, kurutma maliyeti azalır, 
- Tünelin ekonomik kullanım süresi uzar, tesisin rekabet gücü yükselir. 
 
Baca veya yanma gazları ile atılan ısının geri kazanılması uygulamaları için de aynı şeyleri söylemek 
mümkündür. Ancak, baca – yanma gazları için yapılan uygulamada, diğerinden farklı olarak, çok daha 
önemli iki nokta sürekli olarak hatırlanmalıdır ; 
 
- Yüksek sıcaklıklı ve yüksek oranlı oksijene sahip yakma havası kullanımı sayesinde, daha yüksek 

yanma verimliliklerine ulaşılarak, önemli oranda yakıt ve enerji ekonomisi sağlanır , 
- Baca gazı emisyonlarının çevreye verdiği büyük zararların birçoğunun önlenmesini kolaylaştırır 

veya önler. Kısacası insanı, doğayı, malzemeyi, yatırımı ve çevreyi korur. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bildiride plakalı ve çapraz akımlı ısı değiştiricileri ile yapılagelmekte olan veya bilindiği halde değişik 
nedenler ile gerekli düzeyde kullanılmayan, ısı geri kazanım uygulama opsiyonları incelendi. Gerek 
insana, gerek konfora, gerek üretime, gerek eşyaya, gerekse endüstriyel uygulamaya yönelik tüm 
opsiyonlara değinilmeye çalışıldı. Her bir opsiyonun, kendi başına bir çalışma olarak ele alınabilecek 
kadar detaylı olduğu dikkate alınırsa, tüm opsiyonların yeterli düzeyde incelenememiş olmasının doğal 
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karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Buna rağmen şu sonuçların ortaya çıkmasının sağlandığını 
umuyorum ; 
 
A.) Isı-enerji geri kazanımı kendi başına bir yatırımdır, yatırım ekonomisi sağlamak adına değil, enerji 

ekonomisi sağlamak adına uygulanmalıdır. 
B.) Her yatırım ve çalışma bir proje gerektirdiği gibi, ısı geri kazanım uygulamaları da bir proje 

çalışması gerektirmektedir. Projelendirilen ve fizibilitesi pozitif olan her ısı geri kazanım yatırımı 
yapılmalıdır. Bu yatırım, yatırımcısına olduğu kadar, topluma, çevreye ve Ülkemiz’e de  faydalıdır. 
Hele azalan doğal enerji kaynaklarının korunmasına bir katkı koyuluyor ise, o ısı geri kazanım 
yatırımının fizibıl oluşunun sorgulanmasında daha hoş görülü olunabilir. 

C.) İnsan ve canlı hayat için oksijenin vazgeçilmezliği tartışılamaz. O halde insanın olduğu her kapalı 
hacimde temiz hava ihtiyacı olduğu da tartışılamaz. Çünkü eksilen oksijenin tamamlanması için 
tek mantıklı ve ekonomik yol havalandırmadır. Bu mantıktan hareket ile, insanın sağlıklı, mutlu, 
verimli, başarılı, yaratıcı ..vs olabilmesi adına, havalandırma yapılmasının ekonomik olup olmadığı 
da tartışılamaz. Bu konuda tartışılabilecek tek şey, hangi tür havalandırma yapılmasının uygun ve 
fizibıl olduğu ile hangi argümanların kullanılması gerektiğidir.   

D.) Isı geri kazanımı adına yapılan projelerde de insana ve çevreye daha saygılı olunmalıdır. Bakteri 
üretebilecek havalandırma tesisatlarına veya asit yağmurlarına sebep olabilecek ısı geri kazanım 
uygulamalarına sebebiyet verilmemeli yada gerekli tedbirler önceden alınmalıdır.. 

E.) Isı-enerji geri kazanım uygulamalarının sanayi tesislerindeki enerji giderlerini azaltacağı, tesislerin 
kendi pazarlarındaki ve  global rekabet güclerinin artacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

F.) Yenilenebilir enerji kaynakları ve ısı geri kazanımı ile daha fazla dost olunması gerekmektedir. 
 
 
 
 
EKLER 
 
EK-1 
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EK-2 
 

 
 
EK-3 
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EK-5 
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ISITILAN YÜZME HAVUZLARINDA 
ISITMA YÜKÜ HESABI ve ISITICI SEÇİMİ 

 
 

Cüneyt ÖZYAMAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada;ısıtılan yüzme havuzlarında,sıcak su kaynağı,ısı değiştirgeci ve tesisatlarının seçim ve 
tasarımda kullanılacak ısıtma yükü hesapları için gerekli kaynak araştırması yapılmıştır.Hesap 
sonuçları havuzun kullanım ve çevre şartlarına göre büyük farklılıklar göstermektedir.İlk ısıtma için 
gerekli ısı hesabı ise ayrıca yapılmaktadır.Kullanıcının tercih ve istekleri sonuçları 
etkilemektedir.Çalışmanın sonundaki örnek hesap ile farklılıklar irdelenecektir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Yüzme havuzu suyunun ısıtılması iki amaçla yapılmaktadır; 
 
 a. Konfor şartlarının yükseltilmesi 
 b. Havuzun kullanım süresinin uzatılması 
 
Böylece sadece yaz sezonunda kullanılabilen havuzların tüm yıl kullanımı sağlanmakta ve zaten inşai 
yatırımı yapılmış olan havuzun işletmeye ekonomik getirisi arttırılmaktadır.Ancak havuz suyunun 
ısıtılmasının da yatırım ve işletme maliyetleri bulunmaktadır.Bu maliyetlerin en aza indirilebilmesi 
ancak doğru tasarım ile olasıdır. 
 
 
 
 
2. ISI KAYBI VE KAZANCI HESAPLARI 
 
Aşağıdaki tabloda yüzme havuz suyu için önerilen sıcaklık değerler verilmiştir. 
 
Tablo 1:Farklı kullanma amaçlarına göre önerilen havuz suyu sıcaklıkları [1] 
 

HAVUZ TİPİ SU SICAKLIĞI(ºC) 
Halka açık havuzlar 26-28 
Spor havuzları 22-24 
Çocuk havuzları 26-32 
Terapi havuzları 35 
Masaj havuzları 32-26 
Soğuk su(şok)havuzları 15 
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2.1. ISI KAYBI HESAPLARI 
 
2.1.1 SU YÜZEYİNDEN TAŞINIM İLE ISI KAYBI (Qt, kCal/m²h) 
 
Açık havuzlarda ısı kaybı aşağıdaki formül ile hesaplanır. 

Qt=αt*(th-tç) [2]          (1) 
th=Havuz suyu sıcaklığı(ºC) 
tç=Çevre hava sıcaklığı(ºC) 
αt=Su yüzeyi taşınım katsayısı(kCal/m²hºC). 
 αt=1,8*ν+1,65 v  [2]      (2) 
  ν=su yüzeyindeki hava hızı(m/s) 
 

Tablo 2:Açık havuzlar için su yüzeyi hava hızına bağlı olarak αt değerleri  
 

 Açık havuz 
korumalı 

Açık havuz 
yarı korumalı 

Açık havuz 
korunmasız 

ν 1 2 4 
αt 3,5 6,0 11,0 

 
Kapalı yüzme havuzlarında ise,salon hava sıcaklığı genellikle havuz su sıcaklığından yüksek 
tutulduğundan taşınım ile ısı kaybı söz konusu değildir.Ancak ortam ısıtılması yapılmayan kapalı 
havuzlarda Qt=10 kCal/m²h alınabilir.[3] 
 
2.1.2 SU YÜZEYİNDEN IŞINIM İLE ISI KAYBI (Qı, kCal/m²h) 
 
Açık havuzlarda ısı kaybı aşağıdaki formül ile hesaplanır. 
Qı=R*θ*(th-tç) [3]          (3) 

R=İletişim katsayısı(uygulamada 5 kCal/m²hºC4) 
θ=Sıcaklık çarpanı(Uygulamada 1 ºC) 
th=Havuz suyu sıcaklığı(ºC) 
tç=Çevre hava sıcaklığı(ºC) 

Kapalı yüzme havuzlarında ise,ışınım ile kaybolan ısı,salon duvar ve çatısından yansıyarak tekrar 
suya döner.Bundan dolayı hesaplarda dikkate alınmaz.[3] 
 
2.1.3 SU YÜZEYİNDEN BUHARLAŞMA İLE ISI KAYBI (Qb, kCal/m²h) 
 
Isı kaybı aşağıdaki formül ile hesaplanır. 
Qb=σ*(mdh-mnh)*hs [4]          (4) 

mdh=Su yüzeyindeki doymuş havanın içinde bulundurduğu su miktarı(kg/kg kuru hava) 
mnh=Çevre sıcaklığı ve bağıl neminde havanın içinde bulundurduğu su miktarı(kg/kg kuru 

hava) 
hr=Havuz suyu sıcaklığında suyun buharlaşma ısısı(uygulamada 580 kCal/kg) 

 σ=Buharlaşma katsayısı(Lewis sayısı,kg/ m²h) 
  σ=25+19*ν [4]         (5) 
 
Tablo 3:Havuz tipine göre σ değerleri 
 

 Kapalı havuz Açık havuz 
korumalı 

Açık havuz 
yarı korumalı 

Açık havuz 
Korunmasız 

ν 0,6 1 2 4 
σ 36 44 63 101 
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2.1.4 BESLEME SUYU ISI GEREKSİNİMİ (Qe, kCal/m²h) 
 
Buharlaşma ile havuzdan eksilen suyun tamamlanması için eklenen suyun havuz sıcaklığına kadar 
ısıtılması gerekir.Bunun için gerekli ısı aşağıdaki formül ile hesaplanır. 
Qe=σ*(mdh-mnh)*Cp*(th-tb) [4]         (6) 
 σ=Buharlaşma katsayısı(Tablo 3’den alınabilir) 

mdh=Su yüzeyindeki doymuş havanın içinde bulundurduğu su miktarı(kg/kg kuru hava) 
mnh=Çevre sıcaklığı ve bağıl neminde havanın içinde bulundurduğu su miktarı(kg/kg kuru 

hava) 
 Cp=Su özgül ısısı(Su için Cp=1 kCal/kgºC) 

th=Havuz suyu sıcaklığı(ºC) 
tb=Besleme suyu sıcaklığı(ºC) 

 
2.1.5 SIÇRAMA VE TAZELEME SUYU ISI GEREKSİNİMİ (Qs, kCal/m²h) 
 
Yüzme havuzlarında su buharlaşmasına ek olarak,su sıçraması ve filtreleme sistemindeki yıkama,vb 
olaylar ile ek su kayıpları oluşur. 
Tecrübelere göre bu şekilde olan su kaybı miktarı 0,6 kg/m²h alınabilir[3].Buna göre ısı gereksinimi 
yaklaşık olarak; 

Qs=10 kCal/ m²h kabul edilebilir.[3] 
 
 
2.2. ISI KAZANCI HESAPLARI 
 
2.2.1 GÜNEŞ IŞINIMI İLE ISI KAZANCI (Qg, kCal/m²h) 
 
Dünya yüzeyine gelen güneş ışınımı miktarı 
 *tesisin bulunduğu konuma(enlem derecesi) 
 *tüm yıl boyunca değişen günlük ışınım şiddetine 
 *güneşlenme süresine(gün uzunluğu,bulutlanma) 
gibi değişkenlere bağlıdır. 
Açık yüzme havuzlarında Qg =150 kCal/ m²h olarak kullanılabilir.[5] 
Kapalı havuzlarda ise ışınım kazancı söz konusu değildir. 
 
2.2.2 SU YÜZEYİNDEN TAŞINIM İLE ISI KAZANCI (Qk, kCal/m²h) 
 
Açık havuzlarda ısıtma gerektiği dönemlerde çevre sıcaklığı havuz su sıcaklığından düşüktür.Bundan 
dolayı taşınım ile ısı kazancı oluşmaz.Bu,ortam ısıtması yapılmayan kapalı yüzme havuzları için de 
geçerlidir. 
Ortam ısıtması yapılan kapalı yüzme havuzlarında ise ortam sıcaklığı havuz su sıcaklığından 2-3ºC 
daha fazla olmalıdır.Buna göre Qk=20 kCal/m²h almak yeterlidir.[2] 
 
 
 
 
3. TOPLAM ISI KAZANCI-KAYBI  
 
Aşağıda Ege bölgesi sahil şartları için yapılmış olan örnek havuz ısıtma gereksinimi hesap sonuçları 
verilmiştir.Bu değerler sadece bilgi için olup,projelendirme amacı ile kullanılamaz.Hesaplar her 
havuzun özel çevre ve çalışma şartlarına göre yapılarak,projelendirilmelidir. 
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Tablo 4:Ege sahil bölgelerindeki havuzlar için genel ısıtma gereksinimi tablosu 
 

  
Kapalı 
havuz 

(ısıtılan) 

Kapalı 
havuz 

(ısıtılmayan)

Açık 
havuz 

(korumalı) 

Açık 
havuz 
(yarı 

korumalı) 

Açık 
havuz 

(korumasız) 

Isı kayıpları       
    Taşınım Qt - 10 63 108 198 
    Işınım Qı - - 90 90 90 
    Buharlaşma Qb 200 240 290 420 670 
    Besleme Qe 7 7 10 13 21 
    Sıçrama-tazeleme Qs 10 10 10 10 10 
Isı kayıpları toplamı  217 267 463 641 989 
       
Isı kazançları       
    Işınım Qg - - 150 150 150 
    Taşınım Qk 20 - 0 0 0 
Isı kazançları toplamı  20 - 150 150 150 
       
Toplam ısı gereksinimi Qç 197 267 313 491 839 

 
Yukarıdaki tablonun hazırlanmasında aşağıdaki varsayımlar kullanılmıştır. 

Havuz suyu sıcaklığı  28ºC 
Ortam hava şartları  10ºC-%40 bağıl nem 
Su yüzeyindeki hava sıcaklığı 20ºC 
Besleme suyu sıcaklığı  10ºC 

 
 
 
4. İLK ISITMA ISI GEREKSİNİMİ HESABI(Qd, kCal/h) 
 
Havuz suyunun ilk ısıtılması için gerekli ısı miktarı aşağıdaki formül ile hesaplanır. 
Qd=A*Qm+1000*V*Cp*(th-tb)/hd         (7) 
 A=Havuz yüzey alanı(m²) 
 Qm=Duvar ısı kaybı(20 kCal/ m²h alınabilir) [3] 

V=Havuz suyu hacmi(m³) 
 Cp=Su özgül ısısı(Su için Cp=1 kCal/kgºC) 

th=Havuz suyu sıcaklığı(ºC) 
tb=Besleme suyu sıcaklığı(10ºC alınabilir) 
hd=İlk ısıtma süresi(h) 

İlk ısıtma süresi işletme şartlarına bağlı olarak 24-72 saat arasında alınabilir.Süre kısaldıkça ısıtma 
sistemi ve tesisatı büyüyeceği gözden kaçmamalıdır. 
 
 
 
5. ÖRNEK ISI GEREKSİNİMİ HESABI VE ISI DEĞİŞTİRGECİ SEÇİMİ 
 
Hesaplar aşağıda özellikleri verilen havuz için yapılacaktır. 
Havuz tipi   Açık-korumasız 
Havuz yüzey alanı  200 m² 
Havuz su hacmi  330 m³ 
Su sıcaklığı   28ºC 
Besleme suyu sıcaklığı  10ºC 
İlk ısıtma süresi   48 h 
Emniyet etkeni   %13 
Isı enerjisi kaynağı  Kalorifer kazanı(75/55ºC) 
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5.1. ISI GEREKSİNİMİ 
 
 a)Normal işletme ısı gereksinimi(Qn, kCal/h) 
 Qç=839 kCal/m²h(TABLO 4) 
 Qn=1.13*200 m²*839 kCal/m²h 

Qn=189614 kCal/h 
 b)İlk ısıtma ısı gereksinimi(Qd, kCal/h) 
 İlk ısınma hesaplarında emniyet etkeni kullanılması gerekmemektedir. 

Qd=200 m²*20 kCal/ m²h+1000*330 m³*1 kCal/kgºC*(28ºC-10ºC)/48 
  Qd=113830 kCal/h 
Normal işletme süresince oluşan ısı gereksinimi ilk ısıtmadan fazla olduğu için ısıtma sisteminin 
tasarımında Q=189614 kCal/h kullanılacaktır. 
 
 
5.2. ISI DEĞİŞTİRGECİ SEÇİMİ 
 
Sistemde havuz suyunu ısıtmak için Plakalı Isı Değiştirgeci kullanılacaktır. 
Değiştirgeç tipi ve büyüklüğünün seçilebilmesi için değiştirgecin tesisata bağlantı şekline ve aşağıdaki 
işletme bilgilerine gerek bulunmaktadır. 
 
 Primer Sekonder  
Akışkan KAZAN 

SUYU 
HAVUZ 
SUYU 

 

Kapasite 189614 KCal/h 
Giriş Sıcaklığı 75 25 ºC 
Çıkış sıcaklığı 55 50 ºC 
Basınç düşümü(*) 2 2 mSS 
(*)Değiştirgeçte oluşmasına izin verilen en fazla basınç düşümü her iki taraftaki pompalara göre 
belirlenecektir. 
 
Bu esaslara göre seçilen Plakalı Isı Değiştirgeci teknik bilgileri ve resmi 5.2.1 de verilmiştir. 
 
5.2.1 PLAKALI ISI DEĞİŞTİRGECİ TEKNİK BİLGİ FORMU VE ÖLÇÜLENDİRME RESMİ [6] 
 
DEĞİŞTİRGEÇ TİPİ: XXXXXXXXXX 
Isıl bilgiler sıcak taraf soğuk taraf 
Ortam: KAZAN SUYU HAVUZ SUYU  
Isıl kapasite: 189614 kCal/h 
Akış debisi: 9.6 7.6 m³/h 
Giriş sıcaklığı: 75.00 25.00 °C 
Çıkış sıcaklığıI: 55.00 50.00 °C 
Basınç düşümü 1.32 0.78 mSS 
Logaritmik sıcaklık farkı: 27.42 K 
Değiştirgeç bilgileri 
Toplam ısı geçiş alanı: 2.30 m² 
Toplam plaka sayısı: 22  
Plaka kalınlığı 0.00060 m 
Yüzey fazlalık oranı: 7.95 % 
Plaka malzemesi: 1.4401  
Conta malzemesi: NBR  
 
Tasarım sıcaklığı: 140.00 °C 
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5.2.2 ÖRNEK HESAP İÇİN HAVUZ SUYU ISITMA TESİSATI SİSTEM ŞEMASI [7] 
 

 
 

TESİSAT BORU ÇAPLARI; Ød5=2”.....Ød6=2”.....Ød7=2 ½” 
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MALZEME LİSTESİ; 
 

NO İSİM ÖLÇÜ AÇIKLAMA 
7 Manometre Ø100 5 Bar 
8 Küresel vana ½”  

12 Küresel vana 2”  
13 Pislik tutucu 2”  
14 Redüksiyon 2”>1 ½”  
15 Sirkülasyon pompası  8,8 m³/h;6 mSS 
16 Termometre Ø100 0-120 ºC 
17 Küresel vana ½”  
18 Akış anahtarı(flow switch)   
19 Sıcaklık hissedicisi   
20 Plakalı eşanjör VT10/22 pl 188830 KCal/h 
21 Redüksiyon -  
22 Redüksiyon 2 ½”>2”  
23 Termometre  0-120 ºC 
24 Küresel vana 2 ½”  
25 Pislik tutucu 2 ½”  
26 Redüksiyon 2 ½”>2”  
27 Sirkülasyon pompası  11 m³/h;6 mSS 
28 Pompa kontrol panosu 19≥T veya 18 ⇓ ⊃ 27 dur 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Havuz tipine ve tasarım şartlarına bağlı olarak ısı kayıpları dört katına yakın farklılık 
gösterebilmektedir.Bunun sonucu olarak da gerek ısıtma tesisatı yatırımı gerekse ısıtma işletme 
giderleri değişmektedir. 
Havuz tesisatı tasarımı yapılmadan önce işletmecinin bu konuda bilgilendirilmesi ve alınacak önlemler 
ile yatırımın daha ekonomik hale getirilmesi mümkün olacaktır.Bu amaçla; 

1) İlk ısıtma süresi gerçekçi olarak belirlenmeli ve koşullar izin verdiği kadar uzun 
tutulmalıdır. 

2) Açık havuzlarda havuz yüzeyindeki hava hızını en aza indirebilmek için çevrede rüzgar 
kırıcı uygulaması yapılmalıdır. 

3) Açık havuzlarda ilk ısıtma ve havuzun kullanılmadığı sürelerde,özellikle geceleri,su yüzeyi 
plastik örtü ile kaplanmalıdır. 

4) Tüm ısıtma tesisatında ısı yalıtımı yapılmalıdır. 
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TEMİZ VE STERİL ÜRETİM ALANLARI PLANLAMA 
KRİTERLERİ 

 
 

H. Metin KENTER 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Medikal malzeme ve ekipman imalatında, ilaç üretimi ve ilaç yan sanayinde ürünü 
mikroorganizmalardan ve partiküllerden korumak ve insan sağlığını temel alan riskleri en az seviyeye 
indirebilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gereklidir. Bu şartlar ürünün iyi tanınmasına, üretim 
alanının yapılandırılması ve iklimlendirilmesine, bu alanlarda çalışacak olan personelin eğitimi ve 
disiplinine bağlıdır. Bu tip üretim alanlarının bir temiz oda mühendisi gözü ile bakıldığı zaman 
planlama aşamasında direkt ve çapraz kontaminasyon tehlikesinin en düşük seviyeye indirilmesi, 
mikroorganizma ve toz birikiminin önlenmesi ve tüm sistemin dezenfeksiyon ve bakımının kolay bir 
şekilde yapılmasının sağlanması gereklidir. Bunun yanında kalitenin aynı düzeyde kalması ve olası 
hataların nereden kaynaklandığının geriye dönerek kontrol edilmesi olanaklarının sağlanması 
kaçınılmazdır.  
 
 
 
 
1. GENEL KRİTERLER 
 
Steriliteden, yaşayan mikroorganizmaların steril olarak tarif edilen ortamlarda bulunmaması 
anlaşılmaktadır.  Steril ve steril olmayan, ama hijyenik olması gereken temiz üretim alanlarının 
yapılandırılması ve iklimlendirilmesinde özel çözümler geliştirilebilmesi için öncelikle aşağıda sıralanan 
soruları iyi bir şekilde analiz etmek gereklidir: 
 

• Üretim için gerekli olan parametreler nedir? 
• Malzeme ve personel akışı nasıldır? 
• Ürünün insana ve/veya çevreye zararı olabilir mi? 
• Öngörülen üretim alanı, istenen temiz oda klasını sağlamak için, üretim cihazları ve çalışan 

insan sayısı ile orantılımı? 
• Kirli malzeme ve atık akışı insana ve çevreye zarar vermeden nasıl düzenlenmelidir? 
• Duvar, tavan, aydınlatma ve yer sistemi nasıl oluşturulmalıdır? 
• Tüm alanlarda kullanılacak olan malzemelerin yüzeyleri nasıl olmalıdır? 
• Üretim alanı için nasıl bir tesisat gereklidir? 

 
Bu analiz yapılırken üretim sorumlusunun ve temiz oda mühendisinin yükümlü olduğu kısımları 
birbirinden ayırmak gereklidir. Yukarıdaki ilk üç sorunun cevabını kesinlikle üretim sorumlusu vermeli, 
malzeme seçimini ise üretim sorumlusu ve temiz oda mühendisinin beraber  yapması gereklidir. Temiz 
ve steril üretim alanları planlanırken iklimlendirme sistemi, yer kaplaması, duvar ve tavan panelleri, 
aydınlatma, otomatik kontrol sistemi bir bütün olarak kabul edilmeli ve olanaklar el verdiğince 
uygulamasının tek sorumlu üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü bu işler temizlik sınıfının 
sağlanmasında tamamı ile birbirine bağlantılıdır. Bu sayılanların yanında genel elektrik ve temiz su 
tesisatları, atık su sistemi gibi tesisler bulunmakla beraber bu işleri koordineli olarak ayrı 
uygulamacıların yapmasında bir sakınca yoktur. Yapı sistemleri dışında temizlik klasını etkileyen diğer 
faktörleri Şekil 1 de görebilirsiniz. Bu yazımda yapı sistemlerine değineceğim. 
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Şekil 1. Temizlik klasını etkileyen faktörler 
 
Temiz ve steril üretim alanları için genellikle dört temiz alan sınıfı bulunmaktadır. Bunun yanında bazı 
ilaç fabrikalarının kendi belirlediği klaslar da vardır. Esas olarak temiz hava kalitesini belirleyen 
faktörler partikül ve mikroorganizma sayısıdır. Partikül ve mikroorganizma sayısı birbirine bağlantılı 
olarak gözükmesine rağmen kontrollerinin ayrı ayrı ve sınıflandırmanın da buna göre yapılması 
gereklidir. 
 
Klas A:  Sterilitenin en yüksek derecede olmasını gerektiren bölgeler; örneğin açık olarak dolum 
yapılan aseptik bölgeler. Bu alanlara havanın 0,45 m/s  +/- %20 laminer olarak basılması gereklidir. 
Klas B:  Klas A bölgesini çevreleyen steril alanlar. 
Klas C ve D:  Daha az kritik olan temiz alanlar, örneğin ekipman yıkama, solüsyon hazırlama alanları 
gibi. 
 

 
Maksimum Partikül Sayısı (b) 

Maksimum  
Mikroorganizma sayısı (d) 

Çalışma zamanı dışında Çalışma ortamında  
Temizlik 
Sınıfı 

 
ISO 
14644 

=>0,5 µm =>5 
µm 

=>0,5 
µm 

=>5 
µm 

Aktif 
Hava 
Testi 

Açık 
Petri 
Testi 

Yüzey 
Örnklm. 
Testi 

A 5 3500 0 3500 0 < 1 < 1 < 1 
B (a) 5 3500 0 350000 2000 10 5 5 
C (a) 7 350000 2000 3500000 20000 100 50 25 
D (a) 8 3500000 20000 belirlenmedi (c) belirlenmedi (c) 200 100 50 

 
(a) Temizlik klası B, C, ve D’ye ulaşmak için hava değişim katsayısı, odanın büyüklüğü ve 

personel sayısı ile orantılı olmalıdır. A, B ve C sınıfları için İklimlendirme sisteminde HEPA 
filtre kullanılmalıdır. 

(b) ISO 14644-1’de istenilen partikül değerleri kabul edilebilir. 
(c) Bu alanlarda belirlenecek sınır değerler yapılacak işe bağlıdır. 
(d) Üretim esnasında 
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2. PROJEYE BAŞLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
 
Steril üretim ve temiz alanlarının projelendirilmesine başlamadan önce GMP (Good Manufactoring 
Practice) kurallarına göre aşağıdaki aşamalara kesinlikle uyulması gereklidir. Değişik isimler altında, 
steril olmayan normal binaların da projelendirilmesinde karşımıza çıkan bu dokümanlar ve “yol 
haritası” (Şekil 2) steril üretim alanlarının projelendirilmesinde mantık olarak diğer projeler ile 
karşılaştırıldığında aynı gibi gözükmesine karşılık, yapılan her işin ve değişikliklerin neden yapıldığının 
net bir şekilde tarif edilip belgelenmesini işveren, uygulamacı ve gerekirse diğer kontrol birimlerinin de 
onaylaması gerekmektedir. Herhangi bir aşamada yapılacak olan değişikliklerin o aşamaya kadar 
yapılanların tekrar baştan yapılmasına ve değişiklikler ile ilgili tüm raporların yazılıp gerekli onayların, 
örneğin üretilecek olan ürün ile ilgili izinlerin, yeniden alınmasına sebep olabilir. Bu belgeler iş bittikten 
ve üretim yapılmaya başladıktan sonrada saklanmalıdır. Bu aşamaları şu şekilde sıralayabiliriz:  

• Proje Yönetimi: Bu ilk aşamada üretimin ve sistemin nasıl ve kimlerin sorumluluğu altında 
organize edileceği  belirlenir. Aynı zamanda uluslararası standartların ve kullanıcının istediği 
tasarım mecburiyetleri rapor halinde belgelenir. 

• Avam projelerin hazırlanması: Bu aşamada mimari ve diğer teknik tesisatların ön projeleri 
hazırlanır ve  malzeme özellikleri belirlenir. 

• Kalifikasyon: Bu aşamada “yol haritası” (Master Plan) belirlenir. Kalifikasyon raporları 
hazırlanır ve yapılacak işler ile ilgili neyin, ne zaman, nasıl yapılacağına dair raporlar yazılır. 

• Tasarım Kalifikasyonu. (Design Qualifikation DQ): Bu aşamada tasarımın uluslararası 
kurallara ve amaca uygunluğunun kanıtlanması gerekir. malzeme ve personel akış 
diagramları, üretim ve cihaz planı, oda planları, temiz oda klasları, artı eksi basınç planları, 
kanal ve ekipman planları, boru ve ekipman planları vs. belgeleri hazırlanmalıdır. Bu 
dokümanlar hazırlandıktan sonra üretimin gerektirdiği şartların üreticici firmanın isteklerine 
göre yapılıp yapılmadığının yeterliliği belgelenir ve ilgili raporlar Tasarım Kalifikasyonu (DQ) 
dosyası olarak hazırlanır. 

• Kurulum (Uygulama) Kalifikasyonu (Installation Qualifikation IQ): Bu aşamada sistemin 
tasarım spesifikasyonlarına uygun olarak montajının yapıldığı kanıtlanmaktadır. Tasarım 
kalifikasyonu yapılmış olan projeye göre uygulamanın yapılıp yapılmadığı ve uluslararası 
kurallara uyulup uyulmadığı belirlenir. Kalibrasyon planı, kanal planları, malzeme özelliklerini 
belirten belgeler, P&ID, yedek parça listeleri vs hazırlanır. Eğer DQ’da tarif edilenin dışına 
çıkılmış ise nedenleri açık ve net şekilde belgelenmelidir. 

• Operasyonel (İşletme) Kalifikasyon (Operation Oualifikation OQ): Bu aşamada sistemin 
çalışma sahası içinde uygun çalıştığı kanıtlanmalıdır. Tasarım kalifikasyonu sağlanmış olan 
projeye göre uygulanmış olan sistemin, istenilen şartları işletme sırasında ne şekilde sağladığı 
tüm detayları ile belgelenir, testler kullanma talimatları, test raporları hazırlanır. 

• Verimlilik Kalifikasyonu (Performans Qualifikation PQ): Kurulan sistemin bağlantılı tüm diğer 
sistemler ile birlikte üretim sırasında uygun çalıştığının kanıtlanması. Bu aşamada ürünün 
gerektirdiği iklimsel ve çevresel şartların ne şekilde gerçekleştirildiği kontrol edilir, testler 
yapılır ve belgelenir, kontrol üretimi yapılır ve üretimden istenilen sonucun alınıp alınmadığı 
kontrol edilir. Tüm parametreler, tekrarlanabilirliğin sağlanabilmesi için sabitlenir ve belgelenir, 
SOP’ler (Standart Operasyon Prosedürü İngilizce: Standard Operation Procedure) ve test 
raporları yazılır. Verimlilik kalifikasyonunun yapılabilmesi için üretim ile ilgili olan her türlü 
montajın bitmiş olması gereklidir. 
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Şekil 2. Proje yol haritası 

 
 
 
 
3. PROJE VE UYGULAMA AŞAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ANA HUSUSLAR 
 
Temiz ve steril üretim alanlarının yapılmasındaki en önemli kriter mikroorganizmaların, mantarların 
ürüne zarar vermesi ve “çapraz bulaşmayı” diğer bir deyim ile bir ürünün diğer bir ürüne bulaşmasını 
önlemektir. Bu gerçekleştirilirken üretim alanında çalışan insanların ve çevrenin, insan ve çevreye 
zararı olacak ürünlerden de korunmasının emin ve güvenilir bir şekilde sağlaması gereklidir. Bu 
gerçekleştirilirken aşağıdaki ana hususların, projenin ve uygulamanın her aşamasında göz önünde 
bulundurulması gereklidir: 

• Üretim alanını çevreleyen yüzeylerde mikroorganizmaların ve mantarların yerleşeceği, 
gelişebileceği girinti ve çıkıntıların en düşük seviyede olması, 

• Üretim alanını çevreleyen yüzeylerin kolayca temizlenmesi ve dezenfekte edilebilmesi, 
• İklimlendirme sisteminin kanallarının içinde toz birikimine sebep olacak birleşme yerlerinin en 

düşük seviyeye indirilmesi, 
• İklimlendirme sisteminin gerektiği zaman kolayca temizlenebilmesi ve dezenfekte 

edilebilmesi, 
• Bütün malzemelerin kullanılacak dezenfeksiyon maddelerinden ve kimyasallardan 

etkilenmemesi, 
• Üretim alanını çevreleyen yüzeylerin darbeye ve sürtünmelere karşı dayanıklı olması, 
• Üretim alanına böcek ve sineklerin girme olasılığının en düşük seviyeye indirilmesi, 
• Aydınlatma ve iklimlendirme sisteminin ürüne, üretim ve depolama aşamalarında zarar 

vermesinin kesinlikle önlenmesi, 
• Bakım ve tamir işlerinin üretimi en az seviyede etkilemesi ve bu esnada oluşacak 

kirlenmelerin en düşük seviyede kalmasını sağlamak için  gerekli önlemlerin alınması, 
• Sistemin bütün sene durmadan çalışması için en yüksek düzeyde gerekli tedbirlerin alınması, 
• Kalitenin aynı düzeyde kalması ve olası hataların nereden kaynaklandığının geriye dönerek 

kontrol edilmesi olanaklarının sağlanması. 
 
Odalar arasındaki basınç farklılıkları, hava kilitlerinin yerleştirileceği yerler planlanırken temizlik 
klasının dışında, personel ve malzeme akışı ve özellikle ürünün insan ve çevreye zararlı olup olmadığı 
göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin çevreye zararlı olabilecek ama steril bir ortamda üretilmesi 
gereken bir ürünün kesinlikle atmosfere çıkması, aynı zamanda dışarıdan gelecek partiküllerin de 
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üretim alanına girmesi, hava kilitleri içerisinde + ve – basınç oluşturarak önlenmesi gereklidir. İnsana 
ve çevreye zararı olacak atık havanın, gerekli filtre basamaklarından geçirildikten ve bu filtrelerin 
patlaması olasılığına karşı gerekli önlemlerin alınmasından sonra dışarıya atılması gereklidir. Odalar 
arasındaki artı/eksi basınç farklılıkları, hava miktarı düşürüldüğünde ve filtreler kirlendiği zamanda 
korunabilecek şekilde tasarlanmalıdır. 
 
 
 
 
4. TEMİZ ODA YAPILAŞMASI 
 
Steril üretim yapılacak mekanlar oluşturulurken yer, duvar, tavan, kapılar, pencereler ve aydınlatma 
için kullanılan malzemelerde büyük önem taşımaktadır. Bunların kolay dezenfekte edilebilmesi, 
dezenfeksiyon maddelerine, darbeye, sürtünmelere dayanıklı olması, toz tutmaması ve üzerlerinde 
mikroorganizmaların üremesine sebep olacak kaplama, pürüzler ve aralıkların olmaması gereklidir. 
Özellikle duvar, tavan, aydınlatma sistemlerinin ve kapıların uygulamasında özel bir itina gereklidir. 
Aksi takdirde iklimlendirme sistemi ile odalar arası basınç farklılıklarını  sağlamak çok güçtür. 
 
 
4.1 Duvar sistemi 
 
Duvar sistemi kurulurken seçilecek olan malzemenin yukarıda belirtilen genel istekleri karşılaması 
gereklidir (Şekil 3). Ayrıca dikkat edilmesi gereken konuları da aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 
 

• Seçilecek olan duvar sisteminin, basınç farklılıklarının ayarlanabilmesi, partiküllerin bir 
alandan diğer alana geçmesini ve aralarda birikmesini önlemek için kesinlikle sızdırmaz  olması 
gereklidir,  
• Üretim alanında devamlı olarak paletler ile taşıma yapılıyorsa kurulacak olan duvar sistemi 
çarpmalara karşı dayanıklı olmalı veya buna karşı önlem alınmalıdır, 
• Duvar zedelendiğinde kolay bir şekilde tamir edilebilmelidir, 
• Duvar kaplaması çizilmeye ve dezenfeksiyon maddelerine karşı dayanıklı olmalı, üzerindeki 
kaplama defalarca temizlenmesine rağmen kesinlikle zarar görmemelidir, 
• Duvar panelleri arasında oluşacak fugalar olabildiğince azaltılmalıdır. Fugaları kapatmak için 
kullanılacak olan malzemeler de dezenfeksiyon maddelerine dayanıklı olmalı, bakteri ve mantar 
üremesine olanak vermemeli, zamanla sertleşip çatlaklar oluşturmamalıdır, 
• Panellerin üzerine yerleştirilecek olan camlar ile paneller arasında çıkıntı olmayıp, burada 
kullanılacak olan contaların da dezenfeksiyon maddelerine dayanıklı olması gereklidir. Panellerin 
üzerinde, camların takıldığı yerlerde oluşacak köşelerin zamanla paslanması kesinlikle 
önlenmelidir, 
• Üretim makinelerinin içeriye alınmasını kolaylaştırmak, gerektiğinde üretim alanından dışarıya 
çıkartılabilmesi için panellerin kolayca ve etrafı kirletmeden sökülüp takılabilmesi gereklidir, 
• İstenilen yangın klasına uygun olmalıdır. 
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Şekil 3. Temiz oda duvar paneli 

 
 
4.2 Kapılar 
 
Duvar sistemi kurulurken seçilecek olan malzemenin yukarıda belirtilen genel istekleri karşılaması 
gereklidir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken konuları da aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

• Kapıların üzerinde, kapı dilinin girdiği yerde bakteri ve mantar üremesine olanak verecek girinti 
ve oyukların kesinlikle olmaması, 
• Menteşe ve kapı tokmağı gibi malzemelerin olanaklar el verdiğince az aşınan malzemelerden 
seçilmesi, 
• Hava kilitlerinin kapılarından biri açık iken diğerinin kapalı olmasını sağlayacak bir düzenek ve 
akustik ve/veya optik uyarı sistemlerinin bulunması, 
• Kapıların yüksek temiz oda klasını olanaklar elverdiğince en az seviyede etkileyecek şekilde 
açılıp kapanması, 
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• Kapılar duvar ile aynı kalınlıkta olamıyor ise, yüksek temiz oda  klasının olduğu bölümde 
çıkıntı yapmayacak şekilde tasarlanması, 
• Kapılardan sinek ve böceklerin girmesinin önlenmesi,  
• Köşelerin kolayca temizlenecek ve dezenfekte edilebilecek şekilde oluşturulması, 
• Basınç farklılıkları olan bölgeler arasındaki kapıların kolayca kapanmasını sağlayacak 
önlemlerin alınması 

gereklidir. 
 
 

4.3 Tavan ve Aydınlatma sistemi 
 
Tavan sistemi de duvar sistemi ile aynı özelliklere sahip olmalıdır (Şekil 4). Sızdırmazlığın güvenilir bir 
şekilde sağlanması burada özellikle dikkat edilmesi gereken bir konudur, çünkü asma tavan arası 
sistem kurulduktan sonra ulaşılması, temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi oldukça zor ama 
mikroorganizmaların gelişmesine elverişli olan bir bölgedir.  

 

 
Şekil 4. Temiz oda tavan sistemi 

 
 
4.4 Yer kaplaması 
Steril üretim alanlarında yer kaplaması için seçilecek malzemenin ne olacağı belki de yatırım 
yapılırken verilen en zor kararlardandır. Çünkü duvar ve tavan sistemi ile karşılaştırıldığı zaman yer 
kaplamasının üzerinde oldukça yoğun bir trafik vardır. Bu yüzden çizilmeye ve aşınmaya dolayısıyla 
mikroorganizma ve mantarların üreyeceği aralıkların oluşmasına en yatkın yüzeydir. Ayrıca yer 
sisteminin tamir edilmesi veya değiştirilmesi diğer yapı elemanları ile karşılaştırıldığı zaman oldukça 
zordur ve üretimin önemli derecede aksamasına sebep olur. Bu yüzden yer kaplaması seçimi 
yapılırken üzerinde öncelikle ağır malzeme taşıyan paletlerin yoğun olarak mı çalışacağı, yoksa daha 
çok üzerinde insanların ve hafif yüklerin mi olacağı sorusunun cevaplandırılması gereklidir. Eğer 
üzerinde yoğun ve ağır bir trafik olacaksa kullanılacak olan malzemenin mümkün olduğunca kalın (6-
14 mm) homojen fugasız serilebilen bir maddeden (pharmaterazzo) oluşması gereklidir (Şekil 5). 1-3 
mm kalınlığındaki fugasız yer kaplamaları, hafif yükler ve insan trafiği için uygundur. Bunun dışında 
aşağıda belirtilen noktaları da göz önünde bulundurmak gereklidir: 
 

• Kolay çizilmeyen, mümkün olduğu kadar sert homojen maddelerden oluşmalıdır, 
• Yüzeyi mikroorganizmaların gelişmesine olanak vermeyecek kadar pürüzsüz olup, aynı 

zamanda kaygan olmamalıdır, 
• Steril alanda kullanılacak olan kimyasal maddelere ve dezenfeksiyon maddelerine karşı 

dayanıklı olmalıdır, 
• Özellikle sıvıların yoğun olarak bir yerde toplanmasına olanak vermeyecek derecede düz 

olmalıdır, 
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• Temizlik klası A ve B olan bölgelerde olanaklar el verdiğince gider olmamalıdır. Eğer gider 
kullanılması kaçınılmaz ise steriliteyi tehlikeye sokmayacak şekilde kapaklarının olması 
gereklidir, 

• UV ışınlarından en az seviyede etkilenmelidir, 
• Özellikle sık sık ıslak temizlik gerektiren hacimlerin ve steril alanların (A, B ve C sınıfı) duvar 

yer bağlantıları yuvarlak, çıkıntısız ve fugasız olmalıdır. Diğer alanlarda da  duvar yer 
bağlantılarının yuvarlak, çıkıntısız ve fugasız olmasında fayda olmakla beraber, yatırım 
masraflarını yükseltmesi ve duvar panellerindeki esnekliği azalttığı için getireceği faydaların 
analizinin iyi yapılması gereklidir. 

• Patlama tehlikesi olan bölgelerde yer kaplaması yukarıdaki özellikler ile beraber iletken 
olmalıdır, 

• Yangın veya diğer felaketlerde çevre ve yer altı sularının kirlenmesini önlemek için ürün ile 
kirlenen suyu binanın içinde tutmalıdır. 

 
Yer kaplaması malzemelerinin seçiminde yatırım maliyetlerini düşük tutmak için verilecek olan yanlış 
bir kararın ileride çok daha ciddi masraf ve kayıplara sebep olması kaçınılmazdır. 
 

 
 

Şekil 5. Yer kaplaması 
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5. İKLİMLENDİRME SİSTEMİ 
 
Steril alanın çalıştırılmasında gerekli olan enerji giderlerinin en düşük seviyeye indirilebilmesi için, 
üretim şartları ve ürün elverdiğince çevrim havası ile çalıştırılmalıdır. Çevrim havası ile çalışan 
sistemlerde çapraz bulaşmanın emin bir şekilde önlenmesini sağlamak için kullanılacak olan filtrele 
klasının, kademelerinin ve kalitesinin buna göre seçilmeleri gerekmektedir. İlaç sanayisinde bazı 
ürünlerin çevrim havası ile iklimlendirilmesi kesinlikle yasaktır. Gece ve hafta sonlarında, yani steril 
alanda hiç kimsenin bulunmadığı ve çalışma süreci nedeniyle partiküllerin ortaya çıkmadığı 
durumlarda hava miktarı, sistemin çalışması, yalnızca basıncın tutulmasını sağlamaya yönelik 
olduğundan, hava debisi ve otomatik kontrol sadece basınç farklılığını koruyacak şekilde 
tasarlanmalıdır. 
 
Aynı kural taze hava için de geçerlidir. Taze hava steril alanda çalışan kişiler için gereklidir ve dışarı 
atılan atık havanın, ki buna artı basınç da dahildir, yerini alır. Burada dikkat edilmesi gereken en 
önemli konu hava debisi düşürüldüğü zaman otomatik debi regülatörleri ile kanaldaki havanın oransal 
olarak ayarlanmasıdır. Eğer bu ayar tam olarak yapılamazsa steril alanlardaki basınç kontrolü bozulur. 
Ayrıca odalar arasındaki basınç farklılığı kapıların açılıp kapanmasından en az seviyede etkilenecek 
şekilde tasarlanmalıdır. 
 
Steril alanların iklimlendirilmesi ile ilgili isteklerde, yani sıcaklığın ve bağıl nemin kontrolünde, üretimin  
gerektirdiği şartlar dikkate alınır. Bazı hallerde üretimin türü ile ilgili nedenlerden sıcaklık ve bağıl nem, 
dar sınırlar içinde sabit tutulmak zorundadır. Eğer böyle bir talep söz konusu değilse, sıcaklığın en 
fazla 21-24°C, bağıl nemin ise % 40’ı aşmamasında mikroorganizmaların hızlı bir şekilde üremelerini 
önlemek için fayda vardır. 
 
İklimlendirme sisteminin ödevi, üretim için gerekli olan sıcaklık ve nem oranlarının sağlanmasının 
yanında,  steril alana partikülden arındırılmış  hava üflemek ve artı eksi basınç ayarlarını sağlamak, 
insan ve ekipmanların sebep olduğu ısı yükünün alınmasını, personelin temiz hava ihtiyacının 
karşılanmasını, proses atık havasının uzaklaştırılmasını, çapraz kontaminasyonların engellenmesini, 
mikroorganizma sayısının düşürülmesi ve personelin rahat bir ortamda çalışıp konsantrasyonunu uzun 
zaman korumasını, en az işletme masrafı ile sağlamaktır. Bunun için klima cihazı, kanal sisteminin ve 
filtrelerin seçiminde bazı özelliklerin göz önünde bulundurulması gereklidir. 
 
 
5.1 Klima Cihazı 
 
Sistemin iyi çalışması için klima cihazının seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesinde fayda 
vardır:  

• Klima cihazları DIN 24194 Klas III’e göre en az 2500 Pa basınca kadar sızdırmaz olmalıdır, 
• Cihazlar muhakkak çift cidarlı olmalı ve iyi bir dezenfeksiyonun sağlanması için iç yüzeylerinin 

düz, panellerin birleşim yerlerinin de çıkıntısız olması gerekir, 
• Klima cihazlarının düzeni DIN 1946 T4 belgeli sızdırmaz klape, ön filtre, (opsiyon 2. basamak 

filtre) gerekirse ısı geri kazanım serpantini, ısıtıcı, dezenfeksiyon hücresi, soğutucu serpantin, 
dezenfeksiyon hücresi, gerekirse 2. basamak ısıtıcı serpantin, nemlendirici, vantilatör, 
susturucu, ikinci basamak filtre (filtre düzeni için lütfen 5.2’ye bakınız) şeklinde olmalıdır (Şekil 
6). Bazı özel durumlarda özellikle tesisat katında klima cihazı için yeterli alan olmadığı zaman, 
nemlendiricinin, susturucunun ve ikinci basamak filtrenin kanal sistemi içine konmasında, 
hijyenik olması şartı ile sakınca yoktur, 

• Serpantinler, filtreler ve vantilatörler temizleme amacı ile kızaklı olup dışarı çıkarılabilmelidir,  
• Serpantinlerin üzerindeki hava hızı mümkünse 2,5 m/s’yi geçmemelidir. Bu hem serpantinlerin 

mümkün olduğu kadar ince tutulup kolay temizlenebilmesini ve dezenfekte edilebilmesini, hem 
de vantilatörün az elektrik harcayıp işletme masraflarının düşük olmasını sağlar. Bunun 
yanında serpantin üzerindeki hızın düşük seviyede olması, mikroorganizmaların en fazla 
ürediği ortam olan damla tutucunun konulmasına da gerek bırakmaz, 

• Serpantinlerin üzerinde mikrop tutmayan bir kaplamanın olması, özellikle soğutucu serpantinin 
üzerinde mikroorganizmaların oluşmasını en az seviyeye indirir, 
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• Isıtıcı ve soğutucu serpantinlerin kanatçık aralarındaki mesafenin kesinlikle normal klima 
cihazlarında olduğundan daha geniş olması gereklidir, 

• Yoğuşma ve nemlendirici tavası, fan, filtre ve serpantin kızakları muhakkak paslanmaz 
çelikten olmalıdır, 

• Filtreler, nemlendirici ve vantilatörün olduğu hücrelerde gözetleme camı ve lamba 
bulunmalıdır, 

• Nemlendiricilerin buharlı olması mikrop üremesini engelleneceği için faydalıdır, 
• Isı geri kazanım sistemi atık hava ile taze havanın birbirine karışmayacağı şekilde seçilmelidir. 

 
Şekil 6. İklimlendirme cihazı düzeni 

 
Vantilatörlerin seçiminde özel bir titizlik gösterilmelidir: Bunlar ön ve HEPA filtrelerin yükselen basınç 
farklarını karşılayabilmek için yeterli rezerve sahip olmalıdır. Vantilatör, filtre sisteminin basınç kaybı 
yükselirken hacim akışı çok az değiştiğinden, geriye kıvrımlı vantilatörlerde olduğu gibi, mümkün 
olduğunca dik bir karakteristiğe sahip olmalıdır. Motor çalışma ısısını mümkün olduğunca düşük 
tutabilmek ve böylece de soğutma sisteminin işletme giderlerinden tasarruf edebilmek için, ayrıca 
vantilatörün çok iyi bir randımana sahip olması gereklidir. Vantilatörlerin direkt tahrikli motorlu yani 
kayışsız ve salyangoz hücresiz seçilmesinde fayda vardır. Bu hem vantilatör bölümünde 
mikroorganizma birikimini engeller hem de cihazın içinin temizlemesi ve dezenfeksiyonunda büyük 
kolaylık sağlar. Filtrelerin kirlenmesinden ötürü artan basınç kaybına orantılı olarak hava debisinin 
ekonomik bir şekilde sabit kalabilmesi motorların üzerine frekans konventörü konulması ile sağlanır. 
 
Genellikle normal klima cihazları steril bölgelerin iklimlendirilmesinde kullanıldığı  vakit, sistemdeki 
filtreler kirlendiğinde artan basınç, havanın cihazdan sızarak gitmesi gereken yere, yani steril bölgeye 
ulaşamamasına neden olmaktadır. Bu da zamanla steril bölgede mikrop sayısının artmasına, odalar 
arasındaki basınç farklılıklarının bozulmasına, yani sistemin işlerliliğini yavaş yavaş kaybetmesine 
sebep olmaktadır. Bu durum genellikle cihaz devreye alındıktan bir iki sene sonra kendisini 
göstermeye başlar. Bu aşamada kullanıcı, sistemi kurandan hiç bir şey talep edemez. Bu durumda tek 
çare, ön filtrelerin sık sık değiştirilmesi, üretimin durması, steril alanların kirlenmesi, validasyonun 
yapılması ve validasyon maliyetlerinin yüksek olmasından ötürü oldukça pahalıya mal olan, HEPA 
filtrelerini zamanından oldukça evvel değiştirmektir.  
 
 
5.2 Filtreler 
 
Temiz ve steril üretim alanları için kurulan iklimlendirme sistemlerinde filtreler sistemin en önemli 
ekipmanlarını oluşturmaktadır ve normal havalandırma sistemlerinde kullanılan filtrelerden oldukça 
daha kaliteli filtrelerin seçilmesi gereklidir (Şekil 7). Filtre seçimi yapılırken aşağıda yazılı olanlara 
dikkat edilmelidir: 

• Filtrelerin başlangıç basınç kayıplarının en düşük seviyede olması hem işletme masraflarının 
düşük olmasını sağlamak hem de filtreler, özellikle HEPA filtreler değiştirilirken steril alanın 
kirlenmesi ve üretimin durmasının sebep olacağı kayıpların önlenmesi açısından çok 
önemlidir, 

• Torba filtrelerin tüm yüzeyinin kullanılabilecek (yanakların birbirine değmediği) şekilde imal 
edilmiş olanların ömrü daha uzundur, 

• Torba filtrelerin yırtılma olasılığı en düşük seviyede olan, sistem devreye girdiği zaman en az 
şekilde silkelenen malzemelerden imal edilmiş olmasında fayda vardır, 

• Torba filtrelerin birleşim yerlerinin kaynaklı olması sistemin emniyetini sağlamak için 
faydalıdır, 

• Cam elyafından imal edilmiş torba filtreler kolayca yırtıldıklarından ve sağlığa zararlı 
olduklarından kullanılmamasında fayda vardır, 
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• HEPA filtrelerinin ise özellikle çerçevelerinin üzerinde mikrop üremesine olanak vermeyecek 
malzemelerden seçilmesinde fayda vardır, 

• Özellikle HEPA filtrelerin üretimden sonra tek tek testinin yapıldığına dair belge alınmalıdır. 
Bu aynı zamanda hazırlanacak olan dokümanlar içinde gereklidir, 

• HEPA filtrelerinin önünde koruma ızgarası olmasında montaj yapılırken zarar görmemeleri 
için, fayda vardır. 

 

 
 

Şekil 7. Ön filtre düzeni 
 
Filtrelerin yerleştirilmesi olanaklar elverdiğince aşağıda tarif edildiği gibi yapılmalıdır. 
 
Basma tarafı: 

• 1. basamak ön filtre: Taze hava emme kanallarının kirlenmesini önlemek için hemen dış hava 
menfezinin arkasına yerleştirilmelidir.  

• 2. basamak ön filtre: İklimlendirme cihazının girişine yerleştirilmelidir, 
• 3. basamak filtre: 2. basamak filtrenin hemen arkasına (üretime bağlı olarak opsiyon) 
• 3. basamak aktif karbon veya aktif karbonlu kombine filtre: Özellikle üretim alanının, kirli 

gazların çıktığı sanayi bölgelerinde, şehir içinde, yüksek trafiğin bulunduğu otoban 
kenarlarında vs. olduğu zaman, emilen taze havanın atmosferdeki gazlardan arınmasını ve 
üretimin, laboratuar şartlarının bu gazlardan etkilenmesini önlemek amacı ile aktif karbon filtre 
veya aktif karbonlu kombine filtre yerleştirmenin faydası vardır (üreticinin isteğine bağlı olan 
opsiyon), 

• 4. basamak filtre: İklimlendirme cihazının çıkışında susturucudan sonra yerleştirilmelidir, 
• Son basamak filtre (HEPA): Kanal sisteminin sonuna, menfez ağzına yerleştirilmelidir. 
 

Emme tarafı: 
• 1. basamak filtre: Eğer üretimden kaynaklanan toz serbest kalıyorsa kanalların pislenmesini 

önlemek için hemen emme menfezlerinin ağzına yerleştirilmelidir. Burada mikrop üreyip 
üremediğinin sık sık kontrolünün yapılması gereklidir. 

• 2. basamak filtre: Genellikle insan ve çevre için tehlikeli maddelerin dışarıya çıkmasını 
önlemek için atık hava cihazı üzerine veya kanal sistemine HEPA filtre yerleştirilerek 
gerçekleştirilir. 

• 3. basamak filtre: İnsan ve çevreye çok zararlı olacak maddelerin dışarıya çıkmasını önlemek 
için 2. bir HEPA filtre, bekçi filtre olarak yerleştirilmelidir. 

 
Özellikle hassas bölgelerde bulunan filtrelerin patlayıp patlamadığını kontrol etmek için bir optik ve 
akustik alarm sisteminin konmasında fayda vardır. 
 
 
5.3 Kanal Sistemi 
 
Kanal sistemi planlanırken mümkün olduğu kadar az enerji tüketilmesine dikkat edilmelidir. Özellikle 
steril üretim alanlarında enerji tasarrufunu sağlayan ek yatırımlar, kendilerini genel olarak kısa süre 
içerisinde amorti ederler. Tüm müdahale parametrelerinin tam anlamı ile analizi, bu yazının sınırlarını 
çok aşacaktır. Ancak, aşağıda yine de en önemli noktalara değinilmeden geçilmeyecektir. 
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Temiz ve steril alanlar için kurulan iklimlendirme sistemlerinde hava nakli nedeniyle oluşan enerji 
giderlerinin en düşük seviyeye indirilmesi, basınç kayıplarının azaltılması ile sağlanır. Bununla ilgili 
önlemlere aşağıdaki örnekler verilebilir:  

• Kanal sistemi için mümkün olan en büyük kesitin seçilmesi,  
• Çapraz geçiş ve çevrimlerin optimal tasarımı,  
• Susturucuların, ızgara ve ayar kapaklarının büyük boyutlarda seçimi,  
• Filtrelerin başlangıç basınç farkı, enerji tüketimini önemli ölçüde etkilediğinden, ön filtre ve 

HEPA filtrelerin büyük boyutlu seçimi, 
• Kanal içi hava hızının 5 m/s’yi geçmemesine dikkat edilmesi, 
• Kanal sisteminin birleşim yerlerinde mikroorganizmaların yerleşebileceği aralıkların en az 

seviyeye düşürülmesi, 
• HEPA filtrenin son basamak olarak kullanıldığı sistemlerde Eurovent 2/2 klas C de tarif edilen 

şartların (test basıncı 2000 Pa) yerine getirilmesinin istenebilmesi, 
• Sızdırmazlık sağlanırken olanaklar elverdiğince az silikon kullanılması, çünkü silikonun 

zamanla sertleşme ve açılma olasılığı yüksektir, 
• Kanal sisteminde gerekli yerlere temizleme ve dezenfeksiyon kapakları konulması, 
• Kanal sisteminde oluşacak titreşimlerin zamanla kanal sisteminin kendi üzerinde ve asma 

tavanda ince aralıkların oluşmasına yol açma olasılığına karşı askı elemanlarının üzerinde 
titreşim yutucular bulunması, 

• Kıvrımlı esnek bağlantıların kullanımından olanaklar elverdiğince kaçınılmalı, kullanılmasının 
kaçınılmaz olduğu durumlarda ise bunların uzunluğunun 1,5-2 m’yi geçmemesine ve kolay 
dezenfekte edilebilmesine dikkat edilmesi, 

• Kanal sisteminin parçaları monte edilmeden önce içlerinin temizlenmesi, 
• Montajı biten bölümlerin ağızları kapatılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 
Kanal sisteminde yukarıda belirtilenlerin dışında; üfleme menfezlerinin mümkün olduğu kadar yüksek 
karışım oranlı olmasına, susturucuların hijyenik şartlara göre üretilmiş olmasına ve üretimden 
kaynaklanan partiküllerin kanal sistemine girmesini önlemek için emme menfezlerinin önüne filtre 
konmasına dikkat edilmelidir. 
 
 
5.4 Hava Üfleme Metodunun Seçilmesi 
 
Temizlik klası A olan bölümlerde hava akımının laminer ve 0,45 m/s ± % 20 olması tavsiye 
edilmektedir. Temizlik klası B ve C olan bölgelerde ise hava menfez önü HEPA filtrelerden 
geçirildikten sonra yüksek karışım menfezleri ile steril alana üflenir. Yüksek karışım oranlı hava basma 
metodu, az partikül içeren hava ile partikül yoğunluğunun azaltılmasından oluşur. Temiz karışım 
havasının, odadaki hava ile mümkün olduğu kadar hızlı karışımı için ön koşul, akışkan tekniği 
açısından, alışılagelmiş menfezler yerine havanın mümkün olduğu kadar yüksek karışım derecesini 
sağlayan menfezlerle üflenmesidir. Yüksek karışımlı hava akımının kullanıldığı bölgelerde partikül 
yoğunluğunun azaltılması için gerekli hava miktarının hesaplanması, genelde beklenen partikül 
emisyon oranından ve buna bağlantılı olarak mikroorganizma sayısından yola çıkılarak yapılır. Ayrıca 
GMP ve ISO 14644 gibi kurallarda da gerekli olan hava değişim katsayıları ile ilgili tavsiyelerde 
bulunulmuştur. Hava üfleme metodu seçilirken esas olarak aşağıdaki hususlara dikkat etmek 
gereklidir: 

• Ürünün nasıl bir ortamda ve temiz oda klasında üretileceğini belirlemek,  
• Ürünün çalışan insanlara zarar vermesini önlemek, 
• Çalışan insanların ürünü kirletmelerini önlemek, 
• Hava yolu ile çapraz bulaşma tehlikesini ortadan kaldırmak, 
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6. İŞLETMEYE ALMA VE TESTLER 
 
Testlerin nasıl yapılması ve dökümanların nasıl hazırlanması gerektiği bu yazının çerçevesini aşacağı 
için ayrı bir makalede detaylı olarak ele alınacaktır. İşletmeye alma ve testler genel olarak aşağıdaki 
işleri içermektedir: 
 

• Tüm havalandırma sisteminin ayarının yapılması ve otomatik kontrol sisteminin tüm kontrolü 
varsa yanlışların düzeltilmesi ve belgelendirilmesi, 

• Sistemdeki vanalar, debi regülatörleri, yangın damperleri, motorlu damperler vs gibi bütün 
ekipmanların tek tek işlerliğinin tespiti ve belgelendirilmesi, 

• Kanal hava kaçak testlerinin yapılması ve belgelendirilmesi, 
• İklimlendirme cihazı testlerinin yapılması ve belgelendirilmesi (serpantin kapasiteleri, hava 

kaçak testi, fan devir sayısı, çekilen akım vs), 
• Filtre kaçak testlerinin tek tek yapılması ve belgelendirilmesi, 
• Sistemdeki tüm filtrelerin altında partiküllerin kalibre edilmiş olan lazer partikül ölçme cihazı ile 

yapılması, 
• Tüm odalardaki tozluluk oranının lazer partikül ölçüm cihazı ile tespit edilmesi, 
• Tüm odaların dekontaminasyon zamanının tespiti, 
• Isı ve nem ayarlarının sensörlerin bulunduğu yerlerde ve odaların içlerinde yapılması ve 

kalibre edilmiş olan cihazlarla tespiti ve belgelendirilmesi, 
• Kanal sistemi üzerinde hava debi ölçümleri. Bu ölçümlerin sonuçlarının aynı zamanda kanal 

sistemindeki ölçüm noktalarının üzerinde ve dosyada belgelendirilmesi, 
• Tüm odalardaki artı ve/veya eksi basınç testlerinin yapılması ve belgelendirilmesi, 
• Kanal sistemini temizlemek için hava basıldıktan sonra bütün ön filtrelerin değiştirilmesi ve 

ardından HEPA filtrelerin yerleştirilmesi, 
• Temiz alan sınıflaması için partikül ve mikroorganizma tayinleri, 
• Tüm test sonuçlarının normlara uygun bir şekilde belgelendirilmesi, 
• Sistemi işletecek olan elemanların eğitilmesi, sisteme alıştırılması, 
• Sistemin son ayarlarının yapılması ve işletmeciye teslim edilmesi gereklidir. 

 
 
 
 
7. DOKÜMANTASYON 
 
Steril üretim alanlarının işletmeye alınması ve testlerinin yapılmasındaki ve bunu takiben 
dokümanların etraflı bir şekilde hazırlanmasındaki en önemli amaç, üretim için gerçekleştirilen şartların 
tekrarlanabilirliğinin ve geriye dönük olarak istenilen şartların kontrol edilmesinin sağlanmasıdır. Steril 
üretim alanlarının iklimlendirme sistemleri diğer temiz oda iklimlendirme sistemleri ile karşılaştırıldığı 
zaman çok daha sık kontrol edilmektedir. Bu kontrollerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak için 
sistemde ölçüm yapılan yerlerin kolay erişebilir olması ve çizimlerde bu yerlerin belirtilmesi gereklidir. 
Sistem devredilirken aşağıda yazılı olan dokümanlar eksiksiz olarak verilmelidir: 
 

• Sistemin çalışma prensibinin tarifi, hava debi tabloları, 
• Sistem akış şeması. Sistem akış şemasında hangi parçaların nerelerde kullanıldığının tipleri 

ile birlikte ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi, 
• Otomatik kontrol şemaları, 
• Elektrik şemaları, 
• Ayrıntılı kanal çizimleri. Kanal çizimlerinde kanal parçalarının hangi büyüklükte oldukları, 

sensörlerin ve kanal ekipmanlarının kanal sisteminde nerelere yerleştirildiklerinin, isim ve 
tipleri ile tek tek ayrıntılı olarak belirtilmesi, 

• Ayrıntılı boru ve ekipman çizimleri. Buradada kanal çizimlerindeki kriterler geçerlidir. 
• Ana hatlar üzerinde yapılmış olan debi ölçümleri, 
• Partikül ölçüm protokolleri. Partikül ölçüm protokolünde her filtrenin altındaki partikül sayısı ve  

odanın çeşitli yerlerinde yapılmış olan partikül ölçümlerinin tek tek belirtilmesi, 
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• Ekipman işlerlilik testinin, partikül, ısı ve nem ölçümlerinin protokolleri, 
• Temiz odadaki ölçümlerde kullanılmış olan tüm ölçüm cihazlarının kalibre edilmiş olduğuna 

dair belgeler (partikül ölçüm cihazı, ısı ve nem ölçüm cihazları, sensörler, soğutma gurubunda 
kullanılan manometreler, basınç ölçüm cihazı, aydınlatma ve ses ölçüm cihazı vs),  

• Sistemde kullanılmış olan tüm cihazların kullanım kılavuzları (nemlendirici, klima cihazı, 
soğutma gurubu, otomatik kontrol sistemi, aydınlatma armatürleri, vs), 

• Sistemde kullanılmış olan tüm malzemelerin prospektüsleri ve kullanma kılavuzları, 
• İşletmeci için gerekli olan akım şemasının, otomatik kontrol şemasının, proje çizimlerinin, 

kullanma kılavuzlarının, tüm kanal ekipmalarının el kitaplarının, sertifikaların ve test 
sonuçlarının bir dosya halinde düzenlenmesi, 

• Yapılan işler ile ilgili Standart Operasyon Prosedürleri (SOP), 
• Değişiklik kayıtları, 
• Eğitim kayıtları, 
• Doküman teslim belgesi (liste ile birlikte) verilmelidir. 

 
 
 
 
8. SONUÇ 
 
Yatırım aşamasında yapılacak olan iyi bir analiz, işletme giderlerinden sağlanacak tasarruflarla kısa 
süreli amortizasyonları da beraberinde getirebilmektedir. Çoğu zaman gözardı edilen bu noktanın steril 
ve temiz alanlardaki iklimlendirme sisteminin günün yirmidört saati ve senenin üçyüzaltmışbeş günü 
çalıştığı dikkate alınacak olursa, ihtiyaca yönelik planlanmış olan bir iklimlendirme sisteminin özellikle 
işletmeler için ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarır. Yatırım yaparken ucuz sistem ve malzeme 
almak en geç bir iki sene içinde yatırım masraflarının çok üzerinde işletme masraflarına ve üretim 
kaybına yol açacağından, rekabet ortamında önemli ekonomik yaralar alınmasına sebep olacaktır. 
Steril alanları sadece iklimlendirme açısından ele almayıp; duvar, kapı, pencere, zemin kaplamasını 
aydınlatma ile bir bütün olarak görmenin önemle belirtilmesi gerekliliğini ve bu yüzden de bu alanların 
planlama ve özellikle malzeme seçimi ve uygulama aşamasında özel olarak ele alınıp, steril alan 
yapımının işinin uzmanı olan firmalara verilmesinin gerekli olduğunu vurgulamak istiyorum. Steril 
üretimde temizlik klasını işletmeye alırken sağlamak zor değildir, ama özellikle büyük bir yatırım 
yapıldığı zaman mikroorganizmaların bu alanlara yerleşip üremesini önlemek bütünsel bir 
planlamayla, kaliteli ve uzun ömürlü malzeme seçimine bağlıdır. 
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AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 
 
 
K.Oktay GÜVEN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik şartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik 
ortamın yaratılabilmesi için hastane personelinin iyi eğitimi, organizasyonu ve yönetimi ile beraber 
hastanede standartlara uygun şartların sağlanması da gereklidir. Hastanelerde hijyenikliği sağlamak 
için gerekli olan klima tesisatının projelendirilmesi, cihaz seçimlerinin ve montajlarının yapılması ve 
işletmesinin sağlanması konusunda gerekli özenin gösterilmesi gereklidir. 
 
Hastanelerde hijyenikliğin sağlanması için gerekli olan klima tesisatı odalarda konfor şartlarının 
sağlanmasının yanı sıra hastane içerisinde mikroorganizmaların, tozların, narkoz gazlarının ve pis 
kokuların da en alt seviyelerde olmasını temin etmek için kullanılırlar. Hastanelerdeki standart odaların 
dışında daha steril bir ortam gerektiren ameliyathane süitlerinde ise enfeksiyon risklerini en alt 
seviyelerde tutabilmek ve mikroorganizma konsantrasyonunu standartlar ile belirtilen değerlerde 
tutabilmek için klima sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, bu sistemler, odalar arasında hava 
akışını sağlayarak odalardaki hijyenik ortamların bozulmasına da engel olurlar. 
 
Bu bildiride hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için kurulacak olan klima tesisatının tasarım 
kriterleri, havanın temizlik dereceleri, hava kanalları ile ilgili bilgiler, klima tesisatında kullanılan 
ekipmanların özellikleri, ameliyathanelerde hava debilerinin hesaplanma yöntemleri, özel durumlarda 
klima tesisatının işletilmesi, klima tesisatının temizliği ve dezenfeksiyonu, klima tesisatının kabulü 
aşamasında yapılması önerilen kontroller ve bakım ve işletme ile ilgili bilgilerden bahsedilecektir. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Hastanelerde konfor şartlarının sağlanması ve mikroorganizmalar, toz, narkoz gazları ve pis kokuların 
mümkün olan en düşük seviyelerde tutulmasını sağlamak için Tablo 2’de belirtilen ve aşağıda 
listelenen odalarda klima tesisatının yapılması zorunludur. 
 

- Ameliyathaneler 
- Ameliyathane bölümünde yer alan tedarik holü, steril malzeme deposu, yıkanma odaları, giriş 

ve çıkış holleri, gerektiğinde cihaz odaları 
- Ameliyathane bölümünde yer alan ayılma odaları, diğer odalar ve koridorlar 
- Endoskopi müdahale odaları 
- Fizik tedavi küvetli banyolar, hareket banyoları ve yüzme havuzları 
- Ameliyathane dışındaki ayılma odaları 
- Yoğun bakım bölümlerinin enfeksiyon kapma ve taşıma riski olan hastaların bulunduğu yoğun 

terapi odaları 
- Yoğun bakım bölümlerinin yoğun gözetim odaları ve acil durum odaları 
-  Özel bakım bölümlerinin yataklı odaları ve acil durum odaları 
- Prematüre bebek bakım bölümlerinin yataklı odaları 

 
Bu bölümlerin dışında uygun olmayan iç ve dış ortamlardan dolayı diğer odalarda da klima tesisatına 
ihtiyaç duyulabilir. Uygun olmayan bina dışı şartları olarak aşağıdakiler sayılabilir. 



  _____________________________________  2 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

- Çok kirli dış hava 
- Çok yüksek bina dışı gürültü seviyeleri 
- Dışarıdan gelen yüksek ısı yükü 
- Sık görülen şiddetli rüzgar 
- Bina yüksekliğinin fazla olması 

 
Uygun olmayan iç şartlar için de aşağıda belirtilenler sayılabilir. 
 

- Medikal cihazların yaydıkları ısı nedeni ile ısı yükünün fazla olması 
- Oda havasının narkoz gazları, dezenfeksiyon gazları ve diğer pis kokular nedeni ile aşırı 

kirlenmesi 
- Tedavi ve diğer bölümlerde hava debisinin dengelenmesi 
- Dışarıya açılan penceresi bulunmayan mahaller   

 
Tablo 1 Hastane kliması için gereken şartlar 
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1. KLİMA TESİSATININ TASARIM KRİTELERİ 
 
 
Yukarıda yer alan Tablo 2 hastanelerde klima tesisatının tasarımında dikkat edilmesi gerekli olan 
tasarım kriterlerini vermektedir. 
 
Tablo 2’de 7. ve 8. sütunlarda klima sistemlerinin kurulmasının zorunlu olduğu mahallerde olması 
gereken minimum ve maksimum hava sıcaklıkları verilmiştir. Bu tabloya göre ameliyathane grubunda 
en az 22 ºC, en çok 26 ºC hava sıcaklığına müsaade edilmektedir. Yoğun bakım ve özel bakım 
odalarında ise sıcaklıklar 24-26 ºC arasında olmalıdır. Ameliyathane odalarında personelin isteği ile 
belirtilen sıcaklıklar arasında seçim yapabilmesini temin etmek için özel önlem alınmalı ve seçilen 
cihazlar ortamda istenilen sıcaklığı temin etmeyi sağlayacak özellikte olmalıdır. Sistemin tasarımı 
aşamasında 22-26 ºC arasında sıcaklığın istenildiği zaman istenildiği gibi değiştirilebileceği göz önüne 
alınmalıdır. 
 
Tablo 2 sütun 9’da ise hangi odalarda nem kontrolü yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre 
ameliyathane grubunda, ameliyathane dışındaki ayılma odalarında, yoğun bakım ve özel bakım 
odalarında ve prematüre bebek bakımı odalarında nem kontrolü yapılmalıdır. Bu odaların dışında tıbbi 
cihazların bulunduğu odalarda cihazın istenilen şekilde çalışmasını temin etmek için gerekiyorsa nem 
kontrolü yapılmalıdır. 
 
Mahallerde kabul edilebilir en yüksek ses basınç seviyeleri aynı tablonun 10. sütununda verilmektedir. 
Mahallerde bu ses seviyelerine ulaşabilmek için kanallar üzerinde gerekli önlemler alınmalı cihaz 
seçimlerinde bu konuya özen gösterilmelidir. Şayet seçilen cihazlar ile bu ses seviyelerine inmek 
mümkün olamıyorsa mahal içerisindeki hijyenikliği bozmayacak şekilde özel susturucu önlemleri 
almak gerekmektedir.  
 
Hastanelerin değişik bölümlerinde hijyenik nedenlerden dolayı farklı hava şartları gerekmektedir. Bu 
nedenle yüksek şartlar gerektiren odalarda daha düşük şartlar gerektiren odalara klima tesisatı 
aracılığı ile hava akımının olması sağlanmalıdır. Farklı şartlardaki odalar arasındaki kapılar, servis 
pencereleri vs. mümkün olan en küçük boyutlarda seçilmeli, ayırma yüzeyleri ve duvarlar tamamen 
sızdırmaz yapılmalıdır. 
 
Dışa bakan, güneş ışınları ve rüzgar etkisi altındaki odalarda sızdırmazlık tam olarak 
sağlanamamaktadır, bu nedenle yüksek veya çok yüksek şartlar gerektiren enfeksiyon riski yüksek 
ameliyathane ve çevresindeki oda gruplarının binanın iç kısımlarına yapılması tavsiye edilmektedir.  
 
Yüksek şartlar gerektiren odalar daha düşük şartlar gerektiren odalardan hava kilitleri (air lock) ile 
ayrılması gerekmektedir. 
 
 
 
 
2. HAVANIN TEMİZLİK DERECELERİ 
 
Hastane içerisinde yer alan değişik mahaller hijyenik ve mikrobiyolojik gereksinimler dolayısı ile farklı 
üfleme ve oda havası değerlerine ihtiyaç duyarlar. Hastane içerisinde yer alan mahalleri hijyeniklik 
açısından iki farklı oda sınıfına ayırmak mümkündür. 

- 1. sınıf odalar (Class 1): Mikroorganizma azlığının önemli veya çok önemli olduğu odalar 
- 2. sınıf odalar (Class 2): Mikroorganizma azlığının normal değerler gerektirdiği bölgeler 

Tablo 2 sütun 3’e göre hastane içerisinde yer alan odalardan ameliyathane grubuna dahil olan odalar, 
endoskopi müdahale odaları, yoğun bakım yoğun terapi odaları, özel bakım yataklı odalar ve acil 
bakım odaları ve eczane steril odaları Class 1 odalar olarak tasarlanmalıdır. Diğer odalar ise Class 2 
özelliğinde odalardır. 
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2.1 FİLTRELER 
 
Class 1 ve 2 özelliğinde odaları tasarlayabilmek için öncelikli olarak havanın filtrasyonunda kullanılan 
filtreleri ve bu filtrelerin klima tesisatının hangi bölümlerinde kullanılmaları gerektiğini belirlemek 
gerekmektedir. 
 
Class 1 özelliğindeki odalarda mikroorganizmalar dahil partikül şeklindeki her türlü hava kirliliğini 
standartlar ile belirtilen değerlerde tutabilmek için 3 kademe filtrasyon, Class 2 özelliğindeki odalarda 
ise 2 kademe filtrasyon yapılmalıdır. 
 
Filtre kademelerinde kullanılacak filtrelerin özellikleri en az aşağıda belirtilenler olmalıdır. 

- 1. kademe filtre: en az F5, DIN EN 779’a göre 
- 2. kademe filtre: en az F7, DIN EN 779’a göre 
- 3. kademe filtre: en az H13, DIN EN 1822-1’e göre 

 
Yukarıda belirtilen filtre sınıfları olması gereken en düşük değerleri vermektedir. İlk yatırım 
maliyetlerinin yanı sıra işletme maliyetlerinin de düşünülmesi durumunda özellikle 1. ve 2. kademe 
filtrelerin daha yüksek sınıflarda tercih edilmesi filtrelerden sonraki bölümlerin daha az kirlenmesini ve 
daha sonraki filtrelerin daha geç kirlenmesini sağlayacaktır. Bu durum işletme maliyetleri açısından 
olumludur. Ancak, daha yüksek filtrasyon özelliğine sahip filtrelerin kullanılması durumunda sistemdeki 
basınç kaybının artacağı ve elektrik maliyetlerinin yükselebileceği de hesaba katılmalıdır. 
 
Yukarıda özellikleri belirtilen filtrelerin klima sisteminin hangi noktalarına yerleştirilmesi gerektiği 
aşağıda anlatılmaktadır. 

- 1. filtre kademesi dış hava girişinin yakınına konulmalı ve havalandırma santralı ve birimlerinin 
temiz tutulması temin edilmelidir.  

- 2. filtre kademesi havalandırma santralı çıkışına yani üfleme havası kanalının başlangıcına 
yerleştirilmeli ve kanal sisteminin temiz tutulması sağlanmalıdır. 

- 3. filtre kademesi üfleme havasının oda veya aynı özellikte oda gruplarına girişinden önce 
yerleştirilmeli, ameliyathane odaları için ise en son konuma konulması tercih edilmelidir. 

 
 
2.2 DIŞ HAVA VE ÜFLEME HAVASI DEBİLERİ 
 
Tablo 2’de hastanelerde yer alan odalarda klima sistemleri tarafından sağlanılması gerekli olan en az 
taze hava debileri belirtilmiştir. Havadaki mikroorganizma seviyelerinin daha da düşürülmesi gerekli 
olan durumlarda ve/veya oda içerisindeki yüksek ısı değerlerinden dolayı üfleme hava debisi 
arttırılabilir. Ameliyathane bölümlerinde olması gerekli olan dış hava debi miktarlarının hesap yöntemi 
ileride anlatılacaktır. 
 
 
2.3 SİRKÜLASYON HAVASI KULLANIMI 
 
Hastanelerde sirkülasyon havası sadece aynı odanın veya oda grubunun egzost havasının kullanımı 
ile yapılabilir. Sirkülasyon havası kullanılan bölümlerde bu hava da mutlaka öngörülen filtre sınıfından 
geçirilerek mahalle verilmelidir. 
 
Üfleme havası kanalı olmayan iç hava sirkülasyonlu oda tipi cihazların kullanılması durumunda 2. ve 
3. filtre kademeleri arasında normalde kullanılan ve temizlenmesini 2. filtre kademesinin sağladığı bir 
havalandırma kanalı olmayacağı için 2. filtre kademesine gerek kalmamaktadır. Ancak, bu tip bir 
durum söz konusu olduğunda 1. filtre kademesinin gerekli hijyenikliği sağlayabilmek amacı ile en az 
F7 özelliğinde olması gerekmektedir. Bu tür cihazlarda soğutma yapılması durumunda yoğuşan suyun 
drenajı çok zor olacağı için nem alma düşünülmemelidir. 
 
Ameliyathanelerde sirkülasyon havası kullanılması durumunda egzost havasının narkoz gazı gibi 
zararlı gazları da barındırabileceği göz önüne alınmalıdır. 
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2.4 ODALAR ARASINDAKİ HAVA AKIŞI 
 
Odalar arasında hijyenik nedenlerden dolayı hava, sterilizasyon değeri daha yüksek olan mahallerden 
daha düşük olan mahallere doğru akmalıdır. Tablo 1’de odalar arasındaki hava akış yönleri 
ameliyathaneler için verilmiştir. 
 

 
 
 
Havanın hangi yöne doğru akacağı odalar arasındaki basınç farkları ile belirlenir. İki oda arasındaki 
basınç farklılığını temin edebilmek için üfleme ve emiş havası debileri arasında belirli farklılıkların 
yaratılması gerekmektedir. Bir mahalden diğer mahalle hava ancak kapı aralıkları, menfezler ve 
damperler vasıtası ile akabilir. İç ortamın sterillik derecesini bozmamak ve hava akımının belirli 
miktarlarda olmasını sağlayabilmek için iki mahal arasındaki kapının çok kısa süreli olarak açılmasını 
temin etmek gerekir. Kapıları ve diğer geçiş yerleri çok sık olarak açılan hastane bölümlerinde hava 
kilitleri (air-lock) oluşturulmalıdır. 
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1. sınıf odaları 2. sınıf odalardan ayırmak için, 1. sınıf odaları dış havadan ayırmak için ve gerekli 
görülen durumlarda aynı sınıfa sahip iki odayı (örn. Ameliyathane ve yoğun bakım odaları) ayırmak 
için hava kilitleri kullanılabilir. 
 
Hava kilitlerinin tam anlamı ile görevlerini yerine getirebilmesi için giriş ve çıkış kapılarının aynı anda 
açılmasını önlemek gereklidir. Kaçan hava miktarının az olmasını temin edebilmek için en uygun olan 
kapılar sürmeli kapılardır. 
 
 
 
 
3. HAVA KANALLARI 
 
3.1. DIŞ HAVA EMİŞLERİ VE EGZOST HAVASI ÇIKIŞLARI 
 
Toprak zemine yakın yerlerde mikroorganizma ve toz bulunabileceği için dış hava emişleri toprak 
zeminden en az 3 metre yukarıdan yapılmalı, düz çatı ve diğer yatay yüzeylerden de mümkün 
olduğunca uzakta olmalıdır. Aynı zamanda, dış hava emişleri egzost gazı, baca gazı ve rahatsız edici 
koku kaynaklarından da mümkün olduğunca uzakta olmalıdır. 
 
Egzost havası çıkış noktaları mümkün olduğunca çatı üzerinden yapılmalı, kendi binasını ve komşu 
binaları rahatsız etmeyecek ve rüzgar etkisi ile egzost havasının tahliyesini mümkün kılacak özellikte 
olmalıdır. 
 
 
3.2. HAVA KANALLARI 
 
Hava kanalları mümkün olduğunca kısa olmalı ve galvaniz sac veya buna benzer bir malzemeden imal 
edilmelidir. Fleksıbıl kanallar sadece cihaz bağlantı ağızlarında tercih edilmeli ve 2 metreyi 
geçmeyecek uzunluklarda olmalıdır. Hava kanallarının içine veya hava kanallarından dışarıya havanın 
geçişine engel olacak şekilde sızdırmaz yapılmalıdır. Partikül birikimine engel olmak için bütün hava 
kanalları, dirsekler ve bağlantı elemanları aerodinamik yapıda ve pürüzsüz olmalıdır. 
 
3. kademe filtreden sonra hava kanalı kullanılacaksa, kanallar kolay temizlenebilir ve silinerek 
dezenfekte edilebilir özellikte olmalıdır. Bu kanallarda partikül birikimine sebep olma olasılığı olan 
fleksıbıl kanal, susturucu, damper vs. kullanılmamalıdır. 
 
Birbirleri arasında hava akışının olması istenmeyen mahallerden geçen kanallarda hava sızdırmaz 
özellikte damperler kullanılmalıdır. 
 
Hava kanalları üzerinden bulunan debi ayar damperleri vs. gibi elemanlara kolaylıkla ulaşılabilmesi 
için mutlaka müdahale kapakları olmalı ve konumları kanal üzerinde kolayca görülebilecek şekilde 
işaretlenmelidir. 
 
Hava kanallarının iç yüzeylerinin nakliye, depolama ve montaj esnasında kirlenmemesine özen 
gösterilmeli, günlük çalışmalar sonunda ağızları kapatılmalıdır. 
 
Dış hava emiş menfezi ile havalandırma santralı arasında bulunan kanallar temizlik ve dezenfeksiyon 
için yeterince sayıda müdahale kapağına sahip olmalıdır. 
 
Dış hava emiş menfezi ile hava verilecek oda arasındaki mesafenin uzun olması durumunda uzun 
emiş hattı ve kısa basma hattı tasarlanması yerine kısa emiş hattı ve uzun basma hattı tasarlanması 
tercih edilmelidir. 
 
Class 1 özelliğine sahip odalara hizmet eden kanalların mümkün olduğunca kısa yapılmasına dikkat 
edilmelidir. Bunu temin etmek için havalandırma santralleri mümkün olduğunca oda veya oda 
gruplarına yakın bir noktaya konulmaya çalışılmalıdır. 
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Class 1 odaların basma kanalları DIN V 24194 Kısım 2, sızdırmazlık sınıfı 3’e uygun bir şekilde 
sızdırmaz yapılmalıdır. Diğer basma kanalları aynı standardın sızdırmazlık sınıfı 2 özelliğinde 
sızdırmaz yapılmalıdır. 
 
3. filtre kademesi son konumda değilse, hijyenikliğin kontrol edilebilmesi için mümkünse kanalın oda 
dışındaki bölümünde en az 80 mm çapında kontrol kapağı bırakılmalıdır. 
 
Bina dışına atılacak egzost havasının filtre edilmesi sadece radyasyondan korunma yönetmeliği 
filtreleme öngördüğü taktirde yapılmalıdır. 
 
 
3.3. HAVA DAMPERLERİ 
 
Klima santralarının çalışmadığı zamanlarda mahal içerisinde yaratılan hijyenik ortamı bozmamak için 
motorlu sızdırmaz damperler kullanılmalıdır. Bu damperler enerji kesilmesi durumlarında ve klima 
santraları çalışmadığı durumlarda kendi kendine kapanabilmeli ve tam hava sızdırmaz özellikte 
olmalıdır. 100 Pa basınç altında 1 m² kesitten sızan hava miktarı 10 m³/h’in altında ise sızdırmazlık 
sağlanmış olur. 
 
Motorlu sızdırmaz hava damperleri aşağıda belirtilen durumlarda kullanılmalıdır. 
 

- Tablo 2’de belirtilen farklı oda sınıflarını besleyen klima santralının bu odaları besleyen 
kanallarının ayırım yerlerinde 

- Uzun süre çalışmama durumu söz konusu olan binalarda birden fazla katı besleyen klima 
santralarının kat branşman ayrımlarında 

- Kullanıcılar tarafından istenmesi durumunda aynı sınıf özelliğine sahip odaların kanal ayırım 
yerlerinde 

- 3. kademe filtrelerin klima santralı çalışırken değiştirilebilmesi için filtreden hemen önceki bir 
konumda 

 
 
 
 
4. KLİMA TESİSATINDA KULLANILAN EKİPMANLARIN ÖZELLİKLERİ 
 
4.1. GENEL ŞARTLAR 
 
Klima sisteminde kullanılan cihazlar bakım ve işletme ekibinin 1. sınıf odalardan geçmeden müdahale 
edebileceği yelere konulmalıdır. 
 
Klima santraları ve kanallar bir sistemin tamamını oluşturduğu için kanallar için belirlenmiş olan hava 
sızdırmazlık vs. değerler klima santraları için de geçerlidir. 
 
Bakım ve temizliğin kolayca yapılabilmesi için santral iç yüzeyleri pürüzsüz özellikte olmalıdır. 
Filtrelerin kolaylıkla temizliğinin yapılabilmesine izin verir yapıda olmalıdır. Santrallerin kontrolünün 
rahatlıkla yapılabilmesi için vantilatör, filtre ve nemlendirme hücreleri iç aydınlatma ve gözetleme camı 
ile donatılmalıdır. 
 
 
4.1. FİLTRELER 
 
1. ve 2. kademe filtrelerin malzemesi nem etkisi ile bozulmayacak ve hava akışını olumsuz yönde 
etkilemeyecek özellikte olmalıdır. 
 
3. kademe filtre olarak kullanılan Hepa filtreler filtre gövdesine sıkı olarak monte edilmelidir. Filtre 
gövdesinin sıkılığı kontrol edilebilir olmalıdır. 
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Hepa filtrelerde yoğuşma olması durumunda bakteri ve mantar oluşabileceği için yoğuşma olmayacak 
şekilde hava sıcaklığı belirlenmelidir. Filtre üzerinden geçen havanın izafi nemi %95’i aşmamalıdır. 
 
Her filtre kademesinde işletme değerlerini kontrol edebilmek için fark basınç manometresi 
konulmalıdır. 3. filtre kademelerinde kapatılabilir ölçüm ağzı yeterlidir. 
 
 
4.2. VANTİLATÖR 
 
Üfleme havasını mahalle gönderecek olan vantilatörler 1. ve 2. filtre kademeleri arasına 
yerleştirilmelidir. Vantilatörlerde yoğuşma olmasına engel olmak için gerekli önlem santral içerisinde 
alınmalıdır.  
 
 
4.3. NEMLENDİRİCİLER 
 
Nemlendiriciler 2. kademe filtreden önce bir noktaya yerleştirilmelidir. Nemlendiricinin kullanılacağı 
bölümde nemlenme mesafesi kadar bir yerin bulunmasına dikkat edilmelidir. 
 
Buharlı nemlendiricilerde buhar sağlığa zararlı maddeler içermemelidir. Sulu nemlendiricilerde üfleme 
havasının kalitesi kimyasal maddeler ile bozulmamalı, kimyasal malzeme kullanılacaksa üfleme 
havasının toksikolojik yönden sakıncalı olmadığı garanti edilmelidir. Kimyasal malzeme 
kullanılmaması durumunda, suyun mikroorganizma çoğalmasını önlemek için UV filtre vb. bir işlemden 
geçirilmesi gerekmektedir. 
 
 
4.4. NEM ALICILI HAVA SOĞUTUCULARI 
 
Nem alacak hava soğutucuları 2. kademe filtreden önce monte edilmelidir.  
 
Temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özellikte yoğuşma tavası ve yeterli büyüklükte drenaj 
bulunmalıdır. Yoğuşma suyu drenajlarının doğrudan pis su borusuna bağlantısı yapılmamalıdır. 
 
Nemlendirici ve soğutucudan sonra su taneciklerinin santralin diğer bölümlerine sürüklenmesini 
önlemek için gerek görülmesi durumunda damla tutucular konulabilir. Damla tutucular 2. filtre 
kademesinde önceye konulmalı ve korozyona dayanıklı, temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir 
malzemeden imal edilmelidir. 
 
 
4.5. ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI 
 
Klima santralarında kullanılan ısı geri kazanım cihazları hijyenik açıdan ikiye ayrılabilir. 

- Egzost havasından üfleme havasına partikül ve gaz karışımı olmayan cihazlar 
- Egzost havasından üfleme havasına hava kaçaklarından dolayı partikül ve gaz karışımı olan 

cihazlar 
 
Isı geri kazanım cihazları 1. ve 2. kademe arasına monte edilmelidir. 
 
Bataryalı ısı geri kazanım cihazları gibi egzost havasından üfleme havasına partikül ve gaz karışımı 
olmayan cihazlar hijyenik kontrol gerektirmeden kullanılabilir. 
 
Egzost havasından üfleme havasına partikül ve gaz karışımı olan cihazlarda bu karışma ısı değiştirici 
yüzeylerin dönüşümlü olarak egzost ve dış havaya temas etmeleri veya ara yüzey yerlerden kaçak 
olması nedeniyle mümkündür. Bu cihazlarda partikül karışım 1:10³’den fazla olmamalıdır. Karışım 
oranını belirlemek için azotmonoksit vb. bir gaz kullanılabilir.  
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4.6. SUSTURUCULAR 
 
Susturucuların hava ile temasta olan yüzeyleri aşınmaya ve çürümeye dayanıklı olmalıdır. Mekanik 
darbelere karşı delikli saç ve/veya örgülü tel ile korunmalıdır. 
 
Dış hava susturucuları 1. filtre kademesinden sonra ve vantilatörden önce konulmalıdır. Üfleme 
hattındaki susturucular 2. filtre kademesinden önce ve gerekirse 3. filtre kademesinden önce 
konulmalıdır. 
 
 
4.7. MENFEZLER 
 
Menfezler temizlik ve dezenfeksiyon için kolay ulaşılabilir ve sökülebilir olmalıdır. Debi ayarı kolaylıkla 
değiştirilebilir yapıda olmalıdır. 
 
Ameliyathaneler gibi lif oluşumu fazla olan odalarda emiş menfezlerine aletsiz kolayca çıkartılabilen lif 
tutucular takılmalıdır. 
 
Ameliyathanelerde egzost gazlarının 1200 m³/h’i taban seviyesinden, geriye kalan miktarı tavan 
seviyesinden atılmalıdır. Narkoz gazı konsantrasyonu ölçümleri göstermiştir ki, mahal havası emişinin 
tabana yakın yapılması ile zararlı gazlar yeterince emilmektedir. Ameliyathane içerisinden emilecek 
havanın diğer kısmı tavandan veya tavana yakın bir bölümden emilmelidir. 
 
Taban seviyesindeki menfezlerin alt kısmı tabandan birkaç santim yüksekte olmalı ve alt kenar 
ameliyathaneye doğru eğimli olmalıdır. 
 
 
 
 
5. AMELİYATHANELERDE HAVA DEBİLERİNİN HESAPLANMA YÖNTEMLERİ 
 
Ameliyathanelerde klima tesisatı birbirinden bağımsız dört görevi yerine getirecek şekilde 
tasarlanmalıdır. 
 

- Özel koruma gerektiren alanlarda havadaki mikroorganizma seviyesini sınırlamak 
- Odalar arasında gerekli hava akışının sağlanması 
- Hareket zonunda narkoz gazları konsantrasyonunu sınırlamak 
- Talep edilen oda şartlarının sağlanması 

 
 
5.1. ÜFLEME HAVASI DEBİSİ  
 
Hepa filtre kullanımı sayesinde ameliyathanelerdeki üfleme havası mikroorganizmalardan neredeyse 
tamamen arındırılabilmektedir. Ameliyathanelerde tespit edilen mikroorganizmalar genellikle odada 
bulunan personel tarafından ortama yayılmaktadır. Ameliyathanelerde istenen düşük mikroorganizma 
oranı yeterli miktarda mikroorganizmadan arınmış hava üflenerek sağlanabilir. Odadaki ortalama hava 
mikroorganizma konsantrasyonu kR için aşağıdaki formül geçerlidir. 
 
 
             nK          mikroorganizma  
kR  =  -------------    ( -------------------------- ) (1) 
             VZU       m³ 
 
 
nK   = Hava mikroorganizma yükü (mikroorganizma/h) 
 
VZU = Gerçek üfleme havası debisi (m³/h) 
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Yüksek şartlar gerektiren karışık akımlı hava kanal sistemli ameliyat odalarında deneyimlere göre 
gerekli olan hava debisi V*ZU = 2400 m³/h’dir. Bu değer “referans üfleme debisi” olarak adlandırılır. 
 
Odada oluşan mikroorganizmalar gibi zararlı madde oluşumları havadaki “referans mikroorganizma 
konsantrasyonu kR*” değerini gösterir. 
 
İtici akımlı hava dağıtım sistemlerinde, havadaki mikroorganizma konsantrasyonu, kontaminasyon 
derecesi µS kadar azaltılmış üfleme havası ile sağlanabilir. 
 
Zararlı madde miktarından bağımsız olarak değişik hava dağıtım sistemlerinde izafi değerlendirme 
yapabilmek için koruma alanında “izafi hava mikroorganizma εS” değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır. 
 
 kS   kR         V*ZU 
εS = ----------- =   µS   -------------- = ----------- (2) 
 kR*  kR*      VZU 

   
 
 
 

 kS 
µS = -----------  koruma alanındaki kontaminasyon derecesi 
 kR 
 
kR   VZU debisinde odada ortalama havadaki mikroorganizma konsantrasyonu 
 
kR*   VZU debisinde odada ortalama havadaki referans mikroorganizma 

konsantrasyonu 
 
kS   Koruma alanındaki ortalama hava mikroorganizma konsantrasyonu 
 
V*ZU   Referans üfelem hava debisi (2400 m³/h) 
 
VZU   Gerçek üfleme hava debisi 
 
Koruma alanlarında hijyenik kalite açısından değerlendirme ölçüsü olan izafi hava mikroorganizma 
konsantrasyonu εSzul için kabul edilebilir sınır değerler tespit edilmiştir. Gerekli min. Üfleme havası 
debisi için aşağıdaki formül kullanılabilir. 
 
    µS           µS 
VZUmin = V*ZU ------------  =  2400 ----------  (m³/h) (3) 
    εSzul           εSzul 
 
Kontaminasyon derecesi µS özellikle üfleme havası debisi gibi birçok farklı etkenden değişebilir. Bu 
nedenle bütün hava dağıtım sistemlerinde µS = 1 olarak alınabilir. 
 
Koruma alanlarında izafi hava mikroorganizma konsantrasyonu εSzul için maksimum değerler aşağıdaki 
şekilde belirlenmiştir. 

- Çok özel şartlar gerektiren A tipi ameliyat odaları (transplantasyon, kalp ameliyatları, eklem 
protesi, alloplastik vs.) için εSzul = 2/3. 

- Özel şartlar gerektiren B tipi ameliyat odaları için εSzul = 1. 
 
 
5.2. TAZE HAVA DEBİSİ  
 
3 kademe filtrasyondan geçirilen havada mikroorganizma konsantrasyonunun ihmal edilebilecek kadar 
az olduğu kabul edilir.  
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Narkoz gazlarını ve dezenfeksiyon malzemelerinin buharını filtrelerde tutmak mümkün olmadığı için 
gaz konsantrasyonunu azaltmakta kullanılabilecek tek araç dışarıdan alınacak taze havadır. 
 
Narkoz gazı emisyonunu azaltmak için emiş sistemleri öngörülmektedir. Bu emiş sistemlerin rağmen 
oluşan emisyonlar Halothan için yaklaşık 500 ml/h’dir. Buna göre, dış hava debisi 1200 m³/h ve odada 
eşit dağılım olduğunda Halothan konsantrasyonu 0.4 ppm olmaktadır. 
 
 
 
 
6. ÖZEL DURUMLARDA KLİMA TESİSATININ İŞLETİLMESİ 
 
Ameliyathanelerin kullanım zamanının dışında kontamine olmuş havanın ameliyathaneye girişini 
önleyebilmek için odalar arasındaki hava akımını Tablo 1’de belirtildiği şekilde sağlayabilecek düzeyde 
klima santralı çalıştırılmalıdır. 
 
Kullanım zamanının dışında çalıştırılmaması gereken üfleme ve egzost kanalları hava akışı 
olmayacak şekilde hava sızdırmaz damperler ile kapatılmalıdır. 
 
Odanın işlevselliği için gerekli olan kapı, servis pencereleri vs. gibi tüm açıklıklar kullanım zamanı 
dışında kapalı tutulmalıdır. 
 
Ameliyathanelerdeki bakım ve temizlik süreleri çalışma süresi olarak sayılır ve klima tesisatı sadece 
acil bakım ve tamir işlemleri için kapatılabilir. Klima santrali mümkün olduğunca kısa süre için 
kapatılmalıdır. Kesintisiz işletmenin sağlandığını kontrol için sayaç monte edilmelidir. 
 
Elektrik kesilmelerine karşı 1. sınıf odalar için çalışan santraların nemlendirici ve soğutucuları 
dışındaki cihazları yedek elektrik kaynağı ile emniyete alınmalıdır. Bu yedek elektrik kaynağının 
kesintisiz olması zorunlu değildir. 
 
 
 
 
7. KLİMA TESİSATININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU 
 
Nemlendiriciler, soğutucu bataryalar ve damla tutucular periyodik olarak temizlenmeli ve gerekirse 
dezenfekte edilmelidir. 
 
2. filtre kademesinden odaya veya 2. filtre kademesi ile 3. filtre kademesi arasındaki kanalların 
temizlenmesi pratik olarak pek mümkün değildir. Kanalların montajı sırasında temizlik ile ilgili gerekli 
şartların sağlanması durumunda dezenfeksiyona gerek kalmamaktadır.  
 
3. filtre kademesinden sonra kanal varsa bu kanallar ve odalar mutlaka periyodik olarak temizlenmeli 
ve dezenfekte edilmelidir. 
 
 
 
 
8. KLİMA TESİSATININ KABULU AŞAMASINDA YAPILMASI ÖNERİLEN KONTROLLER 
 
Hepa filtreler sızdırmazlık ve sıkı oturmaya karşı kontrol edilmelidir. Bu amaçla filtre malzemesinin yağ 
ile sızdırmazlık kontrolü filtre monte edilmeden yapılmalı, filtrenin sıkılığına bakılmalı ve en son olarak 
montajlı halde partikül sayımı yapılarak filtrenin sızdırmazlığından ve sıkılığından emin olunmalıdır. 
 
Duman deney testi ile odalar arası hava akışı testi yapılmalıdır. Bu test odaların çalışma zamanı 
dışında cihazın düşük debi ile çalışacağı durumlar için de yapılmalıdır. 
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1. sınıf odaların temizlik ve dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra ve odaların kullanıma açılmasından 
önce bütün odalar gezilerek klima santralı ve havalandırma tesisatı uzmanlar tarafından kontrol 
edilmelidir. 
 
Bu kontroller sırasında partikül sayımı yapılmalı, havadaki mikroorganizma konsantrasyonu ölçülmeli, 
hava akış yönlerine bakılmalıdır. 
 
Gezi sırasında klima tesisinin hijyenik açıdan uygunluğunu kontrol etmek için en az aşağıda belirtilen 
tesisat bölümlerine bakılmalıdır.  

- Konum ve hava kalitesi açısından dış hava emişleri 
- Uygulama, temizlenebilme ve dezenfeksiyon imkanları açısından dış hava emiş kanalı 
- Farklı şartlar gerektiren kanalların birbirinden ayrılması açısından üfleme, emiş ve egzost 

kanalları 
- Konum ve dış hava emiş kalitesini etkilemesi açısından egzost havası menfezleri 
- Filtre kademeleri, filtre sınıfları, yerleşim, basınç farkı ölçüm cihazları ve etiketlendirme 

açısından filtreler 
- Temizlenebilirlik açısından klima tesisatının veya hücrelerinin gövdeleri 
- Yapısı, montajı ve kondens tahliyesi açısından nemlendiriciler ve soğutucu bataryalar 
- Zararlı madde transferi ve hijyenik açıdan ısı geri kazanım sistemleri 
- Muhafaza açısından susturucular 

 
1. sınıf odaların hijyenik kontrolu ise aşağıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır. 

- 3. kademe filtrelerden sonra gelen menfezler ve varsa üfleme kanalları ile odaların öncelikli 
olarak temizlenerek dezenfekte edilmelidir. 

- Partikül sayımı bütün 1. sınıf odalarda doğrudan üfleme havasında yapılmalıdır. Gerekirse 
kaçakları kontrol etmek için 3. filtre kademesinden önce gösterge olarak kontrol aerosolü 
verilebilir. Her basma menfezinde en az 3 ölçüm yapılmalıdır. 

- Üfleme havasındaki mikroorganizma konsantrasyonu ölçümü bütün 1. sınıf odalarda doğrudan 
üfleme havasında yapılmalıdır. Basma havası tavandan veriliyorsa en az birkaç noktada 
ölçüm yapılmalıdır. 

- Hava akım yönü kontrol edilmelidir. 
- Nemlendirici suyunun, soğutucu bataryanın yoğuşma suyunun ve damla tutucunun 

mikroorganizma kontrolu yapılmalıdır. 
 
 
 
 
9. BAKIM VE İŞLETME 
 
Klima tesisatının arızasız çalışması hastaneler için kaçınılmaz bir gereksinimdir. Bu nedenle 
işletmeciler klima tesisatının sürekli bakımını yaparak devamlı çalışır olmasını sağlamalıdırlar.  
 
Klima tesisatı kapsamında yer alan bütün cihazların bakımı çok önemlidir. Filtrelerin periyodik bakımı 
yapılmalı ve aşırı kirlenmesi durumunda değiştirilmelidir. Filtrelerin kirliliği giriş ve çıkışı arasındaki 
basınç farkının ölçümü ile anlaşılır. 
 
Bakım ortaya çıkan veya çıkacak arızalara zamanında müdahale edebilecek kadar sık zaman 
aralıklarında yapılmalıdır. Zaman aralıkları yerel çalışma şartlarına bağlıdır. 
 
Bakıma ilave olarak işletmeciler her yıl hijyenik kontrol yaptırmalıdırlar. 3. kademe filtrenin her 
değişiminden sonra partikül sayımı ve hava mikroorganizma konsantrasyonunu ölçtürmelidirler. 
Ayrıca, nemlendirici hücreler ve soğutucu bataryalar da her yıl mikrobiyolojik kontrolden geçirilmelidir. 
  
Gerek ilk işletmeye alma sırasında, gerekse de sistem işletmeye alındıktan sonra yapılacak bakım ve 
kontrollerde aşağıda belirtilen EK-A tablosundan yararlanılması tavsiye edilmektedir. 
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SONUÇ 
 
Ameliyathane klima sistemleri ile ilgili günümüzde değişik ülkelerin değişik standartları bulunmaktadır. 
Bu standartlar incelendiğinde görülmektedir ki bazı detaylar dışında temelde bütün hepsi benzer 
kriterlere sahip standartlardır. Bu makalede standart olarak Alman DIN 1946/4 standardının son 
baskısı olan 1999 yılı baskısı referans alınmıştır. Bu standart bir önceki 1989 baskısına göre temelde 
aynı olmak ile birlikte özellikle filtre sınıflarında değişiklikler yapıldığı ve odalar arası hava akışlarında 
bazı farklılıklar olduğu görülmektedir. Sonuç itibarı ile bütün farklı standartların öngördüğü temel 
düşünce insan sağlığıdır. Günümüzde ülkemizde de insan sağlığına verilen önem artmakta ve yapılan 
yeni hastanelerde mümkün olduğunca uluslar arası standartlara uyulmaya çalışılmaktadır. Bu 
standartlara uyumluluk daha önce yapılmış olan hastanelere de yaygınlaştırılmalı ve gerekli 
renovasyon projeleri uygulamaya sokularak en azından ameliyathane bölümleri en güncel standartlar 
kullanılarak hijyenik hale getirilmelidir.  
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HİJYEN VE İÇ HAVA KALİTESİ BAKIMINDAN 
HVAC SİSTEMLERİNİN TEMİZLİĞİ 

 
 

Meftun GÜRDALLAR 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu Bildiride HVAC sistemlerinin en önemli bileşenleri sayılan hava kanalları, klima santrali ve 
serpantinleri ile hava dağıtım elemanlarında oluşan kirliliğin oluşturduğu riskler, kayıplar ile bunların 
temizlenmesine ve sterilizasyonuna ilişkin metodlar aktarılacaktır. 
 
Klima sistemlerinin giderek daha fazla kullanılması nedeni ile yaşamımızın 4/5 ini geçirdiğimiz kapalı 
mekanlarda gereksinim duyduğumuz konfor şartlarından ısı, nem ve gürültü uzunca bir süredir HVAC 
mühendisleri tarafından kontrol altında tutulmaktadır. 
 
Ancak bu sistemlerde kullanım şartlarına ve zamana bağlı olarak ortaya çıkan ve kesin olarak 
denetlenmesi gereken bir diğer parametre de kirlilik olmaktadır.  
 
Bu güne kadar önemsemediğimiz bu olumsuz etken ile başa çıkmanın yöntemleri aşağıdaki sıra ile 
incelenecektir. 
 
A. Kirliliğin yarattığı sakınca ve riskler 
    İç hava kalitesinin sağlığımıza etkileri ve işletme verimliliği açısından ele alınacaktır. 
B. Kirlilik oluşumunun nedenleri: 
    Bir klima sisteminde kirliliğin oluşumu ve temizlenmesinin gereğinin tespiti 
C. Kirliliğin yok edilme yöntemleri 
    Temizlik için kullanılan çeşitli ekipmanlar ve temizleme şekilleri incelenecektir. 
D. Sonucun denetlenmesi 
    Temizlik ve sonrasında elde edilen sonucun yeterliliği incelenecektir. 
E. Dezenfeksiyon 
    Mekanik temizliğin yeterli olmadığı durumlarda kullanılan dezenfeksiyon ekipmanları ve çalışma         
    şekilleri incelenecektir. 
 
Son Bölümde; 
Kamu sağlığı açısından dünyada mevcut standartlar ve  bu konudaki uygulamalar hakkında bilgi 
verilecektir. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Günümüzde çevre temizliği konularına olan ilgi giderek artmakta, bu kapsamda daha önceleri 
önemsenmemiş olan HVAC sistemlerinin kirliliği kapalı mekanlarda yaşayan tüm kent insanları 
açısından çözümü zorunlu bir sorun haline gelmektedir.Batıda halk sağlığı istatistikler ile izlenmekte, 
ortaya çıkartılan sorunlara ilgili meslek disiplinlerinin sorumluluğunda çözüm aranmaktadır.Yaşamımızı 
daha konforlu kılmak için büyük bedeller ödenerek yapılan modern binalarda kullanımdan doğan 
sorunlar izlenip bertaraf edilmez ise başta sağlık sorunları olmak üzere çözümü oldukça güç bir dizi 
havalandırma kaynaklı problemin ortaya çıkmasının kaçınılmaz olmaktadır. 
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HVAC sistemlerinin temizlik programı; hazırlık aşamasından iş bitimine kadar, belirli standartlara göre 
her bir yöntemin uygulanmasını zorunlu kılan tespitlerin sistematik bir şekilde  değerlendirilip işleme 
konma sürecini ifade etmelidir. Nihai durumda temizlik sonu verilerinin ölçülebilir  ve değerlendirilebilir 
nitelikte olması, proseslerin uygulayıcılar tarafından kayıtlara geçirilmesi, tespitlerin 
karşılaştırılmasında kullanılacak kriterlerin önceden belirlenmesi, taleplerin istenilen düzeylerde 
karşılanabilmesiyle doğrudan ilgilidir. Teknik ve insani gereksinimlerin kombinasyonlar oluşturduğu 
mahallerde optimizasyon değerleri, teknik ekipler tarafından yüklenici firmanın öncülüğünde, müşteri 
memnuniyeti ve makul limitler ile birlikte ele alınarak hesaplanmalıdır. 
 
HVAC sistemi temizleme programı, teorik altyapının oluşturulması,sağlık ve güvenlik şartları, 
temizleme gereksinimlerinin belirlenmesi ve çözüm metodlarının ortaya konmasıyla, çözüme 
yaklaşımda atılacak temel adımlar çerçevesinde ele ele alınıp hayata geçirilmelidir. 
 
 
 
 
A-KİRLİLİĞİN YARATTIĞI SAKINCALAR VE RİSKLER 
 
Zamanımızın % 60-90 lık bir kısmının kapalı mekanlarda geçiyor olması, iç hava ortam kalitesinin 
günlük yaşamımıza olan etkilerini ele almak noktasında tek başına yeterli bir neden olmaktadır. 
Amerikan Çevre Koruma Örgütü EPA’nın yapmış olduğu ölçümler, bize, dış ortamdan yalıtılmış 
modern binalardaki kötü iç hava kalitesinin, bizim kirli diye sözünü ettiğimiz dış ortam havasına göre 
70 kat daha tehlikeli olduğunu göstermektedir. Amerikan Alerji Uzmanları Birliğinden yapılan 
açıklamaya göre, hastalıkların oluşması ve yayılması %50 oranında bozuk iç ortam hava kalitesinden 
kaynaklanmakta, alerjiden şikayet edenlerin 1/6 sı bu nedenle doktora başvurmaktadır. Yine bu 
kaynağa göre gene aynı nedenden ötürü işgücü verimindeki kayıp %4’leri bulmakta, sadece bu 
şekilde her yıl 60 milyar dolar, medikal giderlerde ise 1 milyar dolar milli gelir kaybı söz konusu 
olmaktadır. 
 
Hijyen şartlarının ön plana çıktığı hastane ve sağlık kurumlarında ise havalandırma havasının 
temizliğinin önemi zaten bilinmektedir. Konuyla ilgili verilere geçmeden önce iç ortam hava kalitesi ve 
kötü iç hava kalitesinin yol açtığı sağlık sorunlarına biraz daha yakından bakalım. 
 
 
1.İÇ HAVA KALİTESİ VE SAĞLIK SORUNLARI 
 
Esas itibarıyla gerek konfor gerekse de endüstriyel iklimlendirme işlemlerinin temel amacı, arzu edilen 
ideal sıcaklık ve nem değerlerinde sabit kalarak, ortama filtre edilmiş temiz hava sağlamaktır. 
İklimlendirilecek ortamlar çok çeşitli olmakla beraber, insan faktörünün göz önüne alınmasının gerekli 
olduğu durumlarda asgari düzeyde temizlik değerlerinin tutturulabilmesi uygulamacılara bir takım 
sorumluluklar yüklemektedir.  
 
Havalandırma sistemi, devreye alınmasının ardından, iç ve dış ortamdan alınan havada bulunan bir 
takım kirleticiler tarafından kirlenmeye maruz kalır. Ortama verilen karışım havasında hijyen şartlarının 
zamanla ortadan kalkması, İHK (İç ortam Hava Kalitesi) ‘de bozulmaya yol açmaktadır. Bunun sonucu 
SBS ya da BRI diye adlandırılan birtakım sağlık sorunları oluşmaya başlamaktadır. 
 
SBS (Sick Building Syndrom): Bu terim başka her hangi bir nedenle bağlantı kurulamadığı durumlarda 
tam olarak tanımlanamayan rahatsızlığın, çalışılan veya ikamet edilen ortamla ilişkili olduğu düşünülen 
durumlarda kullanılır. Belirtileri şunlardır. 

• Bina sakinlerinin çok yoğun bazı rahatsızlıklarla ilgili belirtilerden şikayet etmesi; baş ağrısı; 
göz, boğaz, burun iritasyonları; kuru öksürük; kuru ve kaşıntılı deri; baş dönmesi ve mide 
bulantısı; konsantrasyon güçlüğü; yorgunluk; kötü kokulara karşı hassasiyet. 

• Tanımı yapılamayan ve binanın terk edilmesinin ardından ortadan kaybolan rahatsızlıklar. 
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BRI (Building Related Illnes): SBS’nin aksine teşhis edilen rahatsızlığın, ortam havasında yayılan bir 
takım kirleticiler tarafından kaynaklandığının belirlenebildiği durumlar için kullanılır. Belirtileri şunlardır: 
 

• Bina sakinlerinin öksürük, ateş, kas ağrıları, göğüs darlığı, üşüme 
• Klinik olarak teşhis edilebilen ve tanısı kesin olarak yapılabilen rahatsızlıklar 
• Binanın terk edilmesinin ardından uzun bir sürenin geçmesiyle ortadan kalkan belirtiler. 

 
Dünya Sağlık Örgütü WHO’nun bildirdiğine göre dünya üzerinde bulunan yeni nesil binaların %30’ luk 
bir kısmı bu yukarıda bahsi geçen rahatsızlıklara neden olan kötü iç hava kalitesine sahip olmaktadır. 
İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren diğer bir konu da sağlık kurumları ve hastanelerdir. Ne yazık ki 
ülkemizde bu konuyla ilgili istatistiki çalışmalar ve denetleme mekanizmaları yetersiz olmakla birlikte, 
durumun pek de iç açıcı olmadığını söylemek yerinde olacaktır. 
Avrupa’da hastanelerde ameliyat sonrası kontaminasyon nedeni ile ölüm oranı %0,3 iken, yapılan 
iyileştirmeler sonucu %0,15’lere indirilmiştir. Yine bir İngiliz - İskandinav araştırma grubunun 5 yıl 
boyunca 19 hastanede, kalça kemiği ve diz kapağı ameliyatlarında yaptığı araştırmalar sonucunda, 1 
m3 havadaki tanecik sayısı 400 olduğunda enfeksiyon oranı %4,5 oranındayken, tanecik sayısı 20’ye 
indirildiğinde bu oran %1.5’a indirilebildiği saptanmıştır.  
Ameliyathaneler ve diğer “temiz oda “ diye tabir edilen mahallerdeki ortam havalarında, bulunması 
gereken maksimum partikül sayıları, sınıflarına göre belirtilmiştir. Operasyon odalarında optimal hava 
temizliği, bu tablo değerlerine sadık kalınarak sağlanabilir. Temiz oda tasarımları,mimari ve diğer 
teknik donanımların kombinasyonu sağlanarak gerçekleştirilebilecek kompleks bir çalışmadır. 
 
 
2.İŞLETME VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN İÇ ORTAM HAVA KİRLİLİĞİ 
 
Genel olarak her havalandırma sisteminde gereksinime göre hassasiyeti değişen bir veya daha fazla 
filtre bulunmaktadır. Ancak bu filtreler çevrimin başlangıcında, yani emiş menfezi yada dış hava 
panjuru üzerinde değil, emiş ve üfleme kanallarının tam ortasında, klima cıhazı içerisinde 
bulunmaktadır. Bu şu anlama gelir: İç ortamdan emilen kirli hava ile, dış ortamdan emilen kontrolsüz 
dış hava içerisinde bulunan kirleticileri taşıyan emiş kanalları herhangi bir filtrasyon işlemi 
görmemektedir. Bu nedenle emiş kanalı içleri ciddi bir kirliliğe uğramaktadır. Filtre ancak üfleme 
kanallarını kısmen temiz tutabilmektedir.Karışım havası kullanan klima sistemlerinin işletiminde 
genellikle düşülen yanılgı budur.  
Kirli kanallarda sürüklenen toz, kir parçacıkları klima santralindeki filtrelerin çok daha çabuk 
kirlenmesine ve ömrünü zamanından önce doldurmasına neden olmaktadır. 
Ayrıca kanal yüzeylerine tutunan parçacıklar zamanla kümeleşmekte ve ciddi bir yüzey pürüzlülüğü 
oluşturmaktadır. Bu konuda fikir verebilmesi açısından basınç kaybı hesabında kullandığımız 
pürüzlülük değerini veren ε (mm) değerinin PVC, paslanmaz sac ve alüminyum için 0,03, galvaniz sac 
kanal için 0,09 ve plaka tipi cam elyafı için 0,90 olduğunu hatırlamakta fayda vardır. 
Havalandırma santralındaki filtrelerin ve kanal içlerinin kirliliği,kanal montajı sırasında yapılmış hatalar, 
inşaat esnasında veya sonrasında oluşan kirler, yarattıkları sürtünme kayıpları nedeniyle toplam hava 
debisinde azalmaya neden olurlar ki bu da kaybın karşılanması için bir miktar daha elektrik enerjisi 
gerekli olacağı anlamına gelmektedir. 
Yapılan ölçümler sonucu, serpantin yüzeyindeki 1mm’lik kir tabakasının, ısı transferini yaklaşık olarak 
%10 oranında azalttığı görülmüştür. Bir başka deyişle, aynı ısıl verimi elde etmek için yapılması 
gereken enerji sarfiyatının %10 artırılması gerekmektedir. 
 
 
3.TESİS ÖMRÜ AÇISINDAN İÇ ORTAM HAVA KİRLİLİĞİ 
 
Temiz ve pürüzsüz bir yüzeye oranla kirlenmeye başlamış ve pürüzlülüğü artmış bir yüzeyde kir ve toz 
parçacıkları daha kolay ve daha fazla birikmektedir. Metalik yüzeye yapışan nemli kir, toz topaklarında 
üreyen küf ve mantarlar, aynı zamanda daha fazla nem tutulmasına da zemin hazırlayarak korozyonu 
başlatmakta veya varsa hızlandırmaktadır. 
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4.YANGIN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İÇ ORTAM HAVA KİRLİLİĞİ 
 
Birçok durumda havada asılı partiküller organik bileşiklerden oluşmaktadır. Özel olarak un, kömür 
tozu, tahıl kabukları yada tekstil lifleri gibi ürünlerin kanal içerisinde biriktiği durumlar çok daha büyük 
tehlike oluşturmaktadır. Ayrıca havanın cebri olarak fanlar yardımıyla hareket ettirilmesinden dolayı 
kanal yüzeylerinde oluşan statik elektrik yükünün deşarjı anında kıvılcımla başlayan yangınlar olduğu 
da bilinmektedir. Örneğin sadece Almanya’da bu güne kadar 60 kişinin ölümüyle sonuçlanan 500’e 
yakın patlama ve yangın olayında sebebin, ”hava kanallarında biriken tozlar” olarak itfaiye 
istatistiklerine geçmiş olması dikkate değerdir. Ayrıca, yangın başka sebeplerle başlamış olsa bile 
hava kanallarında birikmiş organik yanıcı bileşiklerin tutuşması  ile oluşan yanıcı gazlar havalandırma 
kanallarından binanın bir bölgesinden diğerine geçerek yangını yaygınlaştırmaktadır. 
 
 
 
 
B.KİRLİLİK OLUŞUM NEDENLERİ 
 
TANECİK EMİSYON ANALİZİ 
 
Her tesis ve bina içinde bulunduğu ortamın koşullarına göre bünyesine çeşitli yollarla tanecik 
alabilmekte ve yapının amacına göre bu partiküller zararlı etkilerde bulunabilmektedir. 
Doğal havada bulunan; polenler, bakterileriler, çeşitli ölü ve canlı mikroorganizmalar, rüzgarların 
taşıdığı erozyon veya volkanik patlamalar sonucu çıkan tanecikler, egzost emisyonları, büro 
makinalarından yada  insanların kurduğu endüstriyel tesislerden, yanma, kimyasal reaksiyonlar, imalat 
sonucu ortaya çıkan tanecikler, mahal içerisinde bulunan halı, koltuk, perde ile, insanlardan, solunum 
yoluyla veya saçlı-saçsız deri  ve giysilerden ortama yayılan partikül ve mikroorganizmalardır. Bu 
sınıflamanın işlevsellik kazanabilmesi bakımından kirleticiler 3 ana kategoride toplanmaktadır. 
 
KİRLETİCİLER 
 
Hava, bilindiği üzere, % 78 azot , %21 oksijen ve %1 de, aralarında karbondioksit gibi gazların ve 
çeşitli kimyasal bileşiklerin bulunduğu “diğer” gazlardan oluşmaktadır. İç mekan kirleticileri şu üç 
kategoriden birisi içerisinde değerlendirilebilmektedir. 

 
KATEGORİ 1 Ortam içerisinde üretilen kirleticiler: Bu tür kirleticilerin genellikle ortam içerisinde 

belirlenebilir bir kaynakları vardır. Ortam içerisindeki insanlardan kaynaklanan 
karbondioksit, biyolojik kokular ve sentetik aromalar ,sigara dumanı, yapıştırıcılardan 
ve diğer maddelerden kaynaklanan uçucu organik bileşikler, çözücüler ve temizlik 
maddeleri, proses veya depolama amaçlı kimyasallar ve pişirme esnasında oluşan 
kokular bu kategori içinde yer almaktadır.  

 
KATEGORİ 2 Ortam içerisine verilen çevresel kirleticiler: Bu tür kirleticiler ele alınırken, öncelikle 

kirleticinin tipi, ardından ortama giriş yolları araştırılmalıdır.Karbondioksit, sülfürdioksit, 
endüstriyel kimyasallar ve çözücüler bu grupta yer almaktadır. Bu kirleticilerin ortama 
ulaşmakta izledikleri en yaygın yol ise; 1) pencere ve kapı gibi, belirli bir amaca hizmet 
eden bina açıklıkları, 2) pencere kenarlarında meydana gelen sızıntılar gibi, belirli bir 
amaca hizmet etmeyen bina açıklıkları, ve 3) havalandırma sisteminin kullandığı dış 
hava olarak sıralanabilir.  

 
KATEGORİ 3 Ortam içerisinde üreyen organik kirleticiler: Bu tür kirleticiler en yaygın, en tehlikeli ve 

ne yazık ki  en az anlaşılan grubu oluşturmaktadır. Yüksek nem ve uygun sıcaklıkların 
olduğu bölgelerde ortaya çıkmaktadır. Bu kirleticilerin genel formları mikroplar ve küf 
olarak sayılabilir. Bir HVAC sisteminde bu üç kategorideki kirleticiler birbirlerinden 
farklı ele alınmak gerektiğinden,  bu makale çerçevesinde kategori 1, 2 ve 3 kirleticileri 
olarak adlandırılacaklardır.  
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HAVALANDIRMA HAVASI 
 
Doğru bir şekilde tasarlanıp işletildiğinde, Kategori 1 kirleticilerini seyreltmek amacıyla dışarıdan alınan 
havanın sisteme verilme noktası olarak, iklimlendirme cihazından önce yer alan “karışım hacmi” 
kavramı, 50 yıl öncesinin basit sistemleri için “kusursuz bir şekilde” geçerli bir kavram olabilir. Bununla 
beraber, günümüz sistemlerinin karmaşıklığı düşünüldüğünde, bu kavram teknik açıdan pek de yeterli 
değildir. Günümüz binaları çoklu zonlama ve %100 soğutma yükünün sıfıra indiği,  ardından sıfır olan 
ısıtma yükünün %100 değerine ulaştığı çalışma oranlarına ihtiyaç  duymaktadır.  Aynı sistem, çoğu 
durumda yılın belirli bir zamanı sıcak ve nemli bir iklimde çalışırken, yılın başka bir zamanında çok 
soğuk bir iklimde çalışmak zorundadır. Eğer bu değişken şartlar altındaki psikrometrik  kontrol 
gereksinimleri analiz edilirse bu gereksinimler altındaki “karışım hacmi” nin pek de mükemmel 
olmadığı sonucu ortaya çıkacaktır. Bununda ötesinde, bu teknolojiye olan güvenimiz, iklimlendirme 
sistemlerine sahip binalarda kategori 3  mikrobiyal kirliliğin oluşmasının temel nedenlerinden birisidir. 
Çoğu durumda, ısıl konfor eksikliği basit bir şekilde iklimlendirme teknolojisinin bir “sınırlaması” olarak 
kabul edilmiştir. 
 
Havalandırma havası, yaklaşım açısından  iki farklı şekilde tanımlanabilir.  
 
1.Havalandırma havası; ortam içerisindeki kirleticilerin seviyesini belirli bir değere getirmek için   

ortama dışarıdan verilen havadır. 
 
2.Nemli iklim, dış havadaki buhar basıncının ortam tasarım buhar basıncını yılın herhangi bir 

zamanında geçtiği iklimdir. 
 
Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere havalandırma sistemlerinin doğru biçimde anlaşılıp, uygun 
çözümler üretilebilmesi için itinalı bir ön çalışmaya gereksinim duyulmaktadır. Havalandırma 
sistemimizin ne tür bir kirlenmeye maruz kaldığı ve kabul edilebilir temiz hava şartları, yetkili kişiler 
tarafından titizlikle incelenmeli, mahallin türüne göre belirlenmiş standartlara uygun şartların 
sağlanmasına çalışılmalıdır. 
 
 
ÇEVREMİZDE OZON VE PARTİKÜL DURUMU NEDİR? 
 
Ozon doğada serbest halde bulunmaz. Atmosferin üst katmanlarında dalga boyu çok kısa olan mor 
ötesi kozmik ışımaların etkisi ile oksijen molekülünün parçalanmasından oluşur. Temiz havada 100 m3 

de 200-400 mg. Bulunur. İçinde indirgen tozlar bulunan kent havasında ise çok zayıftır. Ozon ayrıca 
havanın sağlığa elverişli olmasını sağlayan güçlü bir bakteri öldürücüdür. Fırtınalı havalarda şimşek 
çakmalarından sonra hissettiğimiz temiz hava kokusu aslında artan ozon yoğunluğunu ifade etmektedir. 
 
Çevre kirliliği çok olan şehirlerde ve sanayi bölgelerinde ozon, azot dioksitin (NO2) elektrik arkı 
ayrışması ile oluşur. Havadaki oranı belli bir eşiği aştıktan sonra zehir etkisi gösterebilir. İnsanda 
mukoza tahrişine ve akciğer hücrelerindeki esnekliğin azalmasına yol açar. Bu kirlilik yaz boyunca 
yaşama alanlarını kaplamaktadır. Ozon eşik değerin üzerinde solunduğunda çocuklarda, yaşlılarda, 
solunum rahatsızlığı olanlarda ve dumanlı (sanayi) sisli  bir günde dışarıda çalışan sağlıklı bir insanda 
bile solunum problemlerine ve ağır astıma neden olabilir. 
 
Partikül durumu, katı parçacıklar ve havada bulunan is olarak bilinen sıvı damlacıkların karışımıdır. Bu 
Konuda Önemli Çalışmalar Yapan ülkelerden ABD de çevre koruma örgütü EPA öncelikle solunabilir 
parçacıklar için bir standart düzenledi. Akciğerlerin derinliklerine kadar yol alabilen, zamansız 
ölümlere, kronik bronşite ve ağır astıma yol açabilen küçük ve ince parçacıkların kent havasında 
bulunmasına izin verilen miktarlarını tanımladı. Bu parçacıkların  önemli kısmını sıvı yakıt yakan enerji 
üreteçleri ile dizel araçlar oluşturmakta. Küçük parçacık kirliliğinden dolayı daha önce meydana gelen 
olayların en bilinenleri 1930-1950 arasında Donoro, Pensilvanya ve Londrada meydana gelmiştir ve 
binlerce kişinin ölümüyle bu tür hava kirliliğinin önemini göz önüne sermiştir. Günümüzde şunu 
anlıyoruz ki solunum ile akciğerin içine yerleşen küçük parçacıklar zamansız ölümlere, kronik bronşite 
veya ağır astıma yol açmakta. Özellikle astımlı çocuklar, yaşlılar, kalp ve solunum rahatsızlığı olanlar, 
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küçük parçacıklar nedeni ile risk altındadır. Partikül sorunu doğal parklarda, yeşil alanlarda ve düşük 
yoğunluklu konut bölgelerinde daha az görülmektedir. 
 
 
HVAC TEMİZLEME EKİPMANLARINI DEVREYE SOKMADAN ÖNCE 
 
Teorik altyapının oluşturulmasının ardından durum tespiti için önce ölçüm ve görüntüleme çalışmaları 
yapılmalıdır. HVAC sisteminde kirliliğin olup olmadığı, kirliliğin nerelerde yoğunlaştığı, ne tür bir ön 
hazırlığa gerek duyulacağı, yüklenici firma teknik ekiplerince hazırlık aşaması çerçevesinde ele alınıp 
değerlendirmelidir. Teknik ekip detaylı bir tespit prosedürünü takip etmekle yükümlüdür. Örneğin 
Amerika’da Ulusal Hava Kanalları Temizleme Birliği (NADCA) tarafından hazırlanıp resmiyete 
kavuşturulmuş olan böyle bir işleyişe göre aşağıdaki aşamalar tamamlanmalıdır. 
 
1. Bina sahibi, aşağıda belirtilen dökümanların bir kopyasını HVAC sistem  temizleme    
 müteahhidine vermek zorundadır. 
 
  a. Proje çizimleri ve şartnameleri. 
  b. HVAC sistemine ait onaylanmış imalat revizyonları. 
  c. Mesken için hazırlanmış herhangi bir iç hava kalitesi (İHK) veya çevresel değerlendirme raporu. 
 
2. Yetkili kişiler tarafından ortam  iç hava kalitesinde bir sorun olup olmadığı tespit edilir. Tesisin       

kuruluşu sırasında hedeflenen değerler, klima konfor şartları ve kullanım amacına göre temiz oda 
standart değerleri tanımlanmış olmalıdır. Eldeki dökümanlardan bu değerlere ulaşılmalı ve o 
andaki mevcut durum ölçülerek ne durumda bulunulduğu belgelenmelidir. Muhtemelen süreç 
içinde yıpranma ve kirlenme nedeni ile gerek enerji kullanımı,gerekse partikül sayısı ve 
mikrobiyolojik değerler olması gerekenlerin üzerinde çıkacaktır.  

 
3. Hava kanallarının ve diğer sistem elemanları sökülmeden ve hava akışını engellemeksizin, 

cihazların ve kanal içlerinin görüntüleri videoya kaydedilmeli, problemler bu görsel verilere 
dayanarak tespit  edilmelidir. Yüklenici firma HVAC sisteminin görsel incelemesini yaparak, hangi 
metot, araç ve gereçlerin tahsisinin gerekli olduğuna karar vermelidir. Temizlik  incelemesi, klima 
santrali ve tipik HVAC sisteminin bileşenleri ile hava  kanallarının tamamını içermelidir. İnceleme 
işleminin, yerleşmiş tozların, mikrobik oluşumların ve diğer kirliliklerin yaşam mahallerine aşırı 
yayılarak kötü etkilere yol açmasını önleyecek şekilde yapılması gerekir. Kirlenmenin olduğu 
düşünülen  yerlerde veya az miktardaki kirlenmenin bile kaygı yarattığı hassas çevrelerde çevresel 
mühendislik kontrolü yapılması gerekir. Bu arada ülkemiz şartları göz önüne alınacak olursa 
mevcut klima kanalları içerisinde daha önceden hiç  görüntü alınmamış, herhangi bir   temizlik de 
yapılamamış ise ciddi bir kirlilik  kaynağının ilk kez tespit edilmiş olması muhtemeldir. 

 
4. Klima santral ünitesinin gözlenip kaydedilmek suretiyle, temizlik koşullarının  belirlenmesi ve filtre 

sisteminin verimliğinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Klima santrallerinde nemlendirici olup 
olmadığı özellikle dikkate alınmalıdır. Bilindiği gibi nem, küf ve mantarlar ile mikrobik bulaşmanın 
en önemli destekleyicisidir. Aynı zamanda ülkemizde ekonomik nedenler ile çoğunlukla tercih 
edilen yetersiz galvaniz kaplama içeren sac kanallarda korozyonu hızlandırarak tesis ömrünü de 
tüketmektedir. 

 
 5. İncelemeler sırasında zarar görmüş olduğu saptanan sistem parçaları bir doküman olarak iş 

sahibinin bilgilerine sunmalıdır. 
 
 6. Durum değerlendirmesi ve hazırlıklar: Uygulama yapacak firma elde ettiği veriler ile bir durum  

değerlendirmesi yapmalı ve projenin değişik aşamaları boyunca binanın her bir bölgesinin nasıl 
kullanılacağı ve korunacağı konusunda işveren ile koordineli bir plan  hazırlamalıdır. 

 
 7. İncelemeyi yapacak personelin nitelikleri: Temizlenmenin gerekli olup  olmadığına karar vermek 

için HVAC temizleme incelemesini nitelikli personelin  yapması gerekir. En azından bu personelin 
HVAC sistemlerinden anlayan, kabul edilebilir iç ortam örnek çalışmalarında, güncel HVAC 
teknolojisi temizleme prosedürleri ve uyulması gereken  standartlar konusunda bilgi ve deneyim 
sahibi  olması istenir. 
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C. KİRLİLİĞİN YOK EDİLME YÖNTEMLERİ 
 
GENEL HVAC SİSTEMLERİ İÇİN TEMİZLEME GEREKSİNİMLERİ 
 
Bu aşamada izlenecek yollar da yine batı ülkelerinde standart yöntemler ile belirlenmiştir. Öncelikle 
tüm bina için kirlilik yaratması muhtemel iç ve dış kaynaklar tespit edilmeli, sorun yaratan kısımların 
mümkün olduğu ölçüde tadil edilmesine çalışılmalıdır. 
 
A. Kirliliğin Tutulumu: Temizlik esnasında sökülen pislikler uygun şekilde toplanmalı ve temizleme 

esnasında başka yollardan HVAC sisteminin diğer kısımlarına ve dışarı yayılmaması için önlemler 
alınmalıdır. Bunun için temizlik yapılacak kısım sistemden yalıtılmalıdır. 

B. Partikül toplanması: Partikül toplayıcı ekipman (vakum) egzost  çıkışları binanın içinde kalmak 
zorunda ise  0,3 mikron (ve daha büyük) parçacıklar için  % 99,97  hassasiyetinde HEPA filtreler 
kullanılmalıdır. Partikül toplayıcı ekipmanlar (vakum) egzost  çıkışları binanın dışına atılabiliyor 
ise  HVAC sisteminden çıkacak tozu tutacak uygun mekanik filitrasyon yeterli olacaktır.Bu 
durumda sistemi yerleştirirken rüzgarın yönü göz önünde tutularak atış ağzının, hava girişlerinden 
ve diğer girişlerden uzak olması için önlemlerin alınması gerekir. 

C. Koku kontrolü: Ölçüm ve temizlik işlemi boyunca çalışmalar kokuyu ve-veya buğuyu, buharı 
kontrol edecek şekilde olmalıdır.  

D. Bileşenlerin temizliği: Bütün HVAC sistem bileşenleri için uyulması gereken standartlarda 
(örn.NADCA standartları) belirtildiği gibi görünür şekilde temizleyecek temizleme metotları 
kullanılmalıdır. 

E. Hava miktarı ölçüm aygıtları: HVAC sistemleri içinde yer alan damperler ve sabit mekanik 
yönlendiricilerin temizlikten önceki pozisyonları işaretlenerek iş bitiminde işaretlenmiş konumuna 
geri getirilmeli. 

F. Servis girişleri: Sözleşme yapılan şirket temizliğin düzgün bir şekilde yapılması için değişik 
noktalardan uygun girişler (bakım kapakları) ve gözlem için servis girişleri elde edebilmelidir. 
Bunun için; 

1. Uygun olan yerlerde (en çok 30 metre aralıklı) mevcut olan servis girişlerini kullanabilir. 
2. Kurallar ve standartlar ile uyumlu olabilmeleri için gereken yerlerde servis sağlayıcı tarafından 

başka girişler (müdahale/kontrol kapakları) oluşturulabilmelidir. 
3. Kapaklar sistemin hava akışını  engellememeli, sınırlandırmamalı veya değiştirmemelidir. 
4. Kapaklar, sistemde ısı kaybı ve kazanımını veya yüzeylerde yoğuşmaya neden olmamalıdır. 
5. Girişler, sistemin yapısal güvenliğini tehlikeye atmamalıdır. 
6. Girişler yapılandırılırken uyulması gereken bina ve yangın kurallarına ve örneğin NFPA, SMACNA, 

veya NADCA standartlarına uygun yapısal  teknikler kullanılmalı. 
7. Esnek kanallara servis girişleri açılmasına izin verilmez. Bu kanalların uçları sökülerek gerekli 

temizlik veya gözlem yapılır. 
8. Rijit fiberglas kanal sistemlerinin temizliği üretici veya ilgili birliğin tavsiyelerine göre düzenlenmeli. 

Örneğin ABD.de NAİMA Sadece UL 181 standardı veya UL 181a standartlarına uyan kapak 
teknikleri fiberglas kanal sistemleri kapakları için uygunluk vermektedir. 

9. Bütün servis girişleri gelecekteki gözlem veya iyileştirmeler için tekrar açılabilir olmalı ve açıkça 
proje üstünde yerleri işaretlenip işverene rapor olarak verilmelidir. 

G. Tavan bölgesi: Sözleşme yapılan şirket HVAC sistemine girişi sağlamak için temizleme işlemi 
boyunca tavan bölgesini söküp tekrar takabilmelidir. 

H. Hava dağıtma aygıtları (Panjur, Menfez ve difüzörler): Servis sağlayıcı bütün hava dağıtma 
aygıtlarını temizlemeyi sözleşmesinde öngörmelidir. 

I. Hava aktarma üniteleri ve terminal üniteleri (VAV kutuları, v.b.), vantilatörler ve egzost   fanları: 
Sözleşme yapılan şirket üfleme, emiş ve egzost fanlarının ve vantilatörlerinin eksiksiz şekilde 
temizliğinin yapılacağını garanti etmelidir. Temizlenecek bölgeler, vantilatörler, fan kutuları, 
plenum kutuları,(tavan üfleme ve emiş plenumları dahil), salyangozlar, kanatlar, pervaneler, 
şaftlar, damperler ve kayış kasnak gibi işletme takımını içermelidir. Bütün  yüzey pislik tortuları  
uygun şekilde temizlenmelidir. Sözleşme yapılan şirket; 

1. Klima santralinin bütün iç yüzeylerini, bileşenlerini, yoğuşma kollektörleri ve giderlerini temizlemeli. 
2. Yıkama prosedürünün başlayacağı yerde uygun etkili drenaj sisteminin yerleştirildiğinden emin 

olmalı. 
3. Evaporatör soğutma kanadı dahil serpantin ve ilgili bileşenlerini temizlenmelidir. 
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J. Kanal sistemleri: Sözleşme sahibi firma ; 
1. Temizlik  için başka  girişi olmayan yerlere ulaşabilmek için gerekli servis girişleri oluşturmalıdır. 
2. Temizlik onaylama testlerinde kabul edilebilecek şekilde bütün görünür kirlilikleri kanal 

sisteminden mekanik yöntemler ile temizlemelidir. 
 
 
ÇALIŞMA ANINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI 
 
A. Güvenlik standartları: Sözleşme sahibi firma kendi işçilerinin, bina sakinlerinin ve çevrenin 

güvenliğini sağlamak için uyulması gereken genel ve yerel kurallara uymalıdır. Tam olarak bu 
şartlarla uyum içinde çalışmak için Mesleki Güvenlik ve Sağlık yönetiminin standartlarına da 
uymalıdır.  

B. Bina sakinlerinin güvenliği: Temizleme yapılan yerde ekstra tehlike yaratacak şekilde oluşumlar ve 
malzemeler kullanılmamalı. 

C. Pisliklerin uzaklaştırılması: HVAC sisteminden çıkan bütün kirlerin uzaklaştırılması  uyulması 
gereken genel ve yerel kurallara uygun şekilde yapılmalı. 

 
Bu gereksinimlerin belirlenmesinin ardından çözüm yöntemlerinin uygulanmasına gelinir. Bu noktada 
bilinen temizleme yöntemleri genel anlamda şu şekilde sıralanabilir. 
 
 
MEKANİK TEMİZLEME METODLARI 
 
Bu işlemin ana amacı daha çok HVAC bileşenlerinde zaman içerisinde birikerek mantar, küf ve bakteri 
oluşumuna yataklık eden toz ve partiküllerden oluşan birikintileri yok etmektir. Bu sayede kabul 
edilebilir düzeyde iç hava kalitesi elde edilebilmektedir. 
 
A-Kanal sisteminin sökülüp geleneksel yollar ile temizlenmesi: Bu yöntem açıkta monte edilmiş 
sanayi tesislerindeki kanallar için söz konusu olabilir. Kanallar sökülebilir tipte flanşlar ile birleştirilmiş 
olmalıdır. Yinede  bütün bir sistemin sökülüp yeniden toplanması her zaman mümkün olmamakta, 
uygulanması halinde bile kanallarda deformasyona, hava kaçaklarına neden olunmaktadır. Fan-coil ve 
VAV gibi ünitelerin temizliği yerinde yapılmalıdır.Temizleme işlemi için etkili aparatlar temin 
edilmemesi halinde tercih edilmez. 
 
B-Sökülemez durumdaki HVAC sistemlerinin mekanik temizliği: Birçok yapıda gerek galvaniz sac 
hava kanalları, gerekse sistemdeki fan-coil, VAV, damper, diffüzör, kutulu anemostad, menfez v.b. 
elemanlar yapısal yada estetik nedenler ile daha sonra sökülmesi olasılığı öngörülmeksizin yerleştirilir. 
Bu durumda HVAC sistemi yerinde, özel ekipmanlar ile, tatmin edecek bir yöntem ile temizlenmelidir. 
Yurttaşlarının yaşam kalitesine ve kamu sağlığına önem veren özellikle kuzey Avrupa ve Amerikada 
bu alanda özel ekipmanlar üreten ve hizmet veren çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bu ekipmanlarla 
hava kanallarında yapılan temizleme işlemine ilişkin temsili bir resmi aşağıda görmektesiniz. Bu 
yöntemde şunlara dikkat edilmelidir: 
 
Sisteminin içindeki pislikleri sökecek şekilde planlanmış esas mekanik temizleme metotları ile HVAC 
sistemleri temizlenirken, kirlilik güvenli bir şekilde sistemden uzaklaştırmalı. HVAC  sisteminin gözle 
görünür temizliğini, temizlik onaylanmasını ve diğer genel gerekleri sağlayacak uygun uzaklaştırma 
metodunu seçmek sözleşme yapan firmanın sorumluluğundadır. Kullanılan temizleme metodu veya 
metotların  kombinasyonları HVAC sisteminin bütünlüğünü olumsuz etkilememelidir. Şöyleki; 
1. Bütün metotlar temizleme boyunca sürekli çalışacak toplama vakum makinaları  ile  donatılmış 

olmalı. Vakumlar temizlenen kısmın sonundaki belirlenen girişe bağlanmalı. Pisliklerin toplanması 
ve iç ortam şartlarının korunmasını temin etmek için vakumlar, bütün bölümlerin temizliğini eksi 
basınçta yapabilecek güçte olmalı. 

2. Egzost çıkışlarını  bina içine veren bütün vakumlar (ıslak vakumlar dahil) minimum hepa filtrelerle 
donatılmalı. 

3. Egzost çıkışlarını dışarı veren bütün vakumlar HVAC sisteminden çıkan bütün pislikleri uygun 
filtreli partikül toplayıcı ile donatılmalı. Vakumların egzos çıkışları pisliklerin sisteme geri 
dönmesine izin vermeyecek şekilde yerleştirilmeli. Serbest bırakılan parçacıklar dış çevre 
standartlarını,  kurallarını veya yönetmeliklerini ihlal edecek şekilde olmamalı. 
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4. Mekanik fırçalama ile pislikleri HVAC sisteminin iç yüzeyinden söken bütün metodlar pisliklerin  
güvenli bir şekilde vakum toplamasına iletmeli. Kabul edilebilir metodlar hava kanallarının 
bütünlüğüne veya kanal içindeki metal yüzeylerine, bağlantılarına yada sistemin bileşenlerine 
zarar vermemeli. 

 
 
MİNERAL YÜNÜ YALITIMLI MALZEMELERİN TEMİZLENMESİ: 
 
Cam yada taş yünü  ısı veya akustik izolasyon yapılmış her hangi bir bileşen veya hava kanalı hepa 
vakum cihazları ile HVAC sistemi sabit eksi basınç altında özel fırçalar ile temizlenmeli ve ıslanmasına 
izin verilmemelidir.Temizleme metodları camyünü bileşenlerine zarar vermemeli ve temizlik sonrası 
elyaf sürüklenmesi artmış  olmamalıdır. Bu nedenle mineral elyaf içeren malzemelerin doğrudan hava 
kanalı olarak  yada kanal içinden yalıtım amacı ile kullanılması için üreticisinin kullanım, temizlik ve 
test  konusundaki tavsiyelerine titizlikle uyulmalı, uygulama sonrası partikül ve lif sürüklenmesi kontrol 
edilmelidir. Gözlem ve temizleme anında hasar gördüğü saptanan mineral yünü hava kanalları için; 
 
1. Hasarın belirlenmesi : Eğer hasar gördüğünü gösteren kötüleşme, koruyucu tabakasının 

bozulması, ufalanan malzemeler, küf  ve mantar oluşumu yada nemlenmesi gibi bir kanıt varsa, 
temizleme yada kabul edilebilir izolasyon onarımı ile eski haline gelemeyecek malzemeler 
değiştirilmek için belirlenmelidir. 

2. Talep edildiğinde veya belirlendiğinde sözleşme sahibi firma klima santrali ve /veya hava 
kanallarının izolasyonunda oluşan hasarları giderebilmeli, gerekli değişimleri yapabilmelidir. 

3. Yapılacak değişiklikler kurallara ve standartlarına uygun olmalıdır. 
 

 
Şekil 1. Mekanik temizlik işlemi ekipmanları 

 
 

SERPANTİNLERİN TEMİZLENMESİ  
 
Serpantinlerin görünür temizliğini yapabilecek ve serpantin temizlik onayını (NADCA  Standartları) 
alabilecek herhangi bir metot kullanılabilir. Kirliliğin niteliğine ve niceliğine bağlı olarak, özel köpük 
temizleyiciler kullanılabileceği gibi, yeterli basınçta hava yada su kullanılabilir. Serpantin giderleri de 
aynı şekilde temizlenmeli ve  yüzey temizlik onayına tabi tutulmalıdır. Temizleme  metodları yerinden 
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çıkarma, ısı transferini engelleme veya serpantin yüzeyi veya soğutma kanatlarının aşınması şeklinde  
hasarlara neden olmamalıdır. Gerektiği durumlarda  serpantin üreticilerinin tavsiyelerine  uyulmalıdır.  
 
Çözüm için gerekli girişimler uygulandıktan sonra ölçümler tekrar yapılmalı ve kabul edilebilir limitler 
içerisinde olunduğundan emin olunmalıdır. Eğer üst limit değerlerin altına inmekte zorlanılıyor ise, bir 
sonraki bakım dönemi için yapısal önlemler almak gereği olduğu düşünülmelidir. Orta vadede 
sistemde yapılması gereken iyileştirmeler için girişimlerde bulunulmalıdır.Bu noktadada NADCA nın 
tarif ettiği şartlar şöyledir: 
 
 
 
 
D-SONUCUN DENETLENMESİ 
 
A. Genel inceleme: HVAC sisteminin temizlenme onayı mekanik temizlemeden sonra, biyosid 

uygulaması ve kaplaması dahil herhangi bir  iyileştirme yada iyileştirme ile ilgili maddeler 
uygulanmadan önce saptanmalı. 

B. Görsel inceleme: Görünür kirliliklerin mevcut olmadığını kesinleştirmek için görsel inceleme 
yapılmalı.  

1. Eğer görsel inceleme sonunda görünür kirliliklere  rastlanmadıysa HVAC sistemi tamamıyla 
temizlenmiştir. Yinede iş sahibi bundan başka yüzey karşılaştırma testi yada NADCA  
standartlarındaki NADCA vakum  testini sistemin temizliğini onaylamak için kullanabilir. 

2. Eğer görsel inceleme sonunda görünür kirliliklere rastlanırsa sistemin kirli olduğu görünen 
bölümleri  tekrar temizlenmeli ve tekrar temizlik incelemesine tabi tutulmalı. 

3. NADCA vakum test analizi bu tür testlerde uygulanan üçüncü grup olmalıdır. 
4. Temizlik onayı mekanik temizlemeden hemen sonra ve HVAC sistemi normal çalışmaya yeniden 

başlatılmadan önce yapılmalı. 
C. Serpantinlerin temizlik onayı: 
1. Temizleme, serpantinlerin basınç düşüşünü, serpantinlerin ilk kurulduğundaki basınç düşüşü+%10  

değerinde yeniden sağlamalıdır. Eğer orijinal basınç düşüşü bilinmiyorsa, yabancı madde ve 
kimyasal tortuların temizlendiği görsel incelemede belirlendiğinde  serpantinler temizlenmiş 
demektir. 

 
 
HVAC SİSTEMİNİN TEMİZLİK DENETLENMESİ 
 
HVAC denetlemesi yapılardaki toplam iç hava kalitesi yönetim programının bir parçası olmalıdır.  
 
HVAC sistemlerinin rutin denetlenmesi kalifiye elemanlarla aşağıdaki  listeye göre yapılmalıdır. 
 
Tablo 1. 
 

Binanın kullanım sınıfı Klima santrali Üfleme kanalları Emiş ve 
Egzost kanalları 

 Endüstriyel  1 yıl 1 yıl 1 yıl 
 Yaşama alanları 1 yıl 2 yıl 2 yıl 
 Hafif sanayi 1 yıl 2 yıl 2 yıl 
 Sanayi 1 yıl 2 yıl 2 yıl 
 Sağlık sektörü 1 yıl 1 yıl 1 yıl 
 Denizcilik 1 yıl 2 yıl 2 yıl 
HVAC  temizlik denetlenmesi aşağıdaki listedeki bileşenleri içermelidir. 
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Tablo 2. 
 

Klima santrali Üfleme kanalları Emiş kanalları 
 Filtreler, fanlar, hücreler 
 Soğutma serpantinleri 
 Kondens tavası 
 Kondens giderleri 
  

Hava kanalları 
Damperler 

VAV kutuları v.b. 
Menfez, anemostad v.b. 

 

Hava kanalları 
Damperler 
Plenumlar 

Esnek kanallar 
Menfez, anemostad v.b. 

 
 
 
 
E. DEZENFEKSİYON: 
 
HVAC sistemlerinde yapılan mekanik temizlik çalışmaları bazı durumlarda istenilen sonuca 
ulaşmayabilir. 
Mekanik temizlik sonrası yapılan testlerde kendini yineleyen mikrobik bulaşmalar olduğu kesinlik 
kazanır 
iİse, bu durumda dezenfeksiyon yöntemlerine başvurmak gerekir. Bu yöntemler şunlardır: 
 
 
BİYOSİT SEÇİMİ ve UYGULANMASI: 
 
Biyosit genel olarak kimi canlı organizmaları yok etmeye yarayan bütün kimyasallara verilen ortak  
addır. Klima sistemimizde varlığı saptanan organizmaya etkili türünün ve uygulama şeklinin 
belirlenmesi gerekir. 
 
1. Biyositler sadece aktif mantar üremesinden şüphelenildiğinde yada testler sonucu tehlikeli 

seviyede mikroorganizma kirlenmesinin görüldüğü yerlerde uygulanmalıdır. 
2. Biyosit uygulaması  mantar ve bakteriyolojik kirlenmenin oluşumunu kontrol altına almak için tortu 

ve pisliklerin yüzeyden temizlenmesinden sonra uygulanmalıdır. 
3. Kimyasal biyositler ve kaplamalar uygulanacağı zaman, üretici tavsiyeleri ve EPA tescil listesi ile 

uyum içinde uygulanmalıdır. 
4. Biyosit  kaplamalar üretici firmanın talimatlarına göre uygulanmalı. Kaplama uygulaması aşağı 

akımda yüzeylere sisleme yapmaktansa kanalların iç yüzeylerine direkt olarak püskürtülmeli. 
Kaplama uygulaması yüzeyde sürekli film tabakası oluşturacak şekilde yapılmalı. Biyosid kaplama 
uygulamaları üreticinin minimum etkinlik uygulama oranı standartlarıyla  uyum içinde olmalıdır.  

 
 
FORMALDEHİT UYGULANMASI 
 
Formaldehit az zehirli ancak oldukça güçlü  bir antiseptiktir. Mukozayı tahriş edici etkisi nedeni ile 
tedavide kullanılmaz. Bakteriler mantarlar ve bazı virüsler üzerinde öldürücü etkisi nedeni ile cerrahi 
aletlerin sterilize edilmesinde, çeşitli mekanların ve dokuma eşyanın dezenfeksiyonunda gerek 
püskürtme,  gerekse buğu şeklinde uygulanmaktadır. 
 
 
OZONLAMA  
 
Daha önce çevre kirleticileri arasında saydığımız bir gaz olan ozon bazı durumlarda dezenfektan 
olarak kullanılmaktadır. Elektronik alanında yaşanmakta olan gelişmeler sayesinde artık üretilen ozon 
miktarı ve bunun havadaki oranı hassas bir şekilde kontrol edilebilmektedir. Bu nedenle istenilen 
sınırlar dahilinde ve istenilen sürelerde HVAC çevrimine sokulan ozon miktarı ile, sistemde yerleşmiş 
olduğu daha önce saptanmış olan organizmaların yok edilmesi sağlanabilmektedir. Örneğin işlenmiş 
hindi ve tavuk etinin paketlendiği ortamların steril şartlarının korunması amacı ile kullanıldığı bir 
uygulamada olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 
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Önceki yıllardan kalan  konsantrasyonun kontrol edilmesindeki çekinceler nedeni ile çok yaygın olarak 
kullanılmamakla birlikte, yararları yanında korozif etkisi ve sağlığa zararları konusunda araştırma ve 
tartışmalar devam etmektedir.  
 
 
UV CİHAZLARI KULLANIMI 
 
Morötesi ışınım yayan ultraviyole cıhazlarının canlı dokuları tahrip edici ve bakteri öldürücü etkisi 
bilindiğinden kuvars içerisine alınmış UV ışını üreten cıhazlar ile sistem etki altında tutularak mikrop ve 
bakteri üremesi engellenebilmektedir. Bu cıhazlar steril ortamların devamlılığını sağlamakta faydalı 
olmakla birlikte canlıların uzun süreli etki altında kalmaları halinde cilt problemleri ile karşılaşmaları 
olasılığı vardır. 
 
 
DÜNYADA YENİ HAVA STANDARTLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER: 
 
ULUSAL ÇEVRE HAVA KALİTESİ STANDARTLARI (NAAQS) NELERDİR? 
 
1970’den sonra Temiz hava hareketinin başlangıcından itibaren kongrelerde Amerikan Çevre Koruma 
Ajansı EPA, en yaygın altı hava kirleticisi hakkında amerikan ulusal hava kalitesi standardı  (NAAQS) 
oluşturmak üzere görevlendirildi. 
 
Temiz hava hareketi isteklileri bu standartların, toplum sağlığını, maliyetini göz önüne almadan yeterli 
güvenlik sınırlarında oluşturmasını istemiştir. Bu standartlar iki önemli amaca hizmet etmektedir. 
Birincisi Amerikalılara yaşadıkları yerdeki havanın sağlıklı olup olmadığı hakkında bilgi sağlamak ve 
ikincisi genel ve yerel yönetimlere temiz havaya ulaşmak için gerekli hedefleri sunmak. 
 
 
EPA’NIN GÜNCELLENMİŞ TEMİZ HAVA STANDARTLARI, 
 
EPA iki yaygın hava kirletici, ozon ve partiküller için yaptığı çalışmalar ulusal sağlık standartları 
çerçevesinde deklare edilmiştir. 
Böylece 35 milyonu çocuklardan oluşan 125 milyon Amerikalıyı korumak, ayrıca yılda yaklaşık 15.000 
zamansız ölümü önlemek, çocuklarda görülen bir milyon önemli akciğer rahatsızlığı vakası ile 350.000 
ağır astım vakasında azalma sağlamak amaçlanmıştır. 
 
 
YENİ OZON STANDARTLARI 
 
EPA önceki 1 saatlik standardı yeni 8 saatlik standartla değiştirdi. Ulusal çevre hava kalitesi standardı 
(NAAQS) üç bölümden oluşmakta: konsantrasyonu yada seviyesi, ölçüm periyodu ve standart formu. 
Yeni standartlar 0,08 (ppm) değerine göre hazırlandı. Ölçüm periyodu 8 saat kabul edildi. EPA’nın 
kabul ettiği yeni formlarda,  standartlara uygunluğa karar vermek için  bölgelerin her yılki en kötü üç 
ölçümü göz önüne alınmadan üç yıllık performansına bakılacaktır. 
 
YENİ PARTİKÜL STANDARDI 
 
EPA var olan PM10 küçük partikül standartlarına yeni PM2,5 standartlarını da ekliyor. 2,5 ve 10 sayıları 
mikron olarak ölçülen boyutlarını ifade etmektedir. EPA yıllık  PM2,5 standardını 15  µg/m3  ve yeni 
günlük PM2,5  standardının 65 µg/m3 olarak belirlendi. Yıllık standart bileşenleri tipik, günden güne 
ortaya çıkan ve aynı şekilde uzun zamanda ortaya çıkan partiküllerden korunmayı sağlamak için 
oluşturuldu. Günlük standart bileşenleri kısa süreli oluşumlara karşı daha fazla korur. EPA yıllık güncel 
50 µg/m3  PM10  standardını 150 µg/m3’e revize etmiştir. 
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SONUÇ 
 
Kapalı alanları istenilen proses şartlarına yada daha konforlu hale getirmek için büyük bedeller 
ödeyerek, yüz yıla varan bir geçmişte kurulmakta olan  HVAC sistemleri,yakın zamana kadar ısı, nem 
ve gürültü gibi parametreleri kontrol etmekle yetinmekte idi. Ancak gerek fosil yakıtların atmosferimize 
yığmakta olduğu atıklar, gerek küresel ısınma etkisi nedeni ile daha fazla klima gereksinimi, gerekse 
geliştirilen teknolojilerin kontrol edebildiğimiz sınırların genişlemesine olanak tanıması nedeni ile bu 
parametrelerin arasına kirlilik de katılmış bulunmaktadır. 
 
Yukarıda genellikle amerikan kuruluşları ve bunların yayınladığı standartlara atıfta bulunulmuştur. Bu 
tür çalışmalar sayesinde yakın zamanda uzak doğu ve kuzey amerikayı kasıp kavuran SARS 
virüsünün yarattığı panik, bugün için etkisini yitirmiş olsa bile, iç hava kalitesinin sağlığımız ve işgücü 
üzerindeki etkisi sürmeye devam edecektir. 
 
Yapı alanında çalışan biz mühendisler, üretip insanların kullanımına sunduğumuz ortamların 
tasarımından, ekonomik ömrünü tamamlayarak devre dışı kalacağı son güne kadar, kaliteli iç hava 
temin eden, kullanıcılarına sağlık ve konforu bir arada sunabilen sistemleri hayata geçirmekle sorumlu 
olduğumuzu unutulmamalıyız. 
 
Bunun için öncelikle kirlilik bir parametre olarak denetlenecek kriterler arasında görülmelidir. Denetim 
için gerekli önlemler alınmalı, tasarım ve uygulamada projeler bu yaklaşım ile yürütülmeli, işletmeye 
alma aşamasında olduğu gibi zaman içerisinde de periyodik kontroller için gerekli kontrol kapakları 
bırakılmalı, hastalıkların tedavisinden önce önlenmesine dönük bütçeler yapılmalı ve kullanılmalıdır. 
 
Az gelişmiş ülkelerin çalışanları için söylenen “insanlar genç iken para kazanmak için sağlıklarını, 
yaşlanınca da sağlıklarını kazanmak için paralarını harcar” tanımlamasını  boşa çıkarmak batılı ülkeler 
gibi bizler içinde olanaklı olmalıdır. 
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Doğal Duman Tahliyesinde Optimum 
Havalandırma Açıklığının Sayısal Yöntemle 
Belirlenmesi 

 
  Gökhan BALIK 
 İstanbul Teknik Üniversitesi 
 Makina Fakültesi 
 Makina Mühendisliği Bölümü 

 Kazım BECEREN 
 İstanbul Teknik Üniversitesi 
 Makina Fakültesi 
 Makina Mühendisliği Bölümü 

 Abdurrahman KILIÇ 
 İstanbul Teknik Üniversitesi 
 Makina Fakültesi 
 Makina Mühendisliği Bölümü 
 
 
 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 

MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan 
sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 
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DOĞAL DUMAN TAHLİYESİNDE OPTİMUM 
HAVALANDIRMA AÇIKLIĞININ SAYISAL YÖNTEMLE 

BELİRLENMESİ 
 
 

Gökhan BALIK 
Kazım BECEREN 
Abdurrahman KILIÇ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yangında meydana gelen can kayıplarının en önemli sebebi dumandır. İçeriğindeki zehirli maddeler 
ve uyuşturucu gazlar doğrudan hayatı tehdit etmekte, bünyesindeki diğer katı ve sıvı tanecikler de 
göz, solunum yolları gibi organlara zarar vermektedir.  
 
Duman tahliye sistemi tasarımında iki önemli kriter göz önünde bulundurulmaktadır. Öncelikle, 
insanların güvenli bir şekilde tahliye edilmelerine izin verecek kadar bir süre boyunca duman tabakası 
kalınlığı belirli bir kritik yüksekliğin altına inmemelidir. İkinci olarak da kurtarma ve söndürme 
ekiplerinin rahat çalışabilmeleri için görüş mesafesi düşük olmayan bir alt bölge sağlanmalıdır.  
 
Atrium, alış-veriş merkezi, depo, konferans ya da sergi salonu gibi geniş hacımlarda, tavanda biriken 
sıcak  gazların tahliye edilmesi için, en üst noktada doğal havalandırma açıklığı bırakılmakta veya 
duman tahliye kapağı yerleştirilmektedir. Yangın sırasında otomatik ya da  elle açılan bu kapakların 
alanı, pratikte taban alanının belirli bir yüzdesi olarak alınmaktadır. Yangın çıkan mahallin 
yüksekliğinden ve yanıcı maddenin özelliklerinden bağımsız olarak hesaplanan bu alan, gereğinden 
çok daha büyük olabilmektedir. 
 
Bu çalışmada, küçük, orta ve büyük yangınları temsil eden birer yangın büyüklüğü için, duman 
tabakası kalınlığı ve güvenli kaçış süresi değerleri incelenmektedir.  Tasarım kriterlerini sağlayan 
optimum açıklık, FLUENT yazılımı kullanılarak parametrik olarak elde edilmektedir. Örnek bir geniş 
hacımda, farklı yangın büyüklüğü değerleri için çözüm elde edilerek açıklık alanları verilmektedir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bir malzemenin pirolizi ya da yanması sırasında, havada uçuşabilen katı, sıvı ve gaz tanecikler ortaya 
çıkmaktadır. Alev bölgesinden etrafa yayılan bu kütlenin bünyesine dışarıdan taze hava katılımıyla 
oluşan karışım, duman adını almaktadır [1]. 
 
Duman, yangında meydana gelen can kaybının en önemli sebebini oluşturmaktadır. İçeriğindeki zehirli 
maddeler ve uyuşturucu gazlar doğrudan hayatı tehdit etmekte, bünyesindeki diğer katı ve sıvı 
tanecikler de göz, solunum yolları gibi organlara zarar vermektedir. Duman sebebiyle oluşan panik ve 
görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte, dumana maruz kalınan süre uzamakta ve özellikle yüksek 
binalarda hayati tehlike artmaktadır. 
 
Duman, sıcaklığın artmasına ve yangının yayılmasına yol açarak, maddi zarara da sebep olmaktadır. 
Yanan malzemenin cinsine bağlı olarak, geniş hacımlarda dahi, birkaç dakika içinde tehlike sınırlarına 
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gelinebilmektedir. Bütün hacmın dumanla kaplanması halinde, görüş mesafesi söndürme ekiplerinin 
müdahalesini imkansız kılacak kadar azalabilmektedir. 
 
Yukarıda önemi vurgulanan duman kontrolü konusu, çeşitli çözüm yöntemlerini kapsamaktadır. Bunlar 
hacmın bölümlere ayrılması, dumanın seyreltilmesi, ortama taze hava verilmesi , basınçlandırma ve 
sıcak gazların tahliyesi şeklinde sayılabilir. Bu çalışmada; alış-veriş merkezi, atrium, konferans salonu, 
sergi salonu, depo, uçak hangarı gibi geniş hacımlarda doğal duman tahliyesi yöntemi ele 
alınmaktadır.  
 
 
 
 
2. DUMAN HAREKETLERİ  
 
2.1. Dumanın İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri 
 
Dumanın yapısında tehlike arz eden maddeler iki grupta toplanabilmektedir. Birinci grupta boğucu ve 
zehirleyici etki taşıyan gazlar bulunmakta ve bunlar insan hayatını doğrudan tehdit etmektedir. 
Ortamdaki oksijen konsantrasyonunun azalması, can kaybının başlıca sebebi olan boğulmaya sebep 
olmaktadır. İkinci grupta ise havada uçuşabilen mikron mertebelerinde büyüklüklere sahip katı ve sıvı 
tanecikler bulunmaktadır. Bu maddeler görüş kabiliyetini azaltarak zehirli gazlara maruz kalınan süreyi 
artırmakta ve dolaylı yoldan tehlikeye yol açmaktadır. 
 
 
2.2. Açığa Çıkan Duman Miktarı 
 
Geniş hacım yangınlarında hacmın, çok sayıda kapı, pencere gibi açıklığı bulunması nedeniyle, taze 
hava girişini engelleyerek yangının söndürülmesi (boğma) mümkün olmamaktadır. Yangında açığa 
çıkan duman miktarının belirlenmesinde model deneyleri esas alınmaktadır. NFPA 92B’de, alev 
bölgesine her yönden serbestçe hava girişinin olduğu bir yangında (axisymmetric plume) açığa çıkan 
duman miktarı, m (kg/s); 
 
 m = k1 Qc

1/3 z5/3 + k2Qc (1) 
 
şeklinde verilmektedir. Denklem 1’de: Qc, yangında açığa çıkan ısıl güç (kW); z, temiz alt bölge 
yüksekliği (m); k1 ve k2 ise sırasıyla sayısal değerleri 0.071 ve 0.0018  olan katsayılardır. A, geniş 
hacmın taban alanını ve H kat yüksekliğini göstermek üzere, bu bağıntı 0.9<A/H2<1.4 için geçerli 
olmaktadır. Duman tabakası ile temiz alt bölge arasındaki geçiş, gerçekte keskin sınırlarla 
ayrılmamakta ve arada bir geçiş bölgesi bulunmaktadır.  
 
 
2.3. Duman Hareketlerine Yön Veren Kuvvetler 
 
Açıklıklardaki basınç değerlerini, dolayısıyla duman hareketini belirleyen etkenler; sıcak gazların 
kaldırma kuvveti, baca etkisi, yanma sonu gazlarının genişlemesi ve rüzgar basıncı şeklinde 
sıralanabilmektedir. Bu çalışmada ele alınan problemin sayısal çözümünde, bu kuvvetlerin etkisi, 
açıklıklardaki sınır şartlarının belirlenmesinde kendini göstermektedir. Açıklıklardaki basınç 
değerlerinin doğru girilebilmesi için yangın durumundaki ortam sıcaklığı göz önünde bulundurularak 
yanmış gazların kaldırma kuvveti dikkatle ele alınmaktadır. Büyük açıklıklara sahip hacımlarda yanmış 
gazların genişlemesi etkili olmamaktadır. Rüzgar hızına ve akış yönüne bağlı olarak değişen rüzgar 
basıncı ise bu çalışmada hesaba katılmamıştır. Duman hareketi problemlerinde sıcak gazların 
kaldırma kuvvetinin yarattığı basınç farkı, baca etkisinin yarattığı basınç farkından çok daha büyük 
olduğundan, duman kontrol sistemi tasarımında öncelikle göz önünde bulundurulmaktadır. Bununla 
birlikte her iki olayda, iç ve dış ortam arasındaki basınç farkı aynı bağıntıyla ifade edilmektedir: 
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 z - z g ρ  P =∆  (2) 

 
Burada i, d ve n indisleri sırasıyla; iç ortam, dış ortam ve nötr düzleme ait büyüklükleri göstermektedir. 
∆P, ρ, g, z ve T ise sırasıyla; basınç farkı, yoğunluk, yerçekimi ivmesi, yükseklik ve sıcaklık 
değişkenlerine karşılık gelmektedir. Bu çalışmada hacmın alt ve üst noktaları arasındaki basınç farkını 
hesaplamak için, denklem (2) ile elde edilen ∆P değeri, bir akış katsayısı (0.65) ile çarpılmaktadır. Bu 
çalışmada ele alınan 10 m yüksekliğindeki örnek hacımdaki bir yangın senaryosu için, iç ve dış ortam 
sıcaklıklarının sırasıyla 370 K ve 270 K olması halinde, hacmın tabanı ile tavanı arasındaki basınç 
farkı ∆P=20 Pa şeklinde elde edilmektedir. Yangın olmadığı duruma karşılık gelen 300 K iç ortam 
sıcaklığı için ise, 8 Pa basınç farkı hesaplanmaktadır. 
 
 
2.4. Yangın Modelleri 
 
Kontrolsüz yanma olarak bilinen yangın, Şekil 1’de görülen çeşitli evrelerden oluşmaktadır. Görüldüğü 
gibi yangın sırasıyla; tutuşma, büyüme, tam gelişmiş yangın ve sönme aşamalarından oluşmaktadır.  
 

 
Şekil 1. Yangının evreleri 

 
Bu çalışmada tasarım amaçlarına bağlı olarak iki ayrı yangın modeli kullanılmaktadır. Güvenli kaçış 
süresinin elde edildiği yangın senaryosunda, zamana bağlı yangın modeli kullanılmaktadır. Böylece 
tutuşmadan itibaren kaçış için ne kadar süre bulunduğu tespit edilmektedir. Tam gelişmiş yangın 
modelinde ise, insanların tahliye edilmesinden sonra ortamın; görüş mesafesi, sıcaklık ve ışınım ısı 
akısı açısından söndürme ekiplerinin çalışabilmeleri için uygunluğu incelenmektedir.  
 
2.4.1. Zamana Bağlı Yangın Modeli 
 
Zamana bağlı yangın modelleri arasında en çok kabul gören, NFPA 92B’de tanımlanmış olan t2 yangın 
modelidir. Şekil 2’de, bu model için, ısı gücünün zamanla değişimi görülmektedir. Buna göre yangının 
büyüme evresinde, ısı gücünün zamanın karesiyle doğru orantılı olarak arttığı kabul edilmektedir. 
Sabit ısı gücüne ulaşılana kadar geçen süre, yangının gelişme süresi olarak bilinmektedir.  
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Şekil 2. Zamana bağlı yangın modelinde ısı gücünün zamanla değişimi 

 
Yanıcı malzemelerin özelliklerine bağlı olarak dört farklı gelişme süresi tarif edilmektedir. Buna göre 
gelişme süresi, yanıcılığı en fazla olan malzemeler için, 75 s; en yavaş olanlar içinse 600 s şeklinde 
verilmektedir. Bu çalışmada zamana bağlı incelemelerde, güvenlik tarafında kalacak şekilde hızlı 
gelişen yangın kabulü yapılmıştır.  
 
2.4.1. Tam Gelişmiş Yangın Modeli 
 
Bu modelde, ısı gücünün, tutuşmadan itibaren maksimum yangın büyüklüğü değerinde ve sabit 
olduğu kabul edilmektedir. Bu kabul; 
 

1. Tutuşma ve büyüme süresinin çok kısa olduğu sıvı yangınlarında, 
2. sprinkler sisteminin faaliyete geçmesinden sonra açığa çıkan ısının sabit kaldığı durumda ve 
3. yanıcılardan birinin sönüp diğerinin yanmaya başladığı ve böylece yangın büyüklüğünün sabit 

kaldığı kabul edilen yangınlarda geçerli olmaktadır.  
 
Bu çalışmada, can güvenliği açısından fazla risk bulunmayan depo gibi geniş hacımların ele alındığı 
yangın senaryolarında tam gelişmiş yangın modeli kullanılmaktadır. Burada duman kontrol sistemi 
tasarımında öncelikli olarak maddi zararın önlenmesi gelmektedir. Bu nedenle yangının gelişme süresi 
yerine, tam gelişmiş yangın aşamasında, söndürme ekiplerinin müdahale edebilmeleri için gerekli 
şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmektedir.  
 
 
2.5. Ele Alınan Değişkenler  
 
Geniş hacımlarda duman kontrol sistemi tasarımında çok sayıda parametreyle karşılaşılmaktadır. Bina 
konstrüksiyonuyla ilgili değişkenler; bina yüksekliği, açıklıkların konumu ve büyüklükleri ve yapı 
malzemeleri şeklinde sıralanabilmektedir. Öte yandan bina kullanım amacına bağlı olarak; yangın 
büyüklüğü, muhtemel yanıcıların cinsi ve yangın yükü gibi değişkenler belirlenmektedir. Bunların 
dışında yangının konumu, dış hava şartları, rüzgar hızı ve yönü gibi parametreler de tasarıma etki 
etmektedir. Tüm bu değişkenlerin etkisini incelemek, bu çalışmanın amacı ve kapsamı içinde yer 
almamaktadır. Bu nedenle ele alınan değişkenlerin dışındaki parametreler, tasarımı güvenlik tarafında 
etkileyecek şekilde seçilmektedir.  
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2.5.1. Yangın Büyüklüğü 
 
Yangında açığa çıkan ısı zamana bağlı olarak değişmektedir. Yangın büyüklüğü, açığa çıkan en 
büyük ısı gücü değerine karşılık gelmektedir. Yangın büyüklüğü yanıcıların cinsine bağlı olarak 
değişmektedir [2]. Masa, sandalye, yatak gibi ahşap mobilyalar için 1-4 MW arasında ısı gücü açığa 
çıkmaktadır. Bu değer bir otomobilin yanması halinde 8 MW’a ulaşabilmektedir.  
 
Yanıcı maddenin malzemesinin yanı sıra, yanıcıların aralarındaki mesafe, birbirlerine göre konumları 
da yangın büyüklüğünü etkilemektedir. Depo, ambar gibi malzemelerin yığınlar halinde bulunduğu 
yerlerde, yangının daha kolay büyüyüp gelişeceği açıktır. Patlayıcı maddeler haricinde, en yüksek 
yangın büyüklüğü değerleri, tahıl ambarı gibi toz halinde yanıcı yığınları bulunduğunda ortaya 
çıkmaktadır. Bu durumda 25 MW değerleri söz konusu olmaktadır. Alış-veriş merkezi olarak kullanılan 
bir atriumda ise boş alanların bulunması ve zor yanabilen yapı malzemeleri kullanılması açığa çıkan 
ısı gücünü azaltmaktadır. Ancak alış-veriş merkezinde çok sayıda insanın dumana maruz kalma 
tehlikesi söz konusu olup, güvenli kaçış için bir depo yangınındakinden daha az süre bulunmaktadır. 
Bu nedenle genel olarak tasarım yangın büyüklüğü değerinin seçilmesinde, bina kullanım amacı önem 
kazanmaktadır. 
 
NFPA 92B’de çeşitli araştırmacıların elde ettikleri ısı akısı değerleri verilmektedir. Buna göre otel 
odası, ofisler ve endüstriyel hacımlar için 200-300 kW/m2 arasında değerler alınmaktadır. Genel 
olarak, birim yangın alanı için 500 kW/m2 ısı akısı değeri alınması güvenlik tarafında bir yaklaşım 
olmaktadır [3].  
 
Bu çalışmada, küçük, orta ve büyük yangınları temsil etmek üzere, üç farklı yangın büyüklüğü ele 
alınmış ve sırasıyla; 1, 2.5 ve 6 MW’lık 3 ayrı yangın büyüklüğü için inceleme yapılmıştır. 
 
2.5.2. Doğal Duman Tahliye Açıklığı 
 
Pratikte, taban alanının %1’i civarında alınan doğal havalandırma açıklığı, bu çalışmada; örnek kontrol 
hacmının %0.4, %1 ve % 1.5’u olacak şekilde alınarak parametrik bir inceleme yapılmıştır.  
 
2.5.3. Açık Kapı Sayısı 
 
Bu çalışmada ele alınan örnek hacmın büyük duvarlarında, 2x2 m2 boyutlarında karşılıklı iki kapı 
bulunmaktadır. Bu kapılardan yalnız birinin ve her ikisinin açık olduğu durumlar incelenerek açık kapı 
sayısının sonuçlara etkisi irdelenmiştir. 
 
 
2.6. Tasarım Kriterleri  
 
Geniş hacımlarda duman kontrol sistemlerinin sağlaması gereken tasarım kriterleri, bina kullanım 
amacına bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. 
 
2.6.1. Güvenli Kaçış Süresi 
 
Tasarımda kaçış süresinin ön planda olduğu durum, dumana maruz kalan insan sayısının en fazla 
olduğu, atrium, alış-veriş merkezi, konferans salonu gibi geniş hacımlarda meydana gelen 
yangınlardır. Bu durumu incelemek üzere, 2.5 MW yangın büyüklüğü değerleri için zamana bağlı 
inceleme yapılmaktadır.  
 
İnsanların güvenli bir şekilde tahliye edilebilmeleri için gerekli süre değeri, gerekli minimum kaçış 
süresi (Required Safe Egress Time) olarak bilinmektedir. RSET değeri; yangının başlaması, algılama 
ve alarm sistemlerinin çalışması, yangının insanlar tarafından fark edilmesi ve kaçış yollarının 
durumuna göre çıkışa ulaşılması için gereken sürelerin toplamı olarak alınmaktadır. 
 
RSET değeri, geniş hacmın yapısına, yanıcıların cinsine ve mevcut duman kontrol sistemine bağlı 
olarak değişmektedir. Bu nedenle RSET değerinin tespit edilmesi ayrı bir çalışma gerektirmektedir. 
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2002 yılında yapılan bir çalışmada, RSET değerinin tespit edilmesi için detaylı bir çalışma yapılmış ve 
192 m x 240 m x 16 m ebatlarındaki büyük bir depoda çıkan 36 MW’lık çok büyük bir yangında, 
güvenli kaçış süresi hesaplanmıştır [4]. Buna göre algılama ve ikaz sisteminin faaliyete geçmesi için 
yaklaşık 280 s ve insanların yangını fark etmelerinden itibaren kaçmak için 80 s süreye ihtiyaç 
duyacakları hesaplanmıştır. Güvenli kaçış süresi olarak genellikle 3 dk alınmakta ancak özel 
durumlarda 5 dk’ya kadar çıkılabilmektedir.  
 
Duman tabakasının altındaki temiz alt bölge yüksekliğinin (clear height), kritik bir değere düşmesine 
kadar geçen süre, mevcut olan güvenli kaçış süresi (Available Safe Egress Time) olarak bilinmektedir. 
Bu çalışmada kritik yükseklik değeri, insan boyunun bir miktar üzerinde olacak şekilde, 2.1 m 
alınmaktadır.  
 
Güvenli kaçış süresi açısından tasarım kriteri olarak:  
 
 RSET < ASET (3) 
 
şartının sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmada ele alınan örnek hacımda, can güvenliği açısından 
en kritik yangın senaryosu için ASET değeri verilmekte ve bina kullanım amacına bağlı olarak bu 
sürenin yeterliliği değerlendirilmektedir.  
 
2.6.2. Duman Tabakası Kalınlığı 
 
Patlayıcı malzeme bulunmayan bir depoda çıkan bir yangında, insan sayısı az olduğu için can 
güvenliği açısından fazla risk bulunmamaktadır. Bu durumda tasarım kriteri yangının en az maddi 
zararla söndürülmesidir. Bunun için söndürme ekiplerinin rahatça yangına müdahale edebilecekleri, 
temiz bir alt bölge sağlanmaya çalışılmaktadır.  
 
Bu çalışmada doğal havalandırma açıklığı alanının yeterliliği, temiz alt tabaka kalınlığına göre 
değerlendirilmiştir. Zamana bağlı olmayan çözümlerden elde edilen sonuçlarda, temiz alt bölge 
tabakası kalınlığı, insan boyunun üzerinde olacak şekilde, 2.1 m’nin üzerinde olduğunda, söndürme 
ekiplerinin rahat müdahale edebilmesi açısından uygun bir açıklık alanı bırakıldığı söylenebilmektedir.  
 
2.6.3. Ortam Sıcaklığı ve Işınım Isı Akısı 
 
Ortam sıcaklığı ve ışınım ısı akısı, hem güvenli kaçış süresine hem de söndürme ekiplerinin rahat 
müdahale edebilmesine etki etmektedir. Sıcak metal yüzeylere, çıplak deriyle kısa süreli dokunmalar 
nedeniyle deride kalıcı yanıklar meydana gelebilmektedir. Benzer şekilde 2.5 kW/m2 büyüklüğündeki 
ışınım ısı akısı değeri, deride yanıklar oluşturma açısından, tasarımda aşılmaması gereken ışınım ısı 
akısı değeri olarak alınmaktadır [5].  
 
Sıcak havanın solunması da solunum yollarını tahriş etmekte ve hipertermi ya da kalıcı ödem 
oluşumuna sebep olabilmektedir [6]. Bunun için tasarımda 1200C sıcaklık, sınır değer olarak 
alınmaktadır. Ancak havanın bağıl nemine ve teneffüs edildiği sürenin uzunluğuna bağlı olarak, 60 0C 
gibi daha düşük sıcaklıklar da tehlike arz etmektedir. 
 
 
 
 
3. ÇÖZÜM  
 
Duman akışı probleminin çözümüne yönelik üç ayrı yöntem bulunmaktadır. Bunlar, model deneyleri, 
prototip ve model deneylerinden türetilerek elde edilen kapalı formda cebrik denklemler ve teorik ve 
ampirik hesaplara dayanan yangın modelleri şeklinde sıralanabilmektedirler. Bu yöntemlerin her birinin 
kendine özgü faydalı ve eksik yönleri bulunmaktadır. Hepsine temel teşkil eden olay, alev bölgesine 
emilimle hava katılımının hesaplanması olmaktadır. Ampirik denklemlere dayalı yaklaşımla ve bölge 
modelleriyle hesaplanan hava miktarı arasında yaklaşık %20 fark bulunmaktadır. Bu nedenle, tahliye 
edilecek duman miktarının hesaplanmasında bir emniyet katsayısının kullanılması gerekmektedir. 
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Duman hareketinin incelenmesinde özellikle son yıllarda, pahalı ve zahmetli deneysel çalışmaların 
yerine sayısal yöntemler tercih edilmektedir. Sayısal çözüm modellerinin temelleri 1960’lı yıllarda 
atılmakla birlikte, bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler sayesinde en gelişmiş modellerin kullanımı 
günümüzde oldukça ucuz ve yaygın hale gelmiştir [7].  
 
Duman hareketlerinin incelenmesinde kullanılan sayısal yöntemler, bölge ve alan modelleri şeklinde 
ikiye ayrılmaktadır. Bölge modellerinde genellikle hacım, alt ve üst tabakalardan oluşan iki bölgeye 
ayrılmaktadır. Üst bölge sıcak gazların bulunduğu duman tabakasından, alt bölge ise alev ve buradan 
emilimle üst tabakaya katılan taze havadan oluşmaktadır. Her iki bölgedeki özelikler bölge boyunca 
düzgün dağılım göstermekte ve bölgeler birbirlerinden keskin bir sınırla ayrılmaktadır.  
 
Alan modelleri, daha büyük bilgisayar kapasiteleri ve daha teknik kullanıcılar gerektirmektedir. 
Bununla birlikte bölge modellerindeki sınırlamalarla başa çıkabilmekte ve model deneyi sonuçlarına 
uygun ve bunları tamamlayıcı bilgiler sağlamaktadır. Bölge modellerinde olduğu gibi, alan 
modellerinde de temel korunum denklemleri çözülmektedir. Ancak alan modellerinde hacım çok 
sayıda hücreye bölünerek, hücreler arasındaki ısı ve kütle geçişi denklemleri çözülmektedir. Alan 
modellerinde hücre sayısının artırılmasıyla, bölge modellerindeki pratik mühendislik denklemlerinin 
kullanımı önlenmiş olur. Çok küçük hücrelerle olay daha detaylı ele alınarak, bölge modelleri ve cebrik 
denklemlerle hesaba katılamayan karmaşık hacımlar ve hava hareketleri incelenebilmektedir. 
 
 
3.1. Malzeme ve Yöntem  
 
Bu çalışmada kullanılan sayısal yöntemin prensibi, alan modellerinde olduğu gibi, olaya hakim olan 
diferansiyel denklemlerin ayrıklaştırılarak iterasyonla çözülmesi esasına dayanmaktadır. Bunun için 
sonlu hacımlar ayrıklaştırma yöntemine göre çözüm yapan FLUENT yazılımı kullanılmıştır. Fluent, 
genel ısı-akış problemlerinin çözümünde kullanılan bir CFD (Computational Fluid Dynamics) analiz 
programıdır. Kontrol hacmının çizilmesi ve hücrelere bölünmesi (meshing), bir 3 boyutlu çizim 
programı olan GAMBIT yazılımı ile yapılmaktadır.  
 
Çözümlerde kullanılan bilgisayar, 2.1 GHz hızlı P4 işlemci ve 512 MB RAM gibi özelliklere sahip olup, 
her yangın senaryosu için yaklaşık bir günde çözüm elde edilebilmektedir. 
 
Toplam beş adet süreklilik, momentum, enerji denklemlerinin yanı sıra, dumanın kütlesel yüzdesi için 
bir, k-ε türbülans modeli için iki ve P1 ışınım modeli için bir ilave transport denklemi olmak üzere, 
toplam dokuz adet diferansiyel denklem çözülmektedir. 800,000 civarındaki hücrenin her birinde 
ayrıklaştırılarak lineerleştirilen bu denklemler büyük bir denklem seti oluşturmaktadır. Ayrıklaştırma 
işlemi, birinci derece hassasiyetle (first order upwind scheme) gerçekleştirilmektedir. Sayısal 
çözümlerde, ayrık çözüm algoritması (segregated solver) kullanılmaktadır. Sırasıyla, önce momentum 
denklemleri, sonra basınç düzeltme denklemi son olarak da enerji denklemi ve diğer transport 
denklemleri çözülmektedir. Ayrıklaştırılmış denklemlerin oluşturulmasında da kapalı çözüm yöntemi 
(implicit scheme) tercih edilmektedir.  
 
Akışkan özelliklerinden, sabit basınçtaki özgül ısı (cp) ve ısı iletim katsayısının (k), sıcaklıkla değişimi, 
ikinci dereceden birer polinomla göz önüne alınmaktadır.  
 
 
3.2. Kabuller ve Sınır Şartları  
 
Bu çalışmada örnek bir yapıda gerçekleşen çeşitli yangın senaryoları sayısal olarak incelenmiştir. 
Örnek olarak ele alınan kontrol hacmı, Şekil 3’te gösterilmektedir. Geniş hacımları temsil eden bu 
örnek yapının, atrium, depo ya da sergi salonu gibi çeşitli kullanım amaçlarına hizmet edebileceği 
düşünülmektedir. Bina kullanım amacının değişmesi, bu çalışmada değişken olarak ele alınan, yangın 
büyüklüğü parametresini değiştirmektedir. Bunun yanı sıra, yangın yükünü de etkilemekte ve yanıcı 
madde miktarını, bir anlamda yangının ne kadar sürebileceğini belirlemektedir. Buna göre hacmın 
depo olarak kullanılması halinde, tasarım yangın büyüklüğü daha büyük alınmakta, bir alış-veriş 
merkezi için ise daha küçük tasarım yangınları söz konusu olmaktadır. 
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Şekil 3. Örnek olarak ele alınan kontrol hacmı 

 
Kontrol hacmının boyutları 40 m x 24 m x 10 m , taban alanı 960 m2 ve hacmı 9600 m3 olmaktadır. 40 
m genişliğindeki duvarların orta alt konumlarında 2 m x 2 m  boyutlarında karşılıklı birer kapı 
bulunmaktadır. Kapılardan en az biri açık olacak şekilde yangın senaryoları kurgulanmıştır.  
 
Tavanın merkezinde, boyutları değişken olarak alınan kare şeklinde bir doğal havalandırma açıklığı 
bulunmaktadır. Normal şartlarda kapalı konumda olan bu açıklık, yangın sırasında elle ya da otomatik 
olarak açık konuma getirilmektedir. Yeterli duman tahliyesinin sağlanabilmesi için gerekli minimum 
açıklık alanının belirlenmesi, sistemin ilk yatırım maliyetini düşürmek açısından önemlidir. Bu 
çalışmada çeşitli açıklık alanları için, tahliye edilen duman miktarının tasarım koşulları açısından 
yeterliliği, parametrik olarak incelenmiştir.  
 
Bu çalışmada yanma ve kimyasal reaksiyonlar inceleme dışında tutularak, zeminin ortasındaki bir 
açıklıktan duman girişi olduğu kabul edilmektedir. Zeminin ortasındaki bu açıklığın büyüklüğü, yaklaşık 
olarak bir araç yangınında görülen yangın alanına karşılık gelecek şekilde seçilmektedir. Buna göre 
3mx3m ’lik kare şeklindeki bir açıklıktan, belirli bir hız ve sıcaklıkta duman girişi olmakta ve çevreden 
emilimle alev bölgesine katılan hava ile birlikte duman miktarı belirlenmektedir. Dolayısıyla yanma 
olayı, temiz hava ile dumanın karışımı problemine dönüştürülerek modellenmektedir [8, 9].  
 
Yapı elemanlarının termofiziksel özelikleri Tablo 1’de verilmektedir. Buna göre toprağa komşu 
döşemenin dışındaki tüm duvarlar ve çatının 19 cm kalınlığındaki tek bir yapı bileşeninden oluştuğu 
kabul edilmiştir. Duman girişi dışındaki açıklıklardaki sınır şartları ise denklem 2 kullanılarak 
hesaplanan basınç profiline uygun olarak girilmektedir.  
 
Tablo 1. Yapı elemanlarının termofiziksel özelikleri 
 

Yoğunluk, ρ Özgül ısı, cp 
Isı iletim 

katsayısı, k 
Işınım yayma 
katsayısı, ε  

kg/m3 kJ/kgK W/mK - 

Duvar 1500 850 1.2 0.7 
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4. SONUÇLAR ve TARTIŞMA  
 
4.1. Deneysel Sonuçlarla Karşılaştırma  
 
Sayısal çözümler sonucunda; duman tabakası kalınlığı, ortam sıcaklığı ve ışınımla ısı akısı gibi 
değerler kontrol edilerek, her bir yangın senaryosu için doğal havalandırma açıklığı alanının yeterliliği 
kontrol edilmektedir. Bu kontrol hem nicel, hem de nitel gözlemlerle yapılmaktadır. Nitel gözlem, belirli 
düşey kesitlerde dumanın kütlesel yüzdesinin dağılımı için eş yükseklik eğrilerinin incelenmesiyle 
yapılmıştır. Sayısal değerlerin incelendiği nicel gözlemlerde ise, yerden 2.1 m yükseklikteki yatay 
kesitteki (z=2.1 m kesiti); sıcaklık ve ışınım ısı akısı değerleriyle, tavandaki açıklıktan tahliye edilen 
duman miktarı kullanılmıştır. z=2.1 m kesitindeki sıcaklık ve ışınım ısı akısı değerlerinin tehlike 
sınırlarının altında kalmasına dikkat edilmiştir. Bunun yanında yeterince duman tahliye edildiğini 
kontrol etmek için, doğal havalandırma açıklığından geçen kütle debisi değeri, denklem (1)’den 
hesaplanan üretilen duman miktarı değeri ile karşılaştırılmıştır. NFPA 92B’de, her yönden hava emilimi 
gerçekleşebilen yangınlarda üretilen duman miktarını hesaplamak için verilen bu denklem deneysel 
sonuçlardan elde edilen ampirik bağıntılara dayanmaktadır.  
 

 
Şekil 4. 6 MW yangın büyüklüğü, tavanda 2x2 m2 açıklık ve bir açık kapı 

halinde dumanın kütlesel yüzdesinin dağılımı 
 
Örnek bir hata hesabı için Şekil 4’te, hacmın y=20 m düzlemiyle ortadan ikiye ayrıldığı bir kesitinde 
görülen eş yükseklik bölgeleri incelendiğinde, duman tabakasının, 2-3 m arasında bir yüksekliğe kadar 
derinleştiği gözlenmiştir. Tavandaki doğal havalandırma açıklığından 20.26 kg/s kütle çıkışı olduğu 
tespit edilmiştir. Üretilen duman miktarına eşit alınan bu debi değeri, denklem (1)’de 3.09 m temiz alt 
bölge yüksekliğine karşılık gelmektedir. Bu durumda Şekil 4’ten elde edilen ve denklem (1)’den 
hesaplanan değerler arasında en fazla % 35 hata oluştuğu görülmektedir. Bu hatanın, güvenlik 
tarafında olacak şekilde tasarım hesaplarını değiştireceğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü 
Fluent’ten elde edilen temiz alt bölge yüksekliği değerleri, denklem (1)’dekilerden daha küçük 
olmaktadır.  
 
Şekil 4’te dumanın kütlesel yüzdesi için eş yükseklik bölgeleri gösterilen örnek senaryoda, yerden 
2.1m yükseklikte 348 K sıcaklık ve 3624 W/m2 ışınım ısı akısı değerleri elde edilmektedir. Bu yangın 
senaryosunda, sıcaklık açısından tehlike sınırının altında kalındığı halde, ışınım ısı akısı açısından 
tüm parlama oluşma riskini taşımaktadır.  Bu nedenle taban alanının yaklaşık % 0.4’ü kadar doğal 
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havalandırma açıklığı bırakılan bu yangın senaryosunda, tasarım kriterleri açısından havalandırma 
açıklığı alanının yetersiz kaldığı ortaya çıkmaktadır. 
 
 
4.2. Yangın Büyüklüğünün ve Açıklık Alanının Görüş Mesafesine Etkisi 
 
Bu çalışmada tam gelişmiş yangının modellendiği çözümlerde, söndürme ekiplerinin rahat 
çalışabilmeleri için uygun bir ortam olup olmadığı kontrol edilmiştir. Tasarımda, yerden 2.1 m 
yüksekliğindeki yatay z=2.1 m kesitinde, sıcaklık ve ışınım ısı akısı değerlerinin sınır değerleri 
geçmemesi ve görüş mesafesinin yeterli olması kıstas alınmıştır. Küçük, orta ve büyük yangınları 
temsil eden yangın büyüklüğü değerleri için, üçer adet doğal havalandırma açıklığı alanı kullanılarak 
yapılan çözümlerden elde edilen sonuçlar Tablo 2’de verilmektedir.  
 
Tablo 2. Çeşitli yangın senaryoları için sayısal çözüm sonuçları 
 

Temiz Alt Bölge 
Yüksekliği [m] z=2.1 m Açıklık 

Alanı T [K] R 
[W/m2] meg [kg/s]

Fluent NFPA 92B 
Yorum 

4 m2 307 2020 13,04 4,00 4,73 Görüş açık 
9 m2 300 1838 19,05 5,50 6,20 Görüş açık 1 MW 
16 m2 299 1822 19,86 6,00 6,38 Görüş açık 
4 m2 330 2748 16,69 3,50 4,35 R yüksek 
9 m2 322 2465 25,88 4,80 6,16 R sınırın altında2.5 MW 
16 m2 322 2456 26,40 5,40 6,25 R sınırın altında
4 m2 352 3869 20,26 2,40 3,09 R yüksek 
9 m2 348 3624 29,91 3,50 4,83 R yüksek 6 MW 
16 m2 349 3593 33,79 4,50 5,42 R yüksek 

 
Görüldüğü gibi küçük yangınları temsil eden 1 MW yangın büyüklüğü için en küçük açıklık alanı dahi, 
buradaki tasarım kriterleri açısından yeterli olmaktadır. Orta büyüklükteki yangınları temsil eden 2.5 
MW yangın büyüklüğü, genel olarak bir atriumda çıkabilecek en büyük yangına karşılık gelmektedir. 
Burada görüş mesafesi açısından tüm açıklık alanları yeterli olduğu halde, ışınım ısı akısı değerleri 
için sınır değerini aşmakta ya da sınır değerine çok yakın olmaktadır. Daha çok bir depo gibi yangın 
yükünün büyük olduğu yerlerde görülme ihtimali yüksek olan 6 MW’lık bir yangında, ele alınan 
havalandırma açıklığı alanı değerleri görüş açısından yeterli olmaktadır. Ancak ışınım ısı akısı 2.5 
kW/m2’nin oldukça üzerine çıkmakta ve sıcaklık değerleri uzun süre teneffüs edildiğinde bağıl nemin 
de yüksek olmasına bağlı olarak tehlikeli olabilecek seviyelere çıkmaktadır.  
 
 
4.3. Açık Kapı Sayısının Açıklık Alanına Etkisi 
 
Açık kapı sayısının tahliye edilen duman miktarını artıracağı öngörülebilmektedir. Bu durumda tek kapı 
açık olması halindeki en kötü şartlara sahip olan yangın senaryosu ile karşılaştırma yapmak uygun 
olmaktadır. Dolayısıyla 6 MW yangın büyüklüğü ve 4 m2 doğal havalandırma açıklığı alanı için iki kapı 
açık olması hali ele alınmıştır. İki kapının açık olması halinde hacmın simetri düzlemi sayısı ikiye 
çıkmakta ve ¼ hacım için çözüm yapmak mümkün olmaktadır.  
 
Tablo 2’de tek kapı açık olması için verilen değerlerle karşılaştırıldığında, iki kapı açık olması halinde 
z=2.1 m kesitinde ortalama sıcaklık ve ışınım ısı akısı değerlerinin sırasıyla; 300 K ve 2750 W/m2’ye 
düştüğü ayrıca temiz alt bölge yüksekliğinin yaklaşık 3.8 m’ye yükseldiği  ortaya çıkmıştır.  
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4.4. En Kritik Yangın Senaryosunda Güvenli Kaçış Süresinin Yeterliliği 
 
Atrium gibi kalabalık yerlerde duman kontrol sisteminin, insanların güvenli bir şekilde tahliye 
edilebileceği süre boyunca, sıcaklık, ışınım ısı akısı ve temiz alt bölge yüksekliği açısından güvenli 
şartları sağlaması gerekmektedir. Bir atriumda çıkabilecek yangın büyüklüğü 1 MW alınabildiği halde, 
bu çalışmada ele alınan doğal havalandırma açıklığı alanları için, bu büyüklükteki bir yangınlarda 
yangının hiçbir zaman tehlike arz edecek şartlara erişmediği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, 
muhafazakar bir kabul yaparak 2.5 MW’lık bir yangın büyüklüğü ve sadece 4 m2 doğal havalandırma 
açıklığı alanı alınmıştır. Bu durumda, denklem (3)’te belirtilen tasarım kriterinin sağlanıp sağlanmadığı 
kontrol edilmektedir. Buna göre güvenli kaçış süresinin (ASET), gerekli kaçış süresinden (RSET) 
büyük olması gerekmektedir.  
 
Bu çalışmada RSET değerinin bulunması için; alarm sisteminin faaliyete geçtiği süre ile, insanların 
algılama ve tepki süreleri ve kaçış için gerekli süre değerleri toplanmaktadır. Yangının başlamasından 
itibaren tavan sıcaklığının 330 K değerine ulaşması için geçen süre, alarm sisteminin faaliyete 
geçmesi için gereken süre olarak alınmaktadır. Tavan sıcaklığının 330 K’e ulaştığı süre 150 s olarak 
elde edilmektedir. RSET değerini oluşturan diğer süre değerlerinin toplamı, daha büyük bir depo 
hacmı için yapılan detaylı bir çalışmada hesaplanmış, ve bulunan 80 s değeri bu çalışmada 
değiştirilmeden kullanılmıştır, [4]. Sonuç olarak RSET = 150 + 80 =230 s değeri elde edilmektedir.  
 

 
Şekil 5. Zamana bağlı yangın senaryosunda 250 s sonunda, y=20 m kesitindeki 

dumanın kütlesel yüzdesinin dağılımı 
 
Şekil 5’te, zamana bağlı çözümdeki yangın senaryosu için, 250 saniye sonunda, y=20 m kesitinde, 
dumanın kütlesel yüzdesinin dağılımı verilmektedir. Beklendiği üzere temiz alt bölge yüksekliğinin 
görüş açısından yeterli olduğu görülmektedir. Bu anda z= 2.1 m kesitindeki ortalama sıcaklık ve ışınım 
ısı akısı değerleri de sırasıyla; 293 K ve 1708.071 W/m2K şeklinde elde edilmektedir. Dolayısıyla bu 
yangın senaryosunda güvenli kaçış süresi açısından, doğal havalandırma açıklığı alanının yeterli 
olduğu ortaya çıkmaktadır.  
 
Ele alınan yangın senaryolarında yangın büyüklüğü ve havalandırma açıklığı gibi önemli parametreler 
incelenmekle birlikte, mimari yapı ile ilgili bazı önemli parametreler sabit alınmıştır. Örneğin, bina 
yüksekliği ve taban alanı açısından, nispeten küçük bir geniş hacım için çözümleme yapılmıştır. Bu 
gibi değişkenlerin etkisinin incelendiği yeni çalışmaların yararlı olacağı düşünülmektedir.  
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YERALTI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNDE  
ACİL DURUM HAVALANDIRMASI 

 
 
O. Cahit ERALP 
Eren MUSLUOĞLU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yeraltı tünellerinde yangın simülasyonu yapmak amacıyla, O.D.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü 
Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarında  “Fire Simulation Program” adında bir bilgisayar programı 
geliştirilmiştir. 
 
Geliştirilen bilgisayar programı ile, üç tip yangın senaryosu için; yolcu vagonunda çıkan yangın, aracın 
altında çıkan yangın, ve sürücü kabininde çıkan yangın durumlarında; açığa çıkan ısıl güç değeri ve 
yangın evrelerinin süreleri hesaplanabilmektedir. Farklı durumlar için kritik hız ve yangın bölgesi sıcak 
hava sıcaklığı değerleri, Subway Environment Simulation (SES) bilgisayar programı kritik hız 
denklemleri kullanılarak geliştirilmiş olan program içinde hesaplanabilmektedir. Tünel içerisindeki 
sıcaklık dağılımı zamana bağlı olarak birçok farklı çalışma için; iki fan/havalandırma bacası olan bir 
tünelde, bir fan/havalandırma bacası olan bir tünelde, havalandırma bacası olmayan bir tünelde, 
ayrıca iki fan/havalandırma bacası olan bir tünel için bu iki baca arasında ek bir fanlı veya fansız 
havalandırma bacasının yerleştirilmiş olduğu tünellerde, gözlemlenebilmektedir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Son yıllarda kentsel nüfusun hızla artmasıyla birlikte yeraltı toplu taşıma sistemlerine olan ilgi de 
çoğalmıştır. Toplu taşıma sistemlerinin yoğun olarak kullanılması bu sistemlerde gerekli yolcu konforu 
ve güvenliğine verilmesi gereken önemi arttırmıştır. Güvenlik tedbiri alınması gerekli konulardan biri 
trenlerde olası yangınlardır. Özellikle trenin tünel içinde hareketsiz kalarak yanması durumunda 
yolcuların, treni en kısa zamanda tahliye ederek güvenli bir bölgeye ulaşmaları gerekir. Bu durum “Acil 
Durum” olarak tanımlanmaktadır. Bir acil durumda, yeraltı toplu taşıma sistemlerine bağlı olan istasyon 
ve tünellerdeki acil durum fanları devreye girerek hem dumanın tahliyesini ve tünelin soğutulmasını, 
hem de dumanı yolcu tahliye yönünden aksi yöne iterek yolculara güvenli bir kaçış yolunu 
sağlamalıdır. Başka bir deyişle yeraltı toplu taşıma sistemlerinde yer alan acil durum havalandırma 
sistemleri, bir yangın durumunda tünel içerisine yayılan sıcak ve zehirli gazları bir yönde süpürerek, 
diğer yönde yolcuların tahliyesi için gerekli olan güvenli kaçış yolunu sağlamalıdır.  Buna göre 
havalandırma sistemlerinde kullanılması öngörülen fanların kapasiteleri de, tünel içerisinde tavsiye 
edilen hava hızlarını sağlayacak bir biçimde seçilmelidir. 
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Şekil 1. Tünel Acil Durum Havalandırma Sistemi Çalışma Prensibi 

 
Kapalı bir mekanda meydana gelen bir yangın incelendiğinde, yangının başlamasından tamamen 
sönmesine kadar 3 temel evrenin; gelişmekte olan yangın, tam gelişmiş yangın, ve sönmekte olan 
yangın evrelerinin, oluştuğu gözlenmektedir. Bu evrelerin süreleri ve bu evrelerde açığa çıkması 
beklenen ısıl güç değerleri, tünel içerisinde yanmakta olan bir treni tahliye edecek olan yolcuların 
güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. 

  
Bu bilgiler ışığında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Akışkanlar Mekaniği 
Laboratuvarında, “Fire Simulation Program” adında bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Bu program 
ile gözlenmesi beklenen yangın evrelerinin süreleri ve bu evrelerde açığa çıkan ısıl güçler ile bir 
yangın sırasında tünel içerisinde gerekli olan en düşük hava hızı kriteri belirlenebilmekte, ve tünel 
içerisindeki bir yangın durumunda acil durum havalandırma fanlarının belirlenen hava hızı kriterini 
sağlayabilmede yeterliliği saptanabilmekte, ayrıca tünel içerisindeki sıcaklık dağılımı da 
belirlenebilmektedir.   
 
 
 
 
2. YANGININ EVRELERİ 
 
Giriş kısmında belirtildiği gibi bir yangın olayı 3 temel evreye ayrılabilir. Bu evreler gelişmekte olan 
yangın, tam gelişmiş yangın ve sönmekte olan yangın olarak tanımlanabilir. Düzenli bir yangın 
durumunda bu 3 evrenin de gözlemlenmesi muhtemeldir, ve bu evrelerde yangının davranış biçimi 
değiştiğinden her bir evre ayrı ayrı incelenmelidir. 
 
 
2.1 Gelişmekte olan yangın evresi 
 
Bu evre yangının başladığı andan itibaren yangının tam gelişmiş bir yangın olarak kabul edildiği 
evreye kadar geçen süreç olarak tanımlanır. Gelişmekte olan bir yangın çok hızlı veya yavaş bir 
şekilde gelişebilir. Gelişme faktörünü etkileyen en önemli özellikler arasında yangının başlayış biçimi, 
yanan malzemelerin yanıcı özellikleri, ortamdaki oksijenin miktarı, ve yanan bölgenin çevresiyle olan 
ilişkisi sıralanabilir. Yangının hızlı veya yavaş geliştiğini belirlemekte çevreye yaydığı enerji, yani ısıl 
güç değeri büyük önem taşır.  
 
Gelişmekte olan bir yangının matematiksel olarak modellenmesi t-kare yöntemiyle belirlenebilmektedir 
[1]. Bu yöntemde açığa çıkan ısıl güç, yangının gelişme faktörü ile geçen zamanın karesinin 
çarpılması ile bulunur: 

2tQ ⋅= α&  

Bu denklemde α yangının gelişme faktörünü, t ise yangının başladığı andan itibaren geçen zamanı 
belirtmektedir.  
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NFPA 204M’de gelişme faktörü 0.19 kW/s2 olan bir yangın çok hızlı, 0.047 kW/s2 olan bir yangın hızlı, 
0.012 kW/s2 olan bir yangın orta seviyede, 0.003 kW/s2 olan bir yangın ise yavaş gelişmekte olan 
yangın olarak sınıflandırılmaktadır [2]. Mott MacDonald Ankara Metrosu için hazırladığı raporda, metro 
trenleri için yangın gelişme faktörünü 1 W/s2 olarak kullanmıştır [3]. 
 
Gelişmekte olan yangın evresinden sonra tam gelişmiş olan yangın evresinde geçişte parlama evresi 
gözlemlenmektedir. Bu evrede açığa çıkan ısıl güç değeri yanan bölgenin yüzey kesit alanı, 
havalandırma açıklıkları gibi yüzeysel özellikleri ile iletkenlik katsayısına bağlıdır. 
 
 
2.2 Tam gelişmiş yangın evresi 
 
Tam gelişmiş yangın evresi parlama evresini takiben, ortamdaki yanıcı tüm maddelerin yangına 
karıştığına inanılan evredir. Bu evrede genellikle ortamdaki oksijen miktarı azdır, ve bu evrenin 
uzunluğu yangına karışan maddelerin sahip olduğu enerjilere bağlı olarak belirlenir. Bu evrede açığa 
çıkan ısıl güç, tüm yangın  boyunca en yüksek değerine ulaşır, ve bu evre sonuna kadar sabit olarak o 
değerde kaldığı kabul edilir. 
 
 
2.3 Sönmekte olan yangın evresi 
 
Bu evrede yangın ortamındaki yanıcı maddelerin tamamının yandığı ve açığa çıkan ısıl gücün azaldığı 
kabul edilir. Bu evrenin başlangıcı, sıcaklığın yangın olayı boyunca yangın bölgesinde hissedilen en 
yüksek sıcaklığın yüzde 80’ine düştüğü an olarak alınır. Yangının sönme evresi boyunca açığa çıkan 
ısıl güç ile zaman arasında üstel bir ilişki vardır. Yangının tamamen söndüğü an ise yangın olayı 
boyunca açığa çıkan en yüksek ısıl gücün, yüzde 0.5’i değerine düştüğü an olarak belirlenmektedir. 

 
Yangın evreleri bir bütün olarak incelendiğinde Şekil 2 elde edilmektedir. 
 
 
2.4 “Fire Simulation Program” ile yangın evrelerinin incelenmesi 
 
“Fire Simulation Program” ile bir metro treninde oluşabilecek 3 ayrı yangın tipi incelenebilmektedir 
bunlar; yolcu vagonunda, vagonun altında, ve sürücü kabininde olmak üzere sıralanabilir. Bu 3 farklı 
yangın tipi için de aynı yangın gelişme faktörü kullanıldığında, vagonun altında çıkan yangın, açığa 
çıkan ısıl güç ve yangın süresi bakımından en kritik olanıdır. “Fire Simulation Program” ile tipik bir 
metro treni yangın durumu için yapılan çalışmalar sonucunda Tablo 1’deki değerler elde edilmiştir. 
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tFO  : Parlama evresine kadar geçen süre 
tFD  : Tam gelişmiş yangın evresine ulaşıncaya kadar geçen süre 
tFC  : Tam gelişmiş yangın evresinin süresi  
tsönme  : Tam gelişmiş yangın evresinden yangının sönmesine kadar geçen süre 
QFO  : Parlama evresinin başlama anında açığa çıkan ısıl güç 
QFD  : Tam gelişmiş yangın evresinde açığa çıkan ısıl güç 

 
Şekil 2. Isıl gücün zamanla değişimi ve yangın evreleri [1] 

 
Tablo 1. Yangın Tiplerinin Karşılaştırılması (Gelişme faktörü = 1 W/s2) 

      

 
 

Yolcu vagonunda  

çıkan yangın 

Vagonun altında 

çıkan yangın 

Sürücü kabininde 

çıkan yangın 

 

 QFO 2.28 MW 5.79 MW 0.38 MW  

 QFD 9.16 MW 12.33 MW 1.11 MW  

 tFO 25 dak 40 dak 10 dak  

 tFD 50 dak 58 dak 17 dak  

 tFC 42 dak 48 dak 14 dak  

 tsönme 133 dak 155 dak 46 dak  

 ttoplam 226 dak 262 dak 78 dak  
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3. HAVA HIZI KRİTERLERİ 
 
Yeraltı toplu taşıma sistemlerinde, olası bir yangın durumunda tünel içerisinde olması gereken hava 
hızı değerleri, NFPA (National Fire Protection Association) 130 kurallarına bağlı olarak belirlenir. 
NFPA-130 kurallarına göre olası bir yangın durumunda tünel içerisinde olması beklenen en düşük 
hava hızı değeri 2.5 m/s’dir. Bu değer yapılan çalışmalar ışığında, insanların hava akımını 
hissedebileceği en düşük hava hızı olarak belirlenmesi sonucunda elde edilmiştir. Ayrıca insanların, 
hızı en fazla 11 m/s olan hava akımına karşı yürüyebilecek olmalarından dolayı, acil bir durumda tünel 
içerisinde olması gereken en yüksek hava hızı değeri 11 m/s olarak tayin edilmiştir.  
 
Tünel acil durum havalandırma sistemlerinde göz önünde bulundurulması gereken bir diğer etken ise 
“Kritik Hız”dır. Tünel içerisinde hareketsiz kalmış, yanmakta olan bir trenden sıcak ve zehirli gazlar tüm 
tünele yayılacak şekilde açığa çıkmaktadır. Eğer tünel acil durum havalandırması bu sıcak ve zehirli 
gazları, tünel içerisinde bir yöne doğru yönlendirmede yeterli olamazsa bu gazlar tüm tüneli sararak 
yolcuların güvenliği tehdit edebilmektedir. Kritik hız, trenden yayılmakta olan sıcak ve zehirli gazları, 
tünel içerisinde bir yöne doğru yönlendirmek için, dolayısıyla diğer yönde yolcular için güvenli bir kaçış 
yolu sağlamak için, gerekli olan en düşük hava hızı değeridir. Kritik hız değeri, yangın yükü, ortam 
sıcaklığı, tünel kesit alanı, tünel eğimi, tünel yüksekliği gibi birçok parametreye bağlıdır. Kritik hız 
değeri, kritik hız ve yangın bölgesi sıcak hava sıcaklığı denklemlerinin iteratif bir biçimde çözülmesi 
sonucunda elde edilir: 

3/1

1 
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Bu denklemlerde; Vc kritik hızı (m/s), Q yangın yükünü (W), Tf yangın bölgesi sıcak hava sıcaklığını 
(K), T ortam sıcaklığını (K), A tünel kesit alanını (m2), ρ havanın yoğunluğunu (kg/m3), cp sabit basınçlı 
havanın özgül ısı katsayısını (J/kg.K), H tünel yüksekliğini (m) göstermektedir. K1 birimsiz sabit = 0.61, 
Kg ise eğim düzeltme katsayısını göstermektedir. “gr” yüzde cinsinden tünelin eğimi olduğunda Kg 
denklemden elde edilmektedir.  
 
Kg değerinin kullanılması ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken nokta, eğer tünel içerisinde yangın 
olan bölgede havalandırma yönü yokuş yukarı veya düz ise Kg değeri 1 olarak alınır, eğer 
havalandırma yönü yokuş aşağı ise Kg için verilen denklem kullanılarak değer birden büyük bulunur. 
Bunun gerekçesi, sıcak gazların tünelin tavanına doğru yükselecek olması, hatta eğimli olan tünellerde 
daha fazla yükselecek şekilde eğimi kullanarak yayılmasıdır. Dolayısıyla yokuş aşağı yapılacak olan 
havalandırma durumunda, yükselen sıcak gazları da yokuş aşağı süpürmek için daha yüksek 
havalandırma hızına ihtiyaç duyulmaktadır, bu da kritik hız için daha yüksek bir değer hesaplanmasını 
açıklamaktadır. 

 
Kritik hız değeri, 2 farklı kesit alana baz alınarak hesaplanabilir. Bunlardan ilki tünelin boş kesit alanına 
göre, ikincisi ise tünelin kesitinde trenin de var olduğu düşünülerek, tünel kesit alanından tren kesit 
alanının çıkarılması ile elde edilen net alan baz alınarak hesaplama yapılmasıdır.  

 
“Fire Simulation Program” ile farklı tünel kesit alanlarında, tünel eğimlerinde, yangın yüklerinde ve 
ortam sıcaklıklarında 2 farklı kesit alanı baz alınarak da birçok kritik hız değeri hesaplanabilmektedir. 
Yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki genel sonuçlar elde edilmiştir. 
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• 2 farklı uygulamada ortam sıcaklığı aynı kabul edilirse, yangın yükü daha fazla olan 
uygulamada, kritik hız değeri diğer uygulamaya göre daha yüksek çıkmaktadır. Özetle 
daha yüksek yangın yükü değeri için, daha yüksek kritik hız değeri hesaplanmaktadır. 

• 2 farklı uygulama için yangın yükü değerleri sabit kabul edilirse, ortam sıcaklığı daha 
yüksek seçilen uygulamada kritik hız değeri, diğer uygulamaya göre çok az farkla daha 
düşük çıkmaktadır. Fakat yangın bölgesinde sıcak hava sıcaklığında bir artış olduğundan, 
genellikle kritik olan durumun yüksek ortam sıcaklığı olan uygulama olduğu ortaya 
çıkmaktadır. 

• Yokuş aşağı yapılan havalandırma ile düz seviyede veya yokuş yukarı yapılan 
havalandırma durumları karşılaştırıldığında, daha önceden belirtildiği gibi, yokuş aşağı 
yapılacak olan havalandırma durumunda kritik hız değeri daha yüksek çıkmaktadır. 

• 2 farklı uygulamada baz alınan kesit alanları farklı olarak düşünüldüğünde, net alan ile 
yapılan hesaplamalarda, tünelin kesit alanının tamamının alındığı çalışmaya göre daha 
yüksek kritik hız değerleri elde edilmektedir. 

 
Bu bilgiler ışığında, tünel acil durum havalandırma sistemi, hareketsiz yanmakta olan trenin yer aldığı 
tünel için gerekli olan en düşük hava hızı kriterini; 2.5 m/s veya daha büyükse kritik hız olarak 
sağlamak zorundadır. 
 
 
 
 
4. ACİL DURUM HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN YETERLİLİĞİ VE TÜNEL İÇERİSİNDE SICAKLIK 
DAĞILIMI 
 
“Fire Simulation Program”, havalandırma bacalarının tünel üzerindeki yerleri ve bacaların geometrik 
detayları ile tünel yapısı belirlenmiş olan sistemler için karar verilen acil durum fanlarının 
kapasitelerinin, sistem için yeterli olup olamayacağına karar vermek için kullanılabilir. Program 
içerisinde, havalandırma bacası boyunca oluşan kayıplar ile tünel içerisinde pürüzlülüklerden dolayı 
olan kayıplar, tünelin istasyona bağlanması veya atmosfere açılmasından doğan kayıplar hesaba 
katılmakta, beraberce çözülerek, acil durum fanlarının debisi ve basma yüksekliği 
hesaplanabilmektedir. Dolayısıyla, tünel içerisinde yangın bölgesinde hesaplanan havalandırma hızı 
ile gerekli olan en düşük hava hızı karşılaştırılarak, acil durum havalandırma fanlarının yeterliliği 
konusunda bir karar verilebilir. 
 
“Fire Simulation Program” ile ayrıca tünel içerisinde bir yangın durumunda oluşan sıcaklık dağılımı da 
gösterilebilmektedir. Metro tüneli için hidrolik çap hesaplanarak, tünel modeli silindirik bir tüp olarak 
düşünülmektedir. Tünel içinden duvarlara ve oradan da toprağa ısı geçişi ile ilgili iletim ve taşınım 
(konveksiyon) denklemleri tünelin parçaları içerisinde enerji denklemi kullanılarak yazılmaktadır. Her 
bir zaman dilimi için sıcaklık değerlerini güncelleyerek ve her yeni hesaplama değeri için bir önceki 
zaman diliminden alınan değerleri kullanarak dolaylı yoldan zamana bağlı olan bir çözüm elde 
edilmektedir. 
 
Tünel içerisindeki sıcaklık dağılımı fanlı veya fansız havalandırma bacasına sahip olan birçok farklı 
tünel yapısı için incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, tünel içerisinde belli noktalarda elde 
edilen sıcaklığın zamana bağlı grafiği ideal duruma oldukça benzemektedir (Şekil – 3). 
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Sıcaklığın zamana bağlı grafiği 
Durum çalışması - 1
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Şekil 3. Sıcaklığın zamana bağlı grafiği – Durum çalışması – 1 [4] 
 
Tünel içerisinde elde edilen sıcaklık dağılımları grafiklerinden iki tanesi örnek olarak Şekil 4 ve 5’te 
gösterilmektedir. Şekil 4’te sol tarafta basma yönünde, sağ tarafta ise emme yönünde çalışmakta olan 
fanlı havalandırma bacalarının yer aldığı bir tünel sistemi, Şekil 5’te ise tünelin ortasında fansız bir 
havalandırma bacası kullanılma durumunda oluşabilecek sıcaklık dağılımını gösteren bir sistemin 
şekillleri gösterilmektedir. 
 

 

Simülasyonda 

100. dakika 

Sıcaklık 

Aralığı (K)    

 
Şekil 4. Durum çalışması – 1 için 100. dakikada sıcaklık dağılımı [4] 

 

 
Şekil 5. Basma fanlı, fansız, emme fanlı havalandırma bacaları ile çalışılan bir sistem 
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SONUÇ 
 
Fire Simulation Program kullanılarak yeraltı toplu taşıma tünellerinde çıkabilecek bir yangın 
durumunda; 

• Yangının çıkış noktasına ve yerine bağlı olarak yangın evrelerinin süreleri ve açığa 
çıkması beklenen ısıl güçler hesaplanabilmektedir; 

• Kritik hız değeri hesaplanarak gerekli olan en düşük hava hızı kriteri belirlenebilmektedir; 
• Hava hızı kriterine bağlı olarak havalandırma ve tünel sistemi için acil durum fan 

sisteminin yeterliliğine karar verilebilmekte, ve tünel içerisinde sıcaklık dağılımı 
bulunabilmektedir; 

• Tünel içerisinde bulunan sıcaklık dağılımına bağlı olarak insanların güvenliği (kaçış yolu 
boyunca en yüksek sıcaklığın 60°C olması gerekliliği–NFPA130) ve fanların dayanıklılığı 
(1 saat boyunca 250°C’ye dayanıklı olması) konusunda karar verilebilmektedir. 
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ISITMA SEKTÖRÜNDE YENİ TEKNOLOJİLER VE GELECEK 
 
 
Rüknettin KÜÇÜKÇALI 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Özelde ısıtma sektöründe, genelde enerji sektöründe geleceği belirleyen iki temel kısıt söz konusudur. 
Bunlardan birincisi klasik enerji kaynağı olan fosil yakıtların tükenmekte oluşu, diğeriyse yanma 
sonucu oluşan ürünlerin doğayı tüketmekte oluşudur. Bu iki ana kısıt kendini somut olarak enerji 
maliyeti ve CO2 emisyonu sınırlamaları olarak göstermektedir. Isıtma sektörünün gelişmesi ve 
yönelimini de enerji maliyetleri ve CO2 sınırlamaları belirleyecektir. 
 
Mevcut ve gelişmekte olan teknolojileri, esas olarak fosil yakıt tüketen teknolojiler ve yenilenebilir 
enerji teknolojileri şeklinde sınıflamak mümkündür. Fosil yakıt yakan teknolojilerde ana yönelim 
verimin artırılmasıdır. Mevcut en etkin teknoloji yoğuşmalı kazan teknolojisidir. Yakın gelecekte bu 
alanda küçük ölçekli kojenerasyon teknolojisi pazara girmektedir. Yaygınlaşma eğiliminde olan diğer 
teknoloji grubu ise kısmen yenilenebilir teknolojilerdir. Bunlar içinde ısı pompaları önemli bir yer 
tutmaktadır. Üzerinde yoğun çalışılan bu gruptaki bir diğer önemli teknoloji ise yakıt pilleridir. Orta 
vadede yakıt pilleri ısıtma ve birlikte elektrik üretiminde önemli bir paya sahip olacaktır. Isıtma 
sektöründe yenilenebilir teknoloji olarak güneş enerjisi öncelikli bir yere sahiptir. Güneş enerjisi 
kullanma suyu ve bina ısıtmasında kullanılabildiği gibi fotovoltaikler yoluyla binalarda elektrik enerjisi 
üretiminde de kullanılacaktır.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bugün için ısıtma sektöründeki gelişmeleri yönlendiren iki ana etken ileri sürülebilir. Bunlar enerji 
maliyetleri ve çevrenin korunmasıdır. Klasik enerji kaynağı olan fosil yakıtlar tükenmektedir. Bu 
nedenle fiyatları sürekli bir biçimde artmaktadır.  Bir dönem varili 9 $ olan petrol fiyatları bugün 28 $ 
mertebelerindedir. Bu fiyatın 30 $ mertebelerine kadar çıktığı dönemler olmuştur. Diğer yakıt 
fiyatlarının da petrole bağlı olarak tırmandığını düşündüğümüzde, enerji maliyetlerinin sistemlerin en 
önemli özelliği haline geldiğini söylemek mümkündür. Tablo 1’de konutlarda ve sanayide yakıt 
fiyatlarının son yıllardaki değişimi verilmiştir. Örneğin LPG 1999-2000 arası yıllık artış oranı %100 ve 
1999-2003 arası 4 yıllık artış oranı %900 mertebesindedir. 
 
Tablo 1. Konutlarda yakıt fiyatları değişimi 
 
Yakıt fiyatları 
döviz kurları 

01.01.1999 11.09.2000 30.07.2003 Artış yüzdesi 
1999-2000 

Artış 
yüzdesi 
1999-
2003 

Dolar 315.000 TL 670.000 TL 1.439.200 TL %113 %357 
Doğal Gaz 68.040 TL/m3 145.800 TL/m3 370.148 TL/m3 %114 %361 
Fuel Oil (No.4) 80.600 TL/kg 221.350 TL/kg 848.000 TL/kg %175 %792 
Motorin 176.200 TL/kg 517.621 TL/kg 1.645.553 TL/kg %194 %691 
LPG (Dökme) 138.000 TL/kg 277.000 TL/kg 1.605.000 TL/kg %101  %886 
Elektrik 26.290 TL/kWh 56.425 TL/kWh 158.344TL/kWh %115 %386 
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Bugün yakıt fiyatları ve ilk yatırım maliyetlerine bakıldığında çarpıcı bir tablo ile karşılaşılmaktadır. 
Buna göre, binaların bir mevsim yakıt harcaması, kazan bedelinin 2 ile10 katı olmaktadır. Bu durumda 
geçmişte pahalı olarak değerlendirilen yüksek verimli sistemler günümüzde kullanılabilir hale 
gelmişlerdir. Bu, yüksek verimli, daha az yakıt tüketen veya hiç yakıt tüketmeyen sistemlerin 
gelişmesine yol açmıştır. Daha önce üzerinde teorik olarak çalışılan ısıtma sistemleri, bugün ticari 
ürün olarak kullanıma sunulabilmektedir. 
 
Diğer ana etkense yanma sonucu oluşan ürünlerin doğayı tüketmekte oluşudur. Yanma sonucu oluşan 
zehirli ürünler insan sağlığını ve doğayı tehdit ve tahrip ederken, CO2 emisyonu sera etkisiyle 
dünyanın ısıl dengesini bozmaktadır. Bu nedenle SO2, CO, NOx gibi zararlı gaz emisyonlarına ve CO2 
emisyonlarına sınırlamalar getirilmektedir. Özellikle CO2 sınırlamasının ısıtma sektörünün geleceğine 
büyük etkisi olacaktır. Çünkü ne kadar iyi yakılırsa yakılsın, fosil yakıt yanması sonucu CO2 
oluşmaktadır. Birim ısıtma enerjisi için farklı yakıtların CO2 emisyonu farklıdır. Bu emisyonlar Şekil 
1’de gösterilmiştir. Buna göre en düşük emisyonlu yakıt doğal gazdır.  
 
Hiç CO2 emisyonu olmayan yakıt ise, Hidrojen gazı olmaktadır. Ancak Hidrojen gazı ticari olarak 
bugün için yaygın değildir. Ama bu özelliği nedeniyle ticari bir yakıt haline gelebilmesi ve çeşitli 
amaçlarla kullanılabilmesi için üzerinde geniş çaplı araştırmalar yapılmaktadır ve hidrojene geleceğin 
yakıtı olarak bakılmaktadır. 
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Şekil 1. Farklı yakıtlar için özgül CO2 emisyonu (kgCO2/kWh) 

 
CO2 emisyonlarını ortadan kaldırmanın bir yolu da yanma içermeyen güneş, rüzgar, jeotermal gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektir. Her ne kadar bu sistemler konvansiyonel sistemlere göre 
daha büyük yatırım maliyeti gerektirse de yukarıda sözü edilen zorlamalar nedeniyle yenilenebilir 
kaynaklardan yararlanma giderek artmaktadır. Özetle ısıtma sektörünün gelişmesi ve yönelimini yakın 
gelecekte, enerji maliyetleri ve CO2 sınırlamaları belirleyecektir. 
 
 
 
 
2. GELECEĞİN ISITMA SİSTEMLERİ NELER OLACAKTIR? 
 
Geleceğin ısıtma sistemlerinde gelişme iki yönde olmaktadır. Birinci yöndeki gelişmeler sistem 
verimlerinin artırılmasına yöneliktir. Yakın geçmişte ve günümüzde ısıtma sistemlerindeki asıl gelişme 
kazan verimlerinin artırılması yönünde olmuştur. Bu yöndeki gelişmeler yoğuşmalı doğal gaz 
kazanlarının ortaya çıkışıyla en uç noktasına ulaşmıştır. Doğal gaz yakan yoğuşmalı kazanlar ısıtma 
sektöründe en yüksek verimli cihazlar olarak bugün yaygın bir kullanım noktasına ulaşmıştır. Şekil 2 
Almanya pazarında farklı tip kazanların son yıllardaki satış rakamlarındaki gelişmeyi göstermektedir. 
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Bütün diğer tip kazanlar satış olarak gerilerken, yoğuşmalı doğal gaz kazanları hızla artmaktadır. 
Eğilim bu artışın devamı yönündedir. 
 
Aynı şekilde Avrupa pazarında çeşitli ısıtma sistemlerinin satış rakamlarına bakıldığında da aynı eğilim 
görülebilmektedir. Tablo 2’de Avrupa’daki 24 önemli pazarda cihaz satış rakamları verilmiştir. 
Konvansiyonel ürünlerin toplam satış rakamı, hala 5 milyon adet mertebelerindedir. Buna karşılık 
700.000 adet ile yoğuşmalı duvar tipi kazanlar önemli bir yer tutmaktadır. Güneş enerjisi de dikkate 
değer bir gelişme göstermiştir. Diğer sistemler pazara yeni girmektedir. 
 

2000 1990 
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Şekil 2. Almanya pazarında çeşitli tip kazanların satış rakamlarındaki değişim. 

 
Tablo 2. Avrupa pazarında merkezi ısıtma cihazları 2002 yılı satış rakamları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cihaz Tipi Satış Adedi 
1 Kazanlar 7.200.000 
1.1. Yer Tipi Kazanlar 2.100.000 
1.1.1. Sıvı/Gaz Yakıtlı Üflemeli Brülörlü Kazanlar 960.000 
1.1.2. Atmosferik Brülörlü Kazanlar 890.000 
1.1.2.1.Yoğuşmasız 860.000 
1.1.2.2.Yoğuşmalı 30.000 
1.1.3. Katı Yakıt Kazanları 250.000 
1.2. Duvar Tipi Kazanlar 5.100.000 
1.2.1. Yoğuşmalı 875.000 
1.2.2. Yoğuşmasız 4.225.000 
2. Isı Pompaları 60.000 
3. Güneş Kollektörleri 1.150.000 
4. BHKW Kojenerasyon Cihazları 3.000 

Sistem verimlerini artırma yönündeki yeni gelişme alanı elektrik enerjisi ve ısıtma enerjisinin birlikte  
üretilmesidir. Elektrik üretiminde konvansiyonel sistemlerde verim %30-40 arasındadır. Geri kalan 
enerji ısı olarak dışarı atılmaktadır. Dışarı atılan ısının ısıtmada kullanılmasıyla bedava ısıtma yapmak 
mümkündür. Kojenerasyon adı verilen bu sistem endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Kojenerasyonun konutlarda ve ticari yapılarda kullanılması ise ısıtma sistemlerinde yeni bir gelişme 
olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Kojenerasyon alanında yeni bir gelişmeyse yakıt hücreleridir. Yakıt hücrelerinde yakıtın sahip olduğu 
kimyasal enerji doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir. Ayrıca ortaya çıkan atık ısı yine 
ısıtmada kullanılabilmektedir. Yakıt hücrelerindeki doğrudan dönüşüm nedeniyle verimler 
konvansiyonel sistemlere göre çok daha yüksek olabilmektedir. Yakıt hücrelerinde farklı yakıtlar 
kullanılabilmekle birlikte, bugün için en iyi yakıt hidrojen olarak ortaya çıkmaktadır. Hidrojenin 
geleceğin yakıtı olmasında bir önemli neden de yakıt hücreleridir.  
 
Geleceğin ısıtma sistemlerinde diğer bir grup gelişme yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliktir. Isıtma 
açısından en önemli kaynak güneş enerjisidir. Jeotermal yerel bir kaynak olduğundan, üniversal 
uygulamalarda güneş enerjisi öne çıkmaktadır. Güneş enerjisi doğrudan ısıtmada kullanılabileceği 
gibi, elektrik üretiminde de kullanılabilir. Bugün kullanılan ve giderek yaygınlaşan bir teknoloji de ısı 
pompalarıdır. Isı pompalarında elektrik enerjisi tüketilmekle birlikte ısı enerjisi kaynağı toprak, su ve 
hava gibi yenilenebilir kaynaklardır. Bu nedenle ısı pompaları yarı yenilenebilir olarak 
tanımlanmaktadır. Buna göre geleceği ısıtma sistemlerini Şekil 3’de gösterildiği gibi sınıflandırmak 
mümkündür. 
 
 

Yenilenebilir 
teknolojiler 

Isı Isı+güç kısmi total

Geleceğin ısıtma 
teknolojileri

Yüksek verimli 
teknolojiler 

Yenilenebilir 
Teknolojiler

Yüksek verimli 
yoğuşma 

teknolojisi 

Kojenerasyon, 
Yakıt hücreleri Isı pompaları,

Absorpsiyonlu
ısı pompaları

Güneş toplayıcıları,
Güneş pilleri 

 
 

Şekil 3. Geleceğin ısıtma sistemleri 
 
 
 
 
3. YOĞUŞMALI KAZANLAR 
 
Bugün kendinden yoğuşmalı kazanlar ile daha küçük boyutlarda daha yüksek verimler elde 
edilmektedir. Yakıt tüketimi azaltılırken, montaj için daha küçük alanlar yeterli olmaktadır. Yoğuşmalı 
tip kazanlarda  yanma ürünleri içindeki su buharının yoğuşturulmasıyla, buharın yoğuşma enerjisinden 
çok yüksek oranda yararlanmak mümkün olabilmektedir. Yoğuşmalı kazanlarda tasarımın ana gayesi 
yoğuşma yaratmaktır. Fazladan yoğuşma enerjisinin kullanılmasıyla alt ısıl değere göre tanımlanan ısıl 
verim %100 değerinin üzerine çıkabilmektedir. İdeal olarak doğal gazda alt ısıl değere göre 
tanımlanan ısıl verim %111 değerine kadar çıkabilir. Bunun için duman gazı ile temas eden yüzeylerin 
sıcaklıklarının 55ºC altına indirilmesi gerekir. Dönüş suyu sıcaklıkları ne kadar düşük olursa, duman 
aynı oranda soğutulabilir ve yoğuşma aynı oranda yüksek olur. Pratik olarak en düşük dönüş suyu 
sıcaklıklarına döşemeden ısıtma sistemlerinde inilebilmektedir. Bu tip uygulamalarda %109’a varan 
norm kullanma verimlerine ulaşılabilmektedir. 
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Yoğuşmalı kazanlarda yüzeylerde yoğuşan suyun yarattığı korozyon etkisine karşı özel malzeme 
kullanmak gerekmektedir. Genellikle paslanmaz çelik veya benzeri paslanmaz malzeme kullanılır. Bu 
malzeme pahalı olduğundan yoğuşmalı kazanlar diğer kazanlara göre pahalıdır. Ancak aradaki fiyat 
farkını zaman içinde yakıttan olan kazanç ile geri öderler.  
 
Duvar tipi yoğuşmalı kazanlar (Kapasite aralığı 11 kW – 60 kW) 
 
Yoğuşmalı tip kazanların en küçük kapasite aralığında duvar tipi cihazlar bulunmaktadır (Şekil 4). Bu 
cihazlar modülasyonlu kapasite kontrol (havayı ve gazı birlikte oransal olarak ayarlar) imkanına 
sahiptirler. Modülasyonlu brülörler yoğuşmalı kazan teknolojisine en uygun brülör tipleridir. Bu 
durumda verimleri, özellikle düşük yüklerde maksimize etmek mümkündür. Bu kazanlarda kapasite 
yaklaşık %30 mertebesine kadar modüle edilebilmektedir. Cihaz verimi 40/30 ºC döşemeden ısıtma 
sistemlerinde %109 değerlerine kadar ulaşabilmektedir. Bu durumda baca gazı sıcaklığı 38ºC 
değerine kadar inebilmektedir. Bacada gazların hareketi fanla gerçekleşmektedir.  Ön karışımlı 
seramik brülör sayesinde düşük sıcaklıkta tam yanma sağlanabilmektedir.  Böylece CO ve NOx 
emisyonları çok düşüktür.   
 
 
 

 
 

Şekil 4. Duvar tipi yoğuşmalı kazan 
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Kaskad Sistem (kapasite aralığı 60 kW – 480 kW) 
 
Tek büyük döşeme tipi kendinden yoğuşmalı kazan yerine, birden fazla sayıda duvar tipi cihazın 
paralel bağlanarak kaskad sistem oluşturulması belirli kapasitelere kadar yatırım maliyeti açısından 
daha ekonomik olabilmektedir (Şekil 5). Örneğin tek 80 kW döşeme tipi cihaz yerine 2 adet 43 kW 
duvar tipi cihaz daha ekonomiktir. Kaskad sistemde özel kontrol panelleriyle sekiz cihaza kadar duvar 
tipi yoğuşmalı kazanı paralel çalıştırmak ve tek bir kazan gibi kullanmak mümkündür. Kaskad 
sistemde bütün kazanlar modülasyonlu olarak çalıştırılmaktadır ve kazanlara otomatik olarak rotasyon 
uygulanmaktadır.  
 
Yoğuşmalı duvar tipi kazanlardan oluşturulan kaskad sistemler ilave çok sayıda avantaja sahiptir. Bu 
avantajları aşağıdaki gibi maddeler halinde sıralamak mümkündür: 
− Bu sistemler tam modülasyonlu brülörlere sahiptir ve bu brülörlerde hava ve yakıt birlikte oransal 

olarak ayarlanır. 
− Oransal kontrol yanında aynı zamanda sıra kontrol avantajına da sahiptir. Böylece toplamda 

kapasite %4 ile %100 arasında sürekli kontrol edilebilmektedir. 
− En alttaki %4’e kadar olan dilimde ise pompa start-stop ile modülasyon sağlanır. 
− Yer kaybı çok azdır. 
− Gövdesi küçük olduğundan ışınım kaybı çok azdır. 
− Alev sıcaklığı çok düşüktür. Bu nedenle NOx emisyonları 20 mg/kWh değerinin altında kalmaktadır 

ve nötralizasyona gereksinim duymaz. 
 

 
 

Şekil 5. Duvar tipi yoğuşmalı kazanlardan oluşturulan kaskad sistem 
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Döşeme Tipi, Orta Kapasitede Yoğuşmalı Kazanlar  
 
(Kapasite aralığı 60 kW – 1.200 kW) 
 
Üç tam geçişli olarak üretilen bu kazanların yanma odası ve yoğuşmalı ısı geçiş yüzeyleri paslanmaz 
çeliktir. Yoğuşma doğrudan kazan içindeki ısıtıcı yüzeylerde meydana gelmektedir. Gaz ve suyun 
akışı ters yöndedir. Gaz, sıcaklığının en düşük olduğu noktada sistemden dönen en düşük sıcaklıktaki 
su ile karşılaşır.  
 
Yoğuşmalı ısı geçiş yüzeylerinde ısı geçişini optimize etmek üzere duman tarafında sıvı filmi 
oluşmasını önleyecek yapıda borular kullanılmalıdır. Oval borular gaz geçiş kesitini aşağıdan yukarı 
doğru genişletme imkanı verir. Böylece düşük basınç kaybı ve sabit hız elde etmek mümkündür. 
Ayrıca düşey yapı ve aşağı doğru gaz akışı, kondensin aşağı akışına imkan verir. Kazana iki ayrı 
dönüş suyu bağlantı ağzı vardır. Böylece farklı dönüş suyu sıcaklığına sahip iki ayrı devreyi kazana 
bağlama imkanı vardır. En düşük sıcaklıktaki dönüş devresi en sona bağlanır. Tek girişe göre iki girişle 
%4’e kadar tasarruf yapmak mümkündür.  
 
Kendinden yoğuşmalı büyük kapasiteli kazanlar (Kapasite aralığı 1.000 kW– 20.000 kW) 
 
Dört tam geçişli olarak üretilen bu kazanlarda, yoğuşma için korozyona dayanıklı paslanmaz çelik 
malzemeden yüzeyler kazanın son bölümlerinde yer almaktadır. Bu paket tip çözümde yine norm 
kullanma verimleri %108 mertebelerine kadar yükselebilmektedir. Duman gazlarındaki ısının büyük 
kısmı yoğuşmanın olmadığı yüksek su sıcaklıklarında kazandaki suya geçmektedir. Geri kalan ısı 
geçişi ise son bölümde düşük su sıcaklıklarında ve düşük duman gazı sıcaklıklarıyla 
gerçekleşmektedir. Bu bölümde yoğuşma olmaktadır. Duman borularında türbülatör bulunmamalıdır. 
Bu kazanlarda da iki farklı sıcaklıkta dönüş devresi bağlama imkanı bulunmaktadır. En düşük 
sıcaklıktaki dönüş yoğuşma bölümüne bağlanır.  
 
 
 
 
4. ISI POMPALARI 
 
Isı pompası teknolojisi uzun yıllardır bilinmekle birlikte ticari yaygın kullanılmaya başlanması, ancak 
son yıllarda mümkün olabilmiştir. Isı pompaları hava, su veya toprak kaynaklı olabilir. Bu üç kaynaktan 
yararlanarak ısıtma yapabilen çok sayıda alternatif çözüm üretilebilir. Burada havadan suya, sudan 
suya ve topraktan suya olmak üzere, üç tip üzerinde durulacaktır.  
 
 
4.1. Hava Kaynaklı Isı Pompaları 
 
Hava kaynaklı ısı pompaları prensip şeması Şekil 6’da görülmektedir. Bu cihaz dış ortama veya kazan 
dairesine iç ortama yerleştirilebilir. İç ortama yerleştirildiğinde, hava kanalı bağlantısı yapılmalıdır. Dış 
hava kanalla cihaza ulaştırılıp, kullanılmış hava cihazdan tekrar dışarı kanalla taşınmalıdır. Hava 
hareketini sağlayan fan, cihazın entegre bir elemanıdır ve performans değerleri hesaplanırken bu fan 
da göz önüne alınmaktadır. Havadan çekilen ısı, kapalı sıcak sulu ısıtma devresinde dolaşan suya 
aktarılır. Sıcak sulu ısıtma devresinde su sıcaklığı 55 ºC değerinin üzerine çıkamaz. Bu nedenle ısı 
pompalarının kullanıldığı sıcak sulu ısıtma sistemleri düşük sıcaklık ısıtma sistemleri olmak 
zorundadır. Bu amaca en uygun çözüm döşemeden ısıtma sistemleridir.  
 
Konutlarda ve küçük ticari uygulamalardaki ısı pompalarında hava çok kullanılan üniversal bir ısı 
kaynağıdır. Hava sıcaklığı –18 ile 24 ºC kabul edilebilir. Cihaz çalışma aralığı –8 ile 35 ºC 
değerindedir. Soğutucu akışkan sıcaklığı ısıtma modunda dış hava sıcaklığından 6-11ºC daha 
soğuktur. Hava kaynaklı ısı pompalarında dış hava sıcaklığı ve buz oluşumu en önemli iki tasarım 
parametresidir. Hava sıcaklığı düştükçe ısıtmada pompanın verimi ve kapasitesi düşer. Cihaz kışın 
ısıtma yükünü belli oranda karşılarken, yazın soğutma modunda aşırı büyük kalmamalıdır.  
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Optimum cihaz boyutları açısından seçilecek denge sıcaklığı çok önemlidir. Isı pompasının binanın ısı 
yükünün tamamını karşıladığı en düşük dış sıcaklık değerine denge sıcaklığı denir. Bu sıcaklığın 
altındaki hava sıcaklıklarında ikinci bir yardımcı ısıtıcı devreye girmelidir. Bu ısıtıcı genellikle elektrikli 
ısıtıcıdır. Denge sıcaklığı tanımı şematik olarak Şekil 7’de gösterilmiştir. Öte yandan dış hava sıcaklığı 
5,5 ºC mertebelerine indiğinde dış serpantinin yüzey sıcaklığı 0 ºC mertebelerindedir. Bu dış sıcaklığın 
altında çalışmada eşanjör buz yapar. Oluşan buzun eritilmesi için defrost yapılır. Defrost sayısı pek 
çok faktöre bağlıdır. Nemli iklimlerde defrost ihtiyacı 20 dakikada bir değerine kadar inebilir. Bu sırada 
kaybedilen zaman ve harcanan elektrik enerjisi sistem veriminde hesaba katılmalıdır. Genellikle denge 
sıcaklığı 5 ºC mertebelerinde veya üzerinde olacak şekilde ısı pompası seçilir. Havadan suya ısı 
pompalarında mutlaka takviye ısıtma yapılması ihtiyacı vardır.  
 
 

L/W-WP

Emiş 
Menfezi

Atış 
Menfezi  

Bina İçi/Dışı 
Isı Pompası Fan  

 
 

Şekil 6. Havadan suya ısı pompası bina içi tesisi şeması 
 

 

Sıcaklık 

Güç 
(kW) Isı ihtiyacı 

Cihaz  
kapasitesi 

Denge sıcaklığı 

 
 

Şekil 7. Denge sıcaklığının şematik tanımı 
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4.2. Yeraltı Sulu Isı Pompaları  
 
Su kaynaklı ısı pompaları olarak açık devreli sistemler ele alınmıştır. Burada kaynak su kuyularıdır. 
Kuyudan bir pompa ile basılan su ısı pompasından geçerek tekrar toprağa döndürülür. Normal 
uygulamada ikinci bir kuyu açılarak su buraya verilmeli, yüzeye deşarj edilmemelidir. Burada, 
kullanılan kuyu suyunun kalitesi cihaz ömrü açısından çok önemlidir. Öncelikle su analiz edilmelidir. 
Su kimyası uygunsa bakır eşanjör kullanılabilir. Uygun su yoksa, paslanmaz çelik eşanjörlü ısı 
pompası kullanmak gerekir. Isıtma devresi hava kaynaklı ısı pompası gibidir. Su kaynaklı sistem 
şeması Şekil 8’de görülmektedir. 
 

 

Besleme 
Kuyusu 

Akış Yönü 

W/W-WP

Boşaltma 
Kuyusu - 15,0 

m 

- 24,0
m~ 15 m

Su Kaynaklı Isı 
Pompası 

 
 

Şekil 8. Sudan suya ısı pompası şeması 
 
Yeraltı sulu ısı pompalarında iki çözüm vardır. A) kuyudan pompalanan su ısı pompası eşanjöründen 
dolaşır ve bir başka kuyuya geri verilir. Bu direk sistemler villa ısıtması gibi küçük uygulamalarda 
kullanılır. B) kuyu suyu bir eşanjör aracılığı ile kapalı bir su devresinden ısı alır veya verir. Bu kapalı su 
devresine çok sayıda ısı pompası bağlıdır. Klasik kapalı su devreli su/su ısı pompası sistemlerindeki 
su soğutma kulesi/kazan çifti yerine su kuyusu gelmiştir.  
 
Yeraltı sulu ısı pompaları çok avantajlı sistemlerdir. Dezavantajları kaliteli ve bol su ihtiyacı, ısı 
değiştirgeçlerinde kireçlenme sorunları ve pompa enerjisine olan gereksinimdir. Bu sistemlerde suyun 
kalitesi çok önemli bir parametredir.  Yer altı suyu sıcaklığı 7-12 ºC kabul edilebilir. Cihaz çalışma 
aralığı 7-25 ºC değerindedir. Kaynak sıcaklığının göreceli olarak sabit kalması nedeniyle kapasite yıl 
boyu fazla değişmez ve defrost sorunu yoktur. Bu nedenle bütün yıl boyunca ısıtma ihtiyacını tek 
başına karşılayacak şekilde seçilebilirler. Pratik olarak 30 kW güce kadar kullanılan ısı pompalarında 
pompalama derinliği 15 m’yi aşmamalıdır. 
 
 
4.3. Deniz Suyu Veya Kalitesiz Su Kullanan Isı Pompaları 
 
İtalyada yapılan bir çalışmada Akdeniz kıyılarında deniz suyu kullanan ısı pompaları ile COP 
değerlerinin 5 mertebesinde olacağı ifade edilmektedir. Bu uygulamada deniz suyu boru ile kazan 
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dairesine pompalanır. Bu su filtre edilir, biyolojik oluşumlar için dozajlanır veya elektrotlar arasından 
geçirilerek yüklenir. Sonrasında bir ısı değiştirgecinden geçtikten sonra tekrar denize geri verilir. 
Burada deniz suyunun alım ağzı, deniz suyu ile temastaki yüzeylerde yosun teşkili ve tuzlu suyun 
korozyon etkisi özel problemlerdir. Isı değiştiricisinde sekonder kapalı devre akışkanı olan temiz su 
soğutulur. Isı pompasının eşanjöründe bu temiz su dolaşır. Bu sistem göl gibi yüzey suları, endüstriyel 
atık sular, kalitesiz sular halinde de kullanılabilir. 
 
Primer ve sekonder devre arasında plakalı ısı değiştirgeci kullanılır. Plakalı ısı değiştirici seçiminde 
basınç düşümü ile, toplam ısı geçiş katsayısı arasında bir optimizasyon yapılması gerekir. Basınç 
düşümü işletme maliyetini artırırken, ısı geçiş katsayısının artması küçülen yüzeyler dolayısıyla yatırım 
maliyetlerini azaltır. Genellikle ısı değiştirgeçleri 1,7 ºC (luptan dönen su sıcaklığı ile eşanjörü terk 
eden su sıcaklıkları arasındaki fark) yaklaşımı ve basınç düşümünün 70 kPa’dan daha düşük 
olmasıyla seçilirler. Plakalı eşanjörler kolayca temizlenebildiğinden büyük kirlilik faktörleri hesaba 
konmamalıdır. 
 
 
4.4. Toprak Kaynaklı Isı Pompaları (GSHP) 
 
Toprak kaynaklı ısı pompasında bir kapalı devre söz konusudur. Bu kapalı devrede antifirizli su 
dolaşır. Toprağa gömülen borulardan oluşan toprak ısı değiştirgecinde ısı topraktan çekilir ve kapalı 
devre akışkanı tarafından ısı pompası eşanjörüne taşınır. Bu devrede antifirizli suyu dolaştıran bir 
sirkülasyon pompası bulunur. Sıcak sulu ısıtma devresi yine aynıdır. Bu sistemin şeması da Şekil 9’da 
verilmiştir. Toprak kaynaklı ısı pompalarında toprağa yerleştirilen ısı değiştirgeci borular için iki konum 
mümkündür. Yatay yerleştirmede, toprak 1-2 m kadar kaldırılarak borular serpantin halinde yatay 
olarak toprağa serilir ve tekrar üstü kapatılır. Bu durumda topraktaki sıcaklık dış havanın sıcaklık 
değişimlerinden belirli ölçüde etkilenmektedir. 
 

S/W-WP

Toprak Kaynaklı Isı 
Pompası 

 
 

Şekil 9. Topraktan suya ısı pompası şematik gösterimi 
 
Düşey yerleşimde ise, dar bir sondaj deliği delinerek ısı değiştirici borular toprağa düşey olarak 
yerleştirilir. Sondaj derinliği 100 m mertebelerinde olabilir. Derin toprakta sıcaklık yaklaşık yıl boyunca 
sabit olarak kalır. Kaynak sıcaklığının göreceli olarak sabit kalması nedeniyle kapasite yıl boyu fazla 
değişmez ve defrost sorunu yoktur. Bu nedenle bütün yıl boyunca ısıtma ihtiyacını tek başına 
karşılayacak şekilde seçilirler. 
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1 m derinlikte Yer  sıcaklığı –7ile 17 ºC , 15 m derinlikte yer sıcaklığı 8 ile 12 ºC arasında değişir. 
Cihaz çalışma aralığı –5 ile 25 ºC değerindedir. Dik borulu eşanjörde U şeklinde kıvrılmış iki boru 
delinen delikten toprağa yerleştirilir. Boru çapı 20 – 40 mm ; delik derinliği 15-100 m olabilir. Birden 
fazla deliğin kullanılması halinde, delikler arasındaki mesafe en az 6 m olmalıdır. Genellikle yıllık 
ısıtma yükü soğutma yükünden daha fazladır. Düşey borulu GSHP avantajı yüksek verimli olması, 
dezavantajı pahalı olmasıdır. Ayrıca tesis edilmesi özel uzmanlık ister. 
 
Yatay borulu tiplerde eşanjör toprağa açılan 1-2 m derinlikte kanallara yerleştirilen 1, 2 veya 4 sıra 
boru veya spiral şeklinde kıvrılmış borulardan veya tamamen kaldırılan toprağın altına serpantin 
şeklinde döşenen borulardan oluşur. Birbirine paralel devrelerden oluşan sistemde, bir devrenin boru 
uzunluğu 100 m’den fazla olmamalıdır. Borular arasında en az 0,7 ile 0,8 m aralık olmalıdır. Ayrıca bu 
kapalı devrede hava yapmamasına ve havanın tahliye edilebilmesine dikkat edilmelidir. 12 kW 
gücünde bir sistem için gerekli minimum alan 450 m2 mertebesindedir. Bu boruların üzerine inşaat 
yapılamaz. Bu nedenle yoğun yapılaşma olan şehirlerde uygulama şansı zayıftır.  
 
 
4.5. Yıllık Yakıt Ve Enerji Tüketimi 
 
4.5.1. Havadan Suya Isı Pompası 
 
Havadan suya ısı pompasıyla aynı kapasitede alternatif 3 farklı tip konvansiyonel kazan seçilmiştir. Bu 
kazanlar doğal gaz kombi, LPG kombi ve motorin kazanı olarak belirlenmiştir. kazanların ve ısı 
pompasının yıllık enerji veya yakıt tüketimleri hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler Tablo 3’de 
verilmiştir.  
 
Tablo 3. SİSTEM ANMA GÜCÜ 19 kW hesap sonuçları 
 
  D.Gaz LPG Mazot Isı pompası 
Isı ihtiyacı (kWh) 34200 34200 34200 34200 
Yakıt tüketimi (m3) 4113 3057 3314  
Yakıt maliyeti (MTL/yıl) 1522 4906 5451  
Isı pompası elektrik tüketimi (kWh/yıl)    9712 
Isı pompası elektrik maliyeti (MTL/yıl)    1537 
Yakıt-elektrik maliyet Farkı (MTL/yıl) -15 3369 3914  
Cihaz maliyetleri (MTL) 1420 1420 1950 13000 
 YOK 3,8 3,3  
 
4.5.2. Su-Su Isı Pompası Fizibilitesi 
 
Aynı kapasitelerde 4 farklı tip kazan seçilmiştir. Bu kazanlar yoğuşmasız doğal gaz kazanı, yoğuşmalı 
doğal gaz kazanı, yoğuşmasız LPG kazanı ve motorin kazanı olarak belirlenmiştir. Her kazan ve ısı 
pompası için yıllık enerji veya yakıt tüketimleri hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler Tablo 4’de 
verilmiştir.  
Sudan suya ısı pompasında ayrıca enerji tüketen kuyudan cihaza suyu basan dalgıç pompaları 
bulunmaktadır. Bu pompaların yıllık enerji tüketimleri de hesaplanmış ve tabloya ilave edilmiştir.   
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Tablo 4. sistem anma gücü 25 kw ; 50/40 c sicak sulu sistem 
 

  
Doğal 
Gazlı 

Yoğuş
malı LPG 

 
Mazot 

Isı 
pompası 

Isı ihtiyacı (kWh) 45000 45000 45000 45000 45000 
Yakıt tüketimi (m3) 5412 4435 4023 4361  
Yakıt maliyeti (MTL/yıl) 2003 1641 6457 7176  
Isı Pom. Elektrik tüketimi (kWh/yıl)     8601 
Pompalama Elek. Tük. (kWh/yıl)     875 
Toplam elk. Tük. (kWh/yıl)     9476 
Elektrik maliyeti (MTL/yıl)     1471 
Yakıt- elektrik Maliyet Farkı (MTL/yıl) 532 170 4986 5705  
Cihaz maliyetleri (MTL) 1420 1880 1420 1420 11700 
Geri ödeme süresi(yıl) 22 YOK 2,3 2  
 
4.5.3. Toprak-Su Isı Pompası Fizibilitesi 
 
Toprak- su ısı pompaları yatay ve düşey eşanjörlü olmasına bağlı olarak farklı fizibilite 
değerlerine sahiptir. Bu açıdan her iki tip ısı pompası ayrı değerlendirilmelidir. Burada daha 
uç değerlere sahip Düşey Eşanjörlü Toprak-Su Isı Pompası üzerinde durulacaktır. 
Karşılaştırma amacıyla aynı kapasitelerde 4 farklı tip kazan seçilmiştir. Bu kazanlar 
yoğuşmasız doğal gaz kazanı, yoğuşmalı doğal gaz kazanı, yoğuşmasız LPG kazanı ve 
motorin kazanı olarak belirlenmiştir. Her kazan için yıllık enerji veya yakıt tüketimleri 
hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler Tablo 5’de verilmiştir. Topraktan suya ısı pompasında 
ayrıca enerji tüketen sirkülasyon pompaları bulunmaktadır. Bu pompaların yıllık enerji 
tüketimleri de hesaplanmış ve tabloya ilave edilmiştir. 
 
Tablo 5. sistem anma gücü 27kw ; 50/40 c sicak sulu sistem 
 

  D.Gaz 
D.Gaz 
Yoğ.lı LPG 

 
Mazot 

Isı 
pompası 

Isı ihtiyacı (kWh) 48600 48600 48600 48600 48600 
Yakıt tüketimi (m3) 5844 4790 4345 4710  
Yakıt maliyeti (MTL/yıl) 2162 1773 6973 7748  
Isı Pom. Elektrik tüketimi (kWh/yıl)     8629 
Pompalama Elek. Tük. (kWh/yıl)     750 
Toplam elk. Tük. (kWh/yıl)     9379 
Elektrik maliyeti (MTL/yıl)     1483 
Yakıt-elektirik Maliyet Farkı (MTL/yıl) 679 290 5490 6265  
Isı pompası maliyeti (MTL)     11375 
Tesis Maliyeti (MTL)     15000 
Kazan/Isı Pomp. toplam maliyeti (MTL) 1420 1880 1420 2000 26375 
Geri ödeme süresi(yıl) 39 91 4,8 4,2  
 
 
 
 
 
 



  ____________________________________  13 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

4.6. Isı Pompası Değerlendirmesi 
 
Isı pompalarının sıcak sulu ısıtma amacıyla kullanımında bir potansiyel bulunmaktadır. Özellikle yeterli 
ve uygun kalitede yeraltı suyu bulunması durumunda su-su ısı pompası cazip olabilmektedir. Yakıt 
fiyatları yükseldikçe gelecekte ısı pompaları daha yaygın kullanılacaktır. Isı pompalarının çevreyi 
koruma yönündeki üstünlüğü ve aynı zamanda yazın soğutmada kullanılabilme özelliği, kullanımlarını 
teşvik eden diğer önemli faktörlerdir.  
• Doğal gaz kullanma imkanı varsa, yoğuşmalı tip kazanlar çok avantajlı konumdadırlar. Isı pompaları 

bugünkü koşullarda yoğuşmalı kazanlarla rekabet edemez konumdadırlar. Ancak doğal gazın 
bulunmadığı alanlarda ısı pompaları ticari bir alternatif oluşturabilmektedirler. 

• En cazip alternatif sudan suya ısı pompalarıdır. Uygun yeraltı suyu kaynağı bulunması halinde bu 
tiplerin geri ödeme süresi 3 yıla kadar inebilmektedir. 

• Topraktan suya ısı pompalarında eşanjör maliyetleri çok yüksektir. Eşanjör ve tesisat maliyeti ısı 
pompasının kendi fiyatından daha fazla olabilmektedir. Ayrıca sistem iyi hesaplanmazsa, beklenilen 
performansın elde edilmesi mümkün değildir. 

• Hava-su ısı pompaları her yerde uygulanabilme avantajına ve kolay tesis özelliğine sahiptir. Ancak 
bir yardımcı enerji kaynağına gereksinim mutlaka bulunmaktadır. Yüksek denge sıcaklıkları 
seçilerek makul geri ödeme süreleri olan basit ve temiz bir sistem oluşturulabilir.  

• Sıcak sulu ısıtma sistemi mutlaka düşük sıcaklık ısıtması olmalıdır.  
 
 
 
 
5. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ 
 
Türkiye’nin her bölgesinde güneş enerjisini verimli olarak kullanılmak mümkündür. Yıllık güneş ışınımı 
1000 kWh/m2 ile 1700 kWh/m2 arasındadır. Bina tesisatında güneş enerjisi sistemleri, güneş 
enerjisiyle kullanma suyu ısıtması ve istenirse ısıtmaya destek için kullanılmaktadır. Kullanma suyu 
ısıtmasında kullanılan güneş enerjisi sistemleri günümüz koşullarında ekonomiktir, enerji tasarrufu 
sağlar ve çevreyi kirletmez. Bu nedenle kullanımları yaygındır. Kullanma suyu ısıtmasıyla beraber 
ısıtma desteği sağlayan güneş enerjisi sistemleri ise giderek yaygınlaşmaktadır. 
 
Güneş kollektörü sistemlerinin en yaygın kullanım şekli kullanma suyu ısıtmasıdır. Yıllık sıcak su 
gereksiniminin belirli bir oranı güneş enerjisinin sağladığı enerji ile karşılanabilir. Yazın kullanma suyu 
ısıtması için gereken enerjinin neredeyse tamamı güneş enerjisi sistemi tarafından karşılanır (Şekil 
10). Buna rağmen mevcut konvansiyonel ısıtma sistemi, güneş enerjisinden bağımsız olarak kullanma 
suyu ısıtma ihtiyacını karşılayabilmelidir. Uzun süre hava koşullarının kötü gitmesi durumunda, sıcak 
su konforu garanti edilmelidir. Kullanma suyu ısıtmasında, değişik talepler doğrultusunda komple 
paket güneş enerjisi sistemleri mevcuttur. Bu sistemlerle yerin  büyüklüğüne göre yıllık kullanma suyu 
ısıtması için gereken enerjinin %60 ila %80’i karşılanır. Kullanma sıcak suyu ihtiyacı hesaplamalarında 
baz olarak kişi başına günlük 50 lt. sıcak su ihtiyacı esas alınır. Kollektörler için güneye bakan, 30° - 
35° eğimli çatılar seçilmelidir. Yüksek yapılardaki kullanımda ve farklı çatı yönlerinde özel seçimler 
yapılması tavsiye edilir. 
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Şekil 10. Kullanma suyu ısıtması için gereken enerjinin güneşten karşılanma oranı 

 
Çevre bilinci ile hareket ederek, güneş kollektörü sistemlerini sadece kullanım suyu ısıtmasında değil, 
aynı zamanda ısıtmaya destek olarak da düşünmelidir. Isıtma sadece; ısıtma sistemi dönüş suyu 
sıcaklığı, güneş kollektörü sıcaklığından daha düşük olduğu zaman yapılabilir (Şekil 11). Bu nedenle, 
ısıtma sistemi olarak düşük sistem sıcaklığında çalışan geniş yüzeyli ısıtıcılar kullanan sistemler veya 
yerden ısıtma sistemleri güneş enerjisinden yararlanmada idealdir. Kullanma suyu ısıtmasıyla beraber 
ısıtma desteği de sağlayan, özel Kombi veya Termosifon tip-Kombi boylerlerle komple paket güneş 
enerjisi sistemleri mevcuttur. 4 kişilik kullanımda günlük ortalama sıcak su ihtiyacı 200 lt. alınarak; 
uygulamanın yapılacağı yerin özelliklerine ve ısıtma sisteminin kalitesine bağlı olarak yıllık sıcak su ve 
ısıtma ihtiyacının %20 ila %40’ı güneş enerjisi sistemleriyle karşılanabilir.  
 

 
 

Şekil 11. Isıtmaya destek için güneş enerjisinden yararlanma oranı 
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5.1. Sistem Hesabı 
 
Boyler Hacmi 
Basit hesap yöntemi ile günlük sıcak su tüketiminin iki katını boyler hacmi olarak kabul etmek 
mümkündür. Bu hesap yapılırken  konutta yaşayan insan sayısı ve yaşayanların ortalama günlük su 
tüketimi dikkate alınmalıdır. 45°C sıcaklığında kullanım suyu ihtiyacı aşağıdaki gibi alınabilir; 
- düşük            40 lt/kişi gün 
- orta               50 lt/kişi gün (genel kabul) 
- yüksek          75 lt/kişi gün 
 
Kollektör sayısı  
Tecrübe sonucu ortaya çıkmıştır ki, kollektörlerin doğru yerleşimi sonucu m2  kollektör yüzeyi başına 
günlük 60 ila 80 litre arasında sıcak kullanım suyu sağlanabilmektedir. Bu hesap yönteminin 
kullanılabileceği durumlar; 

- Güneyden sapma 10° batı veya doğuyu geçmiyor ise 
- Yerleşim açısı 30° ila 40° arasında ise 

 
 
5.2. Modern Düzlemsel Güneş Kollektörleri 
 
Güneş sistemlerinde kullanılan modern bir düzlemsel güneş kollektörü Şekil 12’de görülmektedir. 
Temel Özellikler: 

 Enerji tasarrufuna yönelik üretilmiştir. 
 Geri dönüşümlü malzeme ile çevre dostudur. 
 Dayanıklı malzeme ile çok uzun ömürlüdür. 

Düzlemsel Kollektörlerin dış gövdeleri plastiktir. GFK cam elyaf katkılı plastik çerçeve, kollektör dış 
gövdesinin rijit kalmasını sağlar. Kollektörler 3mm kalınlığında dayanımı artırılmış özel emniyet 
camıyla kaplıdır. Şeffaf dökme cam parlaktır, yüksek ışınım geçirgenliğine sahiptir (%92 Transmisyon) 
ve noktasal ve yayılı yük dayanımı çok fazladır. Gövde 60 mm kalınlığında cam yünüyle izole 
edilmiştir. İyi ısı yalıtımı ve yüksek verim sağlar ve toplanan ısı enerjisinin kaybolmasını önler. 
Absorber yüzey, siyah krom tabaka ile kaplanmış şeritlerden meydana gelir.  Absorber şeritlerine 
omega formunda bağlanan bakır borular, iyi bir ısı geçişi sağlar. Düzlemsel Kollektör kalıcı olarak özel 
sıvı ile doldurulmuş sistemlere uygundur. Özel sıvı -37 °C’den, +120 °C’ye kadar olan sıcaklıklarda 
çalışma garantisi sağlar. Bu sayede; kollektör içindeki sıvı donmaz ve buharlaşmaz. Tablo 6’da 
düzlemsel güneş kollektörlerinin bazı teknik özellikleri verilmiştir. 
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Şekil 12. Düzlemsel güneş kollektörleri 
 
 
Tablo 6. düzlemsel kollektör için teknik veriler  
 
Kollektör alanı ( Brüt alan) m2 2,4 
Absorber yüzeyi alanı ( Net alan) m2 2,1 
Seçicilik (Absorpsiyon katsayısı)  0,92 – 0,94 
Seçicilik (Emisyon değeri)  0,12 – 0,16 
Ağırlık kg 43 
Verim % 75 
Kapatma Sıcaklığı °C 120 
Maksimum Çalışma Sıcaklığı °C 179 

 
 
5.3. Boylerler 
 
5.3.1. Kullanım Suyu Isıtması İçin Çift Serpantinli Güneş Enerjisi Boyleri 
 
Sistemlerin kullanım amacı ve kapasitelerine göre farklı boylerler tercih edilmektedir. İkinci serpantin 
sayesinde ihtiyaç duyulduğunda klasik bir sıcak su kazanı ile ısıtma desteği sağlamak mümkündür. 
Çift serpantinli boylerlerin geniş olan serpantin yüzeyleri sayesinde çok iyi ısı transferi gerçekleşir ve 
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güneş enerjisi devresinin boyler giriş ve çıkış noktaları arasındaki sıcaklık farkının yüksek olması 
sağlanır.  
 
5.3.2. Termosifon Boyler 
 
Termosifon tip boylerler her koşulda, boyler çıkış suyu sıcaklığını, kollektör çıkış suyu sıcaklığına 
yaklaştıracak şekilde belirli miktarda kullanım suyu hazırlar. Özel iletim borusu içerisinde ısıtılan su, 
yukarı doğru hareket eder ve boyler içerisinde öncelikli olarak üst hacimdeki su ısıtılır. Birincil hedef, 
istenen sıcaklıkta kullanım suyunu temin edebilmektir.Böylelikle, normal ışıma zamanlarında dahi, çok 
kısa sürede istenilen sıcaklıkta kullanım suyu temin edilebilmektedir. Böylece kazan desteği daha 
seyrek devreye girecektir. Özel iletim borusu içerisinde ısınarak yukarıya doğru çıkan suyun hareketi 
sıcaklık dengesi oluşana kadar devam eder. İletim borusunun belirli bir noktasında iç ve dış boyler 
sıcaklığı eşitlendiğinde silikon klapeler açılır ve  boyler tabaka tabaka yukarıdan aşağıya doğru ısınır.  
 
 
5.4. Kontrol Paneli 
 
Güneş enerjisi kontrol paneli sirkülasyon pompası, emniyet ventili, manometre, gidiş ve dönüş hattı 
üzerinde vanalı termometre, debi sınırlayıcı ve ısı izolasyonu ile komple paket halindedir. Kontrol 
modülü, kollektör ile boyler arasında ∆T, 10K olacak şekilde kontrol yapar. Kollektör üzerinden ve 
boylerin alt noktasından iki adet duyar eleman yardımıyla sürekli ölçüm yapılır. Kontrol paneli, yeterli 
güneş ışınımında, yani ∆T ayar sıcaklık farkının üzerine çıkıldığında, solar sirkülasyon pompasını 
çalıştırarak boyler ısıtmasına başlar. 
 
Mevcut güneş ışınımında, sıcaklık farkı ∆T ayar değerin altına düştüğünde pompa devrini düşürür. 
Kollektör devresinde dolaşan düşük debi ile gidiş su sıcaklığı istenilen seviyede tutulmaya çalışılır. 
Kapama sıcaklık farkının yarısı aşıldığında solar sirkülasyon pompası durur. Daha sonra solar 
sirkülasyon pompası minimum devirde çalışmaya devam eder. Boyler sıcaklığı istenilen değere 
ulaşamadığı takdirde kazan devreye girer ve destek ısıtma işlemini gerçekleştirir. 
 
Düşük debili işletmede iken, kollektör ile boyler duyar elemanları arasındaki ∆T sıcaklık farkı, 
ayarlanan değerin iki katında tutulmaya çalışılır. Böylece öncelikli olarak termosifon tip boylerin üst 
kısmındaki bölge ısıtılır. Hem kullanım suyu istenen sıcaklığa çok hızlı bir şekilde ulaşır hem de kazan 
desteği mümkün olduğunca az devreye girer. Yüksek debili işletmede öngörülen sıcaklık farkı korunur. 
Bu koşullarda kollektör ışınım kaybı azalır ve boyler ısıtması daha yüksek bir verimle sağlanır. 
 
5.5. Geri Toplama Kaplı Kumanda Paneli 
 
Kumanda paneli geri boşaltma prensibine göre çalışır. Sistemde, kollektör ve boru içerisindeki tüm 
suyu depolayan geri toplama kabı bulunmaktadır. Kumanda paneli, geri boşaltma sistemi ve değişken 
debili çalışma şekline uygun tasarlanmıştır. Mevcut dişli pompa yüksek basma yüksekliğine sahiptir. 
Düşük enerji harcayan pompa, ufak boru çapında bile 15 metre basma yüksekliğine sahiptir. Boru 
yüzeyinden olan düşük ısı kaybı ve düşük enerji kullanımı ile yüksek tasarruf sağlanır.  
 
Klasik Güneş Enerji Sistemlerinde donmaya karşı koruma, sisteme antifiriz madde ilavesi ile 
yapılmaktadır. Bu katkılar yazın özel sıvının çok yüksek sıcaklıklara ulaşmasına sebep olmaktadır. 
Sistemin çalıştırılmadığı ( tatil dönemlerinde ) veya elektrik kesintisin olduğu zamanlarda özel sıvının 
aşırı ısınması sistem basıncını artırmakta ve emniyet ventili açılarak antifiriz katkılı özel sıvının dışarı 
atılmasına sebep olmaktadır. Genleşme tankının küçük seçilmesi halinde emniyet ventili çok daha sık 
açacaktır. Buna karşın Geri Toplama Kaplı Kumanda Paneli kullanılması halinde kollektörler, sadece 
pompanın çalıştığı zamanlarda  ısı taşıyıcı akışkan ile dolu olmaktadır. Sistemin çalışmadığı anlarda, 
ısı taşıyıcı akışkan kontrol paneline entegre geri toplama kabına dolmaktadır. Bu durumda, geri 
toplama kabındaki hava da güneş kollektörlerine taşınmaktadır. Böylece boşalan kollektörler içinde su 
bulunmadığından kaynama riski ortadan kalkmakta, sistem basıncı kontrol altında tutulabilmektedir. 
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6. YAKIT HÜCRELERİ 
 
Yakıt hücrelerinin çalışma prensibi elektrolizin tersi olarak düşünülebilir. Elektrolizde anot ve katot 
olarak kullanılan iki elektrot bir elektrolitik sıvı içine daldırılır ve bir elektrik akımı uygulanır. Uygulanan 
elektrik doğru akımdır. Elektrik akımı anot ve katotta iki ayrı reaktantın ayrışmasına neden olur. 
Elektrolitik sıvı su olduğunda, anot ve katotta ayrışan reaktantlar Hidrojen ve Oksijendir.  
 
Yakıt hücrelerinde ise anot ve katota ayrı ayrı yakıt (Hidrojen) ve Oksijen beslenir. Arada elektrolitik 
ortam yine mevcuttur. Bu durumda hidrojen ve oksijen elektrotlar ve elektrolitik ortam aracılığıyla 
reaksiyona girerken, iki elektrodu birleştiren telden elektrik (elektron) akımı gerçekleşir. Ortaya çıkan 
elektrik akımı doğru akımdır ve katot üzerinde tamamlanan oksidasyon (yani yanma) sonucu ısı açığa 
çıkar. Böylece yakıt hücresinde yakıtın yanması sonucu doğrudan elektrik üretilirken, aynı zamanda 
ısı üretilir.  
 
Yakıt hücrelerinde çeşitli yakıtlar kullanılabilir. Ancak klasik yakıt Hidrojendir. Bugün için de yakıt 
hücrelerinde en uygun yakıt hidrojendir. Asit elektrotlu hidrojen yakıtlı yakıt hücresinde temel 
reaksiyon aşağıdaki gibi gerçekleşir: 
Anotta hidrojen gazı iyonize olarak elektron ve H+ iyonlarına ayrışır.  
 2H2 → 4H+ + 4e - 
Ortaya çıkan elektronlar elektrik akımı olarak tel üzerinden katota ulaşırken H+ iyonları elektrolit 
üzerinden katota geçer ve katot üzerinde Oksijenle birleşirler. Bu sırada ısı açığa çıkar.  
 O2 +  4e - + 4H+ → 2H2O + Isı             
 
Yakıt hücrelerinin üstünlüğü kimyasal enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine dönüştürmesidir. Klasik 
elektrik üretiminde kimyasal enerji önce yanma sonucu ısı enerjisine dönüştürülür, ısı enerjisi taşıyıcı 
bir çevrim akışkanına yüklenir ve bu akışkan üzerindeki ısıdan, iş çevriminde mekanik enerji üretilir ve 
mekanik enerji yardımıyla elektrik jeneratörlerinde elektrik üretilir. Klasik elektrik jeneratörleri içten 
yanmalı motorlar ve gaz türbini sistemleri olarak gelişmiştir. Bu dolaylı yöntemde üstüste toplanan 
verimsizlikler nedeniyle toplam sistem verimi düşük olmaktadır. Ayrıca sistemde sürekli bakım ve 
servis gerektiren dönen mekanik parçalar bulunmaktadır. Halbuki yakıt hücreleri yüksek verimli ve 
basit yapıdadırlar. Özellikle yakıt olarak hidrojen kullanmaları halinde, çevre kirliliği ve çevrenin 
sürdürülebilirliği bakımından mükemmel sistemlerdir. 
 
Yakıt hücresinde üretilen elektriğin fazla olabilmesi veya elektrik üretim veriminin yüksek olabilmesi 
için, 

1. Reaksiyon elektrot yüzeylerinde meydana geldiğinden, elektrot yüzeylerinin mümkün 
olduğu kadar büyük olması gereklidir. Bunun için elektrotlar levha halinde ve poroz 
malzemeden yapılır. 

2. Reaksiyon hızını artırmak için yüzeylerde katalizör kullanılır. Böylece yüzey verimi 
artırılmış olur.  

3. İki elektrot levha arasında kullanılan elektrolitik ortamın, aynı zamanda filtre görevi gören 
bir membran olması gerekir. Bu membrandan iyonlar tek yönlü olarak geçerken, 
elektronlar geçmemelidir. Böylece elektrik akımı iki levha arasında by-pass olmamalı, iki 
levhayı bağlayan tel üzerinden (elektrik devresi) geçmelidir. 

4. Reaksiyonun başlaması için gerekli aktivasyon enerjisinin temini amacıyla sıcaklık 
yükseltilebilir. Sıcaklık artırıldıkça reaksiyon hızlanacaktır.  

 
Yakıt hücrelerinde üretilen voltaj çok küçüktür. Bir hücredeki faydalı gerilim 0,7 Volt mertebesindedir. 
Bu voltajı artırmak için hücreler seri bağlanır. Hücrelerin seri bağlantısında tel yerine “Bipolar levha” 
kullanılır. Bipolar levha bir hücrenin anoduyla diğer hücrenin katodu arasında boydan boya yer alır ve 
iki hücre arasında elektrik iletir. Elektrik akımını iyi iletebilmesi ve voltaj düşümü yaratmaması için 
mümkün olduğunca ince olmalıdır. Şekil 13’de de üç hücrenin seri bağlantısı şematik olarak 
görülmektedir. 
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Şekil 13. Üç hücrenin seri bağlantısının şematik gösterilimi 
 
İki hücre arasındaki mekanı tamamen kapladığından, bipolar levha aynı zamanda bir tarafa yakıt, 
diğer tarafa oksijen besleyecek yapıda olmalıdır. Böylece bipolar levha hem çok iyi bir iletken, hem de 
yakıt ve hava akımlarını kesinlikle ayıran bir izolatör görevi yapacak yapıda olmalıdır. Bipolar ara 
levhada üretilen ısıyı almak ve dışarı taşımak için soğutucu su akış kanalları da bulunmalıdır. Yanma 
ürünü gazlar (Hidrojen yanması halinde su buharı) yakma havası sirkülasyonuyla dışarı taşınabilir. 
Bütün bu özellikleri taşıyan bipolar levhanın tasarımı ve üretimi en önemli sorunlardan biridir. Bu 
levhalar genellikle grafitten yapılır. Sonuç olarak da yakıt hücresinin en pahalı elemanı olma 
özelliğindedir.  Şekil 14’de prototip olarak üretilmiş bir yakıt hücresi demeti görülmektedir. 

 

 
Şekil 14. Prototip yakıt hücresi demeti 
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Yakıt Hücresi Tipleri 
 
Şekil 14. Prototip olarak üretilmiş bir yakıt hücresi demeti 
 
Günümüzde mevcut yakıt hücresi tipleri 5 ana grupta toplanabilir. Bu gruplar ve özellikleri Tablo 7’de  
verilmiştir.  
 
Tablo 7. Günümüzde mevcut yakıt hücresi tipleri ve özellikleri. 
 
Tipi Hareketli iyon Çalışma sıcaklığı Uygulamalar ve notlar 
AFC −OH  50-200 ºC Uzay araçlarında kullanılmıştır. 
PEM +H  50-200 ºC Araçlar ve hareketli uygulamalar için özellikle 

uygundur. 
PAFC +H  ~220 ºC Çok sayıda 200 kW güçte kojenerasyon 

sistemlerinde kullanımdadır.  
MCFC −2

3CO  ~650 ºC MW kapasitelere kadar orta ve büyük 
kapasitelerde kullanımdadır. 

SOFC −2O  500-1000 ºC 2 kW güçten birkaç MW güce kadar bütün 
kojenerasyon boyutlarına uygundur. 

 
 
6.1. Yakıt Hücresi Sisteminin Diğer Parçaları 
 
Bir yakıt hücresi sisteminin çekirdek ünitesi yakıt hücreleridir. Ancak sistemin çalışması için gerekli 
diğer yardımcı ekipman ve elemanlar sistemde daha büyük yer kaplarlar ve çözülmesi gerekli 
mühendislik problemleri açısından daha fazla hacme sahiptirler. Özellikle kojenerasyon olarak 
kullanılan yüksek sıcaklıklı yakıt hücrelerinde yakıt hücreleri toplam sistemin çok küçük bir bölümünü 
oluştururlar.  
 
Öncelikle bütün yakıt hücresi tiplerinde, yakıt ve havayı dolaştırmak için pompalara, fanlara, 
kompresörlere ve ara soğutuculara gereksinim vardır. Yakıt hücresi demetinde elde edilen DC akım, 
devreye bağlanmak için mutlaka düzenlenmelidir. Bunun için regülatörlere, DC/AC değiştiricilere 
gereksinim vardır. Ayrıca elektrik motorları sistemin ayrılmaz parçalarıdır. Yakıt depolaması bir çok 
tipte sistemin bir parçasıdır. Eğer yakıt hücresi hidrojen kullanmıyorsa bir biçimde yakıt işleme 
ünitesine gereksinim vardır. Bunlar genellikle büyük ve kompleks sistemlerdir. Çeşitli kontrol vanaları, 
basınç regülatörleri ve kontrol sistemleri gereklidir. Sistemin çalıştırılması ve susturulması karmaşık 
işlemleri gerektirir. Bunlar kontrol sisteminin görevleridir. Küçük yakıt hücreleri hariç mutlaka bir 
soğutma sistemine gereksinim vardır. Kojenerasyon sistemlerinde bu amaçla bir ısı değiştirici 
kullanılır.   
 
 
6.2. Sistemlerin Karşılaştırılmasında Kullanılan Rakamlar 
 
Bir yakıt hücresi sisteminin belirli gücü, hacmi ve kütlesi vardır. Elektrik jeneratörlerinin 
karşılaştırılması amacıyla özgül güç ve güç yoğunluğu değerleri kullanılır. Bu değerler aşağıdaki gibi 
tanımlanır: 
 
 Güç yoğunluğu= Güç / Hacim      (kW/m3) 
 Özgül güç= Güç / Kütle                 (kW/kg) 
 
Yakıt hücresi sisteminin maliyeti önemli bir göstergedir. Bu değer USD/kW olarak ifade edilebilir. Yakıt 
hücresi sisteminin ömrü diğer makinalarda olduğu gibi tanımlanamaz. Yakıt hücresi zaman içinde 
giderek üretebildiği güç olarak zayıflar. Bu nedenle yakıt hücreleri anma güçlerinin altına düştüklerinde 
ömürlerini tamamlamış sayılırlar. Örneğin 10 kW gücündeki yakıt hücresi gücü 10 kW altına 
düştüğünde ömrünü tamamlamıştır. Yeni yakıt hücresi ise genel olarak anma gücünün %25 üzerinde 
bir güçtedir. Örneğin yeni bir 10 kW anma gücündeki sistem 12,5 kW güç verebilir.  
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Son performans değeri ise diğer sistemlerde olduğu gibi verim değeridir. Ancak verim değeri net 
olarak verilemez ve dikkatli biçimde kullanılmalı ve yorumlanmalıdır. Kojenerasyon sistemlerinde 
hedef maliyet 1000 USD/kW mertebelerindedir. Sistem ömrü ise minimum 40.000 saat olmalıdır. 
Otomativ sektöründe bu değerler çok daha düşüktür. Maliyet 10 USD/kW ve ömür 4000 saat 
mertebelerindedir. 
 
 
6.3. Avantajları ve Uygulamaları 
Bütün yakıt hücresi sistemleri için bugün en önemli dezavantaj maliyettir. Buna karşılık sistemlerin 
önemli avantajları vardır. Bu nedenle üzerinde yoğun olarak çalışılmaktadır. Avantajları aşağıdaki gibi 
sıralanabilir: 
 

1. Verim: Yakıt hücrelerinde verim pistonlu veya türbinli sistemlere göre daha yüksektir. Bundan 
da önemlisi sistem verimi sistemin büyüklüğünden bağımsızdır. Bu nedenle küçük 
kojenerasyon sistemlerinde yakıt hücrelerinin daha fazla rekabet şansı olmaktadır.  

2. Basitlik: Yakıt hücrelerinin dayandığı esas çok basittir. Sistemde dönen parça yoktur veya çok 
azdır. Bu nedenle bakım ve servis istemez ve uzun ömürlüdür. 

3. Düşük emisyon: Yakıt olarak hidrojen kullanıldığında ürün su olup, bu sıfır emisyon anlamına 
gelir. Ancak unutulmamalıdır ki bugün için hidrojen üretiminde hemen daima CO2 emisyonu 
olmaktadır.  

4. Sessizlik: Yakıt hücreleri çok sessizdir. Hatta içinde yakıt dünüşüm sistemlerini barındıran 
yakıt hücreleri bile aynı özelliğe sahiptir. Özellikle yerel güç üretiminde bu özellik tercih nedeni 
olmaktadır. 

 
Yakıt hücrelerinin en önemli kullanım alanları büyük ve küçük ölçekli kojenerasyon sistemleri, otomativ 
endüstrisi, askeri ekipmanlar ve taşınabilir kompüter ve telefon gibi cihazlardır. 
 
 
 
 
7. KOJENERASYON ÜNİTELERİ 
 
Güç üretimi sırasında üretilen ısıdan faydalanmak, genel verimi artırmak ve zararlı gaz emisyonlarını 
azaltmak için iyi bir imkandır. Böylece elektrik üretimi yapılırken aynı zamanda ısı enerjisinden de 
yararlanılmaktadır. Kojenerasyonun binalarda kullanılmasında elde edilen avantaj Şekil 15’de enerji 
akış diyagramı içinde grafiksel olarak anlatmaktadır. Bir binanın enerji ihtiyacı, 38 birim elektrik enerjisi 
ve 62 birim ısı enerjisi olarak belirlenmiş olsun. Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla iki alternatif yöntem 
düşünülebilir:  
 

a. Sol tarafta bu ihtiyaç konvansiyonel yolla karşılanmaktadır. Bu yöntemde elektrik üretim verimi 
%39 olan büyük bir termik santralda üretilen elektrik binaya beslenmektedir. Isı enerjisi ise ısıl 
verimi %90 olan modern bir sıcak su kazanından karşılanmaktadır. Bu durumda toplamda 167 
birim primer yakıt enerjisi tüketildiği şekilden görülmektedir. Santralda 98 birim primer 
enerjiden 38 birim elektrik üretilirken 60 birim enerji dışarı atılmaktadır. Kazanda ise 69 birim 
primer enerjiden 62 birim ısı enerjisine dönüştürülürken 7 birim dışarı atılmaktadır.  

b. Sağ tarafta ise binanın enerji ihtiyacı bir kojenerasyon sistemiyle karşılanmaktadır. Burada 
diesel motorlu bir jeneratör (ısı-güç sistemi) kullanılmaktadır. Sistem daha verimli 
çalışmaktadır. Bir yandan elektrik üretirken dışarı atılacak ısı enerjisi binanın ısı ihtiyacında 
kullanılmaktadır. Bu sistem için sadece 112 birim primer enerji (yakıt enerjisi) kullanılması 
yeterlidir.  

 
Sonuç olarak basit bir karşılaştırma kojenerasyon sisteminin , konvansiyonel sisteme göre yaklaşık 1/3 
oranında daha az primer enerji tüketerek aynı ihtiyacı karşılayabildiğini göstermektedir. Daha az yakıt 
tüketimi yakıt ekonomisi olduğu kadar çevrenin daha az kirletilmesi açısından da önem taşımaktadır. 
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Şekil 15. Kojenerasyon sistemi ve konvansiyonel sistem için enerji akış diyagramı 

 
 
7.1. Kojenerasyon Paket Üniteleri 
 
Paket kojenerasyon üniteleri ticari ve endüstriyel binalarda kullanılabilecek ölçekte ünitelerdir. Bölge 
ısıtma sistemlerinde, spor salonları, hastaneler, alışveriş merkezleri ve ofis binaları gibi yerlerde 
kullanılabilir. Sistem paket halinde düzenlenmiş olup ana ekipman gaz motorudur. Motordan elde 
edilen güç elektirik jeneratöründe elektrik üretiminde kullanılırken, egzoz gazlarından ve motor 
soğutma suyundan ısıtmada yararlanılır. Şekil 16’da örnek bir unite görülmektedir. Bu paketteki ana 
elemanlar 1. Motor, 2. Isı değiştirici, 3. Jeneratör ve 4. Dış kılıf olarak sayılabilir. 
 
Enerji kullanım oranı %90 değerlerine çıkarken, kıymetli enerji olan elektrik enerjisi üretilmektedir ve 
konvansiyonel yöntemlere göre %40 mertebelerinde primer enerji kullanımında tasarruf 
gerçekleşmektedir. Kullanılan primer enerjini yaklaşık %35,4 oranı elektrik enerjisine, yaklaşık 
%55,2’si ısı enerjisine dönüştürülür ve yaklaşık %9,4 oranında enerji kaybolur. 
 
Kojenerasyon sistemleri seçilirken binanın elektrik ve ısı gereksinimleri birlikte gözönüne alınır. Isı 
ihtiyacının tamamını karşılayacak güçte bir cihaz gereksiz yere pahalı olacaktır. Tam güce yakın 
ihtiyaçların karşılanmasında konvansiyel yolla elektrik ve ısı enerjisi takviyesi yapılır. Cihaz ise 
genellikle elektrik enerjisi ihtiyacına göre belirlenen optimum güçte seçilir.  
 
Paket ünitenin gücü genellikle elektrik üretim gücüne göre belirlenir. Bu ünitelerde 90/70 ºC sıcak su 
üretildiğinde üretilen ısı enerjisi yaklaşık elektrik gücünün 2 mislidir. Motor emisyonları yönetmelik 
değerlerinin altında olmalı ve gürültü düzeyi çevreyi rahatsız etmeyecek düzeylere akustik izolasyonla 
indirilmiş olmalıdır. Isı enerjisi motorda üç noktadan alınır. Birinci kaynak motor yağı soğutmasıdır. 
İkinci kaynak motor soğutma suyudur. Üçüncü kaynak egzoz gazlarıdır. Kapalı devre  glikol-su 
karışımı önce yağ, sonra motor ve en son da egzoz gazı soğutucusundan geçerek kademeli olarak 
ısıtılır. Bu sıcak su bir plakalı eşanjörde ısıtılacak devreden gelen maksimum 70 ºC sıcaklıktaki suyu 
90 ºC sıcaklığa kadar ısıtır. Motor gövdesinde dolaşan su korozyon önleyici özellikte ve kapalı devre 
olmalıdır. Egzoz gazı, ısı değiştiricisinde en fazla 120 ºC’ye kadar soğutulur. Soğutma devresinde ve 
sıcak su devresinde dolaşan su debileri sabit olmalıdır.  
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Şekil 16. örnek bir paket kojenerasyon ünitesi iç görüntüsü. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Geleceğin ısıtma sistemlerinde gelişme iki yönde olmaktadır. Birinci yöndeki gelişmeler sistem 
verimlerinin artırılmasına yöneliktir. Konvansiyonel sıcak su kazanlarında verim değerleri yoğuşmalı 
doğal gaz kazanlarının ortaya çıkışıyla en uç noktasına ulaşmıştır. Yoğuşmalı kazanlar günümüzde 
kullanıldığı gibi önümüzdeki yıllarda da artan oranda kullanılmaya devam edecektir.   
 
Sistem verimini artırma yönündeki diğer bir gelişme kojenerasyon sistemleridir. Binalarda 
kullanılabilecek büyüklükte paket tipi konvansiyonel kojenerasyon sistemleri pazara girmiştir. Bu 
ünitelerde genellikle gaz motoru kullanılmaktadır. Elektrik enerjisi ve ısıtma enerjisi birlikte 
karşılanmakta olup, toplam primer enerji olarak bakıldığında %40 mertebesinde daha fazla verimden 
söz edilebilir. 
 
Kojenerasyon alanında yeni bir gelişmeyse yakıt hücreleridir. Yakıt hücrelerinde yakıtın sahip olduğu 
kimyasal enerji doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir. Ayrıca ortaya çıkan atık ısı yine 
ısıtmada kullanılabilmektedir. Yakıt hücrelerindeki doğrudan dönüşüm nedeniyle verimler 
konvansiyonel sistemlere göre çok daha yüksek olabilmektedir. Yakıt hücreleri bu gün için pahalı 
olmaları nedeniyle binalarda kullanılmaları ve ticari ürünler olarak pazarda yer almaları zamana gerek 
duymaktadır. Ancak üzerinde yoğun olarak çalışılan bir konudur.  
 
Geleceğin ısıtma sistemlerinde diğer bir grup gelişme yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliktir. 
Özellikle CO2 emisyonlarının indirilebilmesi yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasını 
gerektirmektedir. Isıtma açısından en önemli yenilenebilir kaynak güneş enerjisidir. Jeotermal yerel bir 
kaynak olduğundan, üniversal uygulamalarda güneş enerjisi öne çıkmaktadır. Güneş enerjisi 
doğrudan ısıtmada kullanılabileceği gibi, elektrik üretiminde de kullanılabilir.  
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Bugün kullanılan ve giderek yaygınlaşan bir teknoloji de ısı pompalarıdır. Isı pompalarında elektrik 
enerjisi tüketilmekle birlikte ısı enerjisi kaynağı toprak, su ve hava gibi yenilenebilir kaynaklardır. Bu 
nedenle ısı pompaları yarı yenilenebilir olarak tanımlanmaktadır.  
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] LARMİNİE, J., DİCKS “Fuel cell systems explained”, J. Wiley, 2000. 
[2] Planungsunterlage, Erdgas- Blockheizkraftwerk Loganova BHKW – Modul, Buderus, 12/2001 
[3] Isısan Çalışmaları No : 285, Isı Pompaları, 2002 
[4] Isısan Çalışmaları No : 325 Güneş Enerjisi Tesisatı Kitabı, 2003 
[5] GRABENHENRICH H.B., Kohle-Heizöl-Erdgas-Wasserstoff?, Generationzyklen in der 

haustecknichen warmeversorgung, 40. Landesinhungverbendstag des 
schornsteinfegerhandwerks, Baden-Wörttemberg, 2002. 

 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
Rüknettin KÜÇÜKÇALI 
 
1950 yılında doğdu. 1972 yılında İTÜ Makina Fakültesinden Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. 
Sungurlar ve Tokar firmalarında mühendis ve şantiye şefi olarak görev yaptıktan sonra, 1975 yılında 
ISISAN A.Ş’yi kurdu. Halen bu firmanın yöneticisi olarak görev yapmaktadır. MMO, TTMD ve ASHRAE 
üyesidir. Evli ve tek çocuk sahibidir. 



 
 
 
 
 
 TESKON 2003 PROGRAM BİLDİRİLERİ /ENE - 19 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su - Toprak Kaynaklı Isı Pompaları 

 
  Veli DOĞAN 
 Vemeks Müh .Ltd.Şti. 
 
 
 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 

MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan 
sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 



  _____________________________________  1 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

SU - TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARI 
 
 

Veli DOĞAN 
 
 
 
 
 
ÖZET  
 
Bilindiği gibi tüm yeni ısıtma ve soğutma sistemlerinin çeşitlilik göstermesi birkaç ana nedene dayanır. 
Bunlardan en önemlisi ; istenilen konfor şartlarını en iyi şekilde sağlayan  sistemi kurmaktır. Diğer 
önemli nedenler ise en az  enerji tüketen, kuruluş maliyeti düşük olan, çevre dostu olan daha az yer 
işgal eden sistemleri yaratma fikridir. Enerji talebi ve buna bağlı olarak enerji fiyatlarındaki artış ısı geri 
kazanım ve ısı pompalarının kullanımını yaygınlaştırmıştır. Isı pompaları özellikle kullandıkları enerji 
kaynaklarına göre çeşitlilik göstermektedirler. Bu yazıda su kaynaklı ısı pompalarının çalışma 
prensipleri ile yer (toprak) kaynaklı ısının bu sistemlere nasıl aktarıldığı özetlenecektir. Ayrıca Ankara 
şartlarında ele alınan bir konutun tüm yıl boyunca ısıtma ve soğutma yük profili çıkartılıp yıllık enerji 
tüketimi “Bin” metoduna göre tahmin edilmeye çalışılacaktır.  
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Konfor amaçlı kullanılan ısı pompaları, yazın gerekli soğutmayı, kışın ise gerekli ısıtmayı sağlayacak 
şekilde dizayn edilirler. Isı pompaları kışın dış ortamdaki düşük sıcaklıktaki ısı kaynağından, yüksek 
sıcaklıktaki iç ortama ısı pompalarlar. Yazın iç ortamdaki ısıyı tam tersine dış ortama atarlar. Burada 
dış ortam denildiğinde dünyayı saran  hava ile toprak, göl ve benzeri yer üstü suları ile yer altı suları 
kastedilmektedir. Yaygın olarak kullanılan split klimalar dış havayı kışın ısıtmada enerji kaynağı olarak 
kullanırlar.Yazın ise içeride biriken ve konforu bozan ısıyı yine bu cihazlar daha sıcak olan dış ortama 
pompalarlar. 
 
En  önemli nokta, ısı pompalarının verimleri enerji pompaladıkları  dış ortam sıcaklığına bağlı olarak 
büyük değişim gösterir.   İnsanların yaz ve kış aylarında istemiş olduğu konfor şartı çok değişmez  24 
ºC ‘nin bir iki derece altında veya üzerindedir. Kışın çok ısıya ihtiyacımız olduğunda dış hava sıcaklığı 
en düşük seviyelere iner .Yazın ise tam tersi içerden dışarı ısı atmak isteriz, bu sefer dış hava sıcaklığı 
en yüksek seviyelere çıkmaya başlar. Yani her iki durumda da iç ortam ile dış ortam arasındaki 
sıcaklık farkı büyük değerlere ulaşır, bu da  ısı pompaları için düşük verim demektir. Hava sıcaklığı 
tüm yıl boyunca diğer doğal ortamlara göre çok büyük değişim gösterir, diğer bahsi geçen toprak, yer 
altı ve yer üstü sularının sıcaklığı havaya göre daha az dalgalanırlar. O halde amaç havaya göre daha 
verimli olan bu sistemleri geliştirmek ve enerji tasarrufuna  yardımcı olmak için bu sistemlerin  
kullanımını ülkemizde yaygınlaştırmaktır. 
 
 
 
 
1. U KAYNAKLI ISI POMPALARI 
 
Havadan havaya ısı pompalayan, hava kaynaklı ısı pompalarını bir tarafa bırakacak olursak, diğer yer 
kaynaklı ısı pompalarının çoğunluğu, sudan havaya veya sudan suya ısı pompalayan, su kaynaklı ısı 
pompasıdır. Toprak kaynaklı ısı pompalarına geçmeden önce su-hava kaynaklı ısı pompalarının 
yaygın kullanım nedenini ve basit olarak çalışma prensibini özetleyelim. Su  kaynaklı ısı pompası 
sisteminde her cihaz, bir hava soğutucu evaporatör, evaporatör fanı, su soğutmalı kondenser ve pano 
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içerir. Cihaz bulunduğu  ortamın isteğine göre, soğutma yaptığında kondenser hattı suyu ısıtır, ortamı 
ısıtmaya çalıştığında ise, ısı pompası gaz çevrimi değişir ve  kondenser hattı suyu soğutur.   Bu 
cihazlar tekli üniteler halinde kullanıldığı gibi yapının büyüklüğüne ve amaca göre aynı su devresine 
bağlanmış çoklu üniteler şeklinde de kullanılırlar. Şekil 1-a da soğutma yapan bir ünite görülmektedir, 
ısı pompası, boru devresinden 25ºC de su almakta ve bu suyu 30ºC ye yükselerek boru devresine geri 
vermektedir. Havadan çekmiş olduğu ısıyı su devresine aktarmaktadır. 
 
Şekil 1-b de ısıtma konumunda çalışmaktadır; ısı pompası konfor havasını ısıtmak için su devresinden 
ısı çekmektedir.  25ºC  de gelen su ana boru devresine 20ºC geri dönmektedir. 
 

 

Şekil 1-A. Soğutma konumu

Şekil 1-B. Isıtma konumu 
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Şekil 2-a,b,c de görüleceği gibi binanın konfor istenen muhtelif bölümlerine ısı pompaları 
yerleştirilmektedir. Bu cihazlar bulundukları ortama göre ısıtma veya soğutma yapabilmektedir.  
 
Şekil 2-a da tüm cihazlar soğutma yapmakta ve boru devresine ısı pompalamaktadır.Boru devresinde 
yükselen ısı kule vasıtası ile sistemden atılmaktadır. Şekil 2-b de ise tüm cihazlar ısıtma yapmaktadır, 
boru devresinden cihazların tamamı ısı almaktadır, soğuyan su ise bir kazan ile takviye edilmektedir. 
Şekil 2-c de ise binayı çevreleyen bir kısım cihazlar ısıtma yaparken iç zonlardaki cihazlar soğutma 
yapmaktadır. Bu durumda soğutma yapan cihazların su devresine attıkları ısı, ısıtma yapan cihazlar 
tarafından alınmakta, kazan ve kuleye zaman  zaman  gerek kalmamaktadır.  
 

 
 

Şekil 2-A. Su kaynaklı ısı pompası 
       (Sadece soğutma) 

Şekil 2-B. Su kaynaklı ısı pompası 
   (Sadece ısıtma) 

 
 

Şekil 2-C. Su Kaynaklı ısı pompası (Sadece ısıtma + soğutma) 
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 Bu sistemlerin avantajlarını özetleyecek olursak: 
- Her mekanda bağımsız sıcaklık kontrolü,  farklı odalarda aynı anda soğutma ve ısıtma imkanı. 
- Dış hava sıcaklığına minimum bağımlılık. 
- Sadece istenilen bir odada ısıtma ve soğutma imkanı.  
- Diğer bilinen sistemlerle kıyaslanmayacak kadar yüksek verim ve düşük işletme gideri. 
- Küçük makine dairesi, daha küçük kesitte kanal dağılımı. 
- Basit dizayn ve kolay otomasyon. 
- Arıza durumunda sadece bir cihaz arıza yaptığı için diğer tüm üniteler çalışmaya devam eder. 
- Uzun ömürlü sitem kurulabilir, bakım giderleri düşüktür. 
- Bina tadilatlarında yeni ilave cihaz kolaylığı ve yeni mimariye en kolay adaptasyon. 

 
 
 
 
2. ANA FİKİR 
 
Bahsi geçen örnekteki (şekil 2 a,b,c) su kaynaklı ısı pompasında  kule devresi ısı atılan ortamı kazan 
ise ısı kaynağını oluşturmaktadır. Bu her iki kaynak yerine, toprak, göl ve benzeri yer üstü suları ile yer 
altı sularını  kullanma fikri, tüm “Yer Kaynaklı Isı Pompalarının” gelişmesi ve yaygın olarak 
kullanılmasını sağlamıştır (Şekil 3 a-b) 
 

 
 

Şekil 3-A. Su kaynaklı ısı pompası Şekil 3-B. Yer kaynaklı ısı pompası 
 
 
 
 
3. YER (TOPRAK)  KAYNAKLIISI  POMPALARI  TİPLERİ (TKIP): 
 
-Yüzey Suyu Isı Pompaları (YSIP) 
-Yer Altı Suyu Isı pompaları (YASIP) 
-Toprak Serpantinli  Isı Pompaları (TSIP) 
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3.1. Yüzey Suyu Isı Pompaları  (göl, ırmak ve deniz)  (YSIP): 
 
Bir m3 suyun sıcaklığını 1ºC  düşürerek çekilen enerji  bir m3 havanın sıcaklığını 1ºC  düşürerek 
çekilecek enerjiden 3000 defa daha fazladır, havanın yoğunluğu düşük ise 4000  katına varan bir 
üstünlüğe sahiptir. Bu ısı pompaları  kapalı ve açık devre olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Kış 
aylarında buharlaştırıcıdaki sıcaklık düşmesi, buzlanmanın önlenmesi için kontrol altında tutulmalıdır. 
Yüzey suyu ısı pompaları açık ve kapalı devre olmak üzere iki gruba ayrılırlar. 
 
 3.1.1. Açık Devre Yüzey Suyu Isı Pompaları: 
 
Göl, deniz veya ırmaklardan alınan su, çok temiz ve ısı pompasının kondenserinde korozyon için 
gerekli tedbirler alınmış ise su doğrudan su- su veya su –hava için dizayn edilen kondenserlere 
pompalanırlar. Daha çok ısı pompaları ile açık su devresi arasında ısı değiştirgeci kullanımı yaygındır. 
Şekil 4 de Antalya’da bir otel de uygulamış olduğumuz  denizin ısı atılan ve ısı emilen ortam olarak 
kullanıldığı sistem tarif edilmiştir. Bir adet iki kondenserli su soğutmalı soğutma grubu kullanılmıştır. 
Soğutma grubunun kondenser devresi soğutma kulesi yerine plaka tipi (bir yüzeyi titanyum kaplı ) ısı 
eşanjörüne bağlanmıştır. Evaporatör devresine kış aylarında ısı pompası devresinde kullanılmak 
üzere ayrı bir plaka tipi ısı eşanjörü konulmuştur. Evaporatör ve kondenser devrelerine birer adet üç 
yollu vana eklenmiştir. Deniz suyu birisi yedek olmak üzere iki adet bronz fanlı pompa ile 
pompalanmaktadır. Isı geri kazanım kondenseri bir eşanjör vasıtası ile sıcak su depolama tankına ısı 
aktarmaktadır. Sistemde yaz ve kış devrelerini ayırtan vanalar gerekli kapalı genleşme tankları 
mevcuttur.  Yaz aylarında binadan çekilen ısı öncelikle sıcak kullanım suyu hazırlamakta kullanılmakta 
daha sonra fazla gelen ısı deniz suyuna pompalanmaktadır. 
 
Soğuk su üretimi      : 6 ºC 
Antalya şartları kule devresi     : 34 / 39ºC 
Deniz suyu kullanımı durumunda kondenser devresi şartı  : 28 / 33ºC 
Isı geri kazanım devresi şartları     : 45 / 50ºC 
 
Kondenser su rejimi giriş/çıkış 

ºC 
Soğutma grubunun çektiği 

elektrik gücü (kWe) 
Soğutma grubunun soğutma 

kapasitesi (kWs) 

28/33 135,02 654,6 
34/39 155,42 633,2 
45/50 200,7 571,0 
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Şekil 4.  Isı Geri Kazanımlı Soğutma Grubu ile Deniz Suyundan Isı Pompası 
 

Yaz çalışması: 
 
 Evaporatör pompaları [P2] ve kondens pompaları [P5] normal çalışmasına devam etmektedir. Kış 
vanaları [K] kapalıdır. Sıcak su depolama tankında su sıcaklığı istenilen değerin altına düştüğünde ısı 
geri kazanım pompası [P3] ve sıcak su depolama pompası [P4] devreye girmektedir. Bu pompalar 
devreye girdiğinde kondenser devresindeki üç yollu vana [V1] oransal olarak kapanmakta ve ısı geri 
kazanım kondenserinden çıkan suyun sıcaklığı 50 ºC ye kadar yükselmektedir. Sıcak su depolama 
tanklarında (45 ˚C sıcak su depolanmaktadır.) ısı ihtiyacı azalmaya başladığında kondenser 
devresindeki üç yollu vana [V1] oransal olarak tekrar açılmaktadır ve fazla ısı deniz suyuna 
atılmaktadır. 
 
Yaz enerji kazanımı : Isı atılan ortam olarak havaya göre çok soğuk olan  deniz suyu kullanıldığı için 
soğutma grubu daha az enerji harcamıştır, % 16’ lık bir tasarruf  sağlanmıştır. Beş aylık tasarruf  
45733 kWe.h dır. 
 
Saate 663662 (kcal/h) ısı kullanım için boylerlere aktarılmıştır,  
Bunun fuel-oil karşılığı= 663662(kcal/h) / 9700(kcal/kg) / 0.80(verim)=85.52 kg/h dir.  
Bu ısı aktarımında fazladan saatte 88.28 (kW ) elektrik tükenmiştir. (P2, P3, pompaları ile cihazın 
yüksek kondenzasyonda çalışması bu tüketimi getirmiştir) 
Sonuç olarak, otel yazın beş aylık enerji giderlerinde, ısı geri kazanım sisteminin kullanılmasıyla, fuel-
oil sistemine nazaran % 75’ lik   bir tasarruf sağlanmıştır. 
 
Kış çalışması: Soğutma grubu 45/50 ºC kondenzasyon şartlarında çalışacak ve ısı geri kazanım 
kondenserinden hem binayı ısıtmak için hem de sıcak kullanım suyu hazırlamak için ısı 
pompalanacaktır. Evaporatör pompası [P2] normal çalışmasına devam etmektedir. Kış vanaları [K] 
açık, yaz vanaları [Y] kapalıdır. Soğutma grubu 6 ºC de su üretmekte ve bu suyu deniz suyu 
eşanjörüne göndermektedir. Bu eşanjörde suyun sıcaklığı 10 ºC ‘ye kadar yükselmekte ve 
evaporatöre geri dönmektedir. Deniz suyu pompası [P1] ile 15 ºC de deniz suyu, eşanjöre girmekte ve 
eşanjörü 11 ºC de terk etmektedir. Soğutma grubu kondenser devresi tamamen kapalıdır. Isı geri 
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kazanım pompaları [P3] devrede olup ısı geri kazanım kondenserinden alınan ısı doğrudan ısıtma 
gidiş kolektörüne aktarılmaktadır. 45 ºC ’e sıcak su fan-coil ve klima santralarında dolaştırılmaktadır. 
Fan-coiller  ve klima santralarının serpantinleri bu sıcaklığa göre dizayn edilmiştir. 
 
Kış enerji kazanımı 
Yine binaya saate 663662(kcal/h) enerji pompalanmıştır, bu enerjinin klasik sistem kullanılmış olsaydı  
fuel-oil karşılığı 85.52 kg/h dır. Toplam bir saatlik elektrik tüketimi 233.7 (kW) olmuştur. Elektrik ve fuel-
oil fiyatları dikkate alındığında,  fuel-oil  ile yapılan ısıtma sistemine göre %34 daha az enerji parası 
ödenecektir. 
 
3.1.2. Kapalı Devre Yüzey Suyu Isı Pompaları : 
Yine bina içerisine yerleştirilmiş olan ısı pompalarına (su-su veya su-hava olabilir) bağlanmış olan,  
göl, deniz, nehir veya atmosfere açık bir su birikintisi içerisine yerleştirilen boru devresini içerir (şekil 
5). Kışın donma risklerine karşın boru devresinde enerji taşıyan suya antifriz  ilave edilir. 
 
Boru devresi genelde ultroviole radyasyon tiplerine karşı korumalı yüksek yoğunluktaki polyethylendir. 
Çoğunlukla  20 mm ila 25 mm çapında borular kullanılır ancak basınç kayıplarını azaltmak için 40 mm 
ye kadar borular kullanılmaktadır. Genelde bu sistemlerin avantajı toprak kaynaklı ısı pompalarına 
göre düşük maliyet, düşük pompalama maliyeti, yüksek güvenirlik, ucuz bakım ve işletme gideri. 
Dezavantaj olarak halka açık yerlerde borular zarar görebilir, toprak kaynaklı ısı pompası veya yer altı 
suyu ısı pompalarına göre yaz ve kışın dış ortama göre sıcaklıkları daha fazla değişim gösterir. 
 

 
 

Şekil 5. Kapalı devre yüzey suyu ısı pompası sistemi 
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3.2. Yer Altı Suyu Isı Pompaları (YASIP): 
 
Toprak kaynaklı ısı pompalarının gelişmesine kadar yaygın olarak kullanılmıştır. Çok küçük araziden 
yeteri kadar kuyu suyu pompalama fikri yaygın olarak kullanım getirmiştir. Tek yüksek hacimli kuyu, 
tüm bir bina için kullanılır. İyi tasarlanmış bir sistem yaygın kullanılan klasik sistemlerden daha fazla 
bakım istemez. Yer altı suyunun alınıp tekrar toprağa veya diğer göl ırmak gibi ortamlara 
pompalanması ile sistem çeşitlilik gösterir. Küçük sistemlerde yeraltı suları doğrudan ısı pompasının 
serpantininde sirküle ettirilir. Büyük ve çoklu ünitelerin kullanıldığı sistemlerde ısı pompaları ayrı bir 
kapalı devre oluşturur, yer altı suyu dolaştıran açık devreden bir ısı eşanjörü il ayrılır (Şekil 6).  
 
Yer altı sularına kuyulardan emip ısıtma veya soğutma işleminde kullandıktan sonra başka bir ortama 
atmaya her zaman yerel belediyeler müsaade etmez. Zaten artan kullanım suyu talebi bu tür sistemleri 
kurmayı imkansız hale getirmiştir. Ancak emilen yer altı suyu işlemden sonra şekil 6’ da görüldüğü gibi 
tekrar yer altına verilebilir. Emiş kuyusundan yeterli mesafede uzağa tekrar pompalanan su yer altında 
hareket ederek  ilk emiş kuyusuna ulaşacaktır, bu esnada, kat ettiği yol boyunca toprağın enerjisini ilk 
kuyuya taşıyacaktır, veya  tersi işlemle soğutma sezonunda  toprağa ısı atacaktır. Yer altı suyu ısı 
pompaları toprak serpantinli ısı pompalarına göre daha yüksek verimli ve daha düşük maliyetlidirler. 
 

 
 

Şekil 6.  Yeraltı yüzey suyu ısı pompası 
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3.3. Toprak Serpantinli Isı Pompaları (TSIP): 
 
Yatay veya düşey olarak toprak içine gömülmüş kapalı bir boru demetine (ısı değiştirici) bağlanmış ısı 
pompası veya pompalarından oluşur. Bu ısı pompaları su-hava veya su-su ısı pompaları olabilir. Şekil 
3-b da toprağa dik olarak gömülmüş bir TSIP sistemi tarif edilmiştir. Yaygın olarak su–hava, ısı 
pompaları kullanılır. Toprak içinde gömülü borularda  dolaşan, su veya su-antifriz, sıvı-soğutkan 
serpantini içerisinde dolaşarak geri toprakta gömülü boru demetine döner ve kapalı bir devre oluşturur. 
Diğer üçüncü tip ise soğutucunun  doğrudan toprağın içine konulmuş bakır boru serpantinlerinde 
dolaştığı direkt genleşmeli sistemdir. 
 
TSIP; toprak içerisine yerleştirilecek boruları dikey veya yatay olarak döşenmesine göre iki ana sınıfta 
incelenirler. 
 
Dikey TSIP, iki adet küçük çaptaki polyethylene tüpün, dikey olarak açılan bir kuyuya yerleştirilmesi ile 
kurulur. Sisteme ve ihtiyaca göre bir veya birkaç kuyu açılarak bu boru çiftleri yerleştirilir. Kuyunun 
derinliği sondaj koşullarına ve kullanılan ekipmanların teknolojisine bağlı olarak 15m ile 200 m 
arasında değişir. Yatay TSIP’nın büyük toprak alanına ihtiyacı yoktur, derinlere kadar inildiği için 
toprak sıcaklığı mevsimlere göre büyük dalgalanma göstermez, daha verimlidir, az pompalama 
enerjisi gerekir, sonuç olarak en etkin TSIP performansına sahiptir. Ancak ilk yatırım maliyeti fazladır 
ve ciddi bir mühendislik ön çalışması gerektirir. 
 
Yatay TSIP toprağa gömülen borulara  bağlı olarak tek borulu, çoklu borulu ve serpantinli olarak üç 
gruba ayrılırlar. Tek borulu sistemde borular en az 1.2 m derinlikte dar hendekler halinde 
yerleştirilmektedir. Yer tasarrufu açısından çoklu borular 2 veya 4 aynı kanalın içine gömülür. Diğer 
üçüncü tip ise serpantin tipi yatay ısı pompalarıdır. Yatay ısı pompaları içinde en az alan gereken 
sistemdir. 
 
Yatay ve düşey olarak toprağa yerleştirilen borular seri veya paralel olarak bağlanırlar. 
Genelde 1.5 ila, iki metre derinliğe yerleştirilen yatay tip ısı değiştirgeçlerinin içinde bulunduğu toprak 
sıcaklığı tüm yıl boyunca dış hava sıcaklığı ile kıyaslanmayacak şekilde az değişim gösterir. Dış hava 
sıcaklığı Şekil 7 görüldüğü gibi yıllık ortalama sıcaklığa göre ± 10ºC ler mertebesinde salınım gösterir 
Şekil 7 de Ankara için yıl boyunca hava sıcaklığının değişimi gösterilmiştir. 
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Şekil 7. Ankara Ortalama Sıcaklık Değerleri 
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Şekil 8 de ise toprak sıcaklığının bir yıl boyunca muhtelif derinliklere bağlı olarak değişimi 
gösterilmiştir. Toprak derinliği arttıkça salınım azalmaktadır. Bu nedenle dış hava sıcaklığının kış ve 
yaz aylarında büyük değişim gösterdiği yerlerde TSIP büyük avantaja sahiptir; Daha önce belirttiğimiz 
gibi iç konfor sıcaklığı ile ısı alış verişi yapılan yer arasındaki sıcaklık farkı arttıkça ısı pompası verimi 
düşmektedir. 
 

 
 

Şekil 8. Toprak Sıcaklığının Derinliğe Bağlı Değişimi 
 
 
 
 
4. ENERJİ TÜKETİMİNİN HESABI 
 
Enerji tasarrufu yapmak amacı ile dizayn edilmiş  olan  yer(toprak) kaynaklı ısı pompasının enerji 
tüketimini bir yıl boyunca hesaplamaya çalışalım. 
 
 
Enerji hesabı için bilinen üç metot öne çıkmaktadır. 
 

1- Derece gün metodu 
2- “Bin” metodu 
3- Saat – saat metodu 

 
Derece gün  metodu basittir ama çok güvenilir sonuçlar vermez. Dış  hava sıcaklığına bağlı verimin 
değiştiği sistemlerde güvenilir sonuçlar alınamaz. 

 
“Bin” metodu kısmen basittir, dış hava  etkisini ve kısmi yükü dikkate alır ve sistem kurmak  ve fizibilite 
yapmak için gerekli verileri sağlayabilir. 
 
Saat-saat metodu genellikle büyük ticari binalarda çok detaylı bilgi gerektiğinde kullanılır.  
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“Bin” metodun belirli sıcaklıkların oluştuğu zamanları tüm yıl boyunca toplanması esasına dayanır. Her 
sıcaklık dilimi 3 veya  daha fazla sıcaklıktan oluşabilir. Bu çalışmada 3 er ºC lik 18 adet “Bin” aralığı 
oluşturulmuştur. “Bin” metot ile hesap yapılabilmesi için, örnek alınacak konutun ısıtma ve soğutma 
ihtiyaçlarının öncelikle  hesaplanması gerekmektedir. Ankara şartlarında işyeri olarak kullanılan küçük 
bir  villanın yıl boyunca ısı kaybı ve ısı kazancı hesaplanarak Şekil 9 'daki ısıtma ve soğutma yük profili 
çıkarılmıştır. Binalara göre değişik açılarda birer farklı doğrular oluştururlar. Şekil 9 da görüldüğü gibi 
“Bin” sıcaklığı olan 18ºC (OC noktası)’nin altında soğutmaya, “Bin” sıcaklığı olan 15ºC(OH noktası)’nin 
üzerinde ısıtmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Isıtma yükü pik değerine kış aylarında da ve iç ısı 
kazanımının olmadığı geceleri sabaha karşı oluşmaktadır (dH noktası). Soğutmada ise yaz aylarında 
iç ısı kazanımının pik olduğu ve dış hava sıcaklığının maksimum olduğu günde oluşmaktadır (dC 
noktası). 
 

 
 

Şekil 9. Ankara Şartlarında Bir Villanın Isıtma – Soğutma Yük Profili 
 
 
Tablo 1 de Ankara Meterolijiden alınan bilgiler doğrultusunda 3 adet 8 saatlik periyotlar halinde yıllık 
“Bin” saatleri özetlenmiştir. Birinci sütun “Bin” sıcaklık değerlerini, sutun 2, 3 ve 4 ise bu sıcaklıkların 
üç 8 saatlik zaman diliminde kaç defa yaşandığını göstermektedir. Şimdi bu bahsi geçen konutun 
sabah 8:00 ile akşam 18 :00 arasında hizmet verdiğini ve diğer saatlerde ve hafta sonu pazar günü 
kapalı olduğunu varsayalım. 
 
Bu durumda  

Birinci zaman dilimi, ‘a’ gece 1:00  da başlamakta ve sabah sabah 8:00 da sona ermektedir. 
İkinci zaman dilimi,  ‘b’  8:00 da başlamakta ve 16:00 da sona ermektedir. 
Üçüncü zaman dilimi,  ‘c’ 16:00 başlamakta ve gece 24:00 da sona ermektedir. 
 

“a” zaman diliminde bu binada  kimse bulunmuyor  o halde doluluk katsayısı= 0/56=0  (8x7=56 her 
bölümdeki saat ). 
Boş olma katsayısı=1-0=1 dir. 
 
“‘b” zaman diliminde 8 saat bina doludur, 6 gün için dolu saat 8x6=48, bu durumda doluluk katsayısı 
48/56=0.857 ve boşluk  katsayısı 1-.857= 0.143 .  
 
‘c’  zaman diliminde her gün 2 saat dolu olma durumu vardır 2x6=12 bu durumda doluluk katsayısı 
12/56=0.214 ve boşluk katsayısı 1-0.214=0.786  
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Tablo 1. Ankara’da Dış Hava Sıcaklığına Bağlı Yıllık “Bin” Saatleri 
 

(1) “Bin” (2) 1-8 a (3) 9-16 b (4) 17-24 c (5) Dolu (6) Boş 

-12 7 0 0 0 7 
-9 16 0 0 0 16 
-6 20 0 1 0,214 20,786 
-3 177 27 41 31,913 213,087
0 388 154 247 184,836 604,164
3 359 215 287 245,673 615,327
6 392 274 349 309,504 705,496
9 289 273 327 303,939 585,061
12 316 330 275 341,66 579,34 
15 355 264 284 287,024 615,976
18 290 246 341 283,796 593,204
21 231 282 283 302,236 493,764
24 68 323 233 326,673 297,327
27 12 253 149 248,707 165,293
30 0 190 68 177,382 80,618 
33 0 61 26 57,841 29,159 
36 0 22 8 20,566 9,434 
39 0 6 1 5,356 1,644 

 
 
Bu katsayılar birinci, ikinci ve üçüncü zaman dilimleri ile çarpılarak 5 ve 6. sütun’ lar doldurulur. Sütun 
a,b,c deki saatleri topladığımızda bir yıl içindeki toplam 8760 saate erişiriz. 
 
Daha sonra esas çalışmayı belirleyecek olan Tablo 2 oluşturulur. Birinci sütun’a 3 ºC farkla “Bin” 
sıcaklıklarını  yerleştirelim toplam 18 sıcaklık dilimi. 2. Sütuna bu sıcaklıkların oluştuğu yıllık toplam 
saatleri yerleştirelim (Ankara için). 3. sütuna şekil 9’dan yararlanarak binanın ısıtma ve soğutma 
yüklerini koyalım.. Sutun 4’e su giriş sıcaklıkları (EWT) yerleştirilmiştir bu sıcaklıklar ile ilgili bilgiler 4.1 ‘ 
de verilmiştir. Daha sonra sütun 5’e, şekil 11 den alınan cihaz kapasitelerini, su giriş sıcaklığına (EWT) 
bağlı olarak  yerleştirelim. Sütun 3’ü, sütun 5’e bölerek teorik çalışma faktorünü sütun 6 ya yazalım. 
Bilindiği gibi teorik çalışma ile cihazın gerçek çalışması farklıdır ve gerçek çalışma teorikten bir miktar 
daha fazladır. Bu değer kısmi yük çalışma faktörü olarak isimlendirilir (partial load factor). Binanın 
ısıtma veya soğutma yükü cihaz kapasitesinin üzerine çıkarsa, ısı pompası tam kapasite çalışacağı 
için bu faktor 1 olacaktır. 
 
Kısmi Yük Faktörü :    PLF=1-CD(1-binanın ısı yükü/Cihaz kapasitesi) 
 
Burada CD azaltma faktörüdür genellikle cihaz üreticisi firmaların deneyimlerine dayanarak 0.25 alınır. 
Bu faktör cihazın hangi sıklıkla çalış/dur yaptığına bağlı olduğunda farklı fabrika  üretiminde değişiklik 
gösterir. Bu çalışmada 0.25 alınarak çıkan sonuçlar kısmi yük olarak sütun 7 de özetlenmiştir. Şimdi 
sütun 6 daki teorik çalışmayı sütun 7 deki bu değerlere bölerek sütun 8 de özetlenen gerçek çalışma 
faktörleri bulunur. Yine şekil 11’i kullanarak ısı pompalarının çekmiş olduğu elektrik miktarları sütun 9 a 
yerleştirilmiştir. 
 
Sütun 2 deki “Bin” saatleri,  8.sütundaki gerçek çalışma faktörü ve 9. sütundaki cihaz elektrik giderleri 
ile çarpılarak gerçek toplam elektrik tüketimleri bulunur. Bu çarpımlar Tablo 2 de gösterilmemiştir. Bu 
tabloda 2. sütunda bulunan yıllık bin saatlerinin yerine, Tablo 1 de binanın dolu   olması durumu için 
bulunan bin saatlerini yerleştirerek sadece dolu olması hali için enerji gideri hesaplanabilir. Benzer 
çalışma bir aylık “bin” saatleri kullanılarak her hangi bir ay için yapılabilir. Sütun 10 da ise toprağa 
verilen ve alınan enerji özetlenmiştir. Isıtmada topraktan çekilen enerji cihaz kapasitesinden cihazın 
çektiği gücün çıkartılıp gerçek çalışma faktörü ile çarpılması ile bulunur. Soğutmada ise elektrik girdisi 
kadar fazladan enerji toprağa atılacaktır. 
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Şekil 11 de  18 adet “Bin” sıcaklığı aralığında ısı pompası ile toprağa atılan ve alınan enerji grafik 
olarak gösterilmiştir. Görüldüğü gibi toprağa atılması gereken enerji topraktan alınması gereken 
enerjiden çok fazladır. Bazı tasarımlarda, bu nedenle sisteme küçük bir soğutma kulesi ilave edilir. 
Ayrıca ısı pompasına suyun +1 ºC (EWT+1ºC) yüksek girmesi sonucu cihazdan atılan ve emilen enerji 
yine tablo 2’deki gibi bilgisayar ile hesaplanarak  aynı grafikte gösterilmiştir. Sonuç olarak +1 ºC’ lik su 
sıcaklığı farkı ısı pompasından alınan ve atılan enerjide çok büyük fark oluşturmamıştır, bu da dizayn 
yapanlar için önemli bir sonuçtur. 
 
Tablo 2. “Bin” Metodu ile Toprak Kaynaklı Isı Pompası Enerji Hesabı 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

°C “Bin” 
Saatler'i 

Bina 
Isıtma 

Soğutma 
Yükleri 

Su 
Giriş 

Sıcaklığı
Cihaz 

Kapasitesi
Teorik 

Çalışma 
Faktörü

Kısmi 
Yük 

Faktörü

Gerçek 
Çalışma 
Faktörü 

Cihaz 
Güç 

Girişi 

Toprak 
Çekilen/  

atılan 
enerji 

    Isıtma 
-12 7 21,92 14,07 22,38 0,98 0,99 0,98 5,60 16,44

-9 16 19,49 14,77 22,58 0,86 0,97 0,89 5,62 15,09
-6 21 17,06 15,46 22,77 0,75 0,94 0,80 5,64 13,70
-3 245 14,63 16,14 22,97 0,64 0,91 0,70 5,66 12,13
0 789 12,20 16,81 23,16 0,53 0,88 0,60 5,68 10,48
3 861 9,77 17,47 23,34 0,42 0,85 0,49 5,70 8,64
6 1015 7,34 18,12 23,53 0,31 0,83 0,38 5,72 6,71
9 889 4,91 18,75 23,71 0,21 0,80 0,26 5,74 4,64

12 921 2,48 19,38 23,88 0,10 0,78 0,13 5,76 2,35
15 903 0,00 20,00 24,06 0,00 0,75 0,00 5,78 0,00

     Soğutma 
18 877 0,00 21,99 19,55 0,00 0,75 0,00 4,12 0,00
21 796 4,61 23,48 19,38 0,24 0,81 0,29 4,17 6,82
24 624 9,26 24,97 19,21 0,48 0,87 0,55 4,22 12,88
27 414 13,91 26,45 19,04 0,73 0,93 0,78 4,27 18,18
30 258 18,56 27,92 18,88 0,98 1,00 0,99 4,32 22,90
33 87 23,21 29,38 18,71 1,00 1,00 1,00 4,36 23,07
36 30 27,86 30,83 18,55 1,00 1,00 1,00 4,41 22,95
39 7 32,51 32,27 18,38 1,00 1,00 1,00 4,45 22,83
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Şekil 10. Toprak Enerjisinin “Bin” Aralığında Topraktan Emilmesi ve Toprağa Verilmesi 
 
 
4.1. Isı Pompası performansı: 
 
Toprak serpantinli ısı pompalarının performansları büyük oranda aldıkları ve attıkları ısıya bağlıdır. Zor 
olan toprağa gömülü olan serpantin ile toprak arasındaki ısı alışverişini hesaplamaktır. Her zaman 
toprağın özellikleri, toprağın nem değeri ve toprak altı su hareketleri kolay saptanamaz. Bu nedenle 
çoğu sağlıklı dizayn deneyimlere ve örnek çalışmalara dayanır. Lokal küçük konut ve muhtelif 
mekanlar için deneysel sonuçlar bulunabilir, ancak ticari boyutlu büyük sistemler için veriler yok 
denecek kadar azdır.  
 
Tablo 2 de toprak kaynaklı ısı pompası ile ilgili gerekli bilgiler verilmiştir. Bin metoduna göre enerji 
hesabını tamamlayabilmek için ısı pompası su giriş sıcaklığı ile dış hava arasındaki bağıntıyı kurmak 
gerekir. Su giriş sıcaklığı, birçok faktöre bağlıdır; yılın hangi zaman aralığı için hesap yapıldığına, 
toprak özelliklerine, toprak serpantininin boyutlarına v.s. Belirli bir zaman dilimi için su giriş sıcaklığını 
hesaplamak kolay değildir. Ancak doğru ve çalışır bir dizayn için mühendisin vermiş olduğu alt ve üst 
su sıcaklık değerleri tüm yıl boyunca aşılmamalıdır. Ortalama bir toprak derinliği alınarak ve toprak 
malzemesinin yayınımı (difizivitesi), toprak yoğunluğu gibi benzeri verileri kullanarak  bulmuş 
olduğumuz su giriş sıcaklıkları, Tablo 2 sütun 4’ e özetlenmiştir.  
 
Yalnız dış hav sıcaklığına bağlı olarak aşağıda verilen formül ile giriş suyu sıcaklığı yaklaşık 
hesaplanabilir. Su, en düşük su sıcaklık değerlerine (EWTMIN) kışın, en yüksek sıcaklık değerlerine 
(EWTMAX) da yazın ulaşacaktır. Bu hesaplamalarda  en düşük giriş suyu sıcaklığı (EWTMIN), genelde 
en soğuk gün sıcaklığından ilk yaklaşımda 25 ºC büyük alınır,  en az 15ºC fark olmalıdır. Yine en 
yüksek giriş suyu sıcaklığı (EWT MAX), en sıcak gün (TAMAX) ‘ dan  5-10ºC düşük alınarak ilk yaklaşım 
yapılır. 
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Kış (ısıtma) 

EWTH = EWTMIN + [ ]MIN
MINMEAN

MINMEAN TATA
TATA
EWTEWT

−







−
−

 

 
Yaz (Soğutma) 

EWTC = EWTMEAN + [ ] [ ]TAmeanTATAmeanTA
EWTmeanEWT −∗

−
−

max
max  

 
Bahsi geçen örnek için Ankara şartlarında; 

 

Su giriş sıcaklıkları: 

WTMAX = 32°C 

EWTMEAN = 20°C 

EWTMIN = 14°C 

 

Dış hava sıcaklıkları: 

TAMAX = 39°C 

TAMEAN = 17°C 

TAMIN = -12°C 

 

EWTMEAN  Ortalama su giriş sıcaklığı  TAMEAN Ortalama dış hava sıcaklığı      

EWTMIN Minimum su giriş sıcaklığı  TAMIN  Minumum dış hava sıcaklığı      

EWTMAX Maximum su giriş sıcaklığı  TAMAX Maximum dış hava sıcaklığı      

EWTH or EWTC  Isıtma / soğutma su giriş sıcaklığı 
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Şekil 11. Isı Pompası Performansı 
 
Şekil 11 de, üretici firma katalog değerlerine dayanarak bahsi geçen örnek için seçilen cihazın 
performansı görülmektedir.  Bu hazırlanan şema yardımıyla istenilen su giriş sıcaklığı için cihaz 
kapasitesi ve cihaz elektrik tüketimi bulunabilir. 
 
 
 
 
SONUÇ  
 
Yer (Toprak) kaynaklı ısı pompalarının (TKIP), ülkemizde yaygın olarak kullanılması enerji tasarrufu 
açısından önemli olacaktır. Ülkemizde Yer Kaynaklı Isı Pompası kullanımı parmak ile sayılacak kadar 
azdır. Bunun bence nedeni, dizayn edilme zorluğu değil, bu sistemlerin yeterince bilinmiyor olmasıdır. 
Yüzey Suyu Isı Pompaları (YSIP) ve Yer altı Suyu Isı Pompalarının (YASIP) hesap ve ön fizibiliteleri, 
Toprak Serpantinli Isı Pompasına (TSIP) göre daha kolaydır. Bu ilk iki sistemin de yaygın olarak 
kullanılmaması sistemin yeterince proje büroları ve ilgili mühendislerce bilinmediğini veya yatırımcıyı 
ikna etmek için yeterli birikim ve tecrübenin oluşmadığını gösterir. Gerek ısı pompası satan firmaların 
gerekse konuya ilgi duyan mühendislerin sürekli bu konuyu gündemde tutmalarının gereğine 
inanıyorum.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, İzmir’in pilot bölgelerinde faturalanamayan içme suyunun en aza indirilmesi amacıyla 
yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar anlatılmaya çalışılmıştır. 
Esas olarak çeşitli kaçak azaltma yöntemlerinden , İzmir için daha önce başlatılmış olan, izole bölgeler 
oluşturma, regülasyon vanaları ile basıncı denetleme ve sürekli olarak tüketimi izleme yöntemi 
seçilmiştir. 
Ölçmeye hazırlanan her izolasyon bölgesinde önce mevcut durum için belirli bir süre basınç ve debi 
kayıtları alınmıştır.(hiçbir ayar yapılmaksızın hidrolik dengenin fotoğrafı çekilmiştir) 
Sonra, her izolasyon bölgesinin durumu tek tek incelenmek suretiyle, regülasyon vanalarının hangi 
değerlere ayarlanmasının uygun olacağı tespit edilmiştir. 
Regülasyon vanaları belirlenen değerlere ayarlanmış, sistem dengeye gelene kadar beklenmiş, 
şikayetler izlemeye alınmış, tüketiciye verilen  serviste bir sorun olmadığı belirlendikten sonra,basınç 
ve debi kayıtları alınmıştır.(basınçların ayarlanmasından sonra çekilen fotoğraf) 
Ayar öncesi ve ayar sonrası hidrolik ölçüm değerleri karşılaştırılarak uygulamanın 
başarısı,verimi,tutarlılığı izlenmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
İzmir halkının su ihtiyacını karşılayan içme suyu sisteminin ve işletiminin gözden geçirilerek, alınacak 
önlemlerle faturalanamayan suyun azaltılması amacıyla tamamlanmış bulunan bu pilot projenin 
tanıtılması ve bir şehir ölçeğinde yapılan ileri çalışmaların duyurulması amacı ile bu bildiri kaleme 
alınmıştır. [1]   
 
Olumsuz etkileri nedeniyle faturalanamayan su oranının  azaltılması ve su dağıtımının su yönetimlerini 
tarafından kontrol altında tutulması gerekmektedir. Kaçak azaltma olarak da adlandırılan bu çalışmalar 
değişik şekillerde yapılabilir:[4,5] 
 

• kaçak suyun görülmesi sonucu tespit ve onarım   
• gece  akışı metodu ile ölçüm yapma 
• basınç ölçümü/ kaydı ve kontrolu   
• ses (dinleme) ve  korelasyon teknikleri 
• bölge sayaçlarının okunması / karşılaştırılması 
• matematik modeller kullanma 
• regülasyon vanaları ile basınç ayarlama 
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1.1. İzmir İçmesuyu Sistemi Alt Yapısı 
 
İzmir içmesuyu dağıtım şebekesinin  çoğunluğu düktil font tipi borulardan olup ayrıca pvc, asbest, 
beton , çelik ,hdpe borular da bulunmaktadır.Eski şebeke olan asbest ve pvc şebekeler hdpe borularla 
değiştirilmektedir.(Şekil-1) de görülen sayaç ve vana odaları tarafından beslenen çaşitli büyüklüklerde 
izole bölgelerden oluşan bir şebeke yapısı yürürlükte bulunmaktadır. 
 
Abonelerin % 63 ü   0-50 m 
 %19 u   50-100 m 
 %14 ü  100-150 m 
 % 4 ü   150+  m 
basınç bölgesinde bulunmaktadır ( en yüksek servis noktası 427 m dir) 
 
 

 
 

Şekil-1. Örnek bir sayaç ve vana odası borulama detayı [6] 
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2. UYGULANAN KAÇAK AZALTMA YÖNTEMİ 
 
Ele alınan her pilot bölgede 1:2500 ölçekli haritalar üzerinde çalışılmış, elektronik ortama geçirilen bu 
haritalar üzerindeki bilgiler güncelleştirilmiş , sonra kağıt üzerine çizdirilmiştir. Bunların üzerine 
eşyükselti çizgileri belirli aralıklarla monte edilmiştir. Bölgenin abone bilgileri alınmış, özel bir yazılımla 
değerlendirilmiş, son bir yıllık tüketim değerleri düğüm noktalarına dağıtılmıştır.Bölgedeki su 
dağılımında olabilecek anormallikleri saptamak üzere önce çeşitli noktalarda basınç okumaları 
yapılmıştır. 30-70 mss dışında olan servis basınçları kötü işletim olarak değerlendirilmiştir.Ele alınan 
bir bölgede evsel tüketim hesabı adam başına net günlük ortalama su tüketimi 100 litre alınıp buna 
ticari ve diğer tüketimler eklenerek bölgenin su talebi kestirilmiş, bu değer tüketim değeri ile 
karşılaştırılarak bölgedeki su servisi hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ayrıca gece 
debisinin gündüz debisine oranı da bir anormallik kriteri olarak kullanılmıştır. 
Esas olarak çeşitli kaçak azaltma yöntemlerinden , İzmir için daha önce başlatılmış olan, izole bölgeler 
oluşturma, regülasyon vanaları ile basıncı denetleme ve sürekli olarak tüketimi izleme yöntemi 
seçilmiştir. 
Ölçmeye hazırlanan her izolasyon bölgesinde önce mevcut durum için belirli bir süre basınç ve debi 
kayıtları alınmıştır.(hiçbir ayar yapılmaksızın hidrolik dengenin fotoğrafı çekilmiştir) 
Sonra, her izolasyon bölgesinin durumu tek tek incelenmek suretiyle, regülasyon vanalarının hangi 
değerlere ayarlanmasının uygun olacağı tespit edilmiştir. 
Regülasyon vanaları belirlenen değerlere ayarlanmış, sistem dengeye gelene kadar beklenmiş, 
şikayetler izlemeye alınmış, tüketiciye verilen  serviste bir sorun olmadığı belirlendikten sonra,basınç 
ve debi kayıtları alınmıştır.(basınçların ayarlanmasından sonra çekilen fotoğraf) 
Ayar öncesi ve ayar sonrası hidrolik ölçüm değerleri karşılaştırılarak uygulamanın 
başarısı,verimi,tutarlılığı izlenmiştir. 
 
 
 
3. PİLOT BÖLGELER : HATAY , BAYRAKLI , ALSANCAK,    KARŞIYAKA , YEŞİLYURT 

 
Hatay, Yeşilyurt, Karşıyaka, Alsancak bölgelerinin matematik modelleri daha önceden tamamlanmış 
ve izole bölgeleri oluşturulmuş olduğundan pilot bölge olarak seçilmişlerdir.Bayraklı bölgesinde ise 
dağıtım şebekesi eski ve 0-200 m zonları arasında bir yerleşim olduğundan kaçakların tesbitinin güç 
olması ve dağıtım problemlerinin bulunması sebebiyle seçilmiştir. 

 
Proje dönemi içinde ,İZSU tarafından , bu proje kapsamında yapılanlar özet olarak listelenirse: 

− 68 sayaç kalibre edilmiştir, 
− 48 basınç transduseri kalibre edilmiştir, 
− 76 sayaç onarımı yapılmıştır, 
− 86 regülasyon vanası onarımı yapılmıştır 
− 8 bölgede adım testi (step test) yapılmıştır, 
− 7 bölgede gece dinlemesi yapılmıştır, 
− Haziran 2001 tarihinde  73 sayaç bölgesi çalışır duruma getirilmiştir, 

 
 
3.1. İZMİR İÇMESUYU SİSTEMİ  MATEMATİK MODELLERİ 
 
Proje boyunca , çalışmaları daha önceden başlatılmış olan, WATNET üzerine güncel  verilerin 
girilmesi ve kalibre edilmesi ile , çeşitli amaçlarla kullanılmaya hazır içmesuyu sistemi  44 adet 
matematik modeli tamamlanmış ve 20 adedi üzerinde çalışmalar devam etmekte idi.  
 
 
3.2.PİLOT BÖLGELERDE YAPILAN HİDROLİK ÖLÇÜMLER 
 
Ölçmeye hazırlanan her izolasyon bölgesinde önce mevcut durum için belirli bir süre basınç ve debi 
kayıtları alınmıştır.(hiçbir ayar yapılmadan önceki ilk tüketim değerleri ) [1] 
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Ölçümler sırasında basınç ölçümleri için kalibre edilmiş basınç transduserleri, debi ölçümleri için 
kalibre edilmiş  türbin tipi debimetreler kullanılmıştır. Data toplayıcılar tarafından en az iki gün süreyle 
toplanan debi ve basınç değerleri ölçümüm ardından bilgisayara yüklenmiş ve özel bir yazılım 
tarafından değerlendirilmiştir. Ölçme ve değerlendirme sisteminin ayrıntıları [1] numaralı kaynaktan 
bulunabilir. 
 
Tablo 1. 2001 Yılı hiçbir ayar yapılmadan önceki ilk tüketim değerleri (litre/saniye olarak) 

Karşıyaka Bölgesi Alsancak Bölgesi Yeşilyurt Bölgesi Hatay Bölgesi 
Bölge 

No 
İlk Tüketim 

Değeri 
Bölge 

No 
İlk Tüketim 

Değeri 
Bölge 

No 
İlk Tüketim 

Değeri 
Bölge 

No 
İlk Tüketim 

Değeri 
100 22.40 700 47.55 771 20.09 743 16.90 
101 23.66 701 29.09 775 9.88 744 57.99 

101/A 9.49 702 18.53 776 12.13 745 16.10 
102 19.70 703 19.59 777 12.60 746 14.35 
103 30.01 704 30.24 778 11.91 747 18.17 
104 18.16 705 23.39 779 7.52 748 10.88 
105 10.30 706 61.70 780 36.08 749 10.07 
106 14.09 707 37.38 781 34.52 751 12.73 
107 9.38 708 14.18 782 11.39 752 8.22 
108 20.66 708A 20.02 783 15.16 753 13.31 
109 8.47 709 17.85 784 23.64 754 15.28 
110 46.18 710 16.84 785 13.60 755 12.73 
111 27.46 713 29.86 786 7.44 756 11.57 
112 14.00 715 13.13 787 26.61 757 23.61 
113 10.39 716 37.75 788 9.12 758 13.66 
114 12.62 717 24.34 789 15.87 759 15.97 
115 19.44 718 56.85 790 17.43 760 18.87 
116 21.45 719 30.42 791 12.17 761 14.81 
117 12.30 720 19.71 792 25.17 762 7.75 
118 17.01 721 12.20 793 16.19 763 11.92 
119 29.05 722 25.37 794 23.05 764 11.92 
120 6.12 723 13.52 795 9.36 765 34.26 
121 8.51 724 13.88 796 19.97 766 15.16 
122 17.22 725 15.22 797 14.84 767 23.73 
123 15.91 726 15.01 798 18.24 768 18.52 
124 17.62 727 11.97   769 69.68 

124/A 18.06 728 11.08   770 48.26 
125 21.14 729 8.82     
126 29.05 730 17.12     
127 11.50 731 1.86     
128 7.67       
129 7.45       
130 21.23       
131 13.85       
132 8.80       
133 26.12       
135 25.19       
136 14.74       
137 23.19       
138 10.42       
139 9.84       
140 13.89       
141 16.62       
142 14.93       
143 17.86       
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3.3. PİLOT BÖLGELERDE YAPILAN AYARLAMALAR 
 
İzole bölgelerin ilk ortalama tüketim değerleri belirlendikten sonra, her izolasyon bölgesinin durumu tek 
tek incelenmek suretiyle, regülasyon vanalarının hangi değerlere ayarlanmasının uygun olacağı tespit 
edilmiştir. 
Regülasyon vanaları belirlenen değerlere ayarlanmış, sistem dengeye gelene kadar beklenmiş, 
şikayetler izlemeye alınmış, tüketiciye verilen  serviste bir sorun olmadığı belirlendikten sonra,basınç 
ve debi kayıtları alınmıştır.(basınçların ayarlanmasından sonra çekilen fotoğraf) 
 
Ayar öncesi ve ayar sonrası hidrolik ölçüm değerleri karşılaştırılarak uygulamanın 
başarısı,verimi,tutarlılığı izlenmiştir.[1] 
 
 
3.4. AYARLAMALARDAN SONRA HATAY  BÖLGESİNDE YAPILAN ÖLÇÜMLER VE KAZANÇ 
 
Tablo 2. Ayarlamalardan sonra Hatay bölgesinde yapılan ölçümler (litre/saniye olarak) ve kazanç [1,2] 
       

      MART     NİSAN     MAYIS     HAZİRAN   

SAYAÇ İLK ORT. ORT. KAZANÇ ORT. ORT. KAZANÇ ORT. ORT. KAZANÇ ORT. ORT. KAZANÇ

BÖLGE NO  TÜKETİM TÜKETİM KAZANÇ YÜZDESİ TÜKETİM KAZANÇ YÜZDESİ TÜKETİM KAZANÇ YÜZDESİ TÜKETİM KAZANÇ YÜZDESİ

743 16,90 16,90 0,00 0,00 15,43 1,47 0,09 14,23 2,67 0,16 16,54 0,36 0,02 

744 57,99 51,51 6,48 0,11 49,50 8,49 0,15 51,43 6,56 0,11 47,37 10,62 0,18 

745 16,10 14,28 1,82 0,11 14,15 1,96 0,12 13,49 2,61 0,16 13,82 2,28 0,14 

746 14,35 13,16 1,19 0,08 13,33 1,02 0,07 13,68 0,67 0,05 14,21 0,14 0,01 

747 18,17 12,73 5,44 0,30 10,43 7,74 0,43 11,19 6,98 0,38 11,89 6,28 0,35 

748 10,88 8,72 2,17 0,20 7,95 2,94 0,27 8,32 2,56 0,24 8,76 2,12 0,19 

749 10,07 8,25 1,82 0,18 7,86 2,21 0,22 8,43 1,65 0,16 8,36 1,71 0,17 

751 12,73 11,44 1,30 0,10 11,47 1,26 0,10 10,29 2,44 0,19 10,10 2,63 0,21 

752 8,22 6,96 1,27 0,15 5,35 2,87 0,35 5,61 2,61 0,32 6,11 2,11 0,26 

753 13,31 11,20 2,11 0,16 9,34 3,97 0,30 9,52 3,79 0,28 10,19 3,12 0,23 

754 15,28 12,85 2,43 0,16 11,74 3,54 0,23 7,81 7,48 0,49 8,44 6,84 0,45 

755 12,73 10,40 2,33 0,18 9,43 3,30 0,26 9,91 2,82 0,22 9,78 2,95 0,23 

756 11,57 9,00 2,57 0,22 10,09 1,49 0,13 9,07 2,51 0,22 7,57 4,00 0,35 

757 23,61 18,18 5,43 0,23 15,72 7,89 0,33 17,68 5,93 0,25 17,24 6,37 0,27 

758 13,66 13,66 0,00 0,00 13,23 0,43 0,03 14,50 -0,84 -0,06 14,94 -1,28 -0,09 

759 15,97 15,97 0,00 0,00 14,71 1,26 0,08 14,37 1,60 0,10 15,91 0,06 0,00 

760 18,87 15,49 3,38 0,18 14,18 4,69 0,25 14,59 4,28 0,23 14,32 4,55 0,24 

761 14,81 11,72 3,09 0,21 9,81 5,00 0,34 9,99 4,83 0,33 10,58 4,23 0,29 

762 7,75 6,25 1,50 0,19 5,75 2,01 0,26 5,94 1,81 0,23 6,26 1,49 0,19 

763 11,92 10,20 1,73 0,14 9,19 2,73 0,23 10,11 1,82 0,15 10,33 1,59 0,13 

764 11,92 9,50 2,42 0,20 8,98 2,94 0,25 9,29 2,63 0,22 9,64 2,28 0,19 

765 34,26 30,07 4,20 0,12 28,80 5,47 0,16 29,07 5,19 0,15 30,65 3,61 0,11 

766 15,16 12,20 2,96 0,20 11,10 4,06 0,27 11,89 3,27 0,22 11,65 3,51 0,23 

767 23,73 19,32 4,41 0,19 15,40 8,33 0,35 13,45 10,28 0,43 11,83 11,90 0,50 

768 18,52 14,78 3,74 0,20 13,07 5,45 0,29 13,60 4,92 0,27 13,76 4,76 0,26 

769 69,68 56,44 13,24 0,19 52,49 17,19 0,25 39,06 30,62 0,44 24,89 44,79 0,64 

770 48,26 44,70 3,56 0,07 39,39 8,87 0,18 37,08 11,18 0,23 37,09 11,17 0,23 

TOPLAM 546,42 465,84 80,58 0,15 427,88 118,54 0,22 413,57 132,85 0,24 402,23 144,19 0,26  
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4. PİLOT BÖLGELERDE BASINÇ REGÜLASYONU İLE ÖLÇÜLEN KAZANIM 
 

• Hatay bölgesinde yapılan  ölçümlere göre ortalama kazanç mutlak olarak 144 litre/saniye, 
bağıl olarak % 26 dür, 

• Karşıyaka bölgesinde yapılan  ölçümlere göre ortalama kazanç mutlak olarak 33 
litre/saniye, bağıl olarak % 9 mertebelerindedir . 

• Diğer pilot bölgelerin sonuçları ve ayrıntılar [1] numaralı kaynaktan görülebilr. 
 
 
 
 
5. KAZANILAN SUYUN ELEKTRİKSEL KARŞILIĞI 
 
İZSU’nun günde 600 000 m3 su ürettiği ve bu suyu üretirken 0.5 kWh/m3 elektrik enerjisi harcadığı 
kabul edilirse: 

600 000 x 0.26 x 0.5  = 78 000     kWh/gün 
 
 
 
 
6. PROJENİN DİĞER KATKILARI 
 
Oluşturulan matematik modeller planlama çalışmalarında kolaylıkla ve başarıyla kullanılabilirler. 
Matematik modeller yardımıyla şebekenin normal, kısmi ve acil durumlarda en uygun işletimi için 
senaryolar önceden kolaylıkla denenebilirler. 
SCADA kumanda odasında isale bazında, normal, kısmi ve acil durum işletme kararları, alt modellerin 
birleştirilmesi ile oluşturulacak iskelet model yardımıyla  kolaylıkla denenebilirler. 
Oluşturulan haritalar, tüketim, pompa ,depo , boru gibi bilgiler güncel (2001) tarihli olup üstelik 
elektronik ortamda saklanmaktadır. Bu çalışmalar İZSU’da oluşturulması şart olan ARŞİV’in temelini 
meydana getirmektedir. 
Şebeke yenileme çalışmalarında hızlı davranabilmek için yüklenicilerin modelleri ve güncelleştirilmiş 
bilgileri kullanmaları doğru olacaktır. 
Bu çalışmalar AR-GE çalışmaları niteliğinde olduğundan , kazanılan “know-how” ın diğer su 
idarelerince kullanılması da olanak içindedir. 
İçme suyu sisteminin statik olarak işletiminden dinamik işletmeye geçiş, sorunlara cevap süresini 
kısaltacağı gibi, su dağıtımının istenilen şekilde en ekonomik yapılması için zemin hazırlayacaktır. 
Dinamik işletmeden kastedilen, ölçme , değerlendirme ve anında kumandaya dayanan çağdaş işletme 
anlayışıdır   
 
 
 
 
7. SONUÇ 
   
 

− Yapılan pilot çalışmanın sonuçları ve kazanç yüzdesi dikkate değer mertebelerdedir. 
Basınç regülasyonu yoluyla yapılan kaçak azaltma işlemi ekonomik ve uygulanabilir 
bulunmuştur. 

− Uygulamanın tüm İzmir’e yaygınlaştırılmasında ve izole bölgelerin sürekli denetim 
altında tutulmasında büyük  fayda görülmektedir. 
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Çatılardaki Yağmur Sularının Negatif Basınç 
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ÇATILARDAKİ YAĞMUR SULARININ NEGATİF BASINÇ 
SİSTEMİ İLE DRENAJI  VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 

 
 

T.Fikret GENÇGEL 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada ; binaların çatılarına düşen yağmurun rogarlara iletilmesi yöntemlerinden vakumlu 
yağmur drenaj sisteminin çalışma prensipleri ve hesaplama yöntemleri üzerinde duruldu.Sistem 
hakkında genel bilgi ve diğer sistemler ile farklılıkları verildikten sonra örnek bir binadan alınan 
değerler kullanılarak hesaplama yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Son olarak bu sistemin kullanım 
alanları ve uygulama şekilleri ile ilgili bilgiler verildi. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bugüne kadar yağmur sisteminin drenajı ile ilgili olarak konvansiyonel sistemler kullanılmıştır. 
Konvansiyonel yağmur drenajı; yağmur sularının kendi doğal akışı ile hava ile yer değiştirerek borular 
içinden akıtılması ,bu esnada yatay hatta 2-3 % eğim verilmesi ile sağlanmaktadır.Su ile hava 
arasındaki denge suyun sağlıklı bir şekilde drene edilebilmesindeki en önemli etkendir. Bu sistemde 
boruda su ve hava beraber çalıştığından boru tam kapasite su ile dolu olarak çalışamaz. 
 
Vakumlu yağmur drenaj sistemi; boruların tamamen dolu olarak çalışma prensibi ile 
sağlanmaktadır.Yatay hatta verilen 0 % eğim ve hesaplama sonucunda bulunan düşük çaplar ile 
sistemin önce tam olarak su ile dolması sağlanır. Tam olarak su ile dolan ve içinde hava 
barındırmayan ortamda su yatay hattan dikey hatta geçerken beraberinde vakum etkisi yaratır. Bu 
vakum sayesinde suyun hızı ve dolayı ile  debisi artar. Boruların tamamen doldurulması ile boru 
çapları konvansiyonel sisteme göre yarı yarıya azalır. Yatay hatta çok uzun mesafelere eğim olmadan 
borulama yapılabilir.İniş sayıları konvansiyonele göre çok daha azalır.Yüksek debi sayesinde sistemin 
kendi kendine temizleme özelliği vardır.   
 
 
 
 
2. VAKUMLU YAĞMUR DRENAJ SİSTEMİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 
 
Vakumlu yağmur drenaj sisteminde  vakum etkisi ; sistemin tamamen dolu çalışması ile sağlanır. 
konvansiyonel sistemle karşılaştırıldığında  eğime gerek olmaması ve daha düşük çapta boruların 
kullanılması en önemli fark olarak göze çarpmaktadır. 
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Şekil 1. Vakumlu ve Konvensiyonel Drenaj Sistemi Arasındaki Farklar 

 
 
 
 
3. VAKUMLU DRENAJ SİSTEMİNİN AVANTAJLARI 
 

• Daha düşük çapta boru kullanımı. ( Konvansiyonel sistemde kullanılan boruların yaklaşık 
yarısı kadar )   

• Boru ve ekipmanların  daha az yer tutması . 
• Yatay hatta eğime gerek duyulmaması. 
• Daha az yer altı boruları ve dolayısıyla daha az işçilik ve malzeme. 
• Yüksek debiden kaynaklanan kendi kendine temizleme özelliği ile tesisatın tıkanma 

riskinin olmaması. 
• Özel askılama sistemi ile boruların genleşmeden dolayı yarattıkları hareketlerin kontrol 

altına alınabilmesi ve dolayısıyla daha güvenilir bir tesisat özelliği. 
 
 
 
 
4. VAKUMLU DRENAJ SİSTEMİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 
 
İki çeşit hesaplama yöntemi bulunmaktadır.Hesaplamalar Konvansiyonel sisteme göre daha farklı 
yapılmaktadır. 

• Hesaplamaların manuel olarak yapılması 
• Özel geliştirilmiş bilgisayar programı ile yapılması 

 
 
4.1 HESAPLAMANIN MANUEL OLARAK YAPILMASI 
 
Hesaplamalar laboratuarlarda  bir çok kere test edilerek yapılmaktadır.Yapılan son testlerde az da 
olsa bir havanın vakum etkisi sırasında sistemde olduğu tespit edilmiştir. Yeni  geliştirilen  bir metot ile 
bu hesaplamalara dahil edilmeyen havayı da sistem hesaplarına dahil etmiştir.Bu sistem iki  ayrı 
safhada gerçekleştirilmektedir. 
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4.1.1 TOPLAM YAĞIŞ MİKTARININ HESAPLANMASI 
 
Toplam yağış miktarı (Türkiye’de 0,03 lt/sn ve 0,06 lt/sn arasında değişmektedir. 
r= 0,03 lt / sn 
 
Hesaplama şekli: 
 
Toplam Yağış Miktarı=QT 
 
W=Çatı Su Akış Katsayısı 
 
QT=A x r x W  [1] 
 
QT=230x0.03x0,8 
 
QT=5,5 lt / sn 
 
W katsayısı %15 ve üzerindeki eğimli çatılarda 1 olarak ,daha az eğimli çatılarda ise 0,8 olarak alınır. 
Çakıllı ve topraklı çatılarda bu katsayı 0,5 olarak alınır. 
 

 
 

Şekil 2. Toplam yağış miktarının  hesaplanması 
 
4.1.2  TOPLAM BORU YÜKSEKLİĞİNİN VE UZUNLUĞUNUN HESAPLANMASI 
 
Toplam yükseklik HT (  mSS cinsinden)  = 7,5 metre 
 
Toplam boru uzunluğu                 L   = 12 metre 
 
10 mSS= 1 Bar=1000 mbar  
 
1mSS=100 mbar 
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Şekil 3. Toplam yükseklik ve boru uzunluğu 
 
4.1.3 GERÇEK BORU UZUNLUĞU ( LA) 
 
Boruların sürtünme katsayıları hesaba katıldığında normal uzunluğun 60% fazlası alınarak gerçek 
boru uzunluğu bulunur. 
 
LA= L*1,6 
      =12*1,6=19,2 metre 

 
 

Şekil 4. Gerçek boru uzunluğunun bulunması 
 
4.1.4 BORU SÜRTÜNME DİRENCİ (R SÜRT.) BULMA YÖNTEMİ 
 
R sürt=HT/ LA 
=7,5 m / 19,2 m = 0,39 mSS / m 
 
4.1.5  DİAGRAMLARI OKUYARAK ÇAP VE HIZ DEĞERLERİNİN BULUNMASI 
 

• 5,5 lt / sn’den dikey hat çizin. 
• 0,39 mSS ’ dan yatay hat çizin. 
• Çapraz hatlarla belirtilen Q 56 mm hattında dikey hat çizin. 
• Su sütunu hattına yatay hat çizildiğinde R=0,25 mSS bulunacaktır. 
• Diğer çapraz hatlar (çap hatlarını dik kesen) hızı belirtmektedir. Birleşme noktasındaki hız 2.8 

m/sn olarak bulunur. 
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Diyagram 1. Basınç-Hız-Debi Diyagramı [2] 
 

R =0,25 mSS 

R =0,39 mSS 

  
Tablo 1. Fittings Dirençleri Tablosu 
 
 
Boru çapı 

 
     ND 
     DQ 

 
     32   
     40 

 
   40   
   50 

 
   50   
   56 

 
    60   
    63 

 
   70   
   75 

 
   80 
   90 

 
  100      
  110 

 
  125   
  125 

 
   160  
   160 

 
Süzgeç Çıkış çapı  

ø 56 

   
2,8 

 
3,5 

 
4,2 

 
5,6 

 
5,6 

 
7,6 

   

 
45’lik dirsek (kapalı 
kullanılırsa 2*45 
düşünülmeli) 

   
 

0,4 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 
 

0,6 

 
 

0,8 

 
 

1,0 

 
 

1,3 

 
 

1,6 

 
 

2,1 

 
Y Bağlantı elemanı 

   
1,0 

 
1,3 

 
1,6 

 
1,9 

 
2,4 

 
3,0 

 
3,9 

 
4,7 

 
6,3 
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ND: Nominal Çap  DQ: Dış Çap 
 
Gerçek Boru Uzunluğu= Boru uzunluğu+ Süzgeç sürtünme etkisi+ 4 adet dirsek ( her biri 0,5)    
 
LA  eff    =  12 + 4,2  + 2 
 
   = 18,2 m 
 
Hız kontrolü   ; Suyun akış hızı 1m/sn ‘den büyük olmalıdır. 
 
Minimum yükseklik :   H min = 3 m (75 mm ’den küçük boru çapları için) 
                                   H min = 5 m (90 mm ve üzerindeki boru çapları için) 
 
 
4.1.6 BASINÇ DÜŞÜMÜNÜN (TR) HESAPLANMASI 
 
Boru sürtünme şiddeti ile gerçek boru uzunluğunun çarpılması ile bulunur. 
 
TR  =  R . LA 
 
TR = 0,25 mSS . 18,2 m = 4,6 mSS 
 
 
4.1.7 OLMASI GEREKEN MİNUMUM BASINÇ DÜŞÜMÜNÜN HESAPLANMASI 
 
Toplam basınç düşüm değeri olan TR ,toplam yükseklik HT ’den düşük veya eşit olabilir ancak büyük 
olamaz. 
 
HT  =     7,5 mSS  TR =      4,6 mSS   
 
PR =       2,9 mSS ( basınç rezervi ) 
 
PR = HT – TR  =  7,5 – 4,6    
 
PR =    2,9 mSS   
 
 
4.1.8 AYNI HAT ÜZERİNDEKİ SÜZGEÇLER ARASINDAKİ BASINÇ FARKLILIKLARI 
 
Aynı hat üzerindeki süzgeçler arasındaki basınç farklılıkları 1 mss ‘yi geçmemelidir. 
 
4.1.9    VAKUM ETKİSİNİN  HESAPLANMASI  
 
 
HK = Pluvia süzgecinin üst kısmı ile kritik nokta arasında kalan yükseklik farkıdır. 
 
R = Boru sürtünme direnci 
 
RLA =Pluvia süzgeci ile kritik nokta arasında kalan basınç düşümü 
 
PK  =Vakum etkisinin  hesaplandığı kritik nokta( bu nokta daima yatay hattan dikey hatta geçen 
noktalardır. ) 
 
 
PK = HK – Σ ( R . LA ) 
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Şekil 5. Vakumun Oluşması 
 
Boru uzunluğu(4,5+0,5 m)= 5 m 
Süzgeçin uzunluğa etkisi  =  4,2 m 
2 dirsek 90( 2*1 m)           =  2,0  m 
 
LA                                     = 11,2 m 
 
HK=0,5 mss                         R=0,25 mSS 
 
Vakum etkisinin hesabı (PK noktasında) 
 
PK =HK- R.LA 
 
PK = 0,5 – (0,25 . 11,2) = -2,3 mSS 
 
 
4.2 ÖZEL  GELİŞTİRİLMİŞ  BİLGİSAYAR  PROGRAMI  İLE  YAPILMASI  
 
Bu konuda çalışan firmalar , tüm bu hesaplamaları bilgisayar ortamında yapan  özel programlar 
üretmektedir. Bilgisayar aracılığı ile hesaplama yapmak önemli zaman tasarrufları sağlamakta ve 
hesaplamanın daha hatasız olmasına olanak tanımaktadır. 
 
 
 
5. ÖRNEK ÖLÇÜLENDİRME 
 
5.1  YAĞMUR MİKTARININ VE SÜZGEÇ KAPASİTESİNİN BULUNMASI 

 

 
 

Şekil 6. Örnek Çatı Alanı 
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r= 0,03 lt / sn 
 
W=Çatı Su Akış Katsayısı 
 
QT=A x r x W 
 
QT=1125*0,02*0,8 
 
QT=18 lt/sn 
 
Süzgeç başına düşen yağış 18/3 =6 lt/sn 
 

 
Şekil 7. Süzgeçlerin  Yerleşimi 

 
5.2 BORULARIN ÇAPLANDIRILMASI 
 
QT=A x r x W =l/sn 
 
Süzgeç No Çatı Alanı l/sn Süzgeç 

No 
Çatı 
Alanı 

l/sn Süzgeç No Çatı 
Alanı 

l/sn 

5 375 6       

6 375 6       

7 375 6       

         

 
HT= 8,5 
 
L=8+1+9+9+3+0,5  = 30,5 
 
Tahmini sürtünme katsayısı + 60%  =18,3 
 
Toplam LA   = 48,8  
 
R sürt = HT / LA= 8,5 /48,8 = 0,46 mSS 
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Diyagramı kullanarak aşağıdaki değerlere ulaşırız. 
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R
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er
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k 
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ki

 

1-0 18 110 0,065 2,3 8 - 2*1,3 - 10,6 0,69     

2-1 18 110 0,065 2,3 1 - 1*1,3 - 2,3 0,15 0,84    

3-2 12 75 0,260 3,6 9 - 2*0,8 - 10,6 2,76 3,6    

4-3 6 75 0,055 1,7 9 - 1*0,8 - 9,8 0,54 4,14    

5-4 6 56 0,310 3,1 3,5 4,2 4*0,5 - 9,7 3,01 7,15 8,5 1,35 -5,96

6-3 6 56 0,310 3,1 3,5 4,2 5*0,5 1,6 11,8 3,66 7,26 8,5 1,24 -6,07

7-2 6 50 0,6 4,0 3,5 3,5 5*0,5 1,3 10,8 6,48 7,32 8,5 1,18 -6,13

 
PK kritik noktadaki basınç farkı 
 
Basınç Farkı = PR max - PR min 
                    

        = 1,35-1,18 = 0,17 mSS 
 

(1,5)     0,5-(0,15+2,76+0,54+3,01)   =    - 5,96 mSS 
 
(1,3+6)    0,5-(0,15+2,76+3,66)        =    - 6,07 mSS 
 
(1,2+7)    0,5-(0,15+6,48)                 =    - 6,13 mSS 
 
 
 
 
6. ASKILAMANIN YAPILMASI 
 
Vakumlu  sistem ile borular içinden geçen suyun debisi konvansiyonel sisteme göre çok daha fazla 
olacağından suyun güvenli taşınması için özel bir askılama sistemi gerekmektedir. 
0 % eğimle boruların yatay hatta güvenli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdaki gibidir. Kutu profillerin 
tavana monte edilmesi ve bu kutu profiller üzerine geçirilen özel boru kelepçeleri ile sağlanan bu 
askılama metodu bu sistemler için son derece güvenilir bir çözüm sunar. 
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Şekil 8. Örnek Askılama 
 
Diyagram 2. Çaplara Göre Kelepçe Ölçüleri ve Boru Ağırlığı 
 

BORU ÇAPI RA FG
(mm) (m) (N)

40 0,8 70

50 0,8 88

56 0,8 107

63 0,8 129

75 0,8 156

90 0,9 203

110 1,1 279

125 1,2 348

160 1,6 628  
 

 
 

Şekil 9. Örnek Askılama 
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7. SONUÇ 
 
Yaklaşık 20 senedir Avrupa’nın bir çok binasında kullanılan ( yaklaşık 40.000 proje,30.000.000 m2 çatı 
alanında uygulanmıştır.) bu sistem konvansiyonel sistemle karşılaştırıldığında belirtmiş olduğumuz bir 
çok avantaja sahiptir. 
 

• Daha az iniş hattı 
• Daha az boru kullanımı 
• Daha az yer altı boruları 
• Daha az işçilik 
• Yatay hatta eğim yok 
• Vakum etkisinin  bozulmaması için contalı soket sistemi ile borulama bu sistemde 

yapılamamaktadır. Elektro manşon veya alın kaynak kullanılarak HDPE boru ve fittingsleri ile 
kapalı bir devre yaratıldığından  daha güvenli bir sistem 

• Özel bilgisayar programı ile hesaplamalarda güvenilirlik. 
• Üretici ve uygulayıcı firma tarafından 10 yıllık kullanım garantisi. 
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Pompalarda Enerji Verimliliği 

 
  A. Özden ERTÖZ 
 Vansan Makina Sanayi 
 
 
 

Bu bir MMO 
yayınıdır 
 

MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan 
sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

BİLDİRİ 
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POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
 
 
A. Özden ERTÖZ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Gelişmiş ülkeler atmosfere attıkları fosil yakıt artıklarının yarattığı sera etkisini yavaşlatmak için 
birtakım önlemler almaktadır. Bu çerçevede Avrupa topluluğunda enerji verimliliğini arttırarak daha az 
yakıt tüketerek aynı işleri yapmak için geniş çaplı çalışmalar yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak bizim 
piyasamızda satılan buz dolaplarında, çamaşır makinelarinde, fırınlarda, elektrik ampullerinde enerji 
verimliliğini göstern etiketler görmekteyiz. Almanyada üretilen sirkülasyon pompalarında da enerji 
verimliliğini gösteren harflerin pompa etiketlerine konulması mecburi olmuştur. Amerika ve ingilterede 
(best practices – good practices in industry) adları altında yapılan yayınlarla sanayinin enerji verimliliği 
yüksek teknolojileri geliştirmesi yolları anlatılmaktadır. Amerikan Hidrolik Enstitüsünün yaptığı bir 
araştırmada gelişmiş ülkelerde tüketilen enerjinin %20 si pompalar tarafından tüketilmektedir. İyi bir 
sistem dizaynı ve uygun pompaların seçimiyle bu enerjinin %30’unun tasarruf edilebileceği 
açıklanmıştır. Bu bildiride dünyada enerji verimliliği konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
verilerek, pompaların enerji verimliliğini arttırma yolları incelenecektir. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Son on yıldır Hydraulic Institute (HI) önderliğinde pompa seçiminde ömür boyu maliyet (ÖBM) 
üzerinde durulmaktadır. Bundan gaye pompa satın alınırken sadece satın alma fiyatına değil, 
pompanın ömür boyu maliyetine bakın denmektedir. Ömür boyu maliyet içinde satın alma, bakım, 
enerji maliyeti olduğu kadar arıza halinde üretim kaybı maliyeti, söküp atma maliyeti gibi hususlar da 
ele alınmaktadır. Bütün bu elemanlarla enflasyon ve banka faizini de hesaba katarak ÖBM hesabı 
yapıldığında yüksek verimli ve dayanıklı pompaların satın alınması tavsiye edilmektedir. Pompa 
müşterileri arasında yapılan bir araştırmada satınalma öncelikleri aşağıdaki şekil.1’de gösterildiği 
gibidir. 

Enerji Tüketimi Dağılımı Pompalar
20%Diğerleri

30%

Vantilatörler
18%

Konveyörler
4% Soğutma 

Kompresörleri
11%

Hava 
Kompresörleri

17%

Ömür Boyu Maliyet

Bakım 
Maliyeti

10%

Satınalma 
Maliyeti

5%

Enerji 
Maliyeti

85%

 
Şekil 1. Elektrik motorlarında enerji tüketimi dağılımı Şekil 2. Ömür boyu maliyet elemanlarının 

dağılımı 
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Pompaların ömür boyu maliyeti ise şekil.2’de gösterilmiştir. Buradan da görülebileceği gibi 20 yıllık 
ömür süresinde bir pompanın tüketeceği enerji bedeli satınalma fiyatının 17-20 katıdır. Bu süredeki 
bakım masrafları da pompa bedelinin iki katı kadar olmaktadır. 
 
 
DÜNYADA ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
 
Dünyada enerji verimliliği çalışmaları pompalardan önce, elektrik ampulleri, buzdolapları, çamaşır 
makinaları, fırınlar gibi ev aletlerinde enerji verimlilikleri tarif edilerek enerji verimi endekslerini belirten 
etiketlerin mamuller üzerine konulması mecburi olmuştur. Avrupa topluluğunda (P < 2,5 kW) 
sirkülasyon pompalarının da mecburi olarak etiketlenmesi son aşamaya gelmiştir. Sirkülasyon 
pompalarında enerji verimliliği klasının pompa etiketine yazılması halen Almanya’da mecburidir. 
Şekil.3’te dünyada muhtelif ülkelere ait enerji verimliliği etiketleri görülmektedir. 
 

   

       
 

Şekil 3. Dünyada kullanılan enerji etiketlerinden örnekler 
 
Avrupa topluluğunda santrifüj pompaların satın alınırken pompa veriminin uygunluğunun müşteri 
tarafından kontrol edilebilmesi için yapılan çalışmalar sonunda, debisi, basma yüksekliği ve devir 
sayısı bilinen pompanın veriminin ne olması gerektiğini belirten diyagramlar yayınlanmıştır. (Şekil 4, 5) 
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Şekil 4. Uçtan emmeli kendinden yataklı 2900 d/d santrifüj pompalar için verim eğrisi 

 

 
Şekil 5. Uçtan emmeli kendinden yataklı 1450 d/d santrifüj pompalar için verim eğrisi 

 



  _____________________________________  4 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

Bu diyagramlardan satın alınacak pompanın veriminin ne kadar olması gerektiği anlaşılabilecektir. 
 
Pompa dizayn ve imalatında verimi iyileştirecek hususların artık sonuna yaklaşılmıştır. Bundan sonra 
erişilebilecek bir kaç puanlık iyileştirme enerji tüketimine fazla etki etmeyecektir. Enerji tasarrufu, 
pompaların seçilmesine ve uygun kullanımına harcanacak gayret ile mümkün olacaktır. Pompaların 
veriminin olduğu kadar tesisatın da verimi olabileceğini gözönünde bulundurmalıyız. 
 
Örneğin, bir akışkanı 50 m. Yukarıya pompalamak için 100 mss pompa gerektiren bir tesisat 
yapılmışsa; bu tesisatın verimi %50 olacaktır.  
 
Pompa verimi iyi olsa bile enerji israfına yol açan bazı uygulamalar vardır. Tek pompa ile verimli olarak 
çalışan bir pompaya debiyi arttırmak amacı ile paralel ikinci bir pompa bağlandığında; tesisattaki boru 
kayıplarının aşırı derecede artması sonucu ikinci pompanın faydası minimum düzeyde olacaktır. 
(Şekil. 6) 
 

 
Şekil 6. Tek boruya uygun olarak tasarlanmış bir tesisatta paralel iki pompa çalıştırılması 

 
İki pompaya uygun boru tesisatındaki durum aşağıda (Şekil.7)’de gösterilmiştir.  
 

 
Şekil 7. İki boruya uygun olarak yapılmış tesisat karakteristiği 
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Pompalar her makina gibi zamanla aşınır, debisi ve basma yüksekliği azalır. Bu durumdaki pompa 
onarılarak tekrar devreye alındığında ve onarılmadığı durumda pompa veriminin değişimi (Şekil.8)’de 
gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 8. Pompa periyrodik bakımlarının verime etkisi 

 
Son zamanlarda elektronikteki gelişmeler sonucunda frekans değiştiricilerin fiyatları ucuzlamış ve 
pompalarda kullanılması ekonomik hale gelmiştir. Frekans değiştiricisi üreticilerinin her pompada çok 
büyük enerji tasarrufları sağladığını açıkladıkları frekans değiştiriciler gerçekte ne ölçüde tasarruf 
sağlamaktadır?  
 
Değişken devirli pompa ihtiyacı debinin değişken olmasına bağlıdır. Debi değişken değil ise en uygun 
çözüm en iyi verim noktasında çalışan sabit devirli bir pompadır. Frekans değiştiricileri verimleri %96 - 
%98 olduğu üreticileri tarafından beyan edilmektedir. Enerji tüketiminden sağlanacak kazanç aynı 
zamanda pompanın toplam basma yüksekliğinin statik basma yüksekliğine oranına da bağlıdır. Statik 
basma yüksekliği arttıkça devir azalması ile pompanın verimi azalmaktadır. (Şekil.9) 
 
Kapalı devre sirkülasyon pompalarında enerji tasarrufunu yüksek gösteren daima en iyi verim 
noktasından geçen sistem karakteristiği hangi durumlarda geçerlidir?  
 
Pompa bakımından sistem karakteristiği  eşitliği doğrudur. Fakat sistem bakımından bu 
eşitliğin doğru olması için sistemin dengesinin mükemmel olması gerekir. Sisteme bağlanan eleman 
sayısı arttıkça sistemin dengesi bozulacağından artık  eşitliği kullanılamaz. Avrupa 
Topluluğu’nca hazırlatılan sirkülasyon pompaları enerji verimliliği dökümanında Q=0’da Hm=H100/2 
alınmaktadır. Sistem karakteristiği buna göre hesaplandığı takdirde gerçek enerji tasarrufu 
hesaplanmış olacaktır. (Şekil.10) 

2Qk ×=ζ

2Qk ×=ζ
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Şekil 9. Farklı devirlerde sistem statik basınç oranının değişimi ile pompa veriminin değişimini 

gösteren pompa karakteristikleri 

 
 

Şekil 10. Classificaiton of circulators, N. Bidstrup, G. Hunnekuhl, H. Heinrich, T. Andersen,  
February 11, 2003 
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SONUÇ 
 
Pompa seçiminde ve yüksek verimli sistem dizaynına bizlerin göstereceği özen sayesinde enerji 
verimliliği artacaktır. Tesisatta sıkça karşılaştığımız kontrol vanaları, basınç düşürücülerin yerine 
enerjiyi yoketmeden aynı işlevi yapacak başka çözümlere yönenilmelidir. Örnek olarak deniz 
suyundan tatlı su elde etmek için kullanılan ters osmos sistemlerinde basınç eşanjörleri kullanılmaya 
başlanmıştır. Kontrol vanaları yerine de istenen basıncı sağlayan değişken devirli pompalar 
kullanılabilir. Dizayn ettiğimiz sistemlerde işletme maliyetini de gözönüne alacak çözümler üretmeliyiz.  
Böylece CO2 emisyonunu azaltıcı yöntemlere yönelmek çevre duyarlılığımızı göstermek açısından  
uygun olacaktır.  
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YÜKSEK BLOKLARDA TESİSAT  
 
 

Rüknettin KÜÇÜKÇALI 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yüksek bloklarda ısıtma, klima, havalandırma sistemleri ve sıhhi tesisatın kendine özgü farklılıkları 
vardır. Bu tip uygulamalardaki en önemli özelliklerden biri sistemin büyüklüğü ve mesafelerdir. Bu 
nedenle sistem seçimi ve tasarımı gerek işletme maliyetleri ve gerekse yatırım maliyetleri açısından 
ciddi boyutlarda farklar yaratmaktadır. Sistemi ve elemanlarını tasarlarken, kurarken ve işletirken 
mühendisliğin bütün birikimini kullanmak gerekir. İkinci önemli özellik yüksek statik basınçtır. Bu 
nedenle sistem düşey zonlara ayrılmak zorundadır. Üçüncü önemli özellik ise yerlerin kıymetli 
olmasıdır. Bu nedenle tesisatın minimum yer kaplaması istenir. Bildiride bu konulara yer verilerek,  
yüksek bloklarda kullanılan HVAC sistemlerinde enerji tasarrufu ve verimliliği sağlayan ekipmanlar 
üzerinde durulmuştur. Soğutma grupları, su soğutma kuleleri, su sirkülasyon hatları, hidroforlar, hava 
kanalları ve fanlar ele alınarak buradaki ekonomi incelenmiştir. Yüksek bloklarda sistemlerin işletmesi 
de yukarıda anlatılan bakış açısıyla büyük önem taşımaktadır. Sistemin işletmesinde ve bakımında 
alınabilecek önlemlerle ciddi enerji tasarrufu gerçekleştirilebilir ve sistem ömrü artırılabilir. Gerek 
sistem seçiminde ve tasarımında, gerekse sistemin yapımında ve işletmesinde dikkat edilmesi 
gereken pratik notlar verilmeye çalışılmıştır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Amerikan literatürüne göre, 75 feet (25m) ve üzerindeki yapılar yüksek bina statüsüne girmektedir. 50 
metre yüksekliğin, yani 15 katın üzerine çıkıldığında, mekanik tesisatta ciddi sorunların oluşmaması 
için tesisat mühendisinin yüksek yapı koşullarını iyi etüd etmesi gerekir. Yüksek yapı ısıtma, 
havalandırma, klima tesisatı tasarımı, rüzgar etkisi, baca etkisi, iç hava kalitesi, hava taşınması, 
yangın güvenliği, acil durum prosedürleri, deprem önlemleri, bina yönetim sistemi ve zonlama 
gereksinimlerini dikkate almak zorundadır. Yapının mimari tasarımında tesisatla ilgili rezervasyon 
üzerinde önemle durulmalıdır. Burada yerler çok kıymetli olduğundan şaftların, kanalların, boruların, 
ekipmanların ve kazan dairelerinin kapladığı yerler minimumda tutulmaya çalışılmalıdır.  Yüksek 
yapılarda sistem seçiminde ekonomik kriterler ön plandadır. Yatırım ve işletme maliyetlerini optimize 
eden çözümler araştırılmalıdır. Bu tip uygulamalarda yapılacak yanlışlıklar büyük boyutlarda kaynak 
israfına neden olur. Yüksek yapıların özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
 
1. Yüksek yapılarda gerek yangın gerekse infiltrasyon kayıpları nedeniyle pencerelerin açılması arzu 

edilmez. 
2. Bina yalıtımında hem ısı ekonomisi hem de kondensasyon nedeniyle çok iyi önlemler alınır.  
3. Genelde ofis binası olarak kullanılan yapılarda 6 m2 de bir kişi olduğu kabul edildiğinden katlarda 

çok sayıda insan bulunmaktadır. Dolayısıyla insan, aydınlatma ve büro makinalarından oluşan iç 
yükler önemli boyutlara ulaşmaktadır. 

4. Yüksek bloklar genellikle çevrelerindeki yapıların arasından tek başlarına yükselirler ve 
korunmasızdırlar. Yüksek bloklarda gölgeleme etkisi olmadığından güneşten olan ısı kazancı 
önemli mertebelerdedir.  

5. Gün boyunca bu ısı kazancı değeri güneşin konumuna göre değişir.  
6. Yüksek bloklarda rüzgar etkisi ise çok önemli bir faktördür. Rüzgar hızı yerden olan yükseklikle 

artar. Bu yüksek rüzgar hızına bağlı olarak binanın rüzgar yönündeki cephesinde önemli bir pozitif 
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basınç ve aksi yönde önemli bir negatif basınç oluşur. Bina cephesi açıklıklarından sızan hava çok 
fazladır.  

7. Baca etkisi ise yüksek blokların bir başka önemli özelliğidir. Soğuk dış hava ve sıcak iç hava; 
yüksek blok merdiven kovanında ve diğer dikey şaftlarda yukarı doğru bir hava hareketi oluşturur. 
Aynen bacalarda olduğu gibi alt katlardan ve ana girişten giren hava düşey şaftlarda yukarı 
yükselir. Bu olay özellikle alt katları ve ana girişleri etkiler. Bu nedenle ana girişlere döner kapı 
yapılması, sıcak hava perdeleri uygulanması veya ekstra döşemeden ısıtma veya sıcak hava 
apareyleri kullanılması önerilen önlemler arasındadır.  

8. Yüksek bloklar genellikle derinlemesine planlanır. Buna göre iklimlendirme açısından birbirinden 
farklı özellikler gösteren çevre zonu ve iç zon olmak üzere iki bölge ortaya çıkar. Çevre zonu genel 
olarak bina dış cephesinden itibaren 4-5 m kabul edilebilir. Bu mesafe bazı hallerde 7-8 m 
değerine kadar kabul edilebilmektedir. Yüksek blokların en önemli özelliklerinden biri budur. 

9. Çevre zonunda güneşin, dış hava sıcaklığının ve rüzgarın etkilerine bağlı olarak sürekli değişen 
bir ısıl yük geçerlidir. Çevre zonda dış ortamla olan ilişkiye bağlı olarak hem soğutma, hem de 
ısıtma gerekmektedir. Kışın ve ara mevsimlerde, çevre zonunun yönüne ve günün saatine göre, 
güneşin gelmesine bağlı olarak, bazı çevre zonlarını ısıtırken, bazılarını ise aynı anda soğutmak 
gerekebilir. Çekirdek zonda ise yükler zamana bağlı olarak büyük farklılık göstermez ve sabittir. 
Bu sabit yük genellikle yapay aydınlatmaya vs. bağlı olan yüksek iç kazançlar nedeniyle yaz-kış 
soğutma yönündedir.  

10. Yüksek blok ısıtma ve soğutma sistemleri ısı geri kazanma uygulamaları açısından geniş imkanlar 
yaratır. Bazı zonların ısıtılırken, bazılarının soğutulması bu imkanı yaratan ana etkendir. 

11. Yüksek bloklar genellikle ticari binalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek dekorasyon, gerekse 
diğer sistemler için önemli bedeller ödeyen firmalar doğal olarak hacimlerde konforun en üst 
düzeyde olmasını talep etmektedir. Firmaların genelde çok dinamik bir yapıya sahip olması, 
organizasyon şemalarının ve yerleşimlerin değişmesine neden olmaktadır. Çalışanların sayısı ve 
buna paralel olarak aydınlatma ve makina gücü artmaktadır. Bütün bu nedenlerden dolayı, yüksek 
yapılarda kullanılabilecek sistemler çok esnek olmalıdır.  

12. Statik Basınç. Yüksek bloklarda sıcak/soğuk su ile ısıtma/soğutma yapıldığında büyük bir statik 
basınç ortaya çıkacaktır. Klima sistemi içinde basınca en duyarlı elemanlar kazanlar ve 
radyatörlerdir. Normal radyatör ve kazanlar 4 bar, özel sipariş edildiğinde ise 6 bar basınca 
dayanıklı olarak üretilirler. Bina yüksekliği 60 m’yi, başka bazı faktörleri ve emniyet payı dikkate 
alındığında yaklaşık 50 metreyi geçmemelidir.  

13. Yüksekliği 50 m’yi aşan bloklarda ise sistemin düşey doğrultuda iki veya gerekirse daha fazla 
sayıda düşey bölüme (zona) ayrılması gerekir. Sistemin ikiye bölünmesinde genellikle ara tesisat 
katı kullanılır. Pratik olarak yüksek bloklarda her 20 katta bir galeri kat yapılır. Sulu klima 
tesisatında 20 kat yukarıya doğru dağıtım yapılır. Sıhhi tesisatta ise galeri kattaki 1. hidrofor 
sistemi 10 kat aşağıya, 2. hidrofor sistemi ise 10 kat yukarıya su basar. Kazan ve soğutma grubu 
gibi primer cihazlar bodrumda yerleştirilir. Çatıda hava soğutmalı gruplar veya soğutma kuleleri yer 
alır. Ara tesisat katında bir ısı değiştirici kullanılır. Kazanda/soğutma grubunda üretilen sıcak su/ 
soğuk su ile bu ısı değiştirgecinde, yaklaşık 5°C sıcaklık farkıyla yine sıcak veya soğuk su elde 
edilir. Yüksek bloktaki kazan veya chiller ile ara tesisat katı arasındaki katlar kazan veya 
chillerden, ara bloktan sonraki katlar ise ısı değiştirgecinden beslenir.  

14. Basınç zonlamasının amaçları: 
 

a. Sistemin statik basıncını azaltmak, 
b. Alt/üst basınç farkını azaltmak, 
c. Akışkan debisini kontrol edebilmektir.  

 
Her basınç zonu eşanjörü, hidroforu, pompası vs. gibi bağımsız işletme ve kumanda elemanlarına 
sahip olmalıdır. 
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2. YÜKSEK BLOKLARDA KLİMA TESİSATININ MİMARİ YERLEŞİM ÖZELLİKLERİ 
 
Teknik hacimlerin yerlerinin belirlenmesinde basınç zonlaması, boru ve kanal büyüklüklerinin minimize 
edilmesi, sistem dirençlerinin minimize edilmesi gibi konular gözönünde tutulmalıdır. Ayrıca bu yerler 
yüksek bloklarda çok kıymetlidir. Yüksek bloklar arsa maliyetlerinin çok yüksek olduğu yerlerde yapılır. 
Bu nedenle tesisat maliyeti hesaplanırken ve maliyet optimizasyonu yapılırken bina maliyetlerini de 
dikkate almak gerekir. Bir katta 1 m2 yer kaplayan bir düşey şaft düşünülürse 50 katlı bir binada bu 
toplam 50 m2 yer anlamına gelir.  
 
Farklı klima sistemlerinin yerleşiminde, toplam alanın yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçları aşağıda 
verilmiştir: 
 
Fan coil + primer hava                            %5 
Tek kanallı tam havalı sistemler             %7 
Çift kanallı tam havalı sistemler              %8 
Perimetre ısıtmalı VAV sistemi               %7  
Amerikan sistem                                     %2-4    
Buna göre, 
• Ayrılan tesisat alanlarının toplam alana oranı %4-8 mertebesinde olmalıdır. 
• Ana makina dairesi yüksekliği 5-5,5 m olmalıdır. 
• Ara tesisat katı yüksekliği minimum 4-4,5 m net olmalıdır. 
• Klima santralı seçimlerinde tek santralde, yer kaybı, kat yüksekliği, ses-konfor, hava kanal 

dağıtımı, servis kolaylığı gibi nedenlerle 25000 m3/h debinin üzerine çıkılmamalıdır. 
 
Komple klimatize edilen yapılarda cihazlar için ayrılması gerekli yaklaşık alanlar: 
 
Soğutma gruplar (1000 kW’a kadar)     8 m2/100 kW soğutma yükü 
Soğutma kuleleri                                   3 m2/100 kW soğutma yükü 
Havalandırma ve klima santralleri        0,0035 m2/m3/h hava debisi       
 
Uygulanan sistemlere göre, 500 m2 kat alanına sahip ofis binalarında gerekli net asma tavan içi 
yüksekliği:  
 
Soğuk tavan + taze hava besleme + egzost   500 mm 
VAV tek kanallı                                                400-600 mm 
Tavan tipi fan coil                                            500 mm 
Su kaynaklı ısı pompası + taze hava+egzost  550 mm 
Çift kanallı sistemler                                        600 mm 
Amerikan sistem klima                                    350-400 mm 
 
Farklı ünitelerin yerleşiminde yer önerileri aşağıda verilmiştir: 
 

• Soğutma kuleleri, Soğutma havasına ihtiyaç olduğundan en uygun yer çatıdır. Ancak kazan 
bacalarından etkilenmemesi için hakim rüzgar yönü gözönüne alınmalıdır. 

• Soğutma makinaları, Cihaz yükünü taşıyacak bir yapının olması, ses ve titreşim geçişinde bir 
problem olmayacak şekilde tedbirler alınması kaydıyla soğutma cihazları çatıya yerleştirilebilir. 
Ancak yapı statiği ve enerji beslemesi nedenleriyle su soğutmalı chillerin bodrum katlara 
konulması daha doğrudur. 

• Havalandırma ve klima cihazları, Klima cihazları belli şaft alanlarına uygun olarak katlara 
yayılmalıdır. Basınç zonların uygun hacimlere santraller yerleştirilmelidir. 
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3. YÜKSEK BLOKLARDA KULLANILAN EKİPMANDA ENERJİ TASARRUFU  
 
3.1. Fanlar 
 
Yüksek blok HVAC sistemlerinde fanların enerji tüketim payları çok önemlidir. Mekanik tesisatta 
havalandırma fanları, klima santralı fanları, kule fanları, havalı tip chiller fanları gibi farklı amaçlarla 
kullanılan fanlar mevcuttur. İhtiyacın değişken olduğu yerlerde değişken debili fanların kullanılması 
büyük enerji tasarrufu sağlar.  
 
Yüksek bloklarda VAV sistemi en fazla uygulanan sistemlerden biridir. Değişken Debili (VAV) sistem 
sadece fan enerjisinden sağladığı tasarruf nedeniyle işletme maliyetlerini önemli ölçüde 
azaltabilmektedir. VAV sistemle, sabit debili klima sistemine göre, yıllık elektrik enerjisi tüketiminde 
%45 oranında tasarruf sağlamak mümkün görülmektedir.  
 
Ancak VAV sistemlerin sağladığı ideal ekonomi noktasına ulaşabilmek için VAV sistemlerini soğutma 
amacıyla kullanmak gerekmektedir. Bu sistemlere aynı zamanda ısıtma fonksiyonu yüklenmeye 
çalışıldığında, ekonomiden giderek uzaklaşılmaya başlanmaktadır. Bu nedenle VAV sistemlerin statik 
ısıtma sistemleriyle birlikte kullanılması işletme ekonomisi ve konfor açısından çok önemlidir.   
 
Fan enerjisinden olan kazanç yanında VAV sistemlerinde kanallardan olan kaçakların azalması 
nedeniyle de soğutma yükünden yüzde birkaç mertebesinde tasarruf sağlanabilir. Bir başka önemli 
konu da klima santral fanlarındaki verimsizliklerin ısı enerjisi olarak içinden geçen havaya 
yüklenmesidir.  
 
 
3.2. Pompalar  
 
Yüksek bloklarda soğutma devresi soğuk su sirkülasyon pompaları, kondenser devresi (soğutma 
kulesi) pompaları, sıcak su sirkülasyon pompaları gibi farklı amaçlarla kullanılan sirkülasyon pompaları 
mevcuttur. Sirkülasyon pompaları genellikle küçük güçlü olup, bu pompalar sabit debili ve değişken 
debili olabilir. Genellikle kullanılan tipler sabit debili pompalardır. İhtiyacın değişken olduğu yerlerde 
değişken debili pompaların kullanılması büyük enerji tasarrufu sağlar.  
 
3.2.1. Primer (chiller) soğuk su devresi 
 
Paralel bağlı çoklu chiller gruplarında, primer soğuk su devresinde her chillerin kendi sirkülasyon 
pompası olmalı ve pompa chillere basmalıdır. Her pompa chiller durduğunda durmalı ve sabit debili 
olmalıdır. Bu pompalar sadece chillerdeki direnci yenecek basınçta seçilmelidirler. Sistemde suyun 
dolaştırılması sekonder pompalarla sağlanmalıdır. Pompa debisi ise chiller üreticisi tavsiyelerine göre 
seçilmelidir. Debinin fazla olması pompa güç ihtiyacını artırırken, debinin azalması sıcaklık 
yükselmesine ve serpantinlerde kir birikimine neden olur.  
 
3.2.2. Sekonder (kullanıcı) soğuk su devresi 
 
Değişken debili devrelerde sirkülasyon pompalarının değişken debili özellikte olması halinde, önemli 
ölçüde pompa enerjisinden tasarruf sağlanır. Sekonder devre sistem sirkülasyon pompalarının gerekli 
debi değerine uyum sağlayacak şekilde değişken debili çalışmaları halinde enerji tasarruf potansiyeli, 
gerekli pompa enerjisinin %20-70’i ve chiller enerjisinin %1-5’i mertebesindedir. Genel kural olarak 
sekonder pompalar: 
 
- her zon için ayrı ayrı teşkil edilmeli, 
- gerekli yerlerde frekans konvertörlü değişken devirli olmalıdır. 
 
Pompada oluşan kayıplar ısı enerjisi olarak pompadan geçmekte olan akışkana aktarılır. Soğuk su 
devresinde de sirkülasyon pompalarının kayıpları suyun ısınmasına neden olur ve ısı kazancı olarak 
chillere yüklenir. Bu pompadaki ısıtma dolayısıyla suya ilave edilen ve chillere yüklenen enerji pompa 
gücünün yaklaşık %20’si mertebesindedir. Değişken devirli pompalarda kayıp enerji  az olduğundan 
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ve pompalar düşük güçte sürekli yüksek verim bölgelerinde çalıştıklarından, bu biçimdeki ısınmalar da 
az olur ve bu ayrı bir tasarruf kalemi oluşturur.  
 
3.2.3. Isıtma Sıcak Suyu Devresi  
  
Sıcak su tesisatında kullanılan sirkülasyon pompalarının sağladığı tasarrufun değerlendirilmesi için 
tarafımızca da bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada Ankara’da tipik bir kış mevsimi boyunca örnek bir 
bina için sabit debili ve değişken debili sirkülasyon pompalarının enerji tüketimleri hesaplanmıştır. Her 
iki tip pompa arasında yıllık enerji tüketim farkı 3218 kWh ve bunun parasal karşılığı 515 EURO 
değerindedir. Tasarruf oranı %78 olarak hesaplanmıştır.  
 
 
3.3.  Hidroforlar 
 
Hidrofor tesisatında alınabilecek önlemler: 

1. Sistem düşey basınç kademelerine ayrılarak, her kademeye özel hidrofor kullanılmalıdır. 
Yüksek bloklarda her 35 m statik yükseklik bir basınç zonu olmalıdır. 

2. Çok pompalı (kademeli) hidrofor kullanılmalıdır. 
3. Değişken devirli pompalı hidrofor kullanılması tavsiye edilir (genellikle gerekli basınç sabit 

kaldığından değişken devirli tek pompa kullanımı hidrofor uygulamalarında uygun değildir. 
Bunun için çok pompa kullanmak ve pompalardan birini değişken devirli yapmak uygundur.) 

4. Hidrofor çıkışında basınç düşürücü kullanılmalıdır. Basınç dalgalanmaları önlenir, tesise 
istenen sabit basınçta su gönderileceği için su tüketimi azalır. 

5. Daha çok Amerikada uygulanan bu doğrudan pompayla basınçlandırma sistemlerinde, bütün 
bina tek pompa ile beslenirse üç ana verimsizlik söz konusudur: 

• Değişen debi dolayısıyla pompa maksimum verim noktasında çalışmaz. Zamanın 
büyük kısmında kısmi yüklerde verimsiz noktada çalışır. 

• Sistemdeki basınç kademeleri nedeniyle düşük basınç ihtiyacı olan yere de yüksek 
basınçla su gönderilir. Basınç enerjisi basınç düşürücülerde veya musluklarda boşa 
harcanır.  

• Motor verimleri de kısmi yüklerde önemli ölçüde düşer. 
 
 
3.4. Kullanma Sıcak Suyu Tesisatı 
 
Su ısıtma önemli bir enerji tüketim kalemidir. Büyük ticari binalarda yıllık enerji tüketiminin %4’ü 
mertebelerinde olabilir. Otel gibi uygulamalarda bu oran daha yüksektir. Su ısıtma sistemi genellikle 
sürekli çalışır ve sürekli enerji kaybeder. Bu nedenle kullanma sıcak suyu üretiminde doğrudan yakıt 
tüketmek yerine, atık ısıdan yararlanmak ilk bakılması gereken konudur. Örneğin su soğutma grubu 
(chiller) kondenserlerinden elde edilen sıcak su, kullanma sıcak suyu olarak değerlendirilebilir. 
 
Sıcak su tesisatında enerji tasarrufu için alınabilecek ilk önlem su sıcaklığını düşürmektir. Su sıcaklığı 
düşürüldüğünde enerji tüketimi azalır, kireç bağlama riski azalır. Buna karşılık hastalık riski artar 
(Legionella vs), Boyler depolama etkinliği azalır. Kullanma sıcak suyu sıcaklığı 45 ˚C alınabilir. Ancak 
lejyoner hastalığı riskine karşı, kalorifer kazan sisteminin periyodik termik dezenfeksiyon yapabilme 
yeteneği olmalıdır. Lejyoner hastalığı riskli bölgelerde sürekli olarak su gidiş sıcaklığı 60 ˚C, 
sirkülasyon dönüş sıcaklığı 52 ˚C değerinin altına inmemelidir. Su sıcaklığına bağlı enerji kayıpları: 
• Birim su kütlesiyle taşınan enerji artar. Kullanım sırasında su sıcaklığı otomatik olarak kontrol 

edilemiyorsa, yüksek sıcaklıktaki sudan daha fazla enerji tüketilmiş olur. 
• Su sıcaklığını ayarlayıncaya kadar daha fazla su tüketilir. Ayrıca su sıcaklığı yüksekse emniyet ve 

daha kolay ayar için daha fazla su debisi kullanılır. 
• Su dağıtım hattında ve sirkülasyon hattında daha fazla enerji kaybedilir.  
• Boyler deposunda daha fazla enerji kaybedilir.  
• Yüksek su sıcaklığına bağlı kazan verimindeki düşme nedeniyle kazanda kaybedilen enerji artar. 
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3.4.1. Isıtıcı Ekipman (Kalorifer Kazanı) 
 
Boyleri besleyen kazandaki kayıplar, kışın aynı zamanda ısıtma olduğundan kazan ısıl verimiyle 
ilgilidir. Ancak yazın kazan sadece kullanma sıcak suyu üretiminde kullanılır. Bu durumda kesintili 
çalışma sonucu kazanda bekleme kayıpları oluşur. Ayrıca kullanım sıcak suyuna günün belli 
saatlerinde ihtiyaç olduğu için kazanda (kış ayları haricinde) günün büyük bölümünde sıcak su talebi 
olmadığı halde kazan suyu sıcaktır. Yani kazanda ısı kaybedilir.  Üstelik büyük kapasiteli kazan küçük 
ısıl yüklerde çalıştığı için ilave verimsizlikler oluşur. Öneriler: 
• Mümkünse kullanma sıcak suyu için ayrı kazan kullanılmalıdır. 
• Su ısıtıcılar yüksek verimli ve düşük enerji maliyetli olmalıdır. 
• Kalorifer kazanı olarak yüksek verimli yoğuşmalı kazan kullanımı avantajlıdır. 
• Su hacmi az olan kazan kullanımı avantajlıdır. 
• Kazan sisteminin bakımını ve temizliğini periyodik yapmak gerekir. 
• Boyler sayısı fazla olan sistemlerde bir adet (veya daha fazla) seri bağlı ön boyler kullanmak 

yararlıdır. Soğuk su önce bu boylere girer, çıkışta ön ısınmış su diğer boylere verilir (Şekil 1).  
• Isıtma devresinde diğer boylerlerin ısıtma pompasının dönüşü aynı kollektöre bağlı ön boyler 

ısıtma pompasına verilir. Buradan daha fazla soğumuş olarak çıkan su yoğuşmalı kazana geri 
döndürüldüğünde yoğuşmalı kazanda tam yoğuşma süresi uzar, verim artar. 

 

boyler Ön boyler

 
 

Şekil 1. Ön boyler kullanım şeması 
 
3.4.2. Boyler 
 
Sıcak su üretiminde kullanılan boylerler içten ve dıştan eşanjörlü olarak ikiye ayrılabilir. İçten 
serpantinli depolu boyler, içinde ısıtıcı serpantini olan bir depodan oluşur. Sıcak su ihtiyacı boylerde 
depolanan ısıdan karşılanır. Böylece küçük güçlü serpantinlerle ve küçük kazan güçleriyle ihtiyacın 
sürekli ve kararlı bir biçimde karşılanması mümkün olabilmektedir. Plakalı eşanjör+ sıcak su 
deposundan oluşan sisteme dıştan eşanjörlü boyler ismi verilebilir. Burada bir pompa kazandan sıcak 
suyu eşanjöre pompalamaktadır. İkinci pompa ise depo ile eşanjör arasındaki dolaşımı sağlamaktadır. 
Bu sistemde kullanılan depolar küçüktür. Isı depolama kabiliyeti ihmal edilebilir. Konfor ve ekonomi 
düşünüldüğünde 30 m3/h kapasiteye kadar içten serpantinli boyler kullanılmalıdır. 
 
Boylerde su sıcaklığı 45°C olarak tavsiye edilir. Sistemde daha yüksek sıcaklıkta su gerektiren yerler 
için ayrı bir boyler ve tesisat kullanılması daha uygundur. Öte yandan binada genellikle 45°C sıcak su 
gerekiyor fakat sadece birkaç ekipman için yüksek sıcaklıkta su kullanılıyorsa, bu aparatlara küçük bir 
elektrikli ısıtıcı yerleştirilmelidir. 
 
Aynı şekilde ofis binaları gibi sıcak su tüketiminin sınırlı olduğu uygulamalarda merkezi sıcak su 
tesisatı yapımı yerine elektrikli ısıtıcılarla local olarak sıcak su üretilmesi daha ekonomiktir. 
 
3.4.3. Dağıtım ve Sirkülasyon Boru Tesisatı 
 
Sirkülasyon hatlarındaki kayıp tesisatın büyüklüğüne, boru çaplarına, su sıcaklığına ve izolasyon 
değerine bağlıdır. Genel bir değer vermek mümkün değildir. Her bina için ayrıntılı bir hesap 
yapılmalıdır. Bu hesapta soğuk boru bölümlerdeki su ve boru malzemesinin ısınması için harcanan 
enerji de dikkate alınmalıdır.  
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24 daireli bir apartımanda hesap yapıldığında, daire başına 208 kWh/yıl kayıp ve toplam apartıman 
için yaklaşık 5000 kWh/yıl kayıp bulunmuştur. Bu yılda 500 m3 gaz tüketimi anlamına gelir. Gerçek 
işletme koşullarında kayıplar teorik düşüncelerin çok üstüne çıkabilmektedir. Bu nedenle sıcak su 
dağıtım ve sirkülasyon boruları ısıl olarak izole edilmelidir. Aynı şekilde soğuk su boruları da terlemeye 
karşı izole edilmelidirler. 
 
Sıcak su borularında tavsiye edilen yalıtım kalınlıkları standartlara göre farklılık göstermektedir. 
Özellikle son yıllarda yaygınlaşan köpük türü malzemeler 6 mm gibi düşük et kalınlıklarında 
kullanılmaktadır. Tarafımızca tavsiye edilen cam yünü eşdeğeri izolasyon kalınlıkları ve bu durumda 
boru içindeki 50 ˚C sudan 20 ˚C çevreye m başına kaybolan ısı miktarları aşağıda verilmiştir: 
 

Boru çapı (mm) İzolasyon 
kalınlığı (mm) 

Isı kaybı 
(kCal/mh) 

20 mm çapa kadar 20 mm    5,34 
25-50 mm çaplarda 30 mm 4,85-7,15 
70-100 mm çaplarda 40 mm 7,20-10,20 

 
Sıcak su gerektiren bütün ekipmana su sağlamak üzere sıcak su boru tesisatı gerektiğinde yatay ve 
düşey olarak çekilmeli; sistem minimum sayıda alt sirkülasyon borusuna sahip olacak biçimde 
döşenmelidir. 
 
a- Üstten beslemeli sistem kolonları alttan birbirine bağlanarak sirkülasyon pompasına geri 

döndürülmelidir. 
b- Uygulanabilir olduğunda, her bir kolonu; kendisine paralel olarak aşağı inip sirkülatöre bağlamak 

yerine; alttan dağıtım sistemi kolonları en üstteki branşmanın bulunduğu tavanın altından çekilen 
yatay bir boruya irtibatlandırıldıktan sonra bu boru aşağı indirilip sirkülatörlere bağlanmalıdır. 

 
3.4.4. Kullanma Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları 
 
Sıcak su tesisatında sirkülasyon pompaları kullanılır. Bu pompalar küçük güçlü olmalarına karşın 
sürekli çalıştıklarından tükettikleri elektrik enerjisi önemlidir. Sirkülasyon pompasının çalışmasına a) su 
tüketiminin fazla olduğu saatlerde b) su tüketiminin olmadığı saatlerde ihtiyaç yoktur. Bu nedenle 
ihtiyaç olmayan zamanlarda pompanın durdurulması anlamlı bir kazanç doğuracaktır.  
 
Kullanma suyu sirkülasyon pompasının çalışma sürecinde kaybedilen ısı maliyeti yüksektir. Çözüm, 
kullanma suyu sirkülasyon pompasının kontrol paneli zaman saatinden kumanda almasıdır. Ömeğin 
konutlarda bu pompa gece 11 ile sabah 6 arasında durmalıdır. Müstakil evlerde ve işyerlerinde, 
kullanılmayan gündüz saatlerinde bile, kullanma suyu sirkülasyon pompası çalıştırılmamalıdır. 
Pompanın kontrolü için kolon sonundan alınan sıcaklık uyarısı kullanılabilir. Kolon hattı sonunda 
sıcaklık düşmüşse pompalar çalışmaya başlayabilir veya zaman saati kullanarak belirli saatlerde 
çalışma durdurulabilir. 
 
 
3.5. Soğutma Kuleleri 
 
• Soğutma yükü  değişimine göre soğutma kuleleri fan debileri değiştirilebilmelidir.  
• Soğutma kuleleri yerleşimleri aralarında by-pass olmayacak şekilde yapılmalıdır. 
• Kule fanları istenen su sıcaklığına set edilmelidir. Kondenser devresi kapansa bile, su sıcaklığı set 

edilen değere düşene kadar fan çalışmalıdır.  
• Bir su soğutmalı chiller kendine ait bir bağımsız soğutma kulesine sahipse, chiller durduğunda 

soğutma kulesi pompası ve fanı da durmalıdır. 
• Eğer tek kule birden çok chillere hizmet veriyorsa, chiller durduğunda kendine ait kule pompasının 

durması konusunda dikkatli olmalıdır. Diğer chillerlerde dolaşan su miktarı azalmamalıdır. Üretici 
tavsiyelerine uyulmalıdır. Çalışan kondenserde debinin azalması ısı geçiş performansını azaltabilir 
ve su geçiş kesitlerinde azalan hız nedeniyle çökelmelere neden olabilir. 
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• Duran chillerin pompası durduğunda bir selonoid veya motorlu vana ile duran kondenser devresi 
kapatılabilir. Bu durumda gereksiz yere bu devrede su dolaşmaz ve diğer devrelerin debileri 
azalmaz 

• Kule su haznesi daha büyük yapılmalıdır. Sistem durduğunda kuleye gidiş borusunda, kule 
tavanında ve dolgu elemanları üzerindeki su hazneden taşmakta ve su kaybına neden olmaktadır. 
Sonuçta soğutma kulelerinin su hazneleri kule taşma borusu ile flatörün üst seviyesi arasındaki su 
hacmi büyük olacak şekilde boyutlanmalıdır. 

• Soğutma kulesi filtreleri kısa sürede çürümektedir. Ayrıca filtreler, sökülüp takılmaları daha pratik 
olacak şekilde imal edilmelidir. 

• İşletmede 12 ay kullanılacak soğutma kulelerine (computer klima sistemleri gibi) elektrikli ısıtıcı ve 
termostadı monte edilmelidir. 

• Soğutma kulelerinin ve uzaktaki tüm motorlu cihazların yakınında (kapalı yerde) cihazlara bakım 
yapan teknisyeni korumak için bir kesici şalter bulunması gerekir. 

• Soğutma kulelerinin giriş ve çıkış boruları eşit direnç olacak şekilde bağlanmalıdır. Çalışma 
sırasındaki oluşacak direnç farklılıkları için ayrıca kuleler birbirine alttan bağlanmalıdır (Bileşik 
kap). Ayrıca kule havuzu yüksek olmalıdır.  

• Soğutma kulelerinde su girişinde, Sistem durduğunda  suyun kuleye boşalmaması için çek valf 
monte edilmelidir. 

• Su soğutma kuleleri kondenserden daha yukarı seviyelere monte edilmelidir. Soğutma kulesi ile 
kondenser aynı yada yakın seviyelerde ise, kuleye gidiş borusu kule seviyesini geçtikten sonra 
sifon yaparak bağlanmalı ve sifonun üst noktasına da dik tip  1/2’’ çekvalf monte edilmelidir. 

 
 
3.6. Soğutma Grupları (Chiller) 
 
• Soğutma grupları yapı kullanım şekline bağlı olmakla birlikte kullanılan diversite neticesinde 

bulunan cihazın kapasitesi %60 + %60 iki adet veya %35 + %35 + %35 üç adet seçilmelidir. 
Burada önemli husus cihazların %80 - %50 kapasitesinde çalışmasını temin etmek ayrıca bir 
cihaz arızasında yapı yükünün büyük bölümünü karşılayarak çalışmayı sürdürmektir. Birden fazla 
chiller varsa sıra kontrol cihazı kullanılmalıdır. Sıra kontrol cihazı gidiş veya dönüş suyu sıcaklığını 
kontrol edebilir. 300.000 kcal/h kapasiteye kadar (çok özel bir neden yoksa) bir adet soğutma 
grubu seçmek yeterlidir.  

• Bütün bu yaklaşımlara rağmen genede IPLV değeri bir ünitenin verimliliğini sadece 4 noktayı baz 
alarak yapar. Oysa Oransal kontrol imkanına sahip olan üniteler (vidalı ve santrifüj kompresörler) 
her zaman kademeli kontrol imkanına sahip olanlardan (pistonlu kompresörler) daha iyi kısmi yük 
enerji harcaması değerlerine sahiptir.  

• Soğutma grubu durduğunda, pompalama sistemi durmalı ve evaparator izole edilmelidir. 
• Soğutma grupları seçiminde 600.000 kcal/h kadar soğutma kapasitesinde pistonlu kompresör, 

600.000 - 1.200.000 kcal/h arası soğutma kapasitesinde vidalı kompresör, 1.200.000 kcal/h den 
büyük soğutma kapasitesinde satrifüj kompesörlü soğutma grupları kullanılması tavsiye edilir.  

• Soğutma grubunun bulunduğu hacimde freon gazı kaçakları aşağıda toplanabileceği için, egzost 
sistemi yapılması halinde döşeme seviyesinden de hava emişi sağlanmalıdır. Su soğutma 
gruplarının kapalı yerde bulunması halinde, gaz kaçağı olduğunda sinyal verecek bir dedektör 
kullanılmasını tavsiye edilir. 

• Chiller devresi pompaları kuru rotorlu tip olmalıdır. Islak rotorlu tip pompada suya ısı 
aktarılmaktadır. 

• Chiller pompaları ve kondenser pompaları chiller ve kondensere basmalı, büyük basınç kaybı 
pompa çıkışında olmalıdır. Aksi halde pompalarda kavitasyon daha fazla olur, tesisat daha çok 
hava yapar. Genleşme deposu da pompa emişinde olmalıdır. Ayrıca chiller pompasının daha az 
soğuk olan su ile çalışması, pompa izoleli bile olsa, yoğuşma oranını ve ısıl kazancı azaltır. 

• Kondenser ve chiler pompalarının giriş ve çıkışlarına flanşlı tip titreşim absorberi konulmalıdır.  
• Chiller, kondenser, klima santralına bağlanan borular, serpantinler çıkabilecek şekilde yukarıdan 

flanşlı olmalıdır. 
• Chiller ve kondenser pompaları basma tarafına flow switch monte edilmelidir. 
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• Chiller ve kondensör sularını boşaltmak için boşaltma alt noktadan olmalıdır. 
• Konderser küçük olursa kondenzasyon basıncı yüksek olur. Verim düşer ve elektrik tüketimi artar. 

Kompresör ömrü kısalır. Kompresör ömrü Avrupa’da 20-25 sene, bizde yaklaşık 4-5 sene 
mertebesindedir. 

• Su soğutmalı kondenserlerde kondenser girişinde regülating valf kullanılmalı. 
 
 
3.7. Klima Santralları 
 
• Taze hava santralları yaz-kış 22 °C sıcaklıkta hava üfleyecek şekilde seçilmelidir. Türkiye 

koşullarında büro planlaması iyi yapılmıyor. Kullanım maksadı değişiyor ve insan sayısı daha fazla 
olabiliyor. Bu nedenle mutlaka bir emniyet sayısı göz önüne alınmalıdır. 

• Yüksek blok çatılarında fazla rüzgar yükü, donma riski gibi sakıncalar vardır. Otomatik kontrol 
sudan korunamadığından açık alana klima santralı monte etmekten olabildiğince kaçınılmalıdır. 
Açık havadan gelen (kurum, asit vs.) aşırı korozyon yaratmaktadır.  

• Sabit debili klima santrallarında, çift devirli fan kullanılması büyük ekonomi ve kolaylık sağlar. 
Özellikle yaz-kış hava debileri geçişleri ve sistemin kısmen çalıştırılması hallerinde bu yarar 
kendini gösterir. 

• Zaman zaman ikiye bölünüp ayrı ayrı kullanılabilecek büyük toplantı salonlarının klima cihazları 2 
adet seçilmelidir (Her toplantı salonunun klima cihazı ve aspiratör sistemi ayrı olmalıdır). 

• Fuayelerin bağımsız klima cihazları ile iklimlendirilmesi ve egzost tesisatı yapılması gerekir. 
• Klima Santrallarının drenaj tavalarının yükseklikleri (mm. olarak) vantilatör basıncına eşit veya 

büyük seçilmelidir. Aksi halde filtre tıkandığında drenaj tavasına toplanan su (fan çalıştığında 
vakum nedeni ile) drenaj borusundan akmamaktadır. 

• Klima Santralı drenaj boruları min. 1’’, gerekirse 2’’ galvaniz borudan yapılmalıdır. Pis su tesisatına 
veya drenaj kolonuna bağlanacak ise 2’’ borudan yapılmış olmalıdır. 

• Klima santrallerinin su hatlarında bulunan üç yollu kontrol vanalarının hem dönüş hattında, hem de 
bypass hattında dengeleme (balans) vanası kullanılmalıdır. 

• Yoğunlaşan su dallarının kopmalarını önlemek için, klima santrallarının soğutma serpantinlerinin 
125 cm den daha yüksek olanları iki parçalı olarak yapılmalıdır. İki serpantin arasına direnaj 
toplamak için tava monte edilmelidir. 

• Klima santrallerinde kullanılan sifonların kış sezonunda kontrol edilmesi gerekmektedir. Sifonlarda 
su bulunmuyorsa  koku problemi çıkabilir. 

• Klima santrallerinin taze alışları olabildiği kadar üst kotlarda alınmalıdır. Yere ve yola yakın 
seviyelerde toz daha fazladır. Yukarıya doğru toz konsantrasyonu azalır.  

• Bu tip klima santrallerinde seçilen hıza karşılık soğutucu bataryadaki tipik basınç düşümü değerleri 
aşağıda verilmiştir. Buna göre bu santrallerde soğutucu bataryada hız 3 m/s değerini aşmamalıdır. 
Aksi halde yoğuşan damlalar kopar ve hava ile santral içine sürüklenir. 

 
Soğutucu serpantindeki hava hızı, m/s 2,85 2,44 2,1 1,85 
Soğutucu serpantindeki basınç kaybı, Pa 390 236 181 150 

 
 
 
 
4. YÜKSEK YAPILARDA OTOMATİK KONTROL VE BİNA OTOMASYON SİSTEMİ 
 
Chiller ve kazanların otomatik olarak devreye sokulması, tüm pompaların, soğutma kulelerinin, 
havalandırma sistemlerinin, klima santrallerinin, VAV kutularının kontrolü ve izlenmesi için 
mikroişlemci bazlı bir bina otomasyon sistemi tesis edilmelidir. Bina otomasyon sistemi ile yangın 
alarm ve güvenlik sistemi aynı protokolü kullanmalı ve rahatça haberleşebilmelidir. Binadaki elektrik 
sistemleri ve sıhhi tesisat sistemleri de bina otomasyon sistemi tarafından kontrol edilecek ve 
izlenecektir. 
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Bina otomasyon sistemi lokal DDC panelleri, sistem ve network kontrolörleri, merkezi personel 
bilgisayar ve ona bağlı workstation’lar, haberleşme network’ten oluşan dağıtılmış bir kontrol sistemi 
(distributed control system) olacaktır. Bina otomasyon sistemi genel olarak şunları sağlayacaktır: 
• Havalandırma, klima, hava filtreleri, elektrik sistemleri, aydınlatma, VAV kutuları ve bu sistemlere 

bağlı bütün makina ve ekipmanın gözlenmesi, otomatik veya istendiği zaman merkezi bilgisayar 
üzerinden çalıştırılıp, durdurulması ve otomatik kontrolü 

• Sistem entegrasyonnu ve koordinasyonunun gözlenmesi ve kontrolü 
• Zon ve mahal sıcaklıklarının sürekli olarak gözlenmesi ve bütün gözlenen değişkenler için 

minimum ve maksimum limit alarm verilmesi 
• VAV kutularının, klima santrallerinin, sıcaklık, statik basınç, hava akımı, değişkenlerinin lokal 

paneller vasıtasıyla direkt dijital kontrolü (DDC) 
• Bütün modülasyon kontrol devrelerinin direkt dijital PID kontrolü 
• Bina otomasyon sistemine bağlı tüm sistemler için raporlama, alarm kontrolü, tarihçe, takip 

özellikleri ve bilgisayar ekranından renkli sistem grafikleri üzerinden bütün sistemlerin rahatça 
izlenmesi, kontrolü ve idaresi 

• Soğutma, ısıtma, elektrik, enerji kullanımlarının takip edilmesi ve sistemlerde enerji optimizasyonu 
programları vasıtasıyla enerji kullanımının minimize edilmesi 

• Planlı bakım proglamlaması 
• Sistemlerdeki, makina ve ekipmanlardaki arızaların kolayca tespit edilmesi 
• Bütün sistemlerin otomatik olarak elemansız çalışması. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Yüksek yapılarda yapının özellikleri göz önüne alınarak, yatırım ve işletme maliyetlerini optimize eden 
çözümler araştırılmalıdır. Bu özellikler pencerelerin açılmaması, yüksek iç kazançlar, yüksek güneş 
kazancı, kazancın gün boyunca cephelere göre değişken olması, yüksek rüzgar etkisi, yüksek baca 
etkisi, iç ve çevre zonları oluşumu, bina alanlarının pahalı olması, kullanım gereksinimlerinin esnek ve 
değişken olması, yüksek konfor talebi, yüksek statik basınç nedeniyle düşey zonlama gereksinimi, 
sistemin büyük ve uzun olması nedeniyle sistem seçimi ve tasarımında optimizasyon gereksinimi 
olarak sayılabilir. 
 
Teknik hacimlerin yerlerinin belirlenmesinde basınç zonlaması, boru ve kanal büyüklüklerinin minimize 
edilmesi, sistem dirençlerinin minimize edilmesi gibi konular gözönünde tutulmalıdır. Yerler yüksek 
bloklarda çok kıymetlidir. Bu nedenle tesisat maliyeti hesaplanırken ve maliyet optimizasyonu 
yapılırken işgal edilen yer (veya bina) maliyetlerini de dikkate almak gerekir. 
 
İhtiyacın değişken olduğu yerlerde değişken debili fanların kullanılması büyük enerji tasarrufu sağlar. 
Değişken Debili (VAV) sistem sadece fan enerjisinden sağladığı tasarruf nedeniyle işletme 
maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilmektedir. VAV sistemle, sabit debili klima sistemine göre, yıllık 
elektrik enerjisi tüketiminde %45 oranında tasarruf sağlamak mümkün görülmektedir. 
 
Yüksek bloklarda soğutma devresi soğuk su sirkülasyon pompaları, kondenser devresi (soğutma 
kulesi) pompaları, sıcak su sirkülasyon pompaları gibi farklı amaçlarla kullanılan sirkülasyon pompaları 
mevcuttur. İhtiyacın değişken olduğu yerlerde değişken debili pompaların kullanılması büyük enerji 
tasarrufu sağlar. 
 
Hidrofor tesisatında sistem düşey basınç kademelerine ayrılarak, her kademeye özel hidrofor 
kullanılmalıdır. Yüksek bloklarda çok pompalı (kademeli) hidrofor kullanılmalı ve pompalardan birini 
değişken devirli yapmalıdır. 
 
Kullanma suyu ısıtma önemli bir enerji tüketim kalemidir. Büyük ticari binalarda yıllık enerji tüketiminin 
%4’ü mertebelerinde olabilir. Kullanma sıcak suyu üretiminde doğrudan yakıt tüketmek yerine, atık 
ısıdan yararlanmak ilk bakılması gereken konudur. Sıcak su tesisatında enerji tasarrufu için 
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alınabilecek ilk önlem su sıcaklığını düşürmektir. Kullanma sıcak suyu sıcaklığı 45 ˚C alınabilir. 
Sirkülasyon hatlarındaki kayıpların azaltılması için hatlar izole edilmelidir. İhtiyaç olmayan zamanlarda 
sirkülasyon pompasının durdurulması anlamlı bir kazanç doğuracaktır. 
 
Soğutma kuleleri, soğutma grupları ve klima santrallarının seçim, montaj ve işletmesinde dikkat 
edilmesi gereken çok çeşitli konular bulunmaktadır. 
 
Yüksek yapılarda bina otomasyonu kaçınılmaz olarak kullanılmalıdır. 
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BİR SOĞU DEPOSUNUN EKONOMİK ANALİZİ 
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Aytunç EREK 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Gün içi farklı elektrik fiyatlandırması dolayısıyla, enerji depolu sistemlerin kullanımı verimli olmaktadır. 
Böylece, düşük fiyatlı periyotta depolanan enerji, elektrik fiyatının yüksek olduğu periyotta kullanılarak 
tasarruf yapma imkanı sağlamaktadır. Ayrıca, kısa bir periyotta gerekli olan yüksek enerji ihtiyacının 
karşılanması için tasarlanan görece büyük klasik soğutma sistemi yerine; aynı yükü karşılayacak daha 
düşük soğutma kapasiteli bir enerji depolu soğutma sisteminin kullanılması, soğutma grubu için ilk 
yatırım maliyetini azaltacaktır. Bu çalışmada, soğutma grubuna entegre buz depolu bir sistem 
üzerinde gerçekleştirilen deneysel çalışmadan hareketle, harcanan elektrik miktarına karşılık, 
depolanan enerji miktarı hesaplanmıştır. Soğu deposunun getirdiği ilave maliyet hesaplanarak, böylesi 
bir sistemin ne kadar zamanda kendisini amorti edebileceği, sistemin soğu depolu veya deposuz olma 
durumlarındaki soğutma kapasitesi de göz önüne alınarak, belirlenmiştir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerjinin verimli kullanımı, enerji kaynaklarındaki azalmaya paralel, önemli bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu bağlamda enerjinin depolanarak; gerektiğinde kullanılabilmesi, verimi arttırıcı bir 
etkiye sahip olacaktır. Elektrik talebinde gün içindeki dalgalanmalar dolayısıyla enerji depolu sistemler; 
fazla yüklerin karşılanmasıyla, görece küçük kapasiteli soğutma grubu seçimi ve düşük tarifeden 
elektrik kullanımı olanağını yaratmaktadır. Mekan iklimlendirmesinde veya süt endüstrisinde olduğu 
gibi; gün içinde 2-3 saatlik bir soğutma ihtiyacının karşılanmasında, tepe yüklere göre seçilen görece 
büyük soğutma grupları; ilk yatırım maliyetini artırmaktadır. Buna karşılık, görece küçük kapasiteli 
soğutma grubuna enerji deposu entegrasyonu ile ilk yatırım maliyetini düşürmek ve sistemin gece 
çalıştırılması ile de düşük fiyatlı elektrikten faydalanmak mümkün olacaktır. Ayrıca, geceleri görece 
düşük ortam sıcaklığı dolayısıyla, kondenser verimi de artmaktadır. Bu sistemlerin yaygınlaşması, ana 
şebekedeki dönemsel aşırı yüklenmenin ve uzun erimli enerji kullanımındaki olası darboğazların da 
önüne geçecektir.  
 
Bu çalışma, enerji depolama yöntemlerinden biri olan, yaygın bir kullanım alanına sahip, faz değişimli 
soğu depolama üzerinedir. Soğu depolamadaki zamana bağlı faz değişim problemine ilişkin 
gerçekleştirilen birçok çalışmada; sınır koşullarının sabit olmamasından dolayı, farklı çözüm metotları 
uygulanmaktadır [1]. Ayrıca doğal taşınım etkisinin göz önüne alınması ile de problem daha karmaşık 
hale gelmekte ve sayısal yaklaşımla çözümlenmektedir [2-4]. Katılaşma veya erimedeki ısı transferi 
problemlerine ait ayrıntılı özetler, Viskanta [5] ve Fukusako ve Yamada [6] tarafından sunulmuştur. Bir 
gizli ısı depolama biriminin modellenmesinde; boru-kovan tipi ısı değiştirgecinin, kovan kısmında faz 
değişim malzemesi; boru içinde ise ısı transfer akışkanı olmak üzere tasarlanan sistem üzerine Ismail 
ve Alves [7], Lacroix [8] ve Zhang ve Faghri [9] tarafından çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Soğu 
depolama üzerine yapılan son çalışmaları içeren bir makale Saito [10] tarafından yayınlanmıştır.  
 
Faz değişimli bir soğu deposu modellemesi, sayısal olarak Neto ve Krarti tarafından gerçekleştirilmiştir 
[11]. Soğu depolamada, malzeme, ısı transferi ve uygulama başlıkları altında ayrıntılı bir çalışma ise 
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Zalba vd. [12] tarafından yapılmıştır. Çalışmalarında, birçok ticari uygulamaya ilişkin referanslar da 
verilmiştir. Bazı uygulama örneklerine [13-16] referanslarından ulaşıla bilinir.  
 
Bu çalışmada, görece düşük yatırım ve işletme maliyetine sahip buzla soğu depolama üzerine 
ekonomik bir analiz gerçekleştirilmiştir. Soğutma grubunun buharlaştırıcısında ısısı çekilen ısı transfer 
akışkanı etilen glikol-su karışımı, su ile dolu buz deposuna yerleştirilmiş polietilen boru demetlerinin 
içinden geçerek, boru dışında buz oluşumunu sağlamaktadır. Burada, öncelikle sistem tanıtılıp, 
çalışması irdelendikten sonra, böylesi soğu depolu sistemlerin işletim stratejilerinden olan “tam 
depolama” ve “kısmi depolama” üzerine mevcut sistem üzerinden örneklemeler yapılmıştır. Zamana 
bağlı depolanan buz ve dolayısıyla gizli enerji ile harcanan elektrik miktarı deneysel olarak 
belirlenmiştir. Soğutma deposunun maliyeti çıkarılarak, amortisman süresi de yaklaşık olarak 
hesaplanmıştır.  
 
 
 
 
2. SOĞUTMA GRUBU ve ENTEGRE BUZ DEPOSU 
 
Sistem, bir soğutma grubuna entegre “buz deposu”ndan oluşmaktadır (Şekil 1). Soğutma grubundaki 
soğutucu akışkan freon-22 iken; buz deposundaki polietilen borularda dolaşan ısı transfer akışkanı, su 
ile %45 oranında karıştırılan etilen glikoldür. Etilen glikol-su karışımı, “giriş kolektörü” vasıtası ile, buz 
deposu içindeki borulara dağıtılmakta ve “çıkış kolektörü”nden de toplanarak, soğutma grubunun 
evaparatörüne gönderilmektedir. Depodaki buz harici hacmi kaplayan donma sıcaklığına yakın 
sıcaklıktaki su ise, kolektör vasıtası ile, “su giriş” ve “su çıkış”ından, amaca yönelik kullanım için devri 
daim yapılmaktadır. Ayrıca, homojen buz oluşumunu sağlamak ve gerektiğinde ergime sürecini 
hızlandırmak amacıyla, “hava giriş”inden basınçlandırılmış hava verilmektedir. “Su boşaltma” ve “su 
taşma” boruları ise olası fazla suyun atımı ve deponun gerektiğinde tamamen boşaltılabilmesi için 
tasarlanmıştır (Şekil 1).  

 
Şekil 1. Soğutma grubu ve entegre buz deposu.  
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Su-etilen glikol karışımı, bir pompa yardımıyla, su ile dolu tanka yerleştirilmiş, iç çapı 13 mm, dış çapı 
17 mm olan polietilen borular (1) içerisinden geçerek, boru dışında buz oluşumunu sağlamaktadır 
(Şekil 2). 13’er metre uzunluğunda olan 8 adet polietilen boru (1), buz deposu içerisine rahatça girip 
çıkabilecek konstrüksiyonlar üzerine sabitlenmiştir (2). Deponun tasarlanmasında, boru eksenleri 
arasındaki mesafe, 20 saatlik çalışma sonunda oluşacak buz kalınlığı göz önüne alınarak 
belirlenmiştir. Böylece iki boru üzerindeki buzların birleşmesiyle, soğu geri kazanım sürecinde, dönüş 
suyunun geçiş bölgesi engellenmemiş olunur. Ayrıca giriş ve çıkış boruları yan yana tasarlanarak, 
boru boyunca oluşan buz kalınlığındaki değişimden dolayı, depolama sürecinin sonlarına doğru bazı 
bölgelerdeki olası buz birleşmeleri ve dönüş suyunun geçeceği bölgenin kapanması önlenmiştir.  
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Şekil 2. Buz deposu yandan kesiti.  

 
Su-etilen glikol karışımı kollektörler vasıtasıyla polietilen borulara dağıtılıp toplanmaktadır (3). Buz 
deposunun alt kısmına su toplama boruları yerleştirilmiştir (4). Amaca yönelik kullanılan su; daha 
sonra deponun üzerinden tanka dönmektedir (5). Ayrıca, deponun altına yerleştirilen borulardan hava 
basılmaktadır (6).Buz deposu, ikişer cm kalınlığındaki iki kat cam yünü ile izole edilmiştir (7). Bir kapak 
vasıtası ile, gerektiğinde, buz deposunun içine ulaşma imkanı vardır (8). Buz deposu, soğutma grubu 
ile birlikte taşıyıcı, NPU profiller üzerine monte edilmiştir (9).  
 
 
 
 
3. SOĞU DEPOLAMA 
 
Sistem süt endüstrisinde, yaklaşık 200,000 kJ’lük bir soğutma yükünü karşılamak üzere tasarlanmıştır 
ve işletim stratejisi “tam depolama”dır. Buna göre, yaklaşık 10,000 kJ/h’lik depolama sağlayan sistem, 
20 saat boyunca, saat 12:00’dan ertesi gün 08:00’a kadar çalışarak yaklaşık 625 kg buz üretmekte ve 
depolanan bu soğu, amaca yönelik, soğutma grubunun devre dışı kaldığı 4 saat boyunca 08:00’dan 
12:00’a kadar 50,000 kJ/h’lik soğutma ihtiyacını karşılayacak şekilde kullanılmaktadır (Şekil 3). 
Böylece, yaklaşık olarak 5 kat büyük bir soğutma grubu seçmek yerine, 10,000 kJ/h’lik soğutma 
sağlayan bir sistem, ilk yatırım maliyetini düşürdüğü gibi, elektrik fiyatlarının düşük olduğu saatlerde 
çalıştırılarak işletme masraflarını da azaltmaktadır. Şekil 3’de açık renkteki barlar depolamayı; koyu 
renktekiler ise depolanan soğuğun kullanıldığı periyodu göstermektedir. Bu, soğutma grubunun 
çalışmayıp, buz deposundan soğuğun çekildiği periyottur.  
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Şekil 3. Sistemin süt endüstrisi için tasarım-çalışma stratejisi: “tam depolama”. 

 
Tasarım kriterinden farklı olarak, bu çalışmadaki ekonomik analiz, soğu deposu kapasitesinin 
tamamının kullanılmamasıyla birlikte, Şekil 4’de görüldüğü üzere, “kısmi depolama” stratejisiyle, 
mekan soğutmasına yönelik olarak, gün içerisinde soğutma yükünün sabit kaldığı kabulü ile 
gerçekleştirilmiştir. Buna göre, elektrik fiyatlarının görece düşük olduğu; saat 22:00’dan ertesi gün 
14:00’a kadar, 16 saat boyunca depolanan 160,000 kJ’lük soğu; gün içi 08:00’dan 16:00’a kadar 8 
saat boyunca gerekli olan soğutma ihtiyacını, yarı kapasitedeki bir soğutma grubu ile karşılamaktadır. 
Şekil 4’de, açık renkteki barlar, depolama sürecini; koyu renktekiler ise mahallin soğutma yükünün 
depodan karşılandığı periyodu göstermektedir. Taralı barlar boyunca ise, soğutma grubu devrededir 
ve mekanın soğutma ihtiyacının bir kısmını karşılamaktadır.  
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Şekil 4. Mekan soğutması için “kısmi depolama”lı strateji. 

 
Sistem, Tablo 1’de verilen fiyatlandırma göz önüne alınarak, tarifenin düşük olduğu saatlerde, toplam 
16 saat çalıştırılmış, en yüksek tarifenin söz konusu olduğu 17:00-22:00 saatleri arasındaki 5 saatte ve 
soğutma grubunun çalışmadığı 8 saatlik süreyi tamamlamak üzere, 3 saatte; 14:00-17:00 arasında 
olmak üzere devre dışı bırakılmıştır. Mekan soğutmasının yapıldığı 08:00-16:00 arasındaki 8 saatin ilk 
7 saatinde soğutma grubu devrede olup; mekanın soğutma yükünün yarısını karşılarken (diğer yarısı 
soğu deposundan); son saatte mekanın soğutma yükünün tamamı soğu deposundan 
karşılanmaktadır.  
 
Tablo 1. Sanayi için (tek terimli tarife), saat bazlı fiyatlandırma (Temmuz 2003 itibariyle).  
 

17:00-22:00 arası 22:00-06:00 arası 06:00-17:00 arası 
213,400 TL/kWh 61,300 TL/kWh 119,800 TL/kWh 
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4. DENEYSEL SONUÇLAR 
 
Bu çalışma, ikinci bölümde açıklanan sistem üzerinde gerçekleştirilen deneysel çalışma ile de 
desteklenmiştir. Buna göre, soğutma grubu devreye alınarak buz deposundaki su sıcaklığının 0°C’a 
yaklaşması sağlanmış ve deneysel ölçümler sonrasında gerçekleştirilmiştir. Belirli zaman aralıklarında, 
borular üzerinde oluşan buzların kalınlıkları kumpas ile ölçülerek; depolanan buz miktarı belirlenmiştir. 
Böylece, buz kütlesi ile gizli ısının çarpımı, Şekil 5’de gösterilen, depolanan gizli ısıyı vermiştir. 16 saat 
boyunca harcanan elektrik enerjisi ise 41.5 kWh olarak belirlenmiştir [17]. Bu tüketimin önemli bir 
kısmı 2.25 kW’lık kompresör için harcanırken; fan motoru 0.25 kW, sirkülasyon pompası ise 75 W güç 
çekmektedir. Soğutma grubunun kondenzasyon sıcaklığı 52°C, evaporasyon sıcaklığı ise -17°C’dır. 
Etilen glikol-su karışımı, buz deposundaki boru demetine başlangıçta -8.5°C’da girerken, deney 
sonunda bu değer -10.7°C’a düşmüştür. Buna karşılık, çıkış sıcaklığı -6°C civarında bir miktar 
oynamıştır [18]. Sıcaklık ölçümleri T tipi ısıl çiftler ile yapılmıştır. Etilen glikol-su karışımının hacimsel 
debisi ise yaklaşık 22 l/dak olarak rotametre (Blue-White F-42100LM) ile ölçülmüştür.  
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Şekil 5. Deneysel çalışmada zamana bağlı depolanan enerji. 

 
 
 
 
5. SOĞU DEPOSUNUN MALİYETİ 
 
Soğu deposunun maliyeti, Temmuz 2003 tarihi itibarı ile, Tablo 2’de çıkarılmıştır. Ayrıntılı fiyatlandırma 
Ek A’da sunulmuştur. Fiyatlar, KDV dahil satış rakamlarını vermektedir.  
 
Tablo 2. Buz deposu maliyeti (Temmuz 2003 itibariyle).  
 

Malzeme Özellik Tutar [TL] 
Saç 5, 2, 0.8 mm kalınlıklarında 187,541,547 
Boru 11/2”, 1”, 3/4”, 1/2” çaplarında 48,593,265 
Polietilen boru vd.  1/2”, klips, rekor, lama, cam çıtası 176,192,775 
Demir elemanlar Kepenk oluğu, NPU 52,982,257 
Cıvata/somun, flanş M10, M8, 2”, 11/4” 55,535,000 
İzolasyon Cam yünü, 4 mm 10,631,250 
Sirkülasyon pompası 6 m3/h, 2.5 mSS 350,000,000 
Etilen glikol 40 l 120,000,000 
Galvanizleme Tankın tamamı 225,000,000 
İşçilik  500,000,000 

Toplam maliyet  1,726,476,093 
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Buna göre, yaklaşık 20 saat boyunca çalışıp 200,000 kJ’lük soğuğu buz şeklinde depolayacak soğu 
deposunun maliyeti 1,726,476,093 TL olarak hesaplanmıştır. Bu değer, Temmuz 2003 için, 1,570,000 
TL’lık Euro kuru üzerinden, yaklaşık 1,100 Euro’ya karşılık gelmektedir. Bu rakamı, seri üretimle çok 
daha aşağılara çekmek mümkün olacaktır. 
 
 
 
 
6. EKONOMİK ANALİZ 
 
Soğu deposunun kullanımı, üçüncü bölümde açıklandığı gibi, görece düşük kapasiteli soğutma grubu 
seçimi ile ilk yatırım maliyetini önemli ölçüde düşürerek, uygulama alanına göre, buz deposunun 
getirdiği ek maliyet ile kıyaslanamayacak bir avantaj yaratmaktadır. Buna karşılık burada, sadece gün 
içi farklı elektrik fiyatlandırmasının getirdiği avantaj göz önünde bulundurularak ekonomik bir analiz 
yapılmıştır. Buna göre, Şekil 4’de verilen 160,000 kJ’lük toplam soğutma yükünü karşılamak üzere, 
10,000 kJ/h’lik soğutma kapasitesine sahip bir soğutma grubu ve entegre buz deposundan oluşan 
sistemin, 16 saat boyunca harcadığı 41.5 kWh’lik elektrik enerjisi baz alınmıştır. Bu elektrik enerjisinin 
yarısı 61,300 TL/kWh, diğer yarısı da 119,800 TL/kWh’lik tarifeden tüketilmiştir. Buna göre 16 saatten 
oluşan günlük kullanım için ödenen fatura, 3,757,825 TL olacaktır. Buna karşılık, aynı performans 
katsayısına sahip bir diğer soğutma grubuyla 160,000 kJ’lük soğutma yükünün getireceği günlük 
maliyet, 8 saatte, aynı elektrik tüketimini gerçekleştireceği kabul edilerek, görece yüksek 
fiyatlandırmanın olduğu 119,800 TL/kWh’lik tarifeden dolayı; 4,971,700 TL olacaktır (Tablo 3). Burada, 
soğu depolu soğutma grubunun performans katsayısı için, sistemin tamamı göz önüne alınmıştır. 
Buna karşılık diğer soğutma grubu, tek başına, karşılaştırma için kullanılmıştır. Yapılan 
karşılaştırmalarda performans katsayısının gün boyunca sabit olduğu kabul edilmiştir. Bir soğutma 
grubunun performans katsayısı dış ortam sıcaklığına bağlıdır ve bu durum özellikle enerjinin gece 
depolandığı soğu depolu sistemlere ilave bir avantaj daha sağlamaktadır.  
 
Tablo 3. Soğu depolu ve deposuz sistemlerin karşılaştırması.  
 

Sistem Elektrik tüketimi Tarife [TL/kWh] Tutar [TL] 
Soğu deposuz 8 saatte 41.5 kWh 119,800 4,971,700 

Soğu depolu 8 saatte 20.75 kWh 
8 saatte 20.75 kWh 

61,300 
119,800 3,757,825 

Günlük fark   1,213,875 
 
Böylece soğu depolu sistemin günlük yarattığı avantaj 1,213,875 TL olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). 
Sistemin, tüm yıl boyunca her gün çalıştığı kabul edilirse, böyle bir sistem yaklaşık 443,000,000 TL’lık 
bir avantaj sağlayacaktır. Buna göre yaklaşık 4 yıl sonra, sadece elektrik fiyatlarındaki farklılıktan 
dolayı, buz deposu kendisini amorti edecektir. Bu süre zarfında 75 W’lık sirkülasyon pompasının 
getirdiği ilave işletme gideri, ihmal edilebilecek kadar küçük bir maliyet getirecektir.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Bu çalışmada, 3 tonluk bir soğutma grubuna entegre buz deposunun maliyeti çıkarılıp, “kısmi 
depolama”lı bir uygulama için amortisman süresi belirlenmiştir. Gün içi farklı elektrik tarifesinden dolayı 
sistem, yaklaşık olarak 4 yıl içerisinde, maliyetini karşılayarak kara geçmektedir. Özellikle, Tablo 1’de 
verildiği gibi, elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu 17:00-22:00 arasında bir talep oluşması 
durumunda, soğutma grubunun devre dışı bırakılıp, buz deposundaki soğuğun kullanımı ile sistem 
daha da etkin hale gelecektir. Ayrıca, gece depolamanın söz konusu olduğu durumlarda, deposuz 
gündüz çalışan soğutma gruplarına göre, görece düşük ortam sıcaklığı dolayısı ile kondenser verimi 
artarak, sistemin performans katsayısı da yükselmektedir.  
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Vurgulanması gereken bir diğer nokta ise, buz depolu entegre bir sistemin, görece düşük kapasiteli bir 
soğutma grubu seçimiyle ilk yatırım maliyetine getirdiği önemli katkıdır. Şekil 4’de görüldüğü üzere, 
mekanın 20,000 kJ/h’lik soğutma yükü; 10,000 kJ/h’lik soğutma sağlayan bir buz depolu sistemle 
sağlanabilmektedir. Ayrıca burada, mekan soğutma yükünün sabit kaldığı kabulü yapılmıştır. Gerçekte 
ortalama 20,000 kJ/h’lik soğutma yükü gün içinde azalıp artabilir ve tepe yüklerin karşılanması için 
daha da büyük bir soğutma grubuna ihtiyaç duyulabilir. Buna karşılık, soğu depolu sistem, böylesi 
dalgalanmalara karşılık verebilecek esnekliktedir.  
 
Yazın mekan soğutmasında, öğleden sonraları oluşan tepe yüklerin karşılanması, elektrik sisteminde 
aşırı yüklenmelere yol açmakta, bu da yer yer trafoların atması ve mevcut sistemin yetersiz kalması 
sonuçlarını doğurmaktadır. Bu tepe yüklerin karşılanması için kullanılabilecek soğu depolu sistemler, 
aşırı yüklenme dolayısıyla oluşan elektrik kesintilerinin de önüne geçecektir.  
 
 
 
 
EK A. AYRINTILI DEPO MALİYETİ 
 
Tablo A.1 Buz deposunu oluşturtan elemanlar ve ayrıntılı fiyatlandırması (Temmuz 2003 itibariyle).  
 

Malzeme Boyut Birim Birim fiyatı Fire Tutar [TL] 
Saç 5 mm kalınlık,6.99 m2 alan 

2 mm kalınlık,0.168 m2 alan 
0.8 mm kalınlık, 1.692 m2 alan 

275.1 kg
2.6 kg

10.7 kg

565,000 TL/kg
565,000 TL/kg
580,000 TL/kg

%15 
%15 
%15 

178,717,961 
1,718,147 
7,105,439 

Boru 1 1/2" çap, 3.26 m uzunluk 
1" çap, 8.922 m uzunluk 
3/4" çap, 0.17 m uzunluk 
1/2" çap, 11.622 m uzunluk 

3,400,000 TL/m
2,350,000 TL/m
1,660,000 TL/m
1,200,000 TL/m

%5 
%5 
%5 
%5 

11,638,200 
22,015,035 

296,310 
14,643,720 

Polietilen boru 
Klips 
Rekor 
Lama 
Cam çıtası 

1/2" çap, 104 m uzunluk 
1/2" 
1/2" 
45.2 m 
53.2 m, 9.75E-5 m2 kesit alanı 

320 adet
16 adet

40.82 kg

600,000 TL/m
30,000 TL/adet

2,000,000 TL/ad
500,000 TL/m

1,000,000 TL/kg

%5 
%5 
%5 
%5 
%5 

65,520,000 
10,080,000 
34,000,000 
23,730,000 
42,862,775 

Kepenk oluğu 
NPU demir 

29.2 m, 0.00018 m2 kesit alan 
80*45*6, 4.28 m uzunluk 
40*20*5, 0.12 m uzunluk 

41.36 kg
34.36 kg
0.38 kg

800,000 TL/kg
500,000 TL/kg
500,000 TL/kg

%5 
%5 
%5 

34,746,365 
18,037,568 

198,324 
Cıvata/somun 
 
Flanş 
 

M10 
M8 
2" 
1 1/4" 

19 adet
24 adet

4 adet
2 adet

500,000 TL/adet
300,000 TL/adet
7,000,000 TL/ad
5,000,000 TL/ad

%5 
%5 
- 
- 

9,975,000 
7,560,000 

28,000,000 
10,000,000 

İzolasyon 4 mm cam yünü 9 m2 1,125,000 TL/m2 %5 10,631,250 
Pompa 6 m3/h, 2.5 mSS 1 adet - 350,000,000 
Etilen glikol  40 l 3,000,000 TL/l - 120,000,000 
Galvanizleme  500 kg 450,000 TL/kg - 225,000,000 
İşçilik  - 500,000,000 

Toplam   1,726,476,093 
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ÖZET 
 
Binaların en önemli işlevlerinden bir tanesi, içinde yaşayanlar için uygun bir ortam  sağlamasıdır. 
Binaların bu işlevini yerine getirmesi için iklimlendirme yapılmaktadır. Hava kanalları ve bağlantı 
parçaları, yaşam alanları için gerekli temiz havanın tüm sisteme dağıtılması ve ısıl konforun 
sağlanması açısından klima ve havalandırma tesisatlarının önemli bileşenlerindendir. İç hava 
kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yapılan çalışmalardan biri de hava kaçaklarından   meydana gelen 
verimsiz çalışmanın ve enerji kayıplarının önlenmesidir. Hava kanal ve bileşenlerinden meydana gelen 
hava kaçaklarından dolayı oluşan enerji kayıplarına yönelik araştırmalar pek çok gelişmiş ülkede 
yapılırken ülkemizde, hava kanalları ile ilgili standartlar oluşturulmasına rağmen,   mevcut değildir.  Bu 
çalışmada, Avrupa ve Türk Standartlarına uygun bir test düzeneği yardımıyla kanallardan olan hava 
kaçakları miktarları dört değişik kanal için ölçülmüş ve kaçağı önlemeye yönelik olarak yapılması 
gereken uygulamalar tartışılmıştır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Şartlandırılmış havanın ısıtma veya soğutma cihazlarından itibaren taşınması ve istenen  ortama 
verilmesi için hava kanalları kullanılmaktadır. Hava kanalları, ayrıca, dış ortam havasını iç hacim 
içerisine dağıtmak veya egzoz edilecek havayı dış ortama atmak için de kullanılırlar. Genel olarak 
hava  kanalları;  bağlantı parçaları ( dirsek, te, redüksiyon v.b.), çeşitli  fiziksel   büyüklükleri ( sıcaklık, 
nem, basınç, CO2 konsantrasyonu vb. ) algılayan sensörler, ısıtma, soğutma, nemlendirme ve nem 
alma gibi hava şartlandırma cihazları ile birlikte klima ve havalandırma tesisatlarını oluştururlar. Bu 
tesisatların kullanımı da gelişen teknoloji ve konfor talepleri ile giderek artmaktadır. İklimlendirme 
yapılan binalarda çalışan insanların üretkenliklerindeki artış ile sağlık harcamalarındaki azalışın %5-15 
arasında değiştiği belirtilmektedir [1].   
 
Hava kanalları, kullanım yerlerine ve amaçlarına göre, galvanizli, karbon veya paslanmaz çelik, 
alüminyum, bakır sac gibi metal malzemelerden imal edildikleri gibi, fiberglas veya plastik 
malzemelerden de imal edilebilirler. Hava dağıtım sistemlerinde ağırlıklı olarak galvaniz çelik sac 
kullanılır. Ancak, yüksek sıcaklıklarda ( 200 oC ) korozyon riski arttığından bu sıcaklıklarda ve 
aşındırıcı ürün dağıtım sistemlerinde kullanımı dezavantaj yaratmaktadır. Mutfak egzoz sistemleri gibi 
yüksek sıcaklıkta çalışan kanal sistemlerinde, bunun yerine karbon veya paslanmaz çelik saclar tercih 
edilir. Özellikle nem değerinin yüksek olduğu veya hijyenik şartların  önemli olduğu mahallerde 
korozyon ihtimalini minimize etmek için paslanmaz çelik kullanımı ön plana çıkar. Bazı özel egzoz  ve 
nem yüklü kanal sistemlerinde ise tercih alüminyum ve bakır malzemelerden yana olmaktadır.     
Geometrileri dikkate alındığında ise hava kanalları,  silindirik, oval ve dikdörtgen olarak 
sınıflandırılmaktadır. Bunların içerisinde hava akış profili ve gürültü açısından en uygun kanallar 
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silindirik ve oval olanlardır. Bu kanallarda ortalama basınç değerlerinde daha yüksek hava hızlarına 
çıkılabilmektedir. Silindirik kanallar genel olarak, spiral kenetli veya boy kenetli olarak imal 
edilmektedirler [2]. Silindirik hava kanallarını dikdörtgen kesitli kanallardan ayıran özellikler : 
 
1. Montaj maliyetinin düşüklüğü, 
2. Tüm ürünlerin standart ölçülerde olması, 
3. Aynı sac kalınlığında, eşdeğer alanlı dikdörtgen kesitli kanallara göre daha mukavim olmaları, 
4. Basınç kayıplarının düşüklüğü, 
5. Kanal iç yüzeylerinin kolay temizlenmesi, 
6. Contalı bağlantı alternatifi sayesinde hava kaçağının az olduğu sistemlerin kurulmasına imkan vermesi, 
7. Estetik  tercihler    şeklinde  sıralanabilir.  
  
Havanın şartlandırılması ve taşınması sırasında enerji kaybının minimum değerde olması istenir. 
Kanallarda ortaya çıkan enerji kaybının nedeni: Kanal içerisindeki hava ile çevre havası arasındaki ısı 
geçişi ve sürtünme ile kanalın içine veya dışına olan hava sızıntısıdır. Bu kayıplar, uygun olmayan 
tasarım ve imalatlar yapıldığında çok büyük değerlere ulaşmaktadır. Hava sızıntılarının kanallarda 
doğru olarak ölçülmesi zor olmakla beraber, besleme kanallarındaki hava akışının ortalama %25’i 
hava kaçağı olarak kabul edilmektedir [3]. Ayrıca, diğer bir çalışmanın sonucuna göre de , değişken 
debili sistemlerin besleme kanallarında oluşacak %20 değerindeki hava kaçağının, besleme fanının 
kullandığı enerjiyi %65 ve soğutma yükünü %10 arttıracağı belirtilmektedir [4].  
 
Hava kanallarının imalatı ve testleri  ile ilgili başlıca standartlar, SMACNA [5], EUROVENT [6] ve 
DW/142 –143 [7]  dür. Ülkemizde bu alanda geçerli olan standartlar ise; boyutlandırmaya yönelik 
olarak TSEN 1505-1506 [8] ve dayanım ve sızdırmazlık testlerine yönelik olarak da TSPrEN 1507-
12237 [9] dir.  
 
DW/142 Standardı’na göre, hava kanallarındaki basınç sınıflandırması Tablo 1’de gösterilmektedir. 
 
Tablo 1.  Hava Kanalları Sınıflandırması [7]. 
 

Statik Basınç (Pa) Basınç Sınıfı 
 Pozitif Negatif 

Ortalama Hava 
Hızı (m/s) 

Hava Kaçak 
Sınıfı 

Düşük 500 500 10 Sınıf A 
Orta 1000 750 20 Sınıf B 

2000 750 40 Sınıf C Yüksek 2500 750 40 Sınıf D 
 
Tablo 2’de verilen sınır değerler uygulandığında ise, her sınıf için izni verilen hava sızıntı miktarı tespit 
edilir. Burada “p” pascal olarak statik basınç değeridir. 
 
Tablo 2. Test Basıncında izin verilen sızıntı miktarları[7]. 
 
Hava Sızıntı Sınıfı İzin verilen sızıntı miktarları

Düşük Basınç 
Sınıf A 0,027 x p 0,65 

Orta Basınç 
Sınıf B 0,009 x p 0,65 

Yüksek Basınç 
Sınıf C 0,003 x p 0,65 

Yüksek Basınç 
Sınıf D 0,001 x p 0,65 

 
Eurovent ve TS Standartlarında, düşük basınç sınıfı ( Sınıf A ) 400 Pa olarak belirtilmiş ve Sınıf D 
tanımlanmamıştır. Buna göre belirlenen en yüksek sızıntı miktarları Tablo 3 ‘de verilmektedir. 
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Tablo 3. Test Basıncında izin verilen sızıntı miktarları[6,9]. 
 

İzin verilen sızıntı miktarları  
( l/sm2) Statik Basınç (Pa) 

Sınıf A Sınıf B Sınıf C 
400 1,32 0,44 - 
1000 - 0,80 - 
1200 - - 0,30 
1500 - - 0,35 

 
Tablo 3 ‘de verilen değerler çalışan kanal sistemlerini için geçerli olup, imalat sonrası ürünlerin 
laboratuar ortamında yapılan testlerde bu değerlerin %50 ‘si dikkate alınmalıdır.  
 
Bu çalışmanın amacı; SMACNA Standardına uygun olarak imal edilen deney düzeneğinin yardımıyla, 
geometrileri, boyutları ve imalat yöntemleri farklı dört hava kanalında yapılan hava kaçağı ile ilgili test 
sonuçlarını sunmak ve bu veriler ışığında, hava kaçaklarına karşı alınması gereken önlemleri 
tartışmaktır. 
 
 
 
 
2. KANAL SIZINTI MODELİ  
 
Hava sızıntısı kanal boyunca kanal içi ve dışı arasındaki basınç farklılıkları sonucunda oluşur. Bir 
menfezde veya hava sızıntısına neden olan açıklık boyunca akışkana etki eden basınç kuvvetleri, 
akışkanın daha düşük basınçtaki alanlara doğru gitmesine sebep olur. Açıklık boyunca herhangi bir 
noktadaki ortalama hız değeri, akış yönündeki basınç kuvveti ile buna ters yöndeki viskoz kuvvetin 
farkından hesaplanır. Sızıntı debisi ise, süreklilik denklemi kullanılarak elde edilir. Tek boyutlu, kararlı 
ve sıkıştırılamaz akışkan kabulleri ile iki nokta arasındaki enerji denklemi, 
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şeklinde yazılabilir. Girişte sızıntı olmadığından, 
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eşitliği elde edilir. Burada (p1-p2) terimi kanalın içindeki ve dışındaki basınçların farkını göstermektedir.   
∑ kayıplar terimi ise sızıntının olduğu açıklıktaki toplam akış kayıplarını gösterir. Süreklilik denklemi 
kullanılarak da hava sızıntı debisi aşağıdaki şekilde elde edilir: 
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Burada; Q hava sızıntı debisi, A deney düzeneği kesit alanı ve V ort  ortalama hava hızıdır.  
 
 
 
Ortalama hava hızı m/s cinsinden;  
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olarak ifade edilmiştir.[10,11] 
 
Hava sızıntısı faktörü, f,  birim kanal yüzey alanından olan hava sızıntı debisi olarak l /s m2 cinsinden,  
 

YüzeyAlanıA
Qf =            (5) 

 
olarak ifade edilmiştir. 
 
 
 
 
3. DENEY DÜZENEĞİ VE YÖNTEMİ 
 
3.1. Deney Düzeneği 
 
Hava sızıntı debileri, deneyi yapılan kanal için belirlenen iç basıncı sabit tutmak için gerekli olan ilave 
hava debisi ölçümleri ile belirlenmiştir. Sızıntı ölçümlerinin yapıldığı deney düzeneği SMACNA 
Standardına uygun olarak imal edilmiş  olup Şekil 1’de gösterilmektedir.Deney düzeneği, devri hız 
anahtarı ile ayarlanabilir radyal bir fandan, geçiş parçasından, hava hızının ölçüldüğü kesitte düzgün 
bir akış elde edebilmek için kullanılan akım doğrultusundan ve hava hızının hassas bir şekilde 
ölçmeye yarayan dijital anemometreden  ve test edilecek kanal üzerine monte edilmiş olan 
manometreden oluşmaktadır. Kanal giriş ve çıkış kesitlerinin yanal yüzeyle olan bağlantıları sızdırmaz 
bir şekilde kapatılmıştır. Ölçüm yapılan deney düzeneğinde sızıntı olmamaktadır.    
 

21
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Şekil1. Deney Düzeneği [5]. 

 
Silindirik hava kanalları imalatında spiral kenet (Şekil2) uygulanmıştır. Bu tip kenetli birleştirme şekli 
sadece fabrikasyon imalata uygundur ve  tüm basınç sınıflarında sızdırmaz olarak kabul edilmiştir. 
Kenet ek yerlerinde herhangi bir conta, mastik uygulaması mevcut değildir. Spiral kanal 5m. 
uzunluğunda imal edilmiş ve kanalın her iki tarafı körtapa ile kapatılmış ve sızdırmaz lığın sağlanması 
için mastik uygulanmıştır. Kanalın test düzeneğine montajı bir bağlantı parçası ve flanş ile yapılmıştır. 
Spiral kanal iki noktadan askıya alınmıştır. Kanalın üst kısmına manometre bağlantısı için manşon 
kaynatılmıştır.(Şekil3) 
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Şekil 2. Spiral Kanal Test Montajı ve Yivli Kenet Detayı [7]. 
 
Testi yapılmış olan dikdörtgen kesitli takviyeli hava kanalları imalatında Pitssburgh kenet (Şekil3) 
uygulanmıştır. Dikdörtgen kesitli hava kanallar 1200mm.lik boylar halinde flanşlı ve contalı bağlantı ile 
birleştirilmiştir Kanalların imalatı sırasında kendinden mastikli flanş (Şekil 4) kullanılmış ve kanalların 
köşe birleştirme noktalarına içten mastik uygulanmıştır. Kanalın her iki tarafı körtapa ile kapatılmış ve 
sızdırmazlığın sağlanması için mastik uygulanmıştır. Kanalın test düzeneğine montajı bir bağlantı 
parçası ve flanş ile yapılmıştır. Dikdörtgen kanallar iki noktadan askıya alınmıştır. Kanalın üst kısmına 
manometre bağlantısı için manşon kaynatılmıştır. 
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Şekil 3. Dikdörtgen Kesitli Hava Kanalı Test Montajı ve Pitssburgh Kenet Detayı[7]. 
 

 
 

Şekil 4. Flanş Montaj Şekli. 
 
 

3.1. Deney Yöntemi 
 
Deney düzeneğine test edilecek kanal bağlandıktan sonra fan çalıştırılır ve hız anahtarı ayarı ile 
sistemin istenilen basınç değerine gelmesi sağlanır. Burada amaç, standartlarda belirtilen 400 Pa, 
1000 Pa, 1200 Pa, 1500 Pa, değerlerine ulaşmaktır. Sistemin bu değerlerde rejime gelmesi, test 
edilecek kanalın üzerine monte edilmiş bulunan manometre ile kontrol edilir. Deneylerde sistemin sabit 
rejime gelmesi için 15 dakika beklenmiş ve daha sonra ölçümlere geçilmiştir. 
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Deney düzeneğinde ölçüm ünitesi olarak, hava doğrultucusundan itibaren 2D-mesafesinde dijital 
anemometre kullanılmıştır. Bu noktada hava hareketinin tespit edilmesi, bir miktar havanın test edilen 
kanaldan sızdığının bir göstergesidir. Ortalama hız değerlerinin okunabilmesi için 5 dakika boyunca 
(sadece bir ölçüm noktası için) değerler kaydedilmiştir. Hava hızları Şekil 5‘de gösterilen deney 
düzeneği üzerindeki noktalarda okunmuştur. Yatay ve düşey eksen üzerinde toplam 16 noktaya ait hız 
değerleri Denklem (4)’de yerine konarak ortalama hava hızı elde edilmiştir. Deney düzeneği kesit alanı 
ile ortalama hız değeri çarpılarak da hava sızıntı debisi bulunmuştur. Bulunan debi değeri testi yapılan 
hava kanalının yüzey alanına bölünerek de , f, sızıntı faktörü hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değerler 
standartlarda izin verilen değerlerle karşılaştırılmıştır. 
 

0,316D

0,548D

0,707D

0,837D

0,961D

D  
 

Şekil 5. Ölçüm Noktaları [12]. 
 
Test edilen tüm kanalların, sac kalınlıkları belirlenirken konfor tesisatı havalandırma kanalları orta 
basınç sınıfı uygulama alanı olarak esas alınmıştır. Testi yapılan kanalların  fiziksel özellikleri Tablo 
4’de verilmektedir.  
 
Tablo 4. Testi Yapılan Kanalların Fiziksel Özellikleri. 
 

 Boyutlar (mm) Sac Kalınlıkları 
(mm) 

Kanal Boyu  
(m) 

Yüzey Alanları  
(m2) 

Ø 300 0,65 5 4,71 Silindirik Hava 
Kanalı Ø 1000 1,05 5 15,70 

300 x 250 0,55 4,8 5,28 Dikdörtgen Hava 
Kanalı 1000 x 500 0,75 4,8 14,4 

 
 
 
 
4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Şekil 6 ‘da ø 300mm  ve Şekil 7 ‘de ø 1000mm çapında spiral kenetli hava kanalı için elde edilen test 
sonuçlarına göre sızıntı miktarları ve sınıfları görülmektedir. Tüm spiral kanallar test sonuçlarına göre 
C sınıfı sızdırmazlık değerlerinin altındadır. 
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Şekil 6. Silindirik Kanal (ø 300mm ) için Hava Sızıntı Miktarları. 
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Şekil 7. Silindirik Kanal (ø 1000mm ) için Hava Sızıntı Miktarları. 
 
Şekil 8.‘de 300mmx250mm ve Şekil 9 ’da 1000mmx500mm dikdörtgen kesitli hava kanalının sızıntı 
değerleri ve sınıfları görülmektedir. Tüm dikdörtgen kesitli kanallar test sonuçlarına göre C sınıfı 
sızdırmazlık değerlerinin altındadır. 
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Şekil 8. Dikdörtgen Kesitli Hava Kanalı (300mmx250mm) için Hava Sızıntı Miktarları. 
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Şekil 9. Dikdörtgen Kesitli Hava Kanalı (1000mmx500mm)  için Hava Sızıntı Miktarları. 
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Şekil 10. Dikdörtgen Kesitli ve Silindirik Hava Kanalları için Hava Sızıntı Miktarları Karşılaştırması. 

 
Şekil10 ‘da silindirik hava kanalları ve dikdörtgen kesitli hava kanalları için test sonuçlarına göre sızıntı 
miktarları karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 
 
Silindirik ve dikdörtgen kanallar karşılaştırıldığında; eşdeğer yüzey alanları birbirine eşit olan ø300mm 
çapındaki silindirik kanaldan olan sızıntı miktarı, 300mmx250mm. dikdörtgen kesitli hava kanalından 
olan sızıntıdan daha fazladır. Bunun nedeni; birim yüzey alanında, kenetli birleşmenin olduğu 
mesafenin (Tablo 5), silindirik kanalda daha fazla olmasıdır. Başka bir deyişle, birim yüzey alanındaki 
silindirik kenet uzunluğu, Pitssburgh kenet ve kenar birleşme  uzunluğunun 5,5 katı iken, silindirik 
kanalda meydana gelen sızıntı, dikdörtgen kanalda meydana gelen sızıntı miktarına göre %15 daha 
fazla olur. Ancak, eşit birleşme uzunluğuna sahip silindirik ve dikdörtgen kesitli iki kanal (eşdeğer 
yüzey alanlara sahip) dikkate alınırsa (Tablo 5), sızıntı miktarının silindirik kanalda %80 daha az 
olduğu görülmektedir. 
 
Tablo 5. Testi Yapılan Kanallardaki Sızıntı Miktarı Karşılaştırılması . 
 

Kanal Boyutları    
(mm) 

1500Pa Test 
Basıncında Sızıntı 
Miktarları (l/sm2) 

Birim Alandaki Kenet 
Uzunluğu (m) 

1m  Uzunluktaki 
Kenetten Olan  

Sızıntı Miktarı (l/sm2) 
Ø 300 0,159 8,34 0,019 

Ø 1000 0,115 8,34 0,014 
300x250 0,145 1,53 0,095 
1000x500 0,076 0,96 0,079 
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Sızıntı miktarı, aynı kenet yapısına sahip kanallarda, yüzey alanı arttıkça azalmaktadır. Bu durum, 
dikdörtgen kesitli kanalda birim alana düşen kenet ve birleşme mesafelerindeki azalmanın bir 
sonucudur. Silindirik hava kanallarında  ise, kenet mesafeleri sabit kalmasına rağmen, imalat 
yönteminden dolayı (sac kalınlığı ve sıkıştırma şekli açısından) daha sızdırmaz bir kanal elde 
edilmektedir..  
 
Havalandırma kanalları, çok özel uygulamalar dışında  ( ortama karışması kesin olarak istenmeyen 
gazların nakli gibi), tam sızdırmaz değillerdir. Kanalların işlevlerine göre, önceden belirlenen, izin 
verilebilir sızıntı miktarına karşılık gelen sınıfa göre  imalatları ve kontrolları yapılmalıdır.   
 
Hava sızıntı miktarının izin verilen sınırlar arasında olması; 
 

• Gereğinden büyük kapasiteli ekipman kullanımını engellemesi, 
• Gürültünün en az seviyeye indirgenmesi , 
• Konfor kliması dışındaki özel amaçlı uygulamalarda kontrol sistemlerine yardımcı olunması  
açısından önemlidir.  

 
Sonuç olarak, hava kaçaklarının önlemeye yönelik uygulamalar şöyle sıralanabilir: 
 

• İmalat aşamasında standartlara uygun sac kalınlıkları kullanılmalıdır, 
• Kanal bağlantı şekli olarak contalı bağlantı tercih edilmelidir, 
• Kanal askı sisteminin montajı düzgün yapılmalı ve standartlarda belirtilen mesafeler 

korunmalıdır. 
• Bir kısıtlılık olmadığı sürece hava sızıntısının daha az olduğu silindirik kanallar tercih 

edilmelidir, 
• Dikdörtgen kanalların flanş ve köşe birleştirme noktalarına silikon uygulaması yapılmalıdır, 
• Dikdörtgen kanallarda  kendinden mastikli flanşlar kullanmaya özen gösterilmelidir,  
• Hava kanallarının nakli, montajı esnasında işçilikten doğacak  hataların sızıntı miktarlarını 
arttıracağı hususu  dikkate alınmalıdır. 
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DEPLASMANLI HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ 
 
 
İbrahim BİNER 
 
 
 
 
 
1. ÖZET: 
 
Günümüzün modern hava dağıtım tekniklerinden biri olan Deplasmanlı Havalandırma Sistemleri, bu 
çalışmada detaylı bir şekilde incelenmeye çalışılacaktır. Çalışma endüstriyel olmayan ortamlar için 
yapılmıştır. 
 
 
 
 
2. GİRİŞ : 
 
Kısaca tanımlama ile DH Sistemlerinde şartlandırılmış hava, ortama döşeme kotu civarından 
verilmekte ve tavan kotundan emilmektedir. Amaç, insan baş yüksekliği civarı olarak tanımlanan 
“yaşam bölgesi” ’nde (occupied zone) gereken konfor şartlarının sağlanması ve bu arada hava 
kalitesinin en iyi düzeye eriştirilmesidir.  
 

 
 

Şekil 1. Deplasmanlı Havalandırma Sistemi [1] 
 
Alternatifi olan karışımlı hava dağıtım sistemlerine göre, özellikle restaurantlar, toplantı odaları, 
sınıflar, konferans salonları, tiyatrolar, süpermarketler ve havaalanları gibi yüksek tavan kotları olan 
yerlerde çok daha iyi sonuçlar alınmaktadır. 
 
DH Sistemlerinin, genellikle aşağıda belirtilen durumlarda uygulanması tercih edilmektedir.  
 

• Havayı kirleten unsurların, ortam şartlarına göre daha sıcak ve/veya hafif olduğu ortamlarda; 
• Ortama verilen havanın, ortamdan daha soğuk olmasında bir mahzur bulunmayan yerlerde; 
• Tavan yüksekliği 3 m’den daha yüksek mahallerde; 
• Oda büyüklüğüne oranla çok fazla hava debisi ile koşullandırmanın gerektiği uygulamalarda; 
 

Buna karşın hava kalitesinin çok fazla önemsenmediği uygulamalarda genellikle karışımlı hava 
dağıtım sistemlerinin sıklıkla uygulandığı görülmektedir. Aşağıdaki durumlarda DH Sisteminin 
uygulanması tercih edilmemelidir.  
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• Hava kalitesi kavramının önemsenmediği, ana sorunun sıcaklık olduğu uygulamalarda; 
• Tavan yüksekliğinin 2,3 m’den daha az olduğu mahallerde; 
• Havayı kirleten unsurların ortam şartlarına göre daha soğuk ve/veya ağır olduğu ortamlarda; 
• Isıtmanın hava ile yapılması istenen mahallerde; 
 

Diğer Sistemlere Göre Güçlü Olunan Noktalar 
 

• Yaşam bölgesinde (occupied zone) istenen bir dizayn sıcaklığında daha  düşük soğutma 
yüklerine ihtiyaç gösterir; 

• Yılın daha uzun bir diliminde free cooling olanağı sağlar; 
• Yaşam bölgesinde mükemmel bir hava kalitesi yaratır; 
 

Zayıf Olunan Noktalar 
 

• Döşeme kotu civarında istenmeyen hava akımları oluşabilir. Bunu engellemek için doğru 
projelendirme ve difüzörler önünde gereken mimari önlemlerin alınması gerekir; 

• Çok daha fazla difüzör yüzeyleri gerektirdiğinden mimaride dikkat gerektirir; 
 
 
2.1. Hangi Durumlarda Hangi Sistem Uygulanmalı? 
 
Şekil 2’de, istenmeyen hava akımlarının (draught) oluşmaması için hangi hava dağıtım sisteminin 
uygulanması gerektiği görülmektedir. Buna göre; 
 

• Çok yüksek hava debileri için DH Sistemi rahatlıkla kullanılabilir. Ancak bu durumda difüzörler 
için uygun alanlar yaratılmalıdır. Döşeme tipi difüzörler alternatif olarak kullanılabilir. 

• Hava debileri yaklaşık 50 m3/hm2’ye kadar ve soğutma yükleri 60W/m2 veya daha üzeri 
uygulamalarda yaygın olarak karışımlı hava dağıtım sistemleri (mixing ventilation) 
kullanılmaktadır. (Şekildeki kırmızı üçgen) 

• Daha büyük soğutma yüklerinde ve küçük hava debilerinde karışımlı hava dağıtım sistemleri 
ve soğuk tavan sistemi beraber uygulanabilir. 

 
Şekil 2. Değişik hava debileri ve ısı kazançları için öngörülen havalandırma sistemleri [2] 
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2.2. Difüzör Seçimi – En Önemli Faktör! 
 
Uygulamalardan gelen istenmeyen hava akımları (draught) problemlerinin başlıca nedeni, yetersiz 
difüzör seçimidir. Düşük sıcaklık farkları için (oda  sıcıklığı – üfleme sıcaklığı) seçilen bir difüzör, 
yüksek sıcaklık farkı ile çalıştırılırsa, döşeme kotunda hava akımı problemine neden olur. (Şekil 3) 
Dolayısıyla uygulamalarda, teknik değerleri laboratuar ortamında ölçülerek verilmiş iyi  bilinen 
imalatçıların uygun difüzör tipleri kullanılmalıdır.  

 
Şekil 3. Doğru seçilen bir difüzörde istenmeyen hava hareketlerinin olduğu bölge çok daha sınırlıdır. 

 
 
Standart olarak imal edilen birçok difüzör tipi bulunmaktadır. En çok kullanılan tip, duvar içinde entegre 
edilen difüzördür. Bunun dışında duvar üzerinde veya köşesinde kullanılan tipler olduğu gibi döşeme 
üzerinde serbest olarak konulan veya döşeme içine gizlenen tipler de mevcuttur. Hatta bazı 
uygulamalarda yükseltilmiş döşeme üzerindeki halının kendisi de difüzör olarak kullanılabilir, ancak bu 
durumda döşemenin temiz olması gerektiğinden birçok uygulamada tercih edilmez. (Şekil 5) 
 

 
 

Şekil 5. Bazı standart difüzör tipleri 
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2.3. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 
Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, döşeme seviyesinde bulunan havanın sıcaklığıdır. Paratikte 
ortama verilen hava, ortam sıcaklığından daha düşük olduğundan, seçilecek difüzörün üfleme havası 
ile ortam havasını doğru oranda karıştırması gerekir. Ayrıca özellikle yüksek indüksiyon oranı ile 
tasarlanmış mahallerde, difüzör yüzeylerine yakın bölgelerde hava hızının problem yaratmamasına 
dikkat edilmelidir.  
 
 
2.4. Yaşam Bölgesi (Occupied Zone) 
 
Klimatize edilen mahallerde, insanların sürekli olarak işgal ettikleri, bir başka deyişle mahal içerisinde 
çoğunlukla bulunmaları gereken bölgeye “yaşam bölgesi” denmektedir. (occupied zone) Avrupa 
Normlarında bu alan Tablo 1’de tanımlandığı gibidir. Ayrıca Şekil 6’da üç boyutlu olarak gösterilmiştir.  
 
Tablo 1. Yaşam bölgesi tanımında insanlar ve çeşitli iç oda elemanlarından olan uzaklıklar 
 

Oda elemanının iç yüzeyinden olan uzaklık ( m )  
Oda Elemanı 

Tipik değer CR 12792’de tanımlanan

Dış pencereler, kapılar ve radyatörler 0,5 – 1,5 1,0 

Dış ve iç duvarlar 0,25 – 0,75 0,5 

Döşeme ( Alt sınır ) 0,00 – 0,2 0,00*** 

Döşeme ( Üst sınır ) 1,30* - 2,0** 1,8 
 
* Ağırlıklı oturulan bölgeler için 
** Ağırlıklı ayakta durulan bölgeler için 
*** prEN 13799’dan sapma 
 

 
 

Şekil 6. Yaşam bölgesinin (occupied zone) gösterimi 
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DH Sistemlerinde ortam sıcaklığı döşemeden tavana doğru  artış gösterir. Bunun anlamı, yaşam 
bölgesinin odanın en soğuk bölgesi olmasıdır. Karışımlı hava dağıtım sistemleri ile karşılaştırıldığında 
üfleme havası sıcaklığı ortam sıcaklığından tavan yüksekliği 3 m’ye kadar olan mahallerde 1-2 K, 
daha yüksek mahallerde 4 K’e kadar daha düşük olmaktadır. (Şekil 7) 
 

 
Şekil 7. Deplasmanlı ve karışımlı havalandırma sistemlerinde tipik düşey sıcaklık dağılımı 

 
Böylece yıl boyunca free cooling yapılabilme dönemi çok daha uzun olduğundan  toplamda daha az 
enerji tüketimi sağlanır.  
 
 
2.5. Isıtma 
 
Eğer bir mahal, ortama verilecek hava ile ısıtılmak  zorunda ise DH Sistemi kesinlikle kullanılamaz. 
Ortamdan daha sıcak üflenen hava, yoğunluğunun daha az olması sebebiyle tabaka halinde hemen 
yükselecek ve dönüş menfezine kısa devre olacaktır. (Şekil 8) Dolayısıyla üflenen havanın çok az 
kısmı yaşam bölgesine ulaşacağından gereken ısıtma ihtiyacı karşılanamayacaktır.  

 
Şekil 8. Üfleme havası sıcaklığının ortam sıcaklığından yüksek olması durumunda kısa devre oluşur. 

 
 
 
 
3. DEPLASMANLI HAVALANDIRMA SİSTEMİ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER 
 
Bu bölümde, DH Sistemi uygulanan bir mahalde sıcaklık gradyeninin ve kirletici konsantrasyonunun 
hesaplanmasıyla ilgili kriterler verilmeye çalışılacaktır. Ana konu başlıkları olarak;  
 

• Hava akışı 
• Sıcaklık dağılımı 
• Konveksiyon akışları; 
• Kirlilik dağılımı; 
• Isıl konfor konuları ele alınacaktır; 
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3.1 Deplasmanlı Havalandırma Prensibi 
 
İklimlendirilen bir mahalde hava akışı başlıca iki şekilde olur. Karışımlı (seyreltilerek) veya 
deplasmanlı. Karışımlı akışta üfleme havası ile mahal havası tamamen karışır ve böylece kirlilik 
konsantrasyonu tüm mahalde üniform  hale gelir. Deplasmanlı akışta ise ortama verilen hava, 
yoğunluk farkı nedeniyle döşeme kotunda bir katman oluşturur. Bu nedenle hava kalitesi, karışımlı 
akışa göre çok daha iyidir. 
 
DH Sistemleri, yüksek ısı kazancı olan endüstriyel mahallerde yıllardır kullanılmaktadır. 80’li yıılların 
ortalarından bu yana, özellikle İskandinav  ülkelerinde, endüstriyel olmayan mahallerde de 
kullanılmaya başlanmıştır. Son yıllarda ise bu sisteme tüm dünya ülkelerinde ilgi çok artmıştır. Bu 
sistem, mahal içerisindeki sıcaklık ve havalandırma etkenliğinin iyileştirilmesi yönünde çok avantajlı 
fırsatlar vermiştir.  
 
Prensip, mahal içerisinde havanın yoğunluk farkı nedeniyle iki ayrı katman yaratmaya dayanır. 
Nispeten sıcak ve kirli üst katman ile soğuk ve temiz alt katman. (Şekil 9) Bunu sağlamak için ortama 
döşeme seviyesinde çok düşük hız ve sıcaklık farkında hava verilir ve tavan seviyesinden emilir. 
Mahal içerisinde bulunan ısı kaynaklarının (insanlar, bilgisayarlar vs.)  oluşturduğu serbest 
konveksiyon nedeniyle, ısı kaynakları üzerinde dikey hava hareketleri başlar. Bu ısı kaynakları aynı 
zamanda  kirlilik kaynakları ise, bu dikey hava hareketleri kirliliği de taşıyacağından daha sıcak ve kirli 
hava yukarıya doğru yükselir.  

 
Şekil 9. Deplasmanlı havalandırma sistemi uygulanmış bir mahaldeki hava akımının şematik gösterimi 
 
 
3.2 Hava Akış Eğrileri 
 
DH Sistemi uygulanan bir mahaldeki hava akış eğrileri; ısı kaynakları üzerindeki konveksiyon akımları 
ve mahal içerisinde  bulunan soğuk yüzeyler tarafından yönlendirilir. Bu sistemin temelde ayırıcı 
özelliği, hava katmanları oluşturmasıdır. En sıcak katman en üst katta, en soğuk ise en altta bulunur. 
Hava, yatay hava katmanları arasında rahatça hareket eder ancak katmanlar arasında geçiş olması 
için daha güçlü bir kuvvet gerekir.  Şekil 10’da da görüldüğü gibi dönüş menfezinin konumlandırıldığı 
yer en sıcak ve/veya en kirli bölge olmak zorundadır ki  bu fiziksel olarak çoğunlukla en yüksek kotta 
olur.  

 
Şekil 10. Yatay hava akımları 
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Dikey hava akımları ise, sıcak ısı kaynakları üzerindeki konveksiyon sayesinde ve soğuk yüzeyler 
üzerinde oluşur. Sıcak ısı kaynakları (insanlar, bilgisayarlar, lambalar vs.), üzerlerinde yukarıya doğru 
hareketlenen konveksiyon akımları yaratırlar. (Şekil 11.) Isı kaynağının gücü ve geometrisine bağlı 
olarak bu akımlar tavana kadar direk yükselebilir veya tavana ulaşmadan önce bir kotta durgun hale 
gelebilir.  
 

 
Şekil 11. Konveksiyon nedeniyle oluşan dikey hava akımları 

 
Mahalde bir ısı kazancı söz konusu olduğu sürece bilindiği gibi mahale verilen hava sıcaklığı, mahal 
sıcaklığından daha düşük olmak zorundadır. Eğer tam tersi olursa, yani verilen hava sıcaklığı daha 
yüksek olursa, Şekil 12’de görüldüğü gibi kısa devre oluşacaktır. Bununla beraber oluşan  kısa devre 
akımı,  odanın geri kalanında bir miktar sirkülasyon yarattığından, bazı uygulamalarda bu yöntemle 
mahalde, kullanım saatinden önce bir miktar ısıtma yapılmaktadır.  

 
Şekil 12. Üfleme havası sıcaklığının ortam sıcaklığından fazla olması kısa devreye sebep olur. 

 
 
3.3 Sıcaklık Dağılımı 
 
DH Sistemlerinde soğuk hava yaşam bölgesine (occupied zone) direk verildiğinden döşeme 
seviyesinde istenmeyen hava akımlarının (draught) oluşma potansiyeli mevcuttur. Buna ilaveten 
yoğunluk nedeniyle ortam içinde oluşan hava katmanları konforsuzluğa neden olabilir. Bununla birlikte 
Şekil 13’de görüldüğü gibi sıcaklık dağılımı oda yüksekliği boyunca, difüzör bölgesi hariç çok fazla 
değişim göstermemektedir.  

 
Şekil 13. DH Sistemi uygulanan bir mahaldeki düşey sıcaklık dağılımı. 
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3.3.1 Döşeme Seviyesindeki Sıcaklık 
 
Döşeme seviyesinden ortama verilen hava sıcaklığı, indüksiyon ve konveksiyon nedeniyle yükselir. 
Döşeme seviyesindeki sıcaklığın boyutsuz gösterimi şöyledir: 
 

K = 
se

sf

θ−θ
θ−θ

 ( 1 ) 

 

fθ     : Döşeme seviyesindeki hava sıcaklığı 

sθ      : Ortama verilen hava sıcaklığı 

eθ      : Dönüş havası sıcaklığı 
 
Toplam sıcaklık farkı, hava debisiyle birlikte ortamdan uzaklaştırılan ısı miktarını belirler: 
 

vq •  ρ  c• p • ( )se θ−θ  •  10 = 
3−

totΦ                          ( 2 ) 

 

vq
ρ

 : Hava debisi ( /s) l

     : Hava yoğunluğu = 1,2 kg/m3 

pc     : Havanın özgül ısısı = 1000 J/kg K 

totΦ   : Ortamdan uzaklaştırılan ısı (W) 
 
Literatürde aşağıdaki denklem, döşeme seviyesindeki boyutsuz sıcaklığın tahmin edilmesinde 
kullanılır. [ 3 ] 

=K
111

1

cr

pC310vq
+








α

+
αΑ

ρ− •••

      ( 3 ) 

 
Α  : Döşeme alanı (m2) 

rα
α

   : Radyasyon etkisiyle oluşan ısı transfer katsayısı (~5W/m2K) 
c    : Konveksiyon etkisiyle oluşan ısı transfer katsayısı (~4W/m2K) 

 
Şekil 14’de döşeme seviyesindeki boyutsuz sıcaklığın, döşeme alanının her bir m2’si için belirlenen 
hava debisinin bir fonksiyonu olarak gösterimi yeralmaktadır. Şekilde görülen noktalar, mahalde yayılı 
ısı kaynağı olarak bulunan 11 noktanın ölçümlerini göstermektedir. [ 4 ] 
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Şekil 14. Döşeme seviyesindeki boyutsuz sıcaklığın, döşeme alanının her bir m2’si m2’si için belirlenen 

hava debisinin bir fonksiyonu olarak gösterimi 
 
3.3.2 Düşey Sıcaklık Dağılımı 
 
Düşeyde oluşan sıcaklık dağılımı, ısı kaynaklarının düşeydeki lokasyonu ile yakından ilintilidir. Eğer ısı 
kaynakları mahalin alt zonunda bulunuyorsa sıcaklık gradyeni alt zonda daha büyük olur ve bu 
durumda üst zonda sıcaklık daha stabildir. Öte yandan bunun tersi durumda sıcaklık gradyeni alt 
zonda daha küçük olur ve üst zonda gittikçe büyür. (Şekil 15) 
 

 
Şekil 15. Değişik seviyelerdeki ısı kaynakları için oluşan sıcaklık gradyenleri 

 
İç ısı kaynakları belli olan bir mahalde sıcaklık dağılımı, dış ısı kazançlarından bağımsızdır. Sıcaklık 
gradyenini etkileyen en güçlü faktör, ısı kazancının mahaldeki konumu, yani yüksekliğidir. Örneğin ısı 
kazancı en çok çatıdan olan bir mahalde, sadece yaşam bölgesinin DH Sistemi ile klimatize edilmesi 
yeterlidir (Şekil 16) 
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Şekil 16. DH Sisteminin verimli olduğu bir örnek. 
 
Bununla beraber, döşeme kotundaki hava sıcaklığı fθ ve düşey sıcaklık gradyeni sadece hava debisi 
ve soğutma yükünün bir fonksiyonu değil, aynı zamanda mahaldeki ısı kaynaklarının tipinin de bir 
fonksiyonudur.  
 
Nielsen (1996) ve Brohus ve Ryberg (1999)’in çalışmalarına göre döşeme seviyesindeki bağıl sıcaklık 
K  (Bakınız Denklem 1), çeşitli ısı kaynakları tipleri için 0,3 ile 0,65 arasındadır. (Şekil 17) 

 
Şekil 17. Değişik ısı kaynakları için düşey sıcaklık dağılımları 

 
Bir adet yoğun bir yük için, örneğin endüstriyel bir mahaldeki küçük bir fırın için K değeri 0,3’tür. Tavan 
aydınlatması, döşeme yüzeyine radyasyon yoluyla ısı iletimi yaptığından düşey sıcaklık gradyeni 
oluşturur ve döşeme seviyesindeki değeri  K = 0,5’dir. 
 
İnsanların ağırlıklı ısı kazancını oluşturdukları mahallerde K değeri 0,58 değerini almaktadır. Eşit 
olarak yayılı yük bulunan mahallerde ise K= 0,65’dir. 
 
Şekil 17’de; düşey sıcaklık dağılımının, yüksekliğin lineer bir fonksiyonu kabul edilerek bulunan çeşitli 
sıcaklık gradyenleri görülmektedir. Eğer mahalde birçok farklı ısı kaynakları mevcut ise “%50 
kuralı”nın uygulanması tavsiye edilir (Bölüm 3.4) 
 
3.3.3 Sıcaklık Etkenliği 
 
Dönüş havası sıcaklığı (egzost havası), yaşam bölgesindeki ortam havası sıcaklığından daha yüksek 
olduğundan sıcaklık etkenliği tanımı şöyle yapılmaktadır.  
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=θ∈
soz

se

θ−θ
θ−θ

                  ( 4 ) 

ozθ  : Yaşam bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 
 
 
3.4 Sıcaklık Dağılımı İçin Pratik Yaklaşımlar 
 
Şekil 13 ve 15’de görüldüğü gibi mahalde sıcaklık yükseklik ile artmakta, sıcaklık profili de ısı 
kaynaklarının mahaldeki yerine ve şiddetine bağlı olarak değişmektedir. Birçok pratik uygulamada 
sıcaklık profilinin, Şekil 18’de gösterildiği şekilde olduğu kabul edilebilir.  
 

 
Şekil 18. Düşey sıcaklık dağılımı için “ %50 kuralı “ 

 
Düşey sıcaklık dağılımı için “%50 kuralı” bize şunu söyler: Döşeme seviyesindeki hava sıcaklığı, 
üfleme sıcaklığı ve dönüş sıcaklığının toplamının yarısıdır. Bu kural, birçok normal oda ve normal 
difüzör için ilk yaklaşım olarak kullanılabilir.  
 
Normalden yüksek tavan yüksekliği olan mahallerde bu fark, %50’nin altındadır. Bu gibi mahallerde ise 
“%33 kuralı” uygulanabilir.  
 
 
3.5 Arşimed Sayısı 
 
DH Sistemi uygulanan bir mahalde düşey sıcaklık gradyeninin oluşması; hava katmanları arasındaki 
hız seviyeleri, hava katmanlarının oluşması ve havalandırma etkenlikleri gibi birçok olay Arşimed 
Sayısı ile tanımlanabilir. Arşimed Sayısı, basitçe sınır tabaka kuvvetleri ile eylemsizlik kuvvetlerinin 
arasındaki oran olarak tanımlanır. Formül, orijinalinde şöyledir: 

2.
..

Vg
Lg

r
ρ∆

=Α       ( 5 ) 

ρ∆  : Sıcak ve soğuk hava arasındaki yoğunluk farkı (kg/m3) 
g  : Yerçekimi ivmesi  = 9.81 m/s2 

L
ρ

 : Karakteristik uzunluk (m) 
 : Hava yoğunluğu (kg/m3) 

V  : Karakteristik hava hızı (m/s) 
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Arşimed Sayısı birçok formda ifade edilebilir ancak aşağıdaki temel kavramlar hepsinde aynıdır: 
 

• Yüksek Arşimed Sayısı, sınır tabaka kuvvetlerinin baskın (dominant) olduğunu gösterir. 
• Düşük Arşimed Sayısı ise eylemsizlik kuvvetlerinin (hızlarının) baskın olduğunu gösterir.  

 
 
3.6 Konveksiyon Akımları 
 
Doğal konveksiyon akımları, DH Sistemlerinin itici gücünü oluştururlar. Bir nevi sistemin motorudurlar. 
Doğal konveksiyon akımı, havanın sıcak yüzeyler ve/veya cisimler üzerinden yükselmesi, soğuk 
yüzeyler ve/veya cisimler üzerinden de aşağıya doğru hareket etmesidir. (Şekil 19) 
 

 
Şekil 19. Konveksiyon akımları – sistemin itici gücü 

 
DH Sisteminin anlaşılması için öncelikle doğal konveksiyonun doğasının ve bu akımların 
büyüklüğünün anlaşılması gerekir. Sıcak bir cismin üzerinden yükselen konveksiyon akımı, sıcak bir 
hacim oluşturur. Buna İngilizce literatürde “thermal plume” veya kısaca “plume” denilmektedir. 
Türkçe tam karşılığı sözcük bulunmakta zorluk çekildiğinden bu kavram İngilizce orijinali ile 
kullanılmaya devam edilecektir (Şekil 20) 
 

 
Şekil 20. Yatay bir ısı kaynağı üzerinde oluşan “plume” 

Isı kaynakları üzerinde ve dikey yüzeyler üzerinde oluşan konveksiyon akımlarının (plume) içindeki 
sıcaklık ve hızların incelenmesi  için ampirik, analitik ve bilgisayar destekli akışkanlar dinamiği 
yöntemleri kullanılmaktadır.  
 
Pratikte her türlü “plume” akışı türbilanslı akıştır ve türbilanslı akışlar için kullanılan kanunlar 
kullanılarak teorik incelemeler yapılır.  
 
Konveksiyon akımları içerisindeki hava miktarı, yükseklikle birlikte artar. Bu hava miktarının 
büyüklüğü, ısı kaynağının sıcaklık ve geometrisine bağlı olduğu gibi, onu çevreleyen mahal sıcaklığına 
da bağlıdır. Konveksiyon akımını harekete geçiren itici güç, yoğunluk farkı nedeniyle oluşan sınır 
tabakası gücü olduğundan, oda içerisindeki sıcaklık gradyeni, “plume” yüksekliğini etkiler.  
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3.6.1 Nokta ve Çizgi Isı Kaynakları 
 
Nokta ve çizgi şeklindeki ısı kaynakları üzerinde oluşan konveksiyon akımları (plume), yıllarca 
incelenmiştir. (Şekil 21)  

 
Şekil 21. Noktasal ve çizgisel kaynaklar  üzerinde oluşan “plume” 

 
Bu yaklaşımların sonucunda çok detaylı olarak teorik araştırmalar yapılmış ve gerçek hayatta çeşitli  
ısı kaynakları için oluşan konveksiyon akımları için bazı modellemelere ulaşılmıştır.  
 
Bu çalışma içinde, konunun bu teorik tarafına yer verilmeyecektir.  
 
 
3.7 Kirlilik Dağılımı 
 
DH Sistemi uygulanmış bir  mahaldeki kirlilik dağılımı, kirlilik kaynaklarının pozisyonuna ve ısı 
kaynağının aynı zamanda bir kirlilik kaynağı olup olmadığına bağlıdır.  
 
İdeal durumda, tüm kirleticiler konveksiyon akımları sayesinde mahalin üst zonuna taşınırlar.(Şekil 22) 
 

 
 

Şekil 22. Sıcak kirlilik kaynakları bulunan bir uygulamadaki kirlilik dağılımının şematik gösterimi 
 
Eğer kirlilik kaynakları soğuk ve döşeme seviyesinde düzgün olarak yayılı ise, kirlilik dağılımı, Şekil 
18’de görülen sıcaklık dağılımı gibi olacaktır.  [ 5 ] 
 
Bununla birlikte eğer kaynak çok zayıf ise, konveksiyon akımları düşük kotlarda yeterli olmadığından 
kirlilik yaratan partiküller bu seviyede asılı kalacak, ancak daha güçlü konveksiyon akımlarının indirekt 
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etkileriyle ve yavaşça üst zona taşınabilecektir. (Şekil 23)  Kirlilik konsantrasyonu, aşağı doğru olan 
konveksiyon akımlarından da şüphesiz etkilenecektir. Özellikle kış sezonunda, izolasyonu zayıf dış 
duvarların yüzeyinde aşağı doğru konveksiyon akımlarının oluşması kaçınılmazdır. Ancak her 
halûkarda mahalde pozitif konsantrasyon gradyeni olduğu sürece, yaşam zonundaki kirlilik 
konsantrasyonu, karışımlı havalandırma sistemlerine oranla daima daha az olacaktır.  

 
Şekil 23. Kirlilik kaynağının (insan) en sıcak kaynak olmadığı uygulamadaki kirlilik dağılımının şematik 

gösterimi 
 
 
İzolasyonu zayıf bir çatı detayı, aynen izolasyonu zayıf dış duvarlardaki gibi, kış sezonunda 
konsantrasyon gradyenini, aşağı doğru oluşan konveksiyon akımları nedeniyle azaltacaktır. (Şekil 24) 
Buna karşılık çatısı güneş tarafından ısıtılan bir yapıda üst zon ısıtıldığı için DH Sisteminin 
çalışmasına olumlu katkısı olur. (Şekil 16) 

 
Şekil 24. Sızdırmazlığı ve izolasyonu kötü bir yapıda DH Sisteminin etkenliği azalır, daha çok karışım 

havalı sisteme benzer 
 
 
3.8  Havalandırma Etkenliği 
 
Havalandırma etkenliği için çeşitli tanımlar yapılmıştır. Havalandırma verimini tanımlarken şu iki 
kavram birbirinden ayrılmalıdır. 

 

Kirleticilerin Ortamdan Uzaklaştırılma Etkenliği ( )c∈  
Mahalde uçuşkan halde bulu ticilerin hangi hızda mahalden uzaklaştırıldığının ölçüsüdür.  nan kirle

Hava Değişim Verimliliği   ( )a∈
Mahaldeki havanın değişim hızının ölçüsüdür.  
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DH Sistemi uygulanan bir mahalde hava değişim verimi genelde karışımlı havalandırma 

sistemlerinden daha yüksektir. (∈ = %60 – 70 DH Sistemleri için, a a∈ = %50 Karışımlı havalandırma 
sistemleri için)  [ 6 ] 
 
DH Sistemlerinde havalandırma etkenliğinin en uygun tanımlamaları bir sonraki bölümlerde 
yapılmıştır.  
 
3.8.1 Kirleticilerin Ortamdan Uzaklaştırılma Etkenliği 
 
Kirleticilerin Ortamdan Uzaklaştırılma Etkenliği aşağıdaki formülle tanımlanır: 
 

sort

se
c CC

CC
−
−

=∈       ( 6 ) 

 

eC    : Dönüş havasındaki kirlilik konsantrasyonu 

sC    : Üfleme havasındaki kirlilik konsantrasyonu 

ortC  : Oda içindeki ortalama kirlilik konsantrasyonu 
 
Yaşam bölgesinde (occupied zone) ise şöyle tanımlanır.  

 

soz

se
c CC

CC
−
−

=∈       ( 7 ) 

 
ozC   : Yaşam bölgesi içindeki ortalama kirlilik konsantrasyonu 

 
3.8.2 Kişisel Maruz Kalma İndeksi    
 
Kişilerin etrafındaki termal akış ve kişilerin kendi hareketlerinden oluşan hava akışı içinde, kişilerin 
solunumuna direk giren kirlilik konsantrasyonu tanımlanabilir. Bu değer, ortam içindeki baş 
seviyesinde ve kişilerin olmadığı bir ortamda ölçülen kirlilik konsantrasyonundan çok farklıdır. 

 
Brohus and Nielsen (1996), tarafından bu kirlilik konsantrasyonu, “Kişisel maruz kalma indeksi” 
olarak şu şekilde tanımlanmıştır.  [ 7 ] 
 

sexp

se
exp

CC
CC

−
−

=∈       ( 8 ) 

 
expC  : Solunumla alınan konsantrasyon 

 
 
Baş seviyesinden daha aşağıda temiz hava katmanı oluşturmak mümkündür. Böylece bölgesel olarak 
ölçülen havalandırma indeksinden çok daha yüksek kişisel maruz kalma indeksi elde edilmiş olur. Zira 
kişilerin üzerinde oluşan konveksiyon akımları nedeniyle temiz hava alt zondan üst zona doğru 
yükselir. (Şekil 25) 
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Şekil 25. Kişinin etrafındaki termal konveksiyon akımları, nefes alma bölgesinde daha temiz bir hava 

oluşmasını sağlar 
 
Yaşam zonu içerisindeki hava akımlarında ve kişilere yakın kirletici kaynakları olan bölgelerde yapılan 
kişisel  maruz kalma indeksi ölçümlerinde çok düşük değerler elde edilmiştir.  
 
 
3.9 Bazı Sınırlamalar 
 
DH Sistemlerinde ısıl konfor anlamında sınırlayıcı faktörlerden birisi, döşeme kotundaki hava hızının 
değeridir.  ISO 7730 Standardında bu değerin yaz mevsiminde 0,25 m/s, kış mevsiminde 0,15 m/s’yi 
geçmemesi istenir. Uygulamalarda difüzör yüzeyine çok yakın bölgede bu değerler daha yüksek 
olarak gerçekleşir. Bu bölgenin uzunluğu, difüzörün tipine ve mahalin ısıl yüküne göre imalatçı 
kataloglarında belirtilmelidir.  
 
ISO 7730’da belirtilen diğer bir sınırlayıcı faktör ise sıcaklık gradyenidir. Döşeme kotundan itibaren 
0,1m ile 1,1m arasında bu değer 3 K/m’den az olmalıdır. Bazı ülkelerde bu değer 2 K/m olarak 
uygulanmaktadır.  
 
 
 
 
3.10 Isıtma 
 
Radyatörlerle: 
 
DH Sistemi ile birlikte ısıtma için uygulanacak en iyi çözümlerden biri radyatör kullanmaktır. (Şekil 26) 
Radyatörler, mahal içinde en soğuk noktaların altına yerleştirilmelidir. (pencereler, dış duvarlar gibi) Bu 
sistemde ısı transferinin büyük kısmı radyasyon, çok az kısmı konveksiyon ile oluşur. Radyatör 
tarafından oluşturulan konveksiyon sayesinde soğuk yüzeylerden aşağı doğru oluşacak konveksiyon 
akımları engellenir.  

 
Şekil 26. Radyatör uygulaması 
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Konvektörlerle: 
 
Pencereler altına yerleştirilen konvektörler ile DH Sistemi uyumluluğu gayet iyidir. Konvektör üzerinde 
oda havasının bir kısmı da indüklenerek karışım sağlanır. (Şekil 27)  
 

 
Şekil 27. Konvektör uygulaması 

 
Tavan Panelleri ile: 
 
En uygun çözümlerden biridir. Isıtma ihtiyacının normal olduğu uygulamalarda tavan sıcaklığı, döşeme 
sıcaklığından 3-4K daha fazla tutulur, böylece tavandan döşemeye doğru 20W/m2 civarında bir ısı 
transferi sağlanır. Tavan sıcaklığındaki az bir artış, oda ısıtması için yeterli enerjiyi sağlamaktadır. 
Tavan panelleri üzerinde oluşan konveksiyon akımları da, tavandan ısı kaybının yarattığı negatif etkiyi 
yok eder.  
 
Ayrıca tavan panelleri, ısı katmanı oluşumunu stabilize ettiği için DH Sistemleri için bir avantajdır. 
(Şekil 28)  

 
 

Şekil 28. Tavan panelleri uygulaması 
 
Döşemeden Isıtma İle:  
 
Normal koşullarda döşemeden ısıtma sistemi oldukça uygundur. Isı iletiminin bir kısmı, soğuk 
yüzeylere doğru radyasyon ile oluşur. Konveksiyon ile oluşan ısı iletimi ise, döşeme kotunda yayılı 
bulunan havayı ısıtır. (Şekil 29)  
 
Eğer döşeme çok sıcak olursa, bu durumda ısınan hava yükselirken bir miktar indükleme yapar ve alt 
zonda hava karışımı oluşur. Pratik uygulamalarda döşeme sıcaklığının 25°C civarında ve mahale 
verilen hava sıcaklığının mahal sıcaklığından 2K veya daha fazla soğuk olması durumunda, mahale 
verilen havanın döşeme seviyesinde yine yayılı olarak bulunduğu gözlenmiştir.  
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Şekil 29. Döşemeden ısıtma uygulaması 

 
Sıcak Hava ile:  
 
Ayrı bir sıcak hava kaynağı ile veya DH Sistemi ile verilen havanın ısıtılması ile ısıtma yapmak 
kesinlikle önerilmemektedir. Sıcak hava süratle yükselir ve oda havasını indükliyerek karıştırır. Daha 
önce de belirtildiği gibi havanın kısa devre olması riski yüksektir. (Şekil 30) 
 
DH  Sisteminde, mahale verilen havanın ısıtılarak ortama verilmesi uygulaması, bir tek mahalin 
kullanım saatinden önce ortamın ısıtılması için yapılabilir. Personel ortama intikal ettikten ve çalışma 
başladıktan sonra insanlardan ve cihazlardan ortama intikal eden ısı kazancı, normalde mahalin ısı 
kaybını dengeleyecek şekilde mimari önlemler alınarak uygulanabilir.  

 
Şekil 30. Sıcak hava uygulaması ( DH Sistemleri için tavsiye edilmez ) 

 
 
3.11 Sonuç 
 
DH Sistemi uygulanan mahallerdeki kirlilik konsantrasyonu, karışımlı havalandırma sistemi uygulanan 
mahallere göre daima daha iyidir.  
 
Teorik olarak DH Sistemi uygulamalarında, kişileri yaşam bölgesinde kirletici faktörlerden uzak tutmak 
için kişi başına 20 l/s (72 m3/h) hava debisi ihtiyacı vardır. Ancak kişiler etrafında serbest konveksiyon 
akımları olduğundan, daha az hava debisi ile de nefes alınan bölgede  kaliteli hava elde edilebilir.  
 
Düşey sıcaklık dağılımına dikkat edilmelidir. Döşeme seviyesinde soğuk hava riskini elimine etmek için 
uygun difüzör kullanılmalıdır.  
 
 
 
 
4. HAVA  DAĞITIM  ELEMANLARI  ( DİFÜZÖRLER ) 
 
DH Sistemlerinde, karışımlı havalandırma sistemlerinde de olduğu gibi istenmeyen hava akımları 
(draught) oluşturmadan hava dağılımını gerçekleştirmek en önemli konudur. Uygulamalardan gelen 
şikayetlerin çoğu yanlış difüzör seçiminden kaynaklanmaktadır. Şu iki husus iyi bilinmelidir: 
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• Perfore saçtan mamul basit bir difüzör veya sıradan bir menfez kullanımı, döşeme kotunda 
istenmeyen hava akımları  ( draught ) oluşturur.  

 
• Değişik amaçlar için değişik aerodinamik karakteristiği olan difüzörler bulunmaktadır. Mahal 

sıcaklığına göre çok düşük üfleme sıcaklığı uygulanan sistemlerde çok özel difüzörler 
kullanılmalıdır.  

 
Bu bölümde,  istenen performansa ulaşmak için daima uygun difüzör seçiminin yapılması gerektiği 
üzerinde durulacaktır. Difüzör seçiminde, ürünleri ile ilgili güvenilir teknik bilgileri veren firmaların 
seçiminin ne kadar önemli olduğu anlatılmaya çalışılacaktır.  
 
 
4.1 Düşük Hızlı Difüzörlerin Hava Akışı 
 
• Soğuk Hava İçin 
 

Normalde üfleme havası sıcaklığı, oda sıcaklığından 1 ila 8K daha soğuktur. Bu durumda 
difüzörden çıkan hava aşağı doğru akar ve döşeme üzerinde bir katman oluşturur. (Şekil 31) 
 

 
Şekil 31. Soğuk hava, yaşam bölgesine radyal olarak akar. 

 
• Eşit Sıcaklıktaki Hava İçin 
 
Üfleme sıcaklığı ile oda sıcaklığı aynı ise, hava akışı odaya doğru yatay bir şekilde olacaktır. (Şekil 32) 

 

 
Şekil 32. Eşit sıcaklıktaki havanın hareketi. 

 
• Sıcak Hava İçin 
 

Üfleme sıcaklığı oda sıcaklığından fazla ise hava difüzörden çıkar çıkmaz yukarıya doğru 
yükselecek ve bir hava katmanı oluşturmayacaktır. (Şekil 33) DH Sisteminde bu uygulama ancak 
ön ısıtma amacıyla ve mahal boş iken yapılabilir. 
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Şekil 33. Sıcak havanın hareketi. 

 
 
4.2 Komşu Bölge 
 
Duvar tipi bir difüzörden hava ortama verildiğinde, yaşam bölgesi içinde, hava hızı nedeniyle 
istenmeyen hava akımlarının (draught) oluştuğu bir bölge oluşur ki buna “draught zone” veya “komşu 
bölge” (adjacent zone) denir.  
 
Difüzörden itibaren, hava hızının kabul edilebilir sınır olan 0,2 m/s’ye düştüğü bu bölgenin uzunluğu 

(l )  olarak tanımlanmaktadır. n
 
“Draught” etkisi sadece hava hızına değil, aynı zamanda sıcaklığına ve yüksek türbilans yoğunluğuna 
da bağlıdır. Ancak işi basitleştirmek için hava hızı değerinin 0,2 m/s’yi geçmemesi istenir.  Bu konuda 
daha detaylı inceleme için CEN Report 1752 (1998)’ye başvurulabilir.  
 
“Draught” etkisinin önlenmesi konusu, düşük hızlı  difüzörlerin gelişirilmesinde en önemli husustur.  
 
Döşeme kotunda bu istenmeyen etkiyi ortadan kaldırmak için genellikle oda havası ile üfleme havası 
arasında  bir miktar karışım yapılması gereklidir. Bazen uygulamada komşu bölgeyi yaşam bölgesi 
dışında oluşturmak için hava duvara paralel olarak da üflenebilir. Şekil 34’ de tipik iki durum  
görülmektedir.  
 

 
 
Şekil 34. Duvar tipi difüzör için komşu bölge. Difüzör bilgileri: Yükseklik: H= 0,9m  Genişlik: B= 0,6m  

Hava debisi: q= 40 l/s  Sıcaklık farkı: ∆ sθ = 6K 
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4.3 Duvar Tipi Difüzörün Hava Dağılımı 
 
Yaşam bölgesi içindeki hava akışı, Şekil 31’de görüldüğü gibidir. Bu şekilde, havanın yaşam bölgesine 
radyal bir hareketle girdiği ve odanın tüm döşeme yüzeyini kapladığı açıkça görülmektedir. 
 
Nordtest [ 8 ] tarafından bu akış ikiye ayrılmış ve ivmelenme ve hızın azalması bölgeleri olarak 
tanımlanmıştır. (Şekil 35) 

 
Şekil 35. Üfleme havasının mahal havasından soğuk olduğu uygulamada, difüzör önündeki hız 

dağılımı. 
 
3.11.1 Akış Derinliği 
 
Tipik akış derinliği 20cm civarındadır. Hızın en yüksek olduğu kısım, bu derinliğin %10’u civarında, 
yani döşeme seviyesinden yaklaşık 2cm üstte gerçekleşir. (Şekil 35) 
 
Ölçümlerden anlaşılmaktadır ki, yatay akıştaki hızlar oldukça düşük, ve akış derinliği tüm yüzeyde 
sabittir. Bu derinlik, Arşimed Sayısı’nın fonksiyonudur.  
 
3.11.2 Komşu Bölge Uzunluğu 
 

Komşu bölge uzunluğu (l ); hava debisi (q ), sıcaklık farkı (n s sθ∆ ) ve difüzör tipinin bir 
fonksiyonudur. Skaret tarafından komşu bölge uzunluğu, sabit bir Arşimed Sayısı ve hava debisi 
arasında aşağıdaki bağıntı bulunmuştur.  [ 9 ]  
 

nl   =  sabit x sq 7,0
 

 
3.11.3 Hız Dağılımı 
 
Sabit derinliği olan radyal hava katmanının hız dağılımının, difüzörden olan uzaklıkla ters orantılı 
olarak değiştiği bilinmektedir. Şekil 36’da, duvar tipi bir difüzörden çıkan havanın oluşturduğu 
katmandaki hız dağılımı görülmektedir. Soğuk havanın başlangıçtaki ivmesi, sınır tabaka etkisi 
nedeniyle yüksektir ve difüzörden  0,6m uzaklıkta max. hıza erişir.  
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Şekil 36. Difüzörden x (m) kadar uzaklıkta ve yere çok yakın mesafedeki max. hava hızı ( q = 28 l/s ) 

 

Aşağıdaki bağıntı kullanılarak, difüzörden itibaren herhangi bir uzaklıktaki (x) max. hız ( V ) 
bulunabilir. 

x

2,0Vx =
x

nl  (m/s)          ( 9 ) 

Yaşam bölgesi içindeki hız dağılımını , hava debisi ve sıcaklık farkının bir  fonksiyonu olarak da 
belirlemek mümkündür. Bu durumda max.hız formülü;  

x
1Kq10V Drs

3

x

−=  (m/s)                ( 10 ) 

DrK  sayısı, hava debisi ve sıcaklık farkının fonksiyonudur ve denklem x ≥  1- 1,5m için geçerlidir.  
 

Bu durumda komşu bölge uzunluğu (l ) aşağıdaki denklemden bulunabilir.  n
 

nl  = 0,005  (m)                ( 11 ) DrsKq
 

DrK
DrK

 değeri, her bir difüzör için ayrı ayrı ölçülmelidir. Şekil 37’de çeşitli difüzör tipleri için 

değerinin değişimi görülmektedir. 

 
Şekil 37. Değişik tipteki duvar difüzörleri için verilen  değerleri. ( qs değerinin birimi l/s ) DrK
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İlk nesil difüzörler için (şekildeki üst kısım) radyal bir hava dağılımı ve buna bağlı yüksek  
değerleri olduğu görülmektedir. Günümüzün son nesil difüzörlerinde hava duvara paralel olarak hızlı 
bir şekilde yanlara doğru verilmekte, böylece duvara dik kesitteki hava hızı düşük olmaktadır. Bu da 

düşük  değerlerine ulaşmayı mümkün kılmaktadır.  

DrK

DrK
DrK değerleri, laboratuar çalışmalarında tespit edildiği için, üretici firmalar tarafından verilmelidir.  

 
 
4.4 Duvardaki Bir Sıra Difüzörün Hava Dağılımı 
 
Duvarda, birbirlerine yakın olarak konulmuş bir sıra difüzörden mahale yatay tabaka halinde hava 
akışı olur. (Şekil 38)   

 
Şekil 38. Duvar tipi bir sıra difüzörden hava akışı 

 
Bu durumda, hava hızı uzaklıkla azalmaz ve şu şekilde ifade edilir; 

Dp,sx Kq10V 3

l

−=                 ( 12 ) 

Bu durumda hava debisi q , ana hava akışının her bir metre genişlikteki debisi olarak ifade edilir. 

 değeri ise hava debisi ve sıcaklık farkının fonksiyonu olup, difüzör tipine ve difüzörler arasıdaki 

uzaklığa bağlıdır. Denklemden görüldüğü gibi hız, yataydaki uzaklıktan (x) bağımsızdır ancak bu 
durumda Arşimed Sayısının belirli bir değere sahip olduğu kabul edilmelidir. Benzer bir hava akışı, dar 
fakat derinlemesine uzunluğu olan bir mahalde, dar kenara bir tek difüzör konarak da elde edilebilir.  

l,s

DpK

 
 
4.5 Döşeme Tipi Difüzörün Hava Dağılımı 
 
Döşeme tipi difüzörden hava mahale dik ve burgu (swirl) şeklinde verilir. Burgu etkisi ile mahal havası, 
ortama verilen hava ile verimli bir şekilde karışır, böylece hız süratle düşürülür. Aynı zamanda sıcaklık 
farkı değeri de hızla eşitlenir. (Şekil 39) 
 

 
Şekil 39. Döşeme tipi  difüzörden hava akışı 
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Döşeme tipi menfezlerin bu avantajı sayesinde, yüksek ısı kazancı olan mahallerde nispeten yüksek 
sıcaklık farkları ile kullanılabilmeleri mümkün olur. Difüzör yüzeyleri toplamda daha küçüktür. Hava 
çıkış hızları da yeterli momenti verecek seviyededir. ( 2 ila 4 m/s civarı ) Uygulamada doğru hava 
debilerinin sağlanması önemlidir, zira fazla hava debisi, hava akımını yukarı zonlara doğru taşır ki bu 
da karışımlı havalandırma meydana getirir. Az hava debisinin ise momenti az olduğundan yetersiz 
hava karışımına, dolayısıyla da döşeme seviyesinde soğuk hava katmanı oluşmasına neden olur.  
 
Döşeme tipi difüzörlerin burgu etkisi (swirl) olmayan tipleri de vardır. Ancak bunların ortam havasını 
indükleme etkisi çok az olduğundan kullanımları uygun değildir.  
 
Duvar ve döşeme tipi difüzörlerin kullanıldığı uygulamalar, genellikle 50 W/m2’ye kadar ısı kazancı 
olan mahaller içindir.  
 
 
4.6 En Çok Kullanılan Difüzör Tipleri 

 
Piyasada birçok difüzör tipi bulunmaktadır. Birçok uygulamada, mahalin mimarisine göre terzi usulü 
difiüzör imalatı da yapılmaktadır. Ancak ne olursa olsun, teknik değerleri yayınlanmış güvenilir 
imalatçıların difüzörlerinin kullanımı tercih edilmelidir. Birçok imalatçının sunduğu bazı difüzör tipleri 
aşağıda gösterilmiştir.  
 
1) Yatay ve Duvar İçine Gizlenen Difüzörler 

 
Şekil 40’da örnek uygulama resmi görülmektedir. 
 

 
Şekil 40. Duvar içinde uygulanan difüzör 

 
Tipik özellikleri :  
 

• Genişlik (B)             : Normalde 0,6m 
• Yükseklik (H) : 0,2 ila 1,2m arasında 
• Hava Debisi : Normal uygulamalarda 70 /s’ye kadar l
• Max. Sıcaklık Farkı : 4K ile 10K arasında 

Bu tip difüzörlerin 3K  sıcaklık farkı için tipik komşu bölge uzunlukları (ln) Şekil 41’de gösterilmiştir. 
Nispeten basit difüzörlerdir. 
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Şekil 41.  Duvar içinde uygulanan tipik difüzörün komşu bölge uzunlukları 

 
 
 
2) Yarım Daire Tip Duvar Difüzörleri 
 
Duvara monte edilirler ve havayı merkezden çeperlere doğru radyal şekilde yayarlar. (Şekil 42)  

 
Şekil 42. Yarım daire tip duvar difüzörleri 

Tipik özellikleri;  
 

• Çap (B) : 0,2 ila 1m arasında 
• Yükseklik (H) : 0,6 ila 1,8m arasında 
• Hava Debisi : Normal uygulamalarda 300 /s’ye kadar l
• Max. Sıcaklık Farkı : 3K’e kadar 
 

Benzer şekilde 3K sıcaklık farkındaki tipik komşu bölge uzunlukları ( n) Şekil 43’de görülmektedir. l

 
Şekil 43.  Yarım daire tip difüzörün komşu bölge uzunlukları 

 
NOT: Bu değerler ürüne bağlı olarak bir imalatçıdan diğerine değişiklik göstermektedir.  
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3) Silindirik Difüzörler 
 
Sık kullanılan diğer bir tiptir. Hava kanalı bağlantısı Şekil 44’deki gibi alttan veya üstten olabilir. 
Konstrüksiyon olarak bir önceki tip olan yarım daire tipinin iki adedinin biraraya getirilmesiyle 
oluşturulur. Dolayısıyla yarım daire tipinde verilen tipik özelliklerin iki katını kullanmak mümkündür.  
 

 
Şekil 44.  Silindirik tip difüzörler 

 
 
 
4)  Köşe Difüzörü 
 
Yarım daire difüzörünün yarısının köşeye uygulanışıdır. (Şekil 45) Ancak bazı imalatçılar bu tipte hava 
atış yönünü duvarlara doğru olacak şekilde (yan atış) yaparak, yaşam zonu içerisinde “draught” 
oluşumunu engellemeye çalışırlar.  

 
Şekil 45.  Köşe difüzörü 

 
 
 
5) Döşeme Tip Difüzörler 
 
Havayı dik olarak ve burgu (swirl) etkisi ile yayarlar (Şekil 46)  
 

 
Şekil 46.  Döşeme tip difüzörler 
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Tipik özellikleri; 
 

• Çap : 0,1m ila 0,2m arasında 
• Hava Debisi : Normal uygulamalarda 50 /s’ye kadar l
• Max. Sıcaklık Farkı : Genellikle 3K ile 6K arasında 

 
 
4.7 Dökümantasyon 
 
DH Sisteminde kullanılan difüzör dökümantasyonundaki bilgiler, diğer menfez ve difüzör 
dökümantasyonundakiler ile benzer olmakla birlikte “atış mesafesi” yerine bunlarda “komşu bölge” 
(adjacent zone) ve difüzör önündeki hava sıcaklığı bilgilerine ihtiyaç duyulur.  
 
Tüm hava debileri ve sıcaklık farkları serisindeki difüzörler için aşağıdaki bilgiler imalatçı tarafından 
verilmeli ve garanti edilmelidir. 
 

• Komşu bölge uzunluğu ( n) (Adjacent Zone) l
• Komşu bölge genişliği ( ) nb
• Komşu bölge sınırlarında yerden 2cm yükseklikteki hava sıcaklığı 

• Difüzörün basınç kaybı ( ) ptot∆
• Ses seviyesi (üretilen) 
• Ses seviyesi (sönümlenen) 

 
Ayrıca aşağıdaki açıklamalar yapılmalıdır; 
 

• Komşu bölge sınırlarının tamamında hangi hava hızı ( ) kullanılmıştır? xV

• ( ) Hava hızı ölçümü, döşemeden kaç cm yükseklikte yapılmıştır? xV
 
 
4.8 Difüzör Dizaynındaki Ortak Hatalar 
 
DH Sistem difüzörü, önünde perfore saç bulunan basit bir kutu olmaktan çok çok uzaktadır. Çeşitli 
difüzör dizaynlarında ortak olarak görünen üç önemli hata, Şekil 47 ve 48’de gösterilmektedir.  
 

 
Şekil 47.  Difüzör dizaynındaki ortak hatalar  HATA-1 ve HATA-2 
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Şekil 48.  Difüzör dizaynındaki ortak hatalar   HATA-3 

Buna göre;  
 

1. HATA : Hava, difüzöre yüksek hızda girmekte, çoğunlukla da yere paralel olarak çıkmakta ve 
istenmeyen hava hareketlerine (draught) neden olmaktadır. 

2. HATA : Hava, difüzörden kontrol edilemeyen bir şekilde yukarıya doğru eğimli şekilde çıkmakta 
ve oda havasıyla istenmeyen oranda karışmaya neden olmaktadır. 

3. HATA : Perfore saçtan hava verilmesindeki dengesiz durumlar eskiden beri bilinir. Bu durumun 
nedeni, perfore saç üzerindeki her bir delikten çıkan  küçük hava jetlerinin oluşturduğu 
emiş etkisidir. Bu etkiyi yok etmek için bazı yollar mevcuttur.  

 
 
 
 
5. ENERJİ AÇISINDAN DURUM 
 
5.1 AYNI HAVA KALİTESİ İÇİN DAHA AZ DEBİ 
 
Kişiler etrafındaki konveksiyon akımları nedeniyle alt katlardaki taze hava, nefes alınan zona yükselir. 
Bu etki, laboratuvar testlerinde gösterilmiştir. Bunun sonucunda, belirlenen bir hava kalite seviyesi için, 
DH sistemlerindeki hava debisinin, karışımlı havalandırma sistemlerine göre daha az olduğu ortaya 
çıkmaktadır.  

 
Şekil 49. Belirlenen bir hava kalite seviyesi için, DH sistemlerindeki hava debisi, karışımlı 

havalandırma sistemlerine göre daha azdır. 
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ÖRNEK: DH Sistemi uygulanan bir mahalde Etherige ve Sandberg’in  çalışmasında, kişi başına 5 l/s 
taze hava verildiğinde ölçümler yapılmış, sonuçta aynı hava debisindeki karışımlar havalandırma 
sistemindeki ölçümlere kıyasla, oturan kişiler etrafındaki kontaminasyon seviyesinin %40 ila %50’si 
civarında olduğu görülmüştür. [ 10 ] 
 
Ancak şu unutulmamalıdır ki, bu ölçümler laboratuvarda ideal şartlarda yapıldığından, sonuçlarının 
pratik hayatta aynen uygulanamayacağı açıktır. Tecrübelere istinaden genelde taze hava debileri DH 
sistemlerinde, karışımlı havalandırma sistemlerine göre %30 civarında daha düşük alınmaktadır.  
 
Şu ana kadar laboratuvar testlerinde sadece oturan insanlar özerinde deneyler yapıldığından, gerçek 
hayatta, insanların hareketli olduğu ortamlar için yapılmış bir ölçüme ait herhangi bir döküman yoktur. 
Dolayısıyla bu ortamlar için yapılan tasarımlarda hava debisinin azaltılması konusunda çok dikkatli 
olunmalıdır.  
 
 
5.2 MEKANİK SOĞUTMA İHTİYACINDAKİ AZALIŞ 
 
Karışımlı havalandırma sistemlerine kıyasla, DH sistemlerinde üfleme ve dönüş havası sıcaklıkları 
daha yüksektir. Tavan yüksekliği 2,5 m olan normal bir mahalde, üfleme ve dönüş havası sıcaklıkları 
arasındaki farkın 8 ila 10 K olduğu bir uygulamada bu fark genellikle 1 ila 2 K civarındadır.  

 
Şekil 50.  Deplasmanlı ve karışımlı havalandırma sistemlerinin sıcaklık açısından karşılaştırılması 
 
Bu demektir ki, DH sistemlerinde yılın daha uzun bir döneminde free cooling yapılabilmekte, yani 
mekanik soğutma için harcanan güç azalmaktadır. Tavan yüksekliği daha fazla olan mahallerde, 
aşağıdaki örnekte de görüldüğü gibi bu fark daha fazladır.  
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ÖRNEK:  
 

 
Şekil 51. Özellikle yüksek tavanlı yapılarda DH Sistemi uygulaması enerji tüketimi açısından son 

derece verimlidir. 
 
Şekil 51’de gösterilen örnekte üfleme havası sıcaklığı, karışımlı sistemde 18,5ºC, DH sistemde 
14ºC’dir. Tasarımda dış hava sıcaklığının ortama getirilinceye kadar 1ºC ısındığını varsayarsak, DH 
sisteminde atmosfer sıcaklığı 17,5ºC, karışımlı sistemde ise 13ºC’ye kadar free cooling yapılabileceği 
ortaya çıkar. Yani DH sistemde daha uzun bir periyotta free cooling yapılabilmektedir. Sonuç olarak: 
 

• Ilıman iklimlerde, DH sistemi uygulamalarında yılın daha büyük bir kısmında free cooling 
yapılabilir. Yani soğutma grubu çalıştırılan saatler azalır.  

• Sıcak ve nemli iklimlendirme, üfleme havasının soğutulması için gereken soğutma ihtiyacı 
daha azdır. Dolayısıyla soğutma ve nem alma için gereken toplam enerji tüketimi daha azdır.  

• Daha yüksek üfleme sıcaklığı ile tasarlanan bir sistemde soğutma grubu verimi (COP) daha iyi 
çıkmaktadır.  

 
 
5.3 DİFÜZÖRLERDEKİ DÜŞÜK BASINÇ KAYIPLARI: 
 
Düşük hızlı difüzörlerde doğal olarak basınç kayıpları da çok düşük olmaktadır. Dolayısıyla sistemin 
toplam basınç kaybı daha düşük tasarımlanabildiğinden fanın tükettiği enerji de daha düşük 
olmaktadır. Ancak birçok uygulamada, hava debilerini ayarlamak amacıyla ciddi basınç düşümü 
yaratan damperler kullanıldığından, boşuna verim kayıpları yaşanmaktadır.  
 
 
 
 
6. OTOMASYON  VE KONTROL  
 
DH sistemlerindeki kontrol mantığı, karışımlı sistemlerdekinden çok farklı değildir. En önemli fark, 
hava kalite ve sıcaklık sensörlerinin bulunması gereken yerdir. Bu yer, odanın tavan yüksekliğine 
bağlıdır.  
 
 
6.1 SABİT DEBİLİ SİSTEMLER (CAV) 
 
Pratikte üfleme havası sıcaklığı birçok uygulamada sabit tutulmaya çalışılmıştır. Bu durumda sıcaklık 
sensörü yaşam bölgesine, yerden yaklaşık 1m yüksekliğe konulmuştur. Ancak yaşam bölgesindeki 
sıcaklık, ısı kazancı arttıkça yükselir. Bu nedenle oda sıcaklığı yükseldikçe üfleme havası sıcaklığının 
düşürülmesi gerekir.  
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Üfleme havası sıcaklığı çok değiştirilemez. Aksi takdirde döşeme seviyesinde istenmeyen soğuk hava 
hareketleri oluşur. Elbette ki bu durum, kullanılan difüzörün performansına da bağlıdır. Yüksek sıcaklık 
farkları için dizayn edilen difüzörler ile, burgu (swirl) etkisi olan döşeme difüzörleri kullanıldığında 
üfleme havası sıcaklığındaki değişimlere daha az duyarlı bir uygulama elde edilir.  
 
Direk genleşmeli (DX) soğutma cihazının kullanıldığı uygulamalarda çok daha dikkatli olunmalıdır.  
 
Üfleme havasının sıcaklığının kontrol edildiği sabit havalı sistemlerde, sabit mahal sıcaklığının elde 
edilebilmesi, kullanılan sıcaklık sensörünün yerine, yani yerden yüksekliğine bağlıdır. 

 
 

Şekil 52.  Değişken ısı kazançları ve farklı seviyedeki sıcaklık sensörleri için ideal sıcaklık dağılımları 
 
 
6.2 DEĞİŞKEN DEBİLİ SİSTEMLER (VAV) 
 
Deplasmanlı havalandırma tekniği, değişken debili sistemler için çok uygundur. Düşük hızlı 
difüzörlerden ortama verilen hava debisi azaltıldığında, komşu bölge uzunluğu (adjacent zone) da 
azalır. (Şekil 53) 

 
 

Şekil 53.  Düşük hızlı difüzörler, değişken debili sistemler (VAV) için çok uygundur. 
 
VAV uygulamasında hava debisi, ortamın hava kalitesine veya sıcaklığına bağlı olarak kontrol edilir.  
 
 
6.3 SICAKLIK VE HAVA KALİTE SENSÖRÜNÜN YERİ  
 
6.3.1 NORMAL TAVAN YÜKSEKLİĞİNE SAHİP MAHALLERDE 
 
Genellikle sıcaklık sensörü yaşam bölgesi (occupied zone) içerisinde, yerden 1 ila 1,5m yükseklikte 
monte edilir. Fitzner, duvar tipi veya serbest monte edilmiş diffüzörlü mahallerde sıcaklık sensörünün 
yerden 0,2 ila 0,5m yüksekte monte edilmesi gerektiğini söylemektedir. [ 11 ] 
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Şekil 54.  Duvar tipi difüzör uygulamasındaki hava kalite ve sıcaklık sensörlerinin yeri. 

 
Bu şekilde döşeme üzerinde istenmeyen soğuk hava akımlarının engelleneceğini üfleme havasındaki 
sıcaklık değişimlerinin en aza ineceğini belirtmektedir.  
 
Döşeme tipi difüzörlerin kullanıldığı mahallerde ise yine Fitzner tarafından sıcaklık sensörünün 
döşeme üzerinde (halı üzerinde) monte edilmesi önerilmektedir. [ 11 ]  (Şekil 55) 
 

 
Şekil 55.  Döşeme tipi difüzör uygulamasındaki hava kalite ve sıcaklık sensörlerinin yeri. 

 
Burada dikkat edilmesi gereken husus, sensörlerin oda içinde bulunması gerektiğidir. ( Üfleme havası 
üzerinde değil ! ) 
 
Hava kalite sensörleri ise normal bir uygulamada, oturan insanların nefes aldıkları seviye olan 1 ila 
1,5m yükseklikte bulunmalıdır. (Şekil 54 ve 55) 
 
6.3.2 YÜKSEK TAVANLI MAHALLERDE 
 
Oditoryum, konser salonu gibi insanların farklı yüksekliklerde oturduğu mahallerde ise sıcaklık 
sensörleri, mahalin en alt kotu ile ile yaşam bölgesinin en üst kotuna olmak üzere iki adet konulmalıdır. 
 

 
Şekil 56.  Yüksek tavanlı uygulamalardaki hava kalite ve sıcaklık sensörlerinin yeri. 



  ____________________________________  33 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

Yüksek tavanlı mahallerde hava kalite sensörü ise yaşam bölgesinin en üst kotuna konulmalıdır, zira 
bu bölge hava kalitesinin en kritik olduğu bölgedir. (Şekil 56) 
 
 
6.4 KONTROL MANTIĞI 
 
6.4.1 NORMAL TAVAN YÜKSEKLİĞİNE SAHİP MAHALLERDE 
 
Sabit Debili Sistemlerde (CAV) 
 
İnsanların aynı seviyede oturdukları mahallerde, üfleme havası sıcaklığı (Θs), yaşam bölgesi (occupied 
zone) içindeki sıcaklığa (Θoz) bağlı olarak kontrol edilebilir. Bu kontrole ait grafiksel gösterim Şekil 
7.6.’da görülmektedir.  

 
Şekil 57.  İnsanların aynı seviyede oturdukları mahallerde, üfleme havası sıcaklığı (Θs), yaşam bölgesi 

(occupied zone) içindeki sıcaklığa (Θoz) bağlı olarak kontrol edilebilir. 
 
Yaşam bölgesi içindeki sıcaklık (Θoz), belirlenen bir üst sınırı (Θoz2) geçtiği zaman, üfleme havası 
sıcaklığı minimum değerine düşürülür, örneğin 18ºC’a. Tersi olarak da (Θoz) belirlenen bir alt sınıra 
(Θoz1) ulaştığı zaman üfleme havası sıcaklığı maksimum değerine çıkarılır, örneğin 20ºC. 
 
Değişken Debili Sistemlerde (VAV) 
 
Bu sistemlerde havalandırma oranı, yaşam bölgesi içinde bulunan hava kalite ve/veya sıcaklık 
sensörüne bağlı olarak kontrol edilebilir.  
 
Mahal içindeki en önemli kirlilik kaynağı insanlar ise, karbondioksit (CO2) kontrol parametresi 
olmaktadır. Kontrol mantığı Şekil 58’de görüldüğü gibi olmaktadır. 
 

 
Şekil 58. Hava kalitesine göre kontrol edilen sistemin kontrol mantığı 
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Bu örnekte CO2 konsantrasyon sınır değerleri 600 ve 1000ppm olarak alınmıştır. Sadece bir örnektir. 
Her uygulama için tasarımcı bu değerleri vermelidir. 
 
Eğer mahal içindeki kirlilik kaynaklarında dominant bir unsur yoksa veya ölçülemiyorsa, kontrol 
parametresi olarak sıcaklık alınmalıdır. (Şekil 59) 

 
 

Şekil 59. Yaşam bölgesi sıcaklığına göre kontrol edilen sistemin kontrol mantığı 
 
Birçok uygulamada hem üfleme havası sıcaklığı, hem de hava debisi aynı anda kontrol edilmektedir.  
 
6.4.2 YÜKSEK TAVANLI MAHALLERDE 
 
Normal tavan yüksekliğine sahip mahallerde uygulanan kontrol mantığı, bu mahaller için de 
uygulanabilir. Sadece ilave olarak, yaşam bölgesi içindeki en alt kot ile en üst kot arasındaki sıcaklık 
farkı da dikkate alınmalıdır. Bu dikey sıcaklık farkı çok yüksek hale gelirse hava debisi artırılarak bu 
fark azaltılabilir. (Şekil 60) 

 
Şekil 60. Üst ve alt zon sıcaklık farkına göre kontrol edilen sistemin kontrol mantığı 

 
 
6.5 SOĞUK TAVAN UYGULAMASI İLE ENTEGRE EDİLMİŞ SİSTEMLER 
 
Soğuk tavan ile birlikte DH sistemi entegre edildiğinde, üfleme havası sıcaklığı sabit tutulmalı, odanın 
sıcaklığının kontrolü soğuk tavan panelleri ile yapılmalıdır. Hava debisi ise hava kalite sensörü ile 
kontrol edilebilir. (Şekil 61) 
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Şekil 61. Soğuk tavan uygulaması ile entegre edilmiş sistemin sıcaklık ve hava kalite kontrolü 
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ÖZET 
 
Zonguldak Çatalağzı Termik Elektrik Santralı (ÇATES), 2×150=300 MW’lık kurulu güce sahip, kömür 
yakıtlıdır. Denizden alınıp denize atılan, santral yoğuşturucusu soğutma suyunun, yıl boyunca en 
düşük sıcaklığı 25 ºC, debisi ise 18000 m3/h’dir.  
 
Bu çalışmada, ÇATES yoğuşturucu soğutma suyunun atık ısısından, ısı pompası yardımıyla konut 
ısıtılması olanakları araştırılmıştır. 30 dairenin ısıtılmasına yetecek bir sistem düşünülmüştür. Sistemin 
ısıl performansı; Soğutma Etkinlik Katsayısı (SEK≡COP) ve Birincil Enerji Oranı (BEO≡PER) değerleri 
anlamında,  NH3, R-22 ve HFC-134a soğutkanları için ayrı ayrı hesaplanmıştır.  
 
Hesaplarda; kazan verimi %75, kömürden elektrik enerjisine dönüşüm verimi %27 olarak alınmış ve 
BEO değerleri buna göre bulunmuştur. Isı pompası yoğuşturucusunda 5 °C aşırı soğutma, 
buharlaştırıcısında 5 °C aşırı kızdırma esas alınmıştır. Sistemdeki bütün üniteler için basınç kayıpları 
hesaplanarak, gerekli pompalar buna göre seçilmiştir. Hesap sonuçlarına göre, COP=4.97 ve 
BEO=1.34 değeriyle, 50/40 °C sıcak sulu ısıtma sisteminde NH3’lı ısı pompası sistemi, birincil enerji  
tüketimi bakımından, kömür yakıt kullanan klasik kazanlı ısıtma sistemine göre %79 daha verimli 
olduğu görülmüştür. 
 
Isı kaynağı ile tüketim yeri arasındaki mesafenin uzun olması, döşenmesi gereken yalıtımlı boruların 
ilk yatırım maliyetini artırarak; atık su kaynaklı ısı pompalarının kullanımı önündeki en büyük engeli 
oluşturmaktadır. ÇATES’e 1150 metre uzaklıktaki lojmanlar için yapılan ekonomik analiz hesaplarında; 
ilk yatırım maliyetinin %66’sının boru masrafı olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak olaya doğal kaynakların 
tüketiminin yavaşlatılması ve çevreye daha az kirletici atılması açılarından da bakılması 
gerekmektedir.  
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Modern yaşamın ve nüfus artışının doğal sonucu olarak enerjiye olan talep sürekli artmakta, buna 
karşın halen geniş ölçüde kullanılan fosil kökenli yakıt kaynakları ise hızla azalmaktadır. Her ne kadar 
alternatif enerji kaynakları üzerine yapılan bilimsel çalışmalardan olumlu sonuçlar alınsa da bu 
yollardan elde edilen enerji, bugün için, hayli pahalı olmaktadır. Yeryüzündeki petrolün 50-60 yıl, 
kömürün ise 200-250 yıl kadar sonra tükeneceği öngörülmektedir. Bu da insanlık tarihi dikkate 
alındığında çok kısa bir süredir. O halde; elde var olan enerji kaynaklarının en uygun şekilde 
kullanılması zorunludur.  
 
Enerji üretim ve tüketiminde bugün mevcut olan eğilimlerin aynen devam edeceği varsayılarak 
hazırlanan (business-as-usual) senaryoda, OECD genelinde, 2010 yılındaki CO2 emisyonlarının 1990 
yılında gerçekleşenden %30 fazla olabileceği tahmin edilmektedir. Halbuki Kyoto Protokolü Ek-1’de 
yer alan ülkelerin, 2008-2012 yılları arasında, toplam sera gazı emisyonlarını 1990 yılı seviyesinin % 5 
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altına çekmeleri öngörülmektedir [1]. Küresel iklim değişikliği sorununa çözüm amacıyla, emisyonların, 
Kyoto Protokolünde öngörülen değerlerin de altına düşürülmesi hedeflenmelidir. Nitekim AB  önce 
2010 yılına kadar 1990 düzeyinin %15 altına düşülmesini önermiş ve çoğu ülkenin de bunu 
desteklemiştir. Ancak ABD, Japonya, Kanada ve Avustralya gibi bazı gelişmiş ülkelerin itirazı üzerinde 
%5’te karar kılınmıştır [2].  
 
1997 yılında 22 milyar ton olarak hesaplanan global CO2 emisyonlarına %30 bina ısıtılması ve %35 
endüstriyel aktiviteler sebebiyet vermektedir. Isı pompalarıyla potansiyel CO2 emisyonlarının 
azaltılmasına dair hesaplama aşağıda verilmiştir: 

1. 6.6 milyar ton CO2 emisyonu bina ısıtılmasından gelmektedir (Toplam emisyonların %30’u). 
2. %50 emisyon düşürülmesiyle bina ısıtmasının %30’unun ısı pompaları tarafından sağlandığı 

farz edilirse, 1.0 milyar tonluk  bir emisyon konutsal ve ticari ısı pompalarıyla tasarruf 
edilecektir. 

3. Sadece endüstriyel ısı pompalarıyla minimum 0.2 milyar ton emisyon tasarrufu 
sağlanabilecektir [3]. 

  
1.2 milyar tonluk CO2 emisyonundaki azaltılma global emisyonun %6’sıdır! Tek bir teknolojinin 
sunabileceği en büyük değerdir ve bu teknoloji piyasada zaten vardır. Isı pompalarının kendisi için de 
gerekli olan, güç santrallerindeki daha yüksek verimlilikle gelecek küresel emisyon tasarruf potansiyeli 
%16’dır. 
 
Enerji üretim ve tüketiminden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması için yapılması 
gerekenler şunlardır:  

 Enerji tasarrufunun artırılması ve enerji tüketiminin (ısıtma, aydınlatma, ulaşım, endüstriyel 
prosesler vb.) azaltılması, 

 Enerji verimliliği daha yüksek (birim hizmet için gerekli olan birim enerjiyi azaltan) teknolojiler 
kullanılması, 

 Fosil yakıtların yerine fosil olmayanların ve yüksek karbonlu fosil yakıtlar yerine düşük 
karbonlu fosil yakıtların kullanılması, 

 Karbonun ayrılması ve (bitkiler, toprak ya da yeraltı boşluklarında) tutulması, sera gazı 
konsantrelerinin kimyasal ve endüstriyel proseslerde kullanılması, petrol geri kazanımının 
artırılması.  

 
Bugün emisyonları düşürme kapasitesine sahip birçok teknoloji bulunmakta ancak bunların 
kullanımları sınırlı kalmaktadır. Bunun çeşitli nedenleri vardır [1]: 

1. Alışılmış sanayi ve iş pratiğinde, yeni teknolojiler genellikle mevcut cihaz ve donanımların 
yenilenme dönemlerinde uygulamaya girmektedir. Başlıca sermaye yatırımlarının yenilenme 
hızı ise oldukça düşüktür (otomobillerde 8-10 yıl, imalat sanayiinde 15 yıl, enerji üretim 
tesisleri için 30 yılı aşkın, binaların kullanım ömrü ise 60-100 yıl). Dolayısıyla bu dönüşümün 
kendiliğinden olması beklenirse, yeni teknolojilerin yayılmaları çok yavaş olacaktır. Enerji ve 
büyük ölçekli sanayi üretimlerinde bu dönüşümün daha erkene çekilebilmesi ise, ancak bu 
dönüşüm sonuçlarının mevcut imkan ve donanımları kullanarak üretimi sürdürmekten daha 
kârlı hale gelmesi koşuluyla mümkün olabilir.  

2. Yeni teknolojiler, genelde, yerine geçecekleri konvansiyonel teknolojilerden daha pahalıdır. 
Yeni teknolojiler ve imalat proseslerinin maliyetlerinin düşürülmesi mümkün olmadıkça, 
bunların konvansiyonel teknolojilerin yerine geçmesi oldukça zordur. Diğer taraftan, 
maliyetlerinin düşmesi, “teknoloji öğrenme” süreci nedeniyle, kümülatif üretimlerinin artmasıyla 
mümkündür. Ancak yüksek maliyetleri, bu teknolojilere yatırımı engellemektedir.  

3. Teknolojik ilerlemeler genellikle, sistemin baştan sona tamamıyla değiştirilmesiyle değil, 
mevcut sistemlerde arka arkaya gerçekleştirilen küçük atılımlarla olmaktadır. Ancak 
emisyonların düşürülmesi, kapsamlı yenilikleri ve sistemlerin tümüyle değiştirilmesini 
gerektirmektedir. 

4. Yeni teknolojilerin finanse edilmesi ve uygulanmasındaki risk, özellikle ekonominin daraldığı 
dönemlerde ve belirsizliğin yüksek olduğu pazarlarda, bu teknolojilere yapılacak yatırımları 
geciktirmektedir. 
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Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminde termik santrallerin toplam içindeki payı giderek artmaktadır. 
2000 yılı itibariyle hidrolik santraların üretimi 30878.5×106 kWh iken, termik santrallarınki 
124921.6×106 kWh olmuştur [4]. Termik santrallar yakıt olarak; taş kömürü, linyit, fuel-oil ve doğal gaz 
kullanmaktadırlar. Yakıtı ne olursa olsun termik santral bacalarından sıcak duman gazları ile ve 
yoğuşturucularından soğutma suları ile çevreye ısı atılmaktadır. Baca çekişini düşürmemek, baca 
içinde yoğuşmanın önüne geçmek ve gazların geniş alana yayılması gereğinden, baca gazı sıcaklığını 
belli bir değerin altına düşürmek mümkün olmamaktadır. Buna karşın atıldığı çevrede ekolojik denge 
üzerinde olumsuz etkilere yol açan soğutma suyunun ısısından faydalanmak mümkündür. Sera, 
yüzme havuzu gibi yerlerin ısıtılmasında doğrudan kullanılabilecek kadar sıcak olan bu su ile konut, 
işyeri vs gibi yerlerin ısıtılması istenirse bir ısı pompası kullanmak gerekecektir.  
 
Isı pompası teknolojisi 1930’lu yıllarda gelişmeye başladı ve hala sürmektedir. Aynı zamanda 
“ekonomik ütopya” olarak görülmektedir. Önemli derecede hızlı çalışmalar İsveçli mühendisler 
tarafından 1939 ve 1945 yılları arasında yapılmıştır. Ayrıca bu süre içinde ABD’de iklimlendirme 
cihazları endüstrisi oluşmuştur ve ABD 1960 yıllarında yüz binlerce ısı pompası üretmiştir. 
 
Dünyada ve Türkiye’de ısı pompaları üzerinde yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu 
çalışmalara veya kaynakçaya bu kongrenin (Teskon) geçmiş yıllardaki bildiri kitapları, Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği’nin (TTMD), iki yılda bir düzenlediği Uluslar arası Yapıda Tesisat Bilimi ve 
Teknolojisi Sempozyumu bildiri kitapları ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesinin  ve 
özel şirketlerin çıkardığı tesisat içerikli dergileri aracılığı ile ulaşılabilir. Dolayısıyla burada bütün konu 
ile değil sadece su kaynaklı ısı pompası çalışmaları ve ısı pompası sistemlerinin ekonomik analizi ile 
ilgili çalışmalara değinilecektir.  
 
Kara, su-su tipi prototip bir jeotermal ısı pompası deney düzeneği hazırlamış, deneysel olarak sistemin 
performansı saptanmış ve bilgisayar simülasyon programı geliştirilerek deneysel sonuçlarla uyumu 
test edilmiştir. Deney seti, 30-35°C sıcaklıktaki jeotermal su kaynağından yararlanarak kendisine 
bağlantısı yapılmış kapalı devre ısıtma tesisatı suyunu, jeotermal su sıcaklığından daha yüksek 
sıcaklığa (45°C) kadar ısıtan bir ısı pompası sistemidir. Soğutucu akışkan olarak R-22 kullanılmıştır. 
COP değeri  deneysel olarak 2.8 civarında bulunmuştur. Programdan elde edilen COP değeri  ise 
yaklaşık olarak 4.5 civarındadır. R-500 veya R-134a ile çalışılması durumunda daha yüksek 
performans elde edileceği gibi daha yüksek sıcaklıkta  su üretilebileceği, R-22 ile sadece tabandan 
ısıtmanın mümkün olabileceği ileri sürülmüştür [5]. 
 
Akbıyık, Çerkezköy’deki bir tekstil fabrikasının atık suyu esas alınarak hava-su tipindeki ısı pompası 
kullanılması durumunu incelemiştir. Yapılan hesaplamalarda kondenser sıcaklığının toplam maliyet 
üzerindeki etkisinin ne olacağı Tkond = 40-55°C sıcaklık aralığında, Tkond = 50°C kazanla seri olarak 
kullanılması halinde, Tkond = 55°C kazansız olması halinde incelenmiştir. Tkond = 55°C kazansız 
durumda en düşük maliyet elde edilmiştir, ancak sistemin kazanla seri çalışması hedeflendiği için 
tercih edilmemiştir. Kazanda fuel-oil kullanımı esas alınarak yapılan toplam maliyet hesaplamaları, 
amortisman süresinin 5 yıl olduğunu göstermiştir. Soğutucu akışkan olarak R-22 kullanılmıştır [6]. 
 
Çakır, Eğirdir Gölü’nün uygun derinliğine soğutucu akışkan taşıyan borular yerleştirilerek ortalama 6°C 
sıcaklığına sahip sudan ısı pompası ile ısı enerjisi çekerek ekonomik koşullar altında toplu konut 
ısıtılmasını hedeflemiştir. Tesisat 55-45°C, döşemeden ısıtma olarak düşünülmüştür. Soğutucu 
akışkan olarak R-22 kullanıldığında COP değeri 3,5 bulunmuştur. Binanın katı yakıt yakan kazanla 
ısıtılması, R-22 ile çalışan ısı pompasıyla ısıtılmasına göre daha ekonomik olduğu bulunmuştur. 
Soğutucu akışkan olarak NH3 seçilmiş, 45-35°C panel ısıtma yapıldığında ise ısı pompasının daha 
ekonomik olduğu görülmüştür [7]. 
 
Yaycı tarafından yapılan bir çalışmada, Van Gölü suyunu ısı kaynağı olarak kullanan, konut ısıtma 
amaçlı, soğutucu akışkan olarak R-12 ve R-22 kullanan ısı pompası sisteminin ekonomikliği üzerinde 
durulmuştur. kullanılmıştır. Çalışmada bildirildiğine göre, 15 yıllık ekonomik ömür esas alınarak 
yapılan hesapların sonucunda; ısı pompalı sistem, fuel-oil veya mazot yakıtlı, kazanlı sistemlere göre 
daha ekonomiktir. Yaycı çalışmasında 50-40°C, döşemeden ısıtma sistemini esas almıştır [8].  
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Özgören, yaptığı çalışmada bir ortamın ısıtılması ve soğutulması ile birlikte yıl boyunca sıcak su 
ihtiyacının karşılanmasını amaçlayan ısı pompası sisteminin tasarımı ve montajını yapmıştır. 
Modellemesi yapılan sistem split tip olup diğer ısı pompalarından farklıdır. Çünkü iç ünitede soğutucu 
akışkan yerine yaz mevsiminde soğutulan, kış mevsiminde ise ısıtılan su sirkülasyon pompası 
aracılığıyla dolaştırılarak ortamın soğutulması ve ısıtılması yapılmaktadır. Ayrıca sistem yaz ve kış 
çalışmasında sıcak su üretebilmektedir. Hava-hava, hava-su, su-hava ve su-su ısı pompaları için 
ısıtma ve soğutma etkinlikleri incelenmiştir. Sonuç olarak modellemesi yapılan sistemin gerekli olan 
ısıtma ve soğutma kapasitesine göre kompresör gücünü arttırarak, Çukurova bölgesinde verimli bir 
şekilde uygulanabileceği bulunmuştur [9]. 
 
Doğan, yaptığı çalışmada ısı geri kazanım sistemleri ve sudan suya ısı pompası sistemi incelemiştir. 
Antalya/Çamyuva-Kemer Beach Hotel ve Antalya/Lara-Prince Hotel’de mevcut sistemle ısı pompası 
sisteminin yaz ve kış çalışmalarının ekonomik analizini yapmış, kule soğutma suyunun ve deniz 
suyunun kullanılması şartlarını incelemiştir. Sıcak su üretimi için (yaz çalışması), deniz suyu 28/33°C 
yoğuşma şartlarında klasik kule sistemine göre %16’lık bir enerji tasarrufu sağladığı saptanmıştır. 
Sıcak su üretimi için fuel-oil kullanılırsa, ısı geri kazanım sisteminin %75’lik bir enerji tasarrufu 
sağladığı görülmüştür. 40/45°C ısıtma rejimine göre (kış çalışması), ısı pompası sisteminin 
kullanılmasıyla, fuel-oil sistemine nazaran %34’lük bir enerji tasarrufu sağladığı bulunmuştur [10]. 
 
Büyükalaca, Ekinci ve Yılmaz tarafından Adana ili için 1981-1996 yılları arasında ısıtma ve soğutma 
sezonları için minimum, maksimum ve ortalama derece gün sıcaklıkları elde edilerek Seyhan Nehri 
için 1999-2000 yılları arasında su sıcaklıkları toplanmıştır. Seyhan Nehri’ni ısı kaynağı ve kuyusu 
olarak kullanmanın uygunluğu,  diğer ilgili parametrelerin ve hava/su verilerinin karşılaştırılması 
sonuçları tartışılmıştır. Kurulan sistem hem havayı hem de suyu ısı kaynağı/kuyusu olarak 
kullanabilmektedir. Yapılan deneyler sonucunda suyun ısı kaynağı/kuyusu olarak  kullanımı özellikle 
ısıtma ve soğutma sezonlarının başlangıçlarında çok daha çekicidir. Isı pompası sisteminin birden 
fazla ısı kaynağı/kuyusu kullanabilecek şekilde dizaynının mümkün olduğu görülmüştür. Çalışmada 
yapılan sistem, temelde suyu ısı kaynağı/kuyusu olarak kullanmaktadır, ancak havadan ısı çekmesi 
(veya ısıyı havaya deşarjı) yönünde de değiştirilebilmektedir. Bu sistemler akıllı kontrol sistemleriyle 
desteklenmelidir. Bu sistemler, kuyu/kaynak sıcaklığının ve fanlar/pompalar gibi yardımcı elemanların 
enerji tüketimlerini değerlendirmesiyle, hangi ısı kaynağı/kuyusunun  daha ekonomik olduğuna ilk 
kararı verebilmektedir. Birden fazla ısı kaynağı/kuyusu kullanabilen ısı pompası sistemlerinin, basit ısı 
pompalarından dezavantajı bunların çok yüksek ilk yatırım maliyetlerine sahip olmaları gösterilmiştir. 
Türkiye’nin enerji tüketimindeki hızlı artış ve son zamanlardaki enerji ithalatı göz önünde 
bulundurulursa, ısıtma ve soğutma sezonunda ısı pompası sisteminde su kaynaklarının kullanılması 
havanın kullanılmasına göre daha ekonomik olduğu sonucu bulunmuştur [11]. 
 
Küçükçalı, pazarda mevcut sıcak sulu ısıtma alternatifi olan hava-su, su-su ve toprak-su ısı pompaları 
bugünün koşullarında ekonomik olarak değerlendirilerek, kullanılabilirlikleri ve ekonomikliklerini 
araştırmıştır. Isı pompalarının sıcak sulu ısıtma amacıyla kullanımında bugün için de bir potansiyel 
olduğu görülmüştür. Özellikle yeterli ve uygun kalitede yer altı suyu bulunması durumunda su-su tipi 
ısı pompası cazip olabilmektedir. Yaptığı çalışmada aşağıdaki sonuçları bulmuştur.  
 

1. Doğal gaz kullanma imkanı varsa, yoğuşmalı tip kazanlar çok avantajlı konumdadırlar. Isı 
pompaları bugünkü koşullarda yoğuşmalı kazanlarla rekabet edemez konumdadırlar. Ancak 
doğal gazın bulunmadığı alanlarda ısı pompaları ticari bir alternatif oluşturmaktadır. 

2. En cazip alternatif sudan-suya ısı pompalarıdır. Bu tiplerde yakıt tipine bağlı olmakla birlikte, 
LPG veya motorin kullanımında yakıt maliyetlerini %65 oranlarında azaltabilmektedir. 

3. Topraktan suya ısı pompalarında ısı değiştiricisi maliyetleri çok yüksektir. Isı değiştiricisi ve 
tesisat maliyeti ısı pompasının kendi fiyatından daha fazla olabilmektedir. Ayrıca sistem iyi 
hesaplanmazsa, beklenilen performansın elde edilmesi mümkün değildir. Bu tiplerde aynı 
zamanda önemli ölçüde boş araziye gereksinim vardır. 

4. Hava-su ısı pompaları her yerde uygulanabilme avantajına ve kolay tesis özelliğine sahiptir. 
Ancak bir yardımcı enerji kaynağına mutlaka gereksinim bulunmaktadır. Yüksek denge 
sıcaklıkları seçilerek makul geri ödeme süreleri olan basit ve temiz bir sistem oluşturulabilir. 

5. Isı pompalarının en uygun kullanım alanı şehir dışındaki doğal gazın olmadığı yerlerdeki villa 
tipi konutlar olarak gözükmektedir.  
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6. Deniz kıyısındaki yapılar için de ısı pompaları avantajlı bir alternatif olarak değerlendirilmelidir. 
7. Sıcak sulu ısıtma sistemi mutlaka düşük sıcaklık ısıtması olmalıdır [12]. 

 
Bunların dışında, ısı pompalı sistemlerin ekonomik analizi ile ilgili olarak değinilmesi gereken yayınlar 
da mevcuttur. Yer kaynaklı ısı pompaları ve ekonomik analiz ile ilgili yapılmış çalışmalara örnek olarak 
Hepbaşlı ve arkadaşlarının çalışması [13] ile Kıncay ve Temir’in ortak çalışması söylenebilir [14]. 
Hepbaşlı ve arkadaşları Ege Üniversitesi bünyesinde yer kaynaklı ısı pompası deney seti kurup 
çalıştırmışlardır. Güngör ve arkadaşları, endüstriyel proseslerde enerji geri kazanımında ısı 
pompalarının kullanımını, tiplerini ve çalışma ilkeleri ile ekonomiklik de dahil değişik kriterlere göre  
karşılaştırmasını geniş bir şekilde vermişlerdir [15].  
 
Kılkış tarafından yapılan çalışmada  döşemeden ısıtma sistemlerinde, 0°C dış hava koşullarında 
ısıtma tesir katsayısının 3 dolaylarında ve azami su sıcaklığının 55°C civarında olduğu, buna karşılık 
geleneksel kazanlarda, 90-70°C sistemleri de radyatörlerde (radyatör gidiş suyu sıcaklığı 83°C) bu 
değerin 2 dolaylarında olduğunu saptamıştır. Ayrıca yerden ısıtma durumunda, bina ısı yükünün %30 
azaldığı gibi ilk yatırım maliyeti de genelde daha az olduğu görülmüştür. Isı pompalarının 
kullanımında, genel enerji politikası açısından şimdiye kadar göz ardı edilen en büyük mahzur 
elektrikle tahrik edildiklerinde ortaya çıktığı ve elektrik üretiminde termik santrallerin ağırlığının 
hissedilir boyutta olduğuna dikkat çekilmiştir. Termik santrallerde elde edilen elektrik enerjisinin 
üretimine sarf edilen birincil enerji kaynağına göre verimi en fazla %27 dolaylarındadır. Bu durumda 
ısıtma tesir katsayısı 3 olan bir ısı pompası aslında %27 verimle elde edilmiş elektrik enerjisini 
tüketmektedir. Tipik bir ısı pompasının birincil enerji oranı 0.81 olmakta, bu nedenle iyi bir geleneksel 
kazan verimi (∼%75) ile mukayese edildiğinde ısı pompası kullanımının pek bir anlamı kalmadığını öne 
sürmüştür. Isıtma sisteminin, doğal gazla çalışan ısı pompası teknolojisini kullanmak ve de ısı 
pompalarının en verimli şekilde kullanabilen çağdaş görünümlü döşemeden ısıtma yönteminin yeni 
binalara uygulanmasıyla, doğal gaz + ısı pompası + döşemeden ısıtma üçlüsünün genel enerji 
bilançosuna katkısını incelemiştir. Sonuç olarak ısıl verimi %80 olan doğal gaz brülörlü kazana karşılık 
ısı pompası sisteminin %155 gibi bir ısıl verim elde ettiği belirlenmiştir [16]. 
 
İleri, ısı pompası sisteminde ilk yatırım maliyet artışı ile yükselen verimden sağlanacak kazançları 
karşılaştırmış, ilk yatırım maliyeti üzerindeki ekonomik limitleri belirlemiştir. Başlangıçta verimin 
oldukça yüksek olması halinde, ilk yatırımı arttırmak pahasına verim yükseltmenin ekonomik olması 
ancak kısıtlı şartlarda mümkünken, düşükçe verimli sistemlerde aynı oranlarda verim artışı elde etmek 
için çok daha büyük oranlarda maliyet artışına katlanılabileceği vurgulamıştır. Sonuç olarak, ısıtma 
sistemlerinde enerji tasarrufu potansiyelinden özellikle düşük verimli sistemlerin iyileştirilerek 
yararlanılabileceğini saptamıştır. Çalışmada örnek olarak kömür sobası ve daha pahalı bir ısı pompası 
sistemi karşılaştırılmış, yıllık ısıtma verimi 0.75 olan kömür sobasıyla ancak yıllık ısıtma verimi 2.25 
olan bir ısı pompası ilk yatırımlar göz önünde bulundurulursa rekabetin söz konusu olacağı 
görülmüştür. Yine aynı şekilde yıllık ısıtma verimi 5.0 olan güneş enerjili bir sistemin ekonomiklik 
karşılaştırılmasında, güneş enerjili sistemin 9 yılı aşkın bir çalışma süresinde daha ekonomik olacağı 
görülmüştür [17]. 
 
Dünya’da yapılan çalışmalar: Cematini ve Kester’den: 35-40°C sıcaklıkta atılan kondens soğutma 
suyunun 72 m uzaklıktaki sera içinde dolaşan havanın 15-20°C sıcaklığa gelmesi için kullanılması 
amaçlanmıştır. Avrupa’da seraların 15-20°C sıcaklık ve %80-90 bağıl neme sahip iç hava şartlarını 
sağlayabilmesi için kışın en soğuk zamanlarında 200-250 kcal/m2h, Rusya’da ise bu değerin 600-700 
kcal/m2h’i bulduğu hesaplanmıştır. 34 hektarlık alan için ısı ihtiyacı Avrupa için 68-85 Gcal/h, Rusya 
için ise 204-240 Gcal/h değerlerini bulmaktadır. Bunun karşılığı olan yıllık sıvı yakıt miktarı 66000 
tondur. Şu anda bu ısıl değerleri sıvı yakıt ya da gaz yakıt yakan kazanlarla karşılanmaktadır. Uygun 
bir teknik çözümleme ile güç santralinin yoğuşturucu soğutma suyu atık ısısı kullanılarak amaçlanan 
ısı ihtiyacı karşılanabilecektir. Şimdiki teknolojiyle atılan suyun sıcaklığı 35-40°C değerlerindedir. 
Rusya hava şartları için, 34 hektarlık seranın 15-20°C iç sera sıcaklığını elde edebilmesi için 240 
Gcal/h’lik ısıya ihtiyacı vardır ve bunu da 200 MW’lık bir güç santrali karşılayabilmektedir. Forgo and 
Bodas tarafından tasarlanan sistemin ekonomik avantajları; seranın ısıtılması için yakıt tüketimi 
olmayacaktır, zaten atık ısı kullanılmadan çevreye atılacaktı. Güç santrali soğutma suyu tüketimi 
elimine edilecektir. Özellikle suyun az olduğu bölgelerde varolan su, sulama gibi zirai uygulamalarda 
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kullanılabilecektir. Isı değiştirgeçlerinin yüzeyleri suyun soğutulmasını aynı anda da seranın 
ısıtılmasını sağlayacaktır. Yaz sezonu döneminde seradaki havalandırma ile ek bir malzemeye ihtiyaç 
duyulmadan çalışacaktır. Sadece böyle bir sistemin tasarımıyla yıllık 66.000 tonluk yakıt tasarrufu 
yapıldığı görülmüştür. Buna ek olarak, ekonomiklik incelendiği için seranın ısıtılması için yapılması 
gereken masraflar düşünüldüğü zaman, ısı değiştirgeçlerinin kullanılması durumunda yapılan kar, 
serada üretilen ürünlerin %25 daha düşük fiyatla ısıtılmasını da sağlayacaktır [18]. 
 
Cube’dan  alınan ve uygulamada olan çalışmalar aşağıda verimiştir: 6250 m2 ticari alana sahip bina 
nehir yakınındaki güç istasyonu atık buharını ısı kaynağı olarak kullanan bir ısı pompası ile 
ısıtılmaktadır. Sistemde, 50°C sıcaklıktaki su üretilmekte ve yerden ısıtma sağlamakta ayrıca 60°C 
sıcaklıkta kullanım için sıcak su üretmektedir.  Bu büyük ve kompleks tesis 1976/77 yıllarında inşa 
edilmiş olup COP değerinin 3’ü geçtiği görülmüştür. Bir başka yerde ise yer altı sularını ısı kaynağı 
olarak kullanan ısı pompası sistemi kurulmuştur. Sıvı yakıtlı kazan nadir olarak ek pik yüklerde ve acil 
ısınma gereksinimlerinde devreye alınmaktadır. Yönetim ve laboratuar binaları, 830 kW ısı ihtiyacına 
karşılık 210 kW’lık ısı çıkışı verebilen, yer altı suyunu ısı kaynağı olarak kullanan ısı pompası, ek 
ısıtma görevini üstlenmektedir. Radyant tavan ısıtmasıyla, ısı ihtiyacının %86’sını karşılayabilmektedir. 
Ortalama COP değeri 4.5 olarak bulunmuştur [19].  
 
Slesarenko yaptığı çalışmada, soğutucu akışkan olarak R-12 kullanılan ısı pompası sisteminin deniz 
suyundan tatlı su elde edilmesinde kullanılmasını amaçlamıştır. Deniz suyundan tatlı su eldesi 
dünyada her yıl %5-7 oranında artmaktadır. Deniz suyu büyük arıtma tesislerinde tatlı su haline 
getirilmektedir. Genellikle termal arıtmanın kullanıldığı bu tesislerde büyük miktarda ısı enerjisi 
gerekmektedir [20].  
 
Berntsson, binalarda ve endüstride kullanılan ısı pompaları için ısı kaynaklarını araştırmıştır. Bunun 
yanında, seçilen ısı kaynaklarına göre çevresel etkileri de incelemiştir. Bazı ülkelerdeki endüstriyel ısı 
pompası tesisleri ve ısı pompası tiplerine göre dağılımları ile endüstriyel sektörlere ait verilerle, ısı 
kaynağı sıcaklıkları bulunmuştur. Isı pompası tipi seçerken, ısı kaynağı boyutları ve sıcaklıkları 
araştırılmıştır. CO2 emisyonlarının azaltılması için ısı pompalarının fiyat etkileri  diğer ısıtma yapan 
teknolojilerle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak; ısı pompaları bir çok durumda gelecekte CO2 
emisyonlarının azaltılmasına yönelik olabileceği ve özellikle daha büyük sistemler için, sera gazı 
emisyonlarının azaltılması yönünden su temelli ve atmosfer havası temelli ısı pompaları aralarında 
oldukça büyük farklar olduğu saptanmıştır [21]. 
 
 
 
 
2. ÇATES VE YAPILAN ÇALIŞMANIN SUNUMU 
 
Santralın bulunduğu Çatalağzı beldesi, Zonguldak şehir merkezinin 15 km doğusunda yer almakta 
olup dış hava şartları Zonguldak ile aynı kabul edilebilir. Zonguldak için kalorifer tesisatı hesaplarına 
esas alınan dış dizayn sıcaklığı -3 ºC olup, bölge olarak rüzgarlıdır [22]. 
 
Bu çalışmada, Zonguldak Çatalağzı Termik Elektrik Santralı (ÇATES) soğutma suyu atık ısısından, ısı 
pompası ile konut ısıtılması olanaklarının termodinamik ve ekonomik analizi üzerinde durulacaktır. 
ÇATES, yakıt olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından Zonguldak’ta, Karadon ve Gelik 
ocaklarında üretilen taşkömürünün, elek altı olarak tabir edilen, düşük kalorili (En düşük 3500 kcal/kg) 
kısmını kullanmaktadır.  Kurulu gücü 2×150=300 MW olup deniz kenarında kuruludur. Soğutma suyu 
olarak 18000 m3/h debisindeki deniz suyu kullanılmaktadır. Soğutma suyunun, çürük buhar 
yoğuşturucusundan çıkış sıcaklığı, deniz suyu sıcaklığına bağlı olarak değiştiği gibi aynı zamanda 
santralın fiili kapasitesine göre de değişmektedir. Yoğuşturucu giriş ve çıkışındaki sıcaklıklar santralda 
düzenli olarak ölçülmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Yıl boyunca ölçülen değerlerin aylar itibariyle 
ortalamaları Tablo 1’de verilmiştir. Değerlerin daha kolay yorumlanabilmesi için grafiği Şekil 1’de 
sunulmuştur.  Bütün aylarda su debisi 18000 m3/h olarak verilmiştir. Sıcaklık ve debi değerleri tesisin 
tuttuğu kayıtlardan alınmıştır.  
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Tesisin çıkışında dereye verilen ısınmış haldeki soğutma suyu, birkaç yüz metrelik bu dere ile denize 
ulaşmaktadır. Derenin karşı tarafında mahalle bulunmaktadır ve tarım arazileri mevcuttur. Ilık su bu 
tarım arazilerinde sera ısıtılmasında da kullanabilir durumda olup henüz böyle bir uygulama 
bulunmamaktadır. 
 
Tablo 1. ÇATES yoğuşturucu soğutma suyu giriş ve çıkış sıcaklıkları. 
 

AYLAR 
Girişş 

Sııcaklıığıı 
TD1 (ººC) 

ÇÇıkıış 
Sııcaklıığıı 
TD2 (ººC) 

Ocak 9 27 
ŞŞubat 8 26 
Mart 8 25 
Nisan 12 31 
Mayııs 13 30 
Haziran 18 37 
Temmuz 20 41 
Ağğustos 23 42 
Eylüül 23 41 
Ekim 18 35 
Kasıım 15 31 
Aralıık 13 29 
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Şekil 1. Tablo 1’de verilen değerlerin grafiği. 
 
Yoğuşturucudan çıkan su, 25 ºC ile en düşük sıcaklığa Mart ayında, 42 ºC ile en yüksek sıcaklığa ise 
Ağustos ayında ulaşmaktadır. Isı pompası için ısı kaynağı olarak düşünüldüğünde, en düşük sıcaklığın 
gerçekleştiği Mart ayı dahil, su sıcaklığı oldukça yüksektir. Bu çalışmada, ÇATES Lojmanlarından 30 
dairenin ısı pompası ile ısıtılması halinde kurulması gereken sistemin ilk yatırım ve işletme maliyeti 
çıkartılmış ve mevcut durum ile karşılaştırılmıştır. Isı pompası sistemi olarak buhar sıkıştırmalı çevrim 
esas alınmış, soğutucu akışkan olarak NH3, R-22 ve HFC-134a ayrı ayrı ele alınmıştır. NH3’lı sistem iki 
farklı çalışma basınçları için hesaplanmıştır. Soğutucu akışkan tercihinde, ucuzluk ve ozon tabakasına 
etki dikkate alınmıştır.   
 
Kloro-floro karbonlar (CFC) gibi yapay soğutkanların ozon tabakasının incelmesine yolaçtığı, 
endüstriyel olarak kullanılmaya başlandıklarından 40-50 yıl sonra fark edilmiştir. Ozona zararsız olan 
hidro-kloro-floro karbon (HCFC) R134-a ise amonyaka göre 25 kat daha pahalıdır. Amonyak, iyi ısıl 
özellikleri, çevre dostu olması ve ucuz olması gibi nedenlerle büyük kapasiteli sistemlerde tercih 



  _____________________________________  8 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

edilmektedir. Tek dezavantajı zehirli olmasıdır ancak, havada 0.5 ppm’de bile fark edilmektedir ve bu 
değerin 100 katı konsantrasyonda her gün 8 saat süreyle bulunması bile fizyolojik olarak kabul 
edilebilir değerlerdir [23]. Soğutkan olarak amonyakın (NH3) özellikleri ve tercih nedenleri [23]’de 
ayrıntılı olarak verilmiştir. Hesaplarda kullanılan soğutucu akışkanların özellikleri Tablo 2’de topluca 
verilmiştir.  
 
Tablo 2. Bazı soğutucuların karakteristikleri ve özellikleri [24]. 

R-22 R-134a R-717 Soğutucu  HCFC HFC Amonyak 
Formülü CHClF2 CH2FCF3 NH3 
Molar Kütlesi 86.46 102.3 17.03 
CFC-11’e göre Ozon Tüketme Potansiyeli  0.055 0 0 
CFC-11’e göre Küresel Isıtma Potansiyeli 0.36 0.25 0 
Tahmini Atmosferdeki Ömrü (yıl) 15 16 0 
0°C’de Hacimsel Soğutma Kapasitesi  (kJ/m3) 4344 2860 4360 
Doğal Soğutucu Hayır Hayır Evet 
Toksik Hayır Hayır Evet 
Yanabilirlik Hayır Hayır Evet 

 
Önerilen ısı pompalı sistem A, B, C ve D ile gösterilen dört farklı çevrimden oluşmaktadır (Şekil 2). 
Mevcut sistem yalnız D döngüsünü içermektedir. A, B ve C çevrimleri ise önerilen sisteme aittir. 
Sistemin kısa tanımlanması şu şekildedir: 
A döngüsünde akışkan su olup, ısı pompası yoğuşturucusuna TA1 sıcaklığında girmekte ve burada 
ısınarak TA2 sıcaklığında çıkarak binalara gitmektedir. B çevrimi, bir soğutma çevrimi olup ısı pompası 
olarak kullanılmaktadır. Mevcut sistemde dereye dökülen TD2 sıcaklığındaki deniz suyunun bir kısmı 
Deniz Suyu Pompası-2 (DSP2) ile ısı pompası buharlaştırıcısından geçirilir. Buharlaştırıcıda soğutucu 
akışkan tarafından ısısı alınan deniz suyu, TC2 sıcaklığında yeniden dereye dökülerek denize 
gönderilir. Buharlaştırıcıdan çıkan soğutucu akışkan kompresöre 1 noktasında girer, sıcaklığı ve 
basıncı arttırılmış şekilde 2 noktasında çıkarak, yoğuşturucuya gönderilir. Soğutucu akışkan TA1 
sıcaklığında yoğuşturucuya giren suyun sıcaklığını TA2 sıcaklığına yükseltir ve ısınan su SSP2 ile 
lojmanlara basılır. 
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Şekil 2. ÇATES için tasarlanan ısı pompasına ait şematik gösterim. 
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Şekil 2’de görülen sembollerin ne oldukları birimleriyle birlikte Tablo 3’de topluca verilmiştir. , ,  
ve  noktalarına ait entalpi değerleri okunurken; B çevriminde buharlaştırıcıdan sonra 5ºC kızdırma 
(∆T), yoğuşturucudan sonra 5ºC aşırı soğutma yapıldığı (∆T) dikkate alınmıştır. DSP2 ve SSP1’in 
basma yüksekliği ve motor güçleri basınç kaybı esas alınarak bulunmuş, basınç kayıplarına ısı 
değiştirgeçleri basınç düşümleri de dahil edilmiştir. Şekilde görünmeyen bütün devrelere uygun çap ve 
boyda borular, vana, dirsek, ölçü ve kontrol cihazları, ekonomik analiz için maliyet hesabına dahil 
edilmiştir. 
 
Tablo 3. Şekil 2’deki sembollerin açıklamaları ve birimleri. 
 

Adı Birimi Açıklama Adı Birimi Açıklama 
TA1 °C Konutlardan dönüş suyu 

sıcaklığı 
PY Bar Soğutucu akışkan yoğuşma 

basıncı  
TA2 °C Konutlara giden suyun sıcaklığı PB Bar Soğutucu akışkan buharlaşma 

basıncı 
Am&  kg/h Konutlarda dolaşan suyun 

kütlesel debisi 
TY °C Soğutucu akışkan için PY 

basıncında yoğuşma sıcaklığı 
Bm&  kg/h Isı pompasında dolaşan 

amonyak kütlesel debisi 
TB °C Soğutucu akışkan için PB 

basıncında buharlaşma 
sıcaklığı  

TC1 °C Sıcak deniz suyunun 
buharlaştırıcıya giriş sıcaklığı 

K - Kompresör (ηK) 

TC2 °C Sıcak deniz suyunun 
buharlaştırıcıdan çıkış sıcaklığı 

Yoğ. - Yoğuşturucu (ηYoğ.) 

Cm&  kg/h Isı kaynağı olarak kullanılan 
ısınmış deniz suyu debisi 

Buh. - Buharlaştırıcı (ηBuh.) 

TD1 °C Deniz suyunun TES 
yoğuşturucusuna  giriş sıcaklığı 

DSP1 - Deniz Suyu Pompası-1 

TD2 °C Deniz suyunun TES yoğuşturu-
cusundan çıkış sıcaklığı 

DSP2 - Deniz Suyu Pompası-2 

Dm&  kg/h TES yoğuşturucusundan geçen 
deniz suyu debisi  

SSP1 - Sıcak Su Pompası-1 

h1 kJ/kg Kompresör girişindeki entalpi SSP2 - Sıcak Su Pompası-2 
h2 kJ/kg Kompresör çıkışındaki entalpi KV - Kısılma Vanası 
h3 kJ/kg Yoğuşturucu çıkışındaki entalpi T - TES Buhar Türbini 
h4 kJ/kg Buharlaştırıcı girişindeki entalpi    

 
 
 
 
3. MEKANİK SİSTEME AİT HESAPLAR  
 
Hesaplara esas alına 30 dairenin ısı ihtiyacını karşılamak üzere mevcut 500000 kcal/h’lik kömür yakıtlı 
kalorifer kazanı mevcuttur. Dolayısıyla ısı pompasının en olumsuz ay olan Mart ayında bu ısıyı 
vermesi gereği dikkate alınarak hesaplar yapılmıştır.  
 
Bütün hesaplarda yoğuşturucu ve buharlaştırıcı verimleri %90, kompresör verimi %85 olarak 
alınmıştır. SSP1 ve DSP2 seri bağlı ikişer pompadan oluşmaktadır. 
 
Gerçek çevrim için COP değeri:  

.

.
.

( )

Yoğ
IP

K om p

Q
C O P

W Santrifü j P om palar ın G üçleri S irkülasyon P om palar ın ın G üçleri
=

+ +
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Birincil Enerji Oranı (BEO) değeri: 
 

Isı pompasınca arz edilen kullanılabilir ısı enerjisi
Bu amaçla tüketilen birincil enerji

BEO COPη= = ×  

 
Burada η ısı-elektrik çevrim ve iletim verimi olup, değeri %27 olarak alınmıştır [16]. 
75-55°C sıcak sulu radyatörle ısıtmada hesaplamalarda sadece soğutucu akışkan NH3 kullanılmış ve 
hesap sonuçları. Döşemeden ısıtma sistemi için ise NH3’ın yanında, HFC-134a ve R-22 ile de 
hesaplar yapılmıştır. Döşemeden ısıtmalı NH3’lı sistem için ayrıntılı değerler Tablo 4’de ve bütün 
durumlar için hesap sonuçları karşılaştırmalı olarak Tablo 5’de verilmiştir. Pompaların güçleri çalışma 
koşulları dikkate alınarak hesaplanmıştır.  
 
Tablo 4. Şekil 2’de verilen sisteme ait devreler, elemanları ve özellikleri. 
 

A Devresi (Kapalı) (Konutlarda tesisat mevcut, diğerleri önerilen) 
Elemanlar Özellikleri 
Sıcak su pompası-1 (SSP1) 53 m3/h, 60 mSS, 2×7=14 kW 
Sıcak su pompası-2 (SSP2) 15 m3/h, 9 mSS, 0.8 kW 
Devre özellikleri  
Konutların ısı gereksinimi 500000 kcal/h  
Kanallardaki kayıp ısı 25000 kcal/h  
Yoğuşturucudan çekilen ısı: 525000 kcal/h  
Sıcaklık düşümü (∆T) 10 °C (50 - 40) 
Debi 53 m3/h 
Toplam basınç düşümü 60 mSS 
B Devresi (Kapalı) (Önerilen) 

Isı pompası soğutkan devresi 
Elemanlar Özellikleri 
Buharlaştırıcı 628 kW 
Yoğuşturucu 680 kW 
Kompresör 116 kW, 1894 kg /h (NH3 için) 
Kısılma Vanası 1894 kg/h 
Sıvı deposu 200 kg 
C Devresi (Açık) (Önerilen)  

Sıcak deniz suyu – Isı pompası buharlaştırcısı – Deniz 
Elemanlar Özellikleri 
Deniz suyu pompası-2 (DSP2) 108 m3/h, 10 mSS, 2×3=6 kW 
Buharlaştırıcısı 628 kW 
D Devresi (Açık) (Mevcut) 

Soğuk deniz suyu - Çürük buhar yoğuşturucu - Dere – Deniz 
Elemanlar Özellikleri 
Deniz suyu pompası-1 (DSP1) 18000 m3/h 
Çürük buhar yoğuşturucusu  2.5-3.0 Mcal/h (Çalışma şartlarına bağlı)  
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Tablo 5. NH3, HFC134-a ve R-22’nin  farklı değişkenler için karşılaştırılması. 
 

Soğutucu 
Akışkan 

Isıtma 
Sistemi 

Kütlesel 
Debi 

Kompresör 
Kapasitesi 

Kompresör 
Çıkış 
Sıcaklığı 

 
COP 

 
BEO 
 

Enerji 
Tasarrufu 
 

0,622 kg/s 
 

NH3 (75/55)°C 
Radyatörle 
Isıtma 2240 kg/h 

(İki Kademeli 
ara soğutmalı)
Wı = 100 kW 
Wıı = 116 kW 

 
135°C 

 
2,99 

 
0,81 

 
%8 

0,526 kg/s 
 

NH3 (50/40)°C 
Döşemede
n Isıtma 1894 kg/h 

 
116 kW 

 
120°C 

 
4,97 

 
1,34 

 
%79 

4 kg/s 
 

HFC134-a (50/40)°C 
Döşemeden 
Isıtma 14400 kg/h 

 
127 kW 

 
65°C 

 
4,60 

 
1,24 

 
%65 

3,7 kg/s 
 

R-22 (50/40)°C 
Döşemeden 
Isıtma 13320 kg/h 

 
124 kW 

 
85°C 

 
4,69 

 
1,27 

 
%69 

 
Tablo 5’den görüleceği gibi soğutucu akışkan olarak NH3’ün seçilmesi ve döşemeden ısıtma siteminin 
uygulanması durumunda en iyi sonuçların alındığı görülmektedir. Bu durumda COP=4.97, BEO=1.34 
ve Enerji Tasarrufu=%79 olmaktadır. Bu yüzden de tesisat ve ekonomik analiz hesaplarında ısıtma 
sistemi ve soğutucu akışkan olarak bu sonuçlar esas alınmıştır. 
 
 
 
 
4. EKONOMİK ANALİZ  
 
Yatırımların ekonomik değerinin ölçümü ve alternatif yatırımların mukayesesi için bir çok metod vardır. 
Kendi içinde alt sınıflar da içeren bu yöntemlerin, en çok kullanılan üçü şöyledir: Eşedeğer Kıymet 
Metoduları, Getiri Oranı Metodları, Zaman Metodları [25]. 
 
Bunların hepsi eşdeğer metodlar olup hangisi kullanılırsa kullanılsın, sonuç aynı alternatifin tercihi 
şeklinde ortaya çıkacaktır. Önerilen ısı pompası sistemi için ekonomik analiz yapılırken daha açıklayıcı 
olması bakımından Eşedeğer Kıymet Metodularından olan Bugünkü Değer Metodu (BDM) ve Gelecek 
Değer Metodları (GDM) kullanılmıştır. Metodların ayrıntısı Çalık’ta [26] ve konu ile ilgili daha geniş 
bilgiler Okka’da [25] bulunabilir.  
 
Mevcut ve önerilen sistemin ilk yatırım maliyeti, toprağa gömülü, hazır yalıtımlı borular dışında, T.C. 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2003 Birim Fiyatları ile bulunmuştur. Hesaplar ABD doları bazında 
yapılmış, bunun için geriye doğru 10 yıl için TC Merkez Bankası web sayfalarından, aylık bazda alınan 
döviz kurları yıllık bazda hesaplanmış ve eğilimi belirlenmiştir (Şekil 3). Aynı dönem için KEDAŞ 
sanayi tüketici elektrik fiyatları ile taşkömürü satış fiyatları için de eğilim belirlenmiştir. Bu eğilimden 
hareketle gelecekteki değerler için öngörülerde bulunulmuştur. Dikkate değer bir nokta, gerek Türk 
Lirası (TL) gerekse Dolar ($)bazında, örneğin kompresör, ısı değiştirgeci vs. gibi ısı pompası sistemine 
olan ve diğer parçaların fiyatlarında yıllar itibariyle yükselme gözlenirken, taşkömürü fiyatında ise reel 
olarak azalma vardır (Şekil 4). Ancak hesaplarımızda, taşkömürü fiyatında sürekli düşme olamayacağı 
düşüncesiyle fiyatının 85 $ olarak sabit kaldığı esasına göre işlem yapılmıştır. Ekonomik analize ait 
diğer detaylar burada verilmeyecektir. Hesaplar ayrıntılı bir şekilde [26]’de bulunmaktadır. Yapılan 
hesaplamalar sonucunda elde edilen mevcut sisteme ve önerilen ısı pompası sistemine ait 15 yıllık 
ekonomik ömür için nakit akışları Tablo 6 ve Tablo 7’de verilmiştir.  
 
Önerilen ısı pompası sisteminin kurulması düşünülen yer ile ile konutların bulunduğu yer arasında 
1150 metre mesafe vardır. Bu araya döşenmesi gereken borular, toprağa gömülü, hazır yalıtımlı ve 30 
yıl garantili borular olarak alınmış, fiyatları da bir özel sektör firmasından temin edilmiştir. Boruların 
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parasal tutarının toplam yatırım içindeki payı %66 olarak çıkmıştır. Hesaplarda ısı pompası sistemi 
bakım onarım masraflarına boru maliyeti katılmamıştır. İlk yatırım masrafları açısından bakıldığında 
kazanlı mevcut sistemin, önerilen sisteme göre oldukça ucuz olduğu görülmektedir; 9497 $. Isı 
pompalı sistemin maliyeti toplam 113098$’dır. Isı pompası ile konutlar arasına döşenmesi gereken 
boruların  tutarı 74443 $ olurken, boru dışında diğer bütün sistem elemanları 38655 $’da kalmaktadır. 
 

YILLARA GÖRE AMERİKAN DOLARI SATIŞ DEĞİŞİMİ
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Eğilim Denklemi: y = 16,25.10+4  x – 32,415.10+7 

 
Şekil 3. ABD Doları/TL karşılığı değerinin son on yıldaki durumu. 

 

TTK Taş Kömürü Satış Fiyatı ($/ton)
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Eğilim Denklemi: y = -4,0117x + 8098,9 

 
Şekil 4. TTK taşkömürü tüketici fiyatlarının ABD Doları bazında son 8 yıllık değişimi. 
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Tablo 6. Geleneksel sisteme ait 15 yıllık ekonomik ömür için nakit akışları. 
 

Geleneksel Sistem İçin Nakit Akışları 
(İlk Yatırım = 9.497 $) 

Yıllar 
Kömür
$/ton 
(TTK) 

İhtiyaç
(ton) 

Toplam 
($) 

Bakım 
Onarım
(%5) $ 

Elektrik 
$/kWh 

(KEDAŞ) 
İhtiyaç 
(kWh) 

Toplam
($) 

Toplam 
İşletme 

(Giderler $) 
BDM 

2003 85 255 21675 508 0.079 1440 114 22297 20838 
2004 85 255 21675 544 0.080 1440 115 22334 40380 
2005 85 255 21675 582 0.081 1440 117 22373 58715 
2006 85 255 21675 622 0.083 1440 120 22417 75931 
2007 85 255 21675 666 0.084 1440 121 22462 92098 
2008 85 255 21675 713 0.085 1440 122 22510 107295 
2009 85 255 21675 763 0.086 1440 124 22561 121590 
2010 85 255 21675 816 0.087 1440 125 22616 135048 
2011 85 255 21675 873 0.089 1440 128 22676 147740 
2012 85 255 21675 934 0.090 1440 130 22739 159707 
2013 85 255 21675 999 0.091 1440 131 22806 171011 
2014 85 255 21675 1069 0.092 1440 132 22877 181704 
2015 85 255 21675 1144 0.093 1440 134 22953 191835 
2016 85 255 21675 1224 0.094 1440 135 23035 201450 
2017 85 255 21675  0.095 1440 137 21812 198660 

Toplam (İşletme + Bakım-Onarım  + İlk Yatırım) = 1.913.500 $ 
 
Tablo 7. Isı pompası sistemine ait 15 yıllık ekonomik ömür için nakit akışları. 

 

Isıı Pompasıı Sistemi İİçin Nakit Akıışlarıı 
(İİlk Yatıırıım = 113.098$ boru fiyatıı ççıkarııldıığıında = 38.655 $) 

Yııllar $/kWh 
(KEDAŞŞ) 

İİhtiyaçç 
(kWh) 

Toplam 
($) 

Bakıım 
Onarıım 
(%5) $ 

Toplam İİşletme 
(Giderler $) BDM 

2003 0.079 246240 19453 2068 21521 20113 
2004 0.080 246240 19699 2213 21912 39617 
2005 0.081 246240 19945 2368 22313 58557 
2006 0.083 246240 20438 2533 22971 77809 
2007 0.084 246240 20684 2711 23395 95924 
2008 0.085 246240 20930 2901 23831 113591 
2009 0.086 246240 21177 3104 24280 130853 
2010 0.087 246240 21423 3321 24744 147752 
2011 0.089 246240 21915 3553 25469 165934 
2012 0.090 246240 22162 3802 25964 182358 
2013 0.091 246240 22408 4068 26476 198535 
2014 0.092 246240 22654 4353 27007 214508 
2015 0.093 246240 22900 4658 27558 230320 
2016 0.094 246240 23147 4984 28130 246012 
2017 0.095 246240 23393  23393 213060 

Toplam (İİşletme + Bakıım-Onarıım +  İİlk Yatıırıım) = 2.248.040 $ 
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5. SONUÇLAR ve TARTIŞMA 
 
Bu çalışmada, ÇATES yoğuşturucu soğutma suyunun atık ısısından, ısı pompası yardımıyla konut 
ısıtılması olanakları araştırılmış ve sonuçları sunulmuştur. 30 dairenin ısıtılmasına yetecek bir sistem 
düşünülmüştür. Sistemin ısıl performansı; Soğutma Etkinlik Katsayısı (SEK≡COP) ve Birincil Enerji 
Oranı (BEO≡PER) değerleri anlamında,  NH3, R-22 ve HFC-134a soğutkanları için ayrı ayrı 
hesaplanmıştır.  
 
Hesaplarda; kazan verimi %75, kömürden elektrik enerjisine dönüşüm verimi %27 olarak alınmış ve 
BEO değerleri buna göre bulunmuştur. Isı pompası yoğuşturucusunda 5 °C aşırı soğutma, 
buharlaştırıcısında 5 °C aşırı kızdırma esas alınmıştır. Sistemdeki bütün üniteler için basınç kayıpları 
hesaplanarak, gerekli pompalar buna göre seçilmiştir. Hesap sonuçlarına göre, COP=4.97 ve 
BEO=1.34 değeriyle, 50/40 °C sıcak sulu ısıtma sisteminde NH3’lı ısı pompası sistemi, birincil enerji  
tüketimi bakımından, kömür yakıt kullanan klasik kazanlı ısıtma sistemine göre %79 daha verimli 
olduğu görülmüştür. Diğer durumla için elde edilen değerler şu şekildedir:  
NH3’lı ısı pompası, 70/50 °C ısıtma suyu sisteminde COP=2.99, BEO=0.81  
NH3’lı ısı pompası, 50/40 °C ısıtma suyu sisteminde COP=4.97, BEO=1.34  
R-22’li ısı pompası, 50/40 °C ısıtma suyu sisteminde COP=4.69, BEO=1.27  
HFC-134a’lı ısı pompası, 50/40 °C ısıtma suyu sisteminde COP=4.60, BEO=1.24  
 
Fosil yakıt olarak kömürün daha az harcanması anlamında olumlu olan ısı pompası sistemi, ekonomik 
analiz sonuçlarına bakılırsa; özellikle boru maliyetinin yüksekliği nedeniyle ekonomik 
görünmemektedir. Bugünkü Değer Metodu (BDM) kullanılarak, 15 yıllık ekonomik ömür için yapılan 
hesaplamalarda, ilk yatırım maliyeti, işletme ve bakım - onarım giderleri de dahil, ısı pompası sistemi 
için 2.248.040 $ (işletme ve bakım - onarım giderleri hesaplanırken boru maliyeti hesaplara dahil 
edilmemiştir), geleneksel sistem için sonuç 1.913.500 $ olarak bulunmuştur.  
 
ÇATES yoğuşturucusundan en düşük 25°C sıcaklıkta, 18.000m3/h debide sıcak su denize atılmatadır. 
Bu suyun sıcaklığı Ağustos ayında 42ºC’ye kadar çıkmaktadır. Sıcaklığını 5ºC düşürerek dahi ısı 
kazanılması halinde 5 (ºC) ×1 kcal/(kg·ºC) × 18000000 (kg/h) = 90.000.000 (kcal/h)’lik (104500 kW) ısı 
kazanılmış olacaktır. Atık ısıya sahip su, yakın çevresindeki seralarda sebze yetiştirme mevsiminde, 
doğrudan kullanılabilecek kadar yüksek sıcaklığa sahiptir. Ayrıca yapılan ekonomik analizde yalnız kış 
aylarında konut ısıtılması yapıldığı dikkate alınmış, bunun yanında yazları kullanma sıcak suyu üretimi 
dikkate alınmamıştır. Bunlar da dikkate alınsa bile, mevcut sisteme göre hala daha pahalı olduğu 
düşünülebilir ancak, sağlayacağı kömür tasarrufu ve emisyon azaltıcı etkisi yanında sosyal fayda da 
dikkate alınmalıdır.  
 
Yapılan bu hesaplamalara enflasyon dahil edildiği için % i faiz oranı olarak nominal faiz oranı 
kullanılmıştır. Tek bir değer üzerinden yapılan bu hesaplamalar, ilk yatırım maliyeti, bakım-onarım 
masrafları ve işletme giderlerini de içine alan tüm masrafların iyimser ve kötümser sonuçlarının 
karşılaştırmasının yapılmasını sağlamak amacıyla minumum ve maksimum faiz oranları ile bunlara 
yakın birkaç değer için duyarlılık analizi yapılmıştır. Türkiye gibi ekonomisi sürekli değişen ülkelerde 
istikrarlı bir gidiş izlenemediği için bu analizin yapılması; olası hataların engellenmesi ve yapılacak 
masrafların daha net görülebilmesi için önemlidir.  
 
Isı pompaları, geleneksel ısıtma sistemlerine göre birincil enerjiyi daha az tükettikleri için azot oksit 
(NOx), sülfür dioksit (SO2) ve karbondioksit (CO2) gibi çevreye zararlı emisyonların azaltılması için 
önemlidir. Buna karşılık, elektrikli ısı pompalarının çevresel etkileri, elektriğin nasıl üretildiğine bağlıdır. 
Örneğin, su gücü veya yenilenebilir enerji kaynaklarından elektriğini sağlayan ısı pompaları, elektriğini 
kömür, petrol yada gaz yakıtlı güç santrallerinden elde edenlere göre daha az emisyon üretir.  
 
Çevresel etkiler göz önünde bulundurulduğunda, CO2 emisyonlarının %30’unu bina ısıtılması ve 
%35’ini endüstriyel aktiviteler oluşturmaktadır. 6,6 milyar ton CO2 emisyonu bina ısıtılmasından 
gelmektedir. Isı pompası sistemlerinin kullanılması halinde 1,2 milyar tonluk CO2 emisyonunda 
azaltılma olacağı tahmin edilmektedir ve bu değer global emisyonların %6’sıdır. Tek bir teknolojinin 
sunabileceği en büyük düşüş değeridir. Güç santrallerinde üretilen elektriğin daha yüksek verimlilikle 
elde edilmesi durumunda ise  küresel CO2 emisyon tasarrufu %16 olarak tahmin edilmektedir. 
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Yoğuşturucularında soğutma suyu olarak deniz suyu kullanan termik santraller bu suyu ısınmış olarak 
tekrar denize dökmektedirler. Bu da suyun denize döküldüğü yerin çevresinde ekolojik dengeye zarar 
vermektedir. Buralarda yaşamlarını sürdüren canlılar bu dengenin bozulmasından az yada çok 
mutlaka etkileneceklerdir. Isı pompalarıyla yoğuşturucu soğutma sularının geri kazanılması şu an 
ekonomik olarak kazançlı görünmemektedir. Ancak bu uygulamalar, aynı zamanda doğal dengenin 
bozulmasını önleyici bir tedbir olarak da düşünülmelidir.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada entegre tekstil fabrikalarının elektrik enerjisi ve ısı ihtiyaçlarının, en uygun biçimde, 
karşılanmasına yönelik bileşik elektrik ve ısı sistemlerinin (B.E.I.S) belirlenmesi için bir model 
oluşturulmuş ve buna uygun bilgisayar programı geliştirilmiştir.  
 
Programda entegre tekstil fabrikalarının üretimden kaynaklanan teknik verileri (birim elektrik ihtiyaçları, 
birim ısı ihtiyaçları, proses sıcaklıkları vs.) bilgi olarak girilmekte ve toplam kapasiteler ara sonuç 
niteliğinde çıkarılmaktadır. B.E.I.S. hesaplamalarına geçilmeden önce programda, proses atık sıcak 
sularındaki ısı geri kazanımı potansiyeli belirlenmektedir.  
 
Bu sayede nihai net elektrik ve net ısı ihtiyacı belirlenen entegre tekstil prosesi için, 8 farklı B.E.I.S. 
seçeneği hesaplanmaktadır. Seçeneklerin teknik yeterliliği, elektrik üretim gücü ve yararlı ısı üretim 
güçleri üzerinden belirlenirken, ekonomik uygulanabilirlikleri; bugünkü net değer (NPV) ve iç getiri 
oranı (IRR) cinsinden hesaplanmaktadır. 
 
Elde edilen sonuçlar, seçilmesi gereken uygun B.E.I.S. için temel verileri oluşturmaktadır. Ancak 
seçimin kesin ve hatasız olabilmesi için seçeneklerle ilgili, sistem tasarım parametrelerinden kimileri 
sabit, kimileri ise değişken olarak atanması yöntemiyle, duyarlılık analizleri yapılmakta, sonuçlar 
programdan yine çıktı olarak alınabilmektedir. 
 
Yapılan araştırmaya dayalı sonuçlara göre: gaz motorlu, gaz türbinli, kombine gaz türbini ve karşı 
basınçlı buhar türbini, kombine gaz türbini ve ara buhar almalı buhar türbini B.E.I.S.’ler teknik ve 
ekonomik açıdan uygulanabilir teknolojiler olarak belirlenmiştir. Karşı basınçlı buhar türbini B.E.I.S. 
ekonomik açıdan uygulanabilir bulunmasına karşın, elektrik üretimindeki kapasite yetersizliği sebebiyle 
bir zafiyet göstermiştir. 
 
Uygulanması genel anlamda uygun olan bu beş çeşit B.E.I.S.’nin, tezde geliştirilen bilgisayar programı 
kullanılarak, her bir entegre tekstil fabrikası için ayrı ayrı yeniden hesaplanılmasında, tekstil 
proseslerinin farklılığı sebebiyle yarar vardır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Entegre tekstil tesisleri: iplik üretimi, dokuma, örme,boya ve terbiye bölümlerinden oluşur.Hammadde 
olarak: pamuklu elyaf ve/veya sentetik cips kullanılan entegre tekstil proseslerinde; elektrik enerjisinin 
yanı sıra yüksek miktarda ısı enerjisine de gereksinim vardır. Pamuklu ve sentetik iplik 
hammaddelerinin işlenmesi sırasında, elektrik enerjisi gerektiren üretim prosesleri birbirine yakın 
özellikte olmasına rağmen, bunların ısı gerektiren üretim prosesleri birbirine göre farklılık gösterir. 
Pamuklu veya sentetik malzemeden üretilen; iplik, yan mamül (yani örgü ve dokuma sonrası kumaş) 
ve boyanmış kumaşın ısı proses işlemleri 15 - 150 °C’lik ürün sıcaklıkları aralığında 
gerçekleştirilmektedir. Ürünlerin bu sıcaklıklara getirilmesi, çeşitli ısı değiştiricisi teknolojileri 
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aracılığıyla, buhar, sıcak su, kızgın yağ veya kurutma ve fiksaj işlemlerinde olduğu gibi sıcak havayla 
gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı: entegre tekstil proseslerinin elektrik ve ısı ihtiyaçlarını 
belirleyen, bunlara bağlı birden fazla Birleşik Elektrik ve Isı Sistem türünün (B.E.I.S) türünün teknik ve 
ticari uygulanabilirliğini hesaplayan, elde edilen sonuçları grafikler biçiminde veren ve bu sayede en 
uygun BEL sistemi çözümünün seçilmesini sağlayan bir bilgisayar programını yazmak olmuştur.  
 
Programda, tekstil proseslerindeki (süreçlerindeki) üretime dayalı çeşitli kritik parametrelerin seçilerek 
değişken atanması, bu hususun farklı B.E.I.S.’lerinin uygulanabilirliğine etkisi incelenmiş, duyarlılık 
analizini de kapsayacak şekilde sonuçlar, grafikler üzerinden irdelenmiştir. 
 
Programda Öncelikle tekstil prosesine ait kritik parametreler baz alınarak, elektrik enerjisi, ısı 
kapasitesi, permotit suyu ihtiyacı belirlenerek, proses sonrası atık sıcak suları debisi ve karışım 
sıcaklığı hesaplanmaktadır. Bundan sonraki işlemde ise atık sıcak sulara ait ısıdan geri kazanımı 
olasılıkları irdelenmekte ve değerlendirilmektedir. Program buna bağlı olarak; B.E.I.S.’lerin her biri için 
uygulanabilirliklerini hesaplayıp, sonuçları, hem bir form sayfasında, hem de grafiksel çıktılar şeklinde 
vermektedir. Farklı B.E.I.S.’lerin arasından en uygun tesis türünü seçmek üzere programda (a) özgül 
elektrik üretim maliyeti, (b) yatırımın bugünkü net değeri (NPV) ve (c) yatırımın iç getiri oranı (IRR) 
hesaplanmaktadır. Evrensel sonuçlar elde etmek üzere bu parametrelerin bir kısmı boyutsuz sayılar 
şeklinde hesaplanıp, grafiklerde gösterilmiştir. Grafiklerin oluşturulmasında kimi parametrelerin sabit, 
kimilerinde de değişken atama yöntemine gidilmiş ve sonuçlar irdelenmiştir.  
 
Türkiye’de 1990-2001 yılları arasında, otoprodüktör mevzuatı kapsamında, 1941 MWe’lik B.E.I.S., 
kombine çevrimli enerji üretim santralı, rüzgar santralı ve hidrolik santral yatırımları gerçekleştirilmiştir. 
2001 itibariyle toplam 1474 MWe’lik yeni yatırım onayı alınmış, 9632 MWe’lik yeni yatırım başvuruları 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na yapılmıştır. B.E.I.S. yatırımları bu projelerin içerisinde 
çoğunluktadır. Kojenerasyon derneği, 2001). 
 
Kapasite açısından  bakıldığında B.E.I.S.’ler, yakın bir gelecekte, Türkiye’nin enerji ihtiyacının       
%20-30’unu üretecek duruma gelecektir. 
 
 
 
 
2. ENTEGRE TEKSTİL TESİSLERİNİN ENERJİ GEREKSİNMELERİ 
 
Entegre tekstil fabrikaları, pamuk elyafını ve sentetik elyafı işleyip, iplik üreten, dokuyan, ören, 
boyayan ve terbiye işlemine tabi tutan kısımlardan oluşur. Şekil 1’de genel bir entegre tekstil üretim 
prosesinin akım şeması verilmiştir.  
 
Entegre tekstil üretim prosesleri genelde üretim kapasitesine bağlı olarak 1-30 MW elektrik ve 3-50 
MW ısı tüketir. 
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Şekil 1. Genel bir entegre tekstil üretim prosesi [1]. 
 
 
2.1. Tekstil İşletmelerindeki Enerji Tüketiminin Bölümlere Göre dağılımı 
 
Tablo 1,2 ve şekil 3,4,5’de görüldüğü üzere, tekstil endüstrisinde kullanılan elektrik enerjisinin yoğun 
olarak tüketildiği bölümler, iplik ve dokuma kısımları olmakta, buna karşılık ısının yoğun olarak 
tüketildiği bölüm ise terbiye kısmı olmaktadır. Ekli çizelgede terbiye bölümlerinde, işlenen iplik türüne 
bağlı olarak, tüketilen ısı miktarları gösterilmiştir. 
 
 
2.2. Tekstil İşletmelerinde Enerji maliyetinin Ekonomik Önemi 
 
Enerji giderleri, tekstil ürünlerinin maliyetlerinde, kimyasal ve sabit giderlerden hemen sonra ve ön 
sıralarda yer alır. 
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Enerji maliyetlerinde; Birleşik Elektrik ve Isı Sistemlerinin (B.E.I.S.) sağlayacakları % 50’lik tasarruf; 
ürünlerin yaklaşık % 12.5 daha ucuza mal olmasını ve fabrikanın özellikle uluslararası pazarda 
avantajlı hale gelmesini sağlayacaktır. 
 
 
2.3. Entegre Tekstil Tesislerindeki Bölümler 
 
2.3.1. İplikhane Bölümü 
 
İplikhanelerdeki elektrik tüketimi; makine tipi ve teknolojisine bağlı olmakla birlikte, işlenen iplik 
numarasına bağlı olarak ta değişmektedir. Elektrik enerjisinin yoğun olarak tüketildiği bu bölümde, az 
miktarda da olsa, iplik direncinin arttırılmasına yönelik haşıllama prosesinde (65-120 °C) ve iplik 
bobinlerinin boyanması proseslerinde, ısı (buhar veya sıcak su) kullanılmaktadır. 
 
2.3.2. Dokuma Bölümü 
 
Dokuma bölümümde, iplikhanelerde üretilmiş olan pamuklu ve / veya sentetik ipliklerinin dokuma 
tezgahlarında dokunmasıyla kumaş elde edilir. Dokuma bölümlerinde makine tahriki için tüketilen 
elektriğin % 80-90’nını dokuma makineleri, geri kalan % 10-20’sini dokuma hazırlık makineleri ve haşıl 
makineleri tüketmektedir. 
 
2.3.3. Örme Bölümü 
 
Örgü makinelerinin elektrik enerji tüketimi ise düşük olup, 0.1 - 0.4 kWh/kg’dır. 
 
2.3.4. Terbiye Bölümü 
 
Entegre tekstil tesislerinde ısının en çok kullanıldığı kısımlar; terbiye bölümleridir. Terbiye 
bölümlerinde, iplik ve kumaş, su ve çeşitli kimyasal maddeler kullanılarak boyanır. Gerak İpliğin, 
gerekse kumaşın terbiye edilmesindeki işlemler, 15-150 °C sıcaklık aralıklarında gerçekleşir. Pamuk 
ipliğinin ve kumaşın boyanması  genelde en fazla 100 °C dolaylarında, sentetik kumaşların boyanması 
en fazla 150°C’de gerçekleştirilir. Mikro işlemci kumandalı makinelerde kumaşa, önceden belirlenen 
reçeteler (zaman/sıcaklık prosesleri) doğrultusunda; kimyasallar ve boya maddeleri; su ve ısı 
sayesinde yedirilir (difüze ettirilir). Daha sonra baskı kısmında, boyanmış ve işlenmiş kumaşın üzerine 
desenlerin basılması gerçekleşir. 
 
2.3.5. Kumaş Boyama 
 
Kumaş boyama prosesi; işlenen kumaşın kimyasal ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak, istenilen 
boya ve kimyasalların ısıl işlemle kumaşa işlenmesi sürecidir. Bu süreç 15 °C’deki permotit suyunun 
kumaş buya kazanına pompalanması sürecidir.Bu süreç kazandaki su sıcaklığının 50 °C’ye kadar 
ısıtılması ve ilk etapta tuz eklenerek; kazan içi sertliğin PH7 düzeyinde sabitlenmesi ile başlar. Daha 
sonra, boyanın türüne bağlı olarak, hazırlanan reçete doğrultusunda sıcaklık lineer olarak; 
 

R = ∆T / t            ( 1 ) 

∆T  : Sıcaklık artışı 
t : Zaman  
Formülüne göre ve mikroişlemci kontrollü olmak üzere arttırılır.(5) Sıcaklığın 80 °C’ye erişmesinden 
sonra, kazana boya akıtılır.boyama işlemi sabit sıcaklıkta,yaklaşık 30 dakika sürer. Bundan sonraki 
işlem ise alkalilendirmedir. Kostik soda içersindeki NaOH ile pamuk ipliğinin (kumaşın) yüzeyi daha 
düzgünleştirilir ve parlaklaştırılır. 
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Şekil 2. Reaktif boyama kontrollü ekleme tekniği; Pastel tonlar. [2] 

 
Şekil (2), çeşitli boyaların kumaşa uygulama zamanını ve sıcaklık parametrelerini göstermektedir. 
Grafikler, adım adım, kazanı doldurma, ısı verme, kazanı boşaltma ve yeniden ısıtma, boyama, 
alkalilendirme ve soğutma proseslerini göstermektedir. Kumaş boyama prosesinin atık su sıcaklığı 
yaklaşık 40 – 60°C’dir. Burada önemli bir ısı geri kazanım potansiyeli mevcuttur. 
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Şekil 3. Bir tekstil tesisinde yer alan bölümlere ait proses elektrik ihtiyacı örneği [1]. 
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Şekil 4. Bir tekstil tesisindeki bölümlerin proses klimaları için birim elektrik ihtiyacı örneği [1]. 
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Şekil 5. Bir tekstil tesisine ait üretim bölümlerine düşen birim proses ısı ihtiyacı örneği [1]. 

 
2.3.6. Kumaşı Soğuk Yıkama 

 
Desenli üretilecek kumaşa, boya baskı tekniği uygulanır. Baskı sırasında ortaya çıkan leke, beyaz 
zeminin kirlenmesi ve renk tonlarının kaymaları nedeniyle, kumaşlar yeniden yıkanır. Kirleri 
uzaklaştırmak için, hava püskürtme, haslık, kimyasal maddelerle yıkama ve son olarak ta durulama 
işlemi yapılır. Ekli Çizelge kumaş yıkama işlemlerinde; su, ısı ve elektrik tüketimlerini irdelemektedir. 
 
Soğuk yıkama prosesinin atık suyu sıcaklığı yaklaşık 40-65 °C olup; burada bir ısı geri kazanımı 
rasyonel değildir.  
 
 
 
 
3. ENTEGRE TEKSTİL TESİSLERİNDE ATIK SICAK SULARIN GERİ KAZANILMASI 
 
Bu bölümde, entegre tekstil prosesinde var olan atık enerjilerin, alışılagelmiş enerji tasarrufu 
yöntemleri anlatılmaktadır. Burada enerji tasarrufundan kasıt, atık ısıların geri kazanılmasıdır. Elektrik 
enerjisinde tasarruf konusu ise, bu çalışmada derinlemesine incelenmiştir. Ancak, devir kontrollü 
elektrik motorlarının kullanımı ve düşük düzeyde enerji tüketen özel aydınlatma armatürleriyle tasarruf 
yapılabileceğini belirtebiliriz. Son yıllarda tekstil makinelerinde ürünün sürtünme kayıplarının 
azaltılması sonucu, birim kg ürün başına elektrik tüketiminin azaldığı gözlemlenmektedir. Düşük 
verimli kömürlü (verimi % 65) ve fuel oil’lü (verimi %75) buhar kazanları yerine, verimleri % 95’lere 
varan doğalgazlı ve LPG’li buhar kazanlarının kullanılmasıyla önemli ölçüde enerji tasarrufu 
sağlanmaktadır. Doğalgaz ve LPG yakıtlarının kül, kurum ve kükürtdioksit oranları, konvansiyonel 
yakıtlara göre çok daha düşüktür. Bunların yanması sonucu oluşan egzoz gazları, ısı değiştiricilerde 
ne kadar soğutulursa; birim kg yakıttan o kadar fayda sağlanmaktadır. Tekstil üretiminde en önemli 
kazanç, atık sularda var olan ısı potansiyelidir. 
 
Tablo 1. Tekstil İşletmelerindeki Özgül Enerji Tüketiminin Bölümlere Göre Dağılımı [2]. 
 
Elektrik Tüketimi Isı Tüketimi 
 
                                KWh/kg  

Proses Kliması 
için (%) 

 
MJ/kg 

Proses Kliması için 
(%) 

İplik Bölümü 2,7 – 4,0 15 – 20 1,1 – 4,7 100 
Dokuma Bölümü 2,1 – 5,6 20 – 25 8,3 – 17 45 – 55 
Örme Bölümü 1,0 – 1,5 25 – 30 1,8 – 5,8 100 
Terbiye Bölümü 1,5 – 3,0 - 20 - 80 - 
Toplam 7,3 – 14,1 - 31,2 – 107,5 - 
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Tablo 2. Hesaplamalar İçin seçilebilen Örnek Bir Tekstil İşletmesine Ait  Özgül Enerji Tüketimleri [1]. 
 

Elektrik Tüketimi Isı Tüketimi 
 

KWh/kg... 
Proses kliması için 

kWh/kg 
 

MJ/kg 
Proses kliması için 

% 
İplik Bölümü 3,5 0,75 3,0 3,0 

Dokuma Bölümü 4,0 1,0 13,0 7,0 
Örme Bölümü 1,25 0,5 40,0 4,0 
Terbiye Bölümü 2,25 - 50,0 - 
Toplam 11,0 2,25 106,0 14,0 

 
Tablo 3. Tekstil Üretim Maliyetindeki Oranlar [2].  

 
Toplam Maliyet İçerisindeki Pay  Türkiye           . Avrupa   
 Asgari – Azami (%) Ortalama (%) Ortalama (%)  
Boyar Madde ve Kimyasallar   23 – 47   33   28 
Sabit Giderler    18 – 42   29   19.3 
Enerji     14.5 – 39  25   14 
Ücretler     3 – 9   6   31 
Su     2 – 3   2.5   5.3 
Çeşitli     3 – 6   4.5   2.4  

 
Tablo 4. Kumaş Yıkama İşlemlerinde; Su, Isı ve Elektrik Tüketimleri [2] 

 
    Konvac   Yıkama Tesisi  Toplam   
Su Tüketimi   6,5 lt/kg ürün  12 lt/kg ürün  18,5 lt/kg ürün  
Su Eklenmesi / Saatte  1,6 m3   3,0 m3   4,6 m3   
Buhar Tüketimi 80°C/Saatte 0,3 ton   0,6 ton   0,9 ton   
Elektrik Tüketimi  46 kWh   14 kWh   60 kWh   
 
Özellikle terbiye bölümlerinde çeşitli proses sıcaklıklarında gerçekleşen haşıl, boyama, yıkama ve 
kasar işlemlerinde, proses suyu; buharlı ısı değiştiriciler vasıtasıyla, belirli sıcaklıklara dek 
ısıtılmaktadır. İlk önce akla, proses kazanının atık su hattına bir ısı değiştirici ekleyerek, besleme 
suyunun bir yandan ısıtılması gelmektedir. Ancak bu uygulama pek karlı bir çözüm değildir. Çünkü, 
proses kazanlarının genelde tek bir su toplama hacmi vardır. Proses kazanının doldurulması, kazanın 
tamamen boşaltılıp, durulanmasından sonra gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bu durumda ısı geri 
kazanımının verimli olabilmesi için; ikinci bir su tankını makineye eklemek gerekmektedir. Bu da 
genelde paslanmaz çelikten imal edildiği için makinenin maliyetini arttırmakta, makine boyutlarını da 
büyüterek fabrika sahasının büyümesine neden olmaktadır. Pratik olmayan böyle bir uygulamanın 
yerine; tüm atık suların, arıtma öncesi, bir toplama havuzunda biriktirilmesine gidilmektedir. Toplama 
havuzundaki bu su sıcaklığı yaklaşık 50 °C’dir. Buradan arıtmaya, atık suyun pompalanması 
sırasında, devreye bir ısı değiştirici eklenmektedir. Isı değiştiricinin primerinden (birincil tarafından) atık 
su geçirilirken; sekonderinden (ikincil tarafından) ham su veya permotit su geçirilmekte ve bir ön ısıtma 
sağlanmaktadır. Taze suyun ön ısıtma sonrası sıcaklığı, şartlara bağlı olarak, 25 - 45 °C olmaktadır. 
Haşıllama prosesinde yer alan nişastanın lifli yapısı, ısı değiştiricileri tıkamaktadır. Bu nedenle 
haşıllama makinelerinin atık sularının, ayrı bir atık su hattı üzerinden; ya doğrudan arıtmaya ya da; bir 
haşıl ayrıştırma makinesi üzerinden, atık su toplama havuzuna akıtılmasında yarar vardır. Halihazırda 
kullanılan diğer bir geri kazanım yöntemi ise; buhar kazanlarının blöf hatlarına bağlanan 
kondanserlerdir. Ancak blöf işleminin zaman açısından süreksiz olması, bu tip uygulamaların yararını 
kısıtlamaktadır. 
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4. BİRLEŞİK ELEKTRİK VE ISI TEKNOLOJİLERİ 
 
Bu çalışmada program kapsamına alınan B.E.I.S. teknolojilerinde ana tahrik makineleri olarak gaz 
motoru, gaz türbini ve bu iki makine türünün buhar türbinleriyle kombinasyonu baz alınmıştır.  
 
Hangi tür B.E.I.S.’nin en uygun teknik ve / veya ekonomik çözümü oluşturacağını belirlerken, birden 
fazla parametreyi irdelemek gerekmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada öngörülen karar kriterlerine 
uygun olarak, yukarıda adı geçen tüm B.E.I.S. türlerinin (toplam 5 çeşit olmak üzere) teknik ve 
ekonomik fizibilitesini gerçekleştiren ve kısmen boyutsuz grafiksel sonuçlar elde eden, bir bilgisayar 
programı yazılmıştır.  
 
 
 
 
5. B.E.I.S.’LERİN ENTEGRE TEKSTİL PROSESİNE UYARLANMASINA AİT MODELLEME    
 
Burada entegre tekstil prosesinin enerji (elektrik ve ısı) ihtiyacını karşılayacak olan 9 farklı enerji 
kaynağının hangi şekilde tekstil fabrikasına uyarlanacağına ait modelleme yapılacaktır.  
 
Söz konusu enerji kaynakları şunlardır: 
 

1. Elektrik şebekesinden elektrik ve konvansiyonel buhar kazanından ısı teminli sistem,  
2. Gaz motoru B.E.I.S., 
3. Gaz türbini B.E.I.S., 
4. Rankine buhar türbini ve konvansiyonel buhar kazanı B.E.I.S., 
5. Kombine gaz türbini ve Rankine buhar türbini B.E.I.S. ve konvansiyonel buhar kazanı, 
6. Karşı basınçlı buhar türbini B.E.I.S., 
7. Ara buhar almalı buhar türbini B.E.I.S., 
8. Kombine gaz türbini ve karşı basınçlı buhar türbini B.E.I.S., 
9. Kombine gaz türbini ve ara buhar almalı buhar türbini B.E.I.S., 
 
Yukarıdaki seçeneklerde yer alan (1) numaralı seçenek; klasik enerji temini yöntemini, diğerleriyle 
(B.E.I.S.) karşılaştırabilmek için modellemede yer almıştır.  
 

 
Şekil 6. B.E.I.S.’lerin entegre tekstil proseslerine uyarlanmasına ait genel bir model [1]. 
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6. B.E.I. SİSTEMLERİNİN EKONOMİK DEĞERLENDİRME MODELİ    
 
B.E.I. Sistemlerinin ekonomik değerlendirilmesine ait modellemede, özgül enerji üretim maliyeti 
(ÖEÜM), atık ısı geri kazanımına ait özgül işletme maliyeti (KAIGKÖIM), özgül konvansiyonel ısı 
üretim maliyeti (ÖKIÜM), özgül toplam enerji üretim maliyeti (ÖTOPENÜM), sistemin işletilme süresi 
boyunca sağlanan enerji tasarrufunun ve yatırımın bugünkü net değeri (NPV) ve yatırımın iç getiri 
oranı (IRR) hesaplarının yapılarak; farklı B.E.I.S. arasından entegre tekstil fabrikası için uygun olan 
çözümün belirlenmesi amaçlanmıştır. Oluşturulan formüller için Pamukçu (1989) ve Aybers (1995) 
kaynak kitaplarından yararlanılmıştır [3] [4]. 
 
Farklı B.E.I.S. yatırımlarının karşılaştırılmasında ve değerlendirilmesinde ÖEÜM ($/kWhe) değeri 
düşük olan, KAIGKÖIM ($/kWher) değeri düşük olan, ÖTOPENÜM ($/kWh) değeri düşük olan tesis 
tercih edilirken; diğer taraftan NPV ($) değeri yüksek olan ve IRR (%) değeri yüksek olan tesis türü 
tercih edilmektedir [1]. 
 
 
6.1 Özgül Elektrik Üretim Maliyetinin Belirlenmesi 
 
Özgül elektrik üretim maliyetinin (ÖEÜM) hesabında; özgül kuruluş maliyeti (ÖKM), özgül yakıt maliyeti 
(ÖYM), özgül işletme maliyeti (ÖIM) gider olarak hesaplanmıştır [4]. Buna göre modele ait formül şu 
biçimi almaktadır.  
 

ÖEÜM = ÖKM + ÖYM + ÖIM         ( 2 ) 

 
Hesaplarda ÖKM; ÖYM, ÖIM; $/kWhe, yani elektrik birimi cinsinden hesaplanmaktadır.  
 
 
6.2 Özgül Kuruluş Maliyeti Hesabı 
 
Özgül kuruluş maliyetinin (ÖKM) hesabında, B.E.I. sisteminin anahtar teslim fiyatı, kuruluş maliyeti 
(KM) olarak adlandırılmış ve faiz oranı (FAOR) ile ödeme süresi (ÖS) baz alınarak, yıllık ana para ve 
faiz ödeme (YAFÖ) tutarı hesaplanmıştır. YAFÖ tutarı, yıllık elektrik üretimine (YEÜ) bölünerek özgül 
kuruluş maliyeti (ÖKM) $/kWhe cinsinden hesaplanmıştır. 
 

YAFÖ = KM { [FAOR x (1 + FAOR)ÖS ] / [(1 + FAOR)ÖS - 1]      ( 3 ) 

Denklemdeki büyüklük “yatırım ikame faktörü“ , “amortisman katsayısı“ olarak ta adlandırılmaktadır. 
Bu formül, Pamukçu (1989) ve Şahin (1995)’in kitaplarında yer alan, bugünkü yatırımın değerini veren 
yıllık üniform, seri kıymeti denkleminden türetilmiştir [3] [4]. 

ÖKM = YAFÖ / YEÜ          ( 4 ) 

 
 
6.3. Özgül Yakıt Maliyeti Hesabı 
 
Özgül yakıt maliyetinin (ÖYM) hesabında, B.E.I. sisteminin yıllık yakıt tüketimi (YYT) ile yakıt birim 
fiyatı (YF) çarpılarak, yıllık yakıt maliyeti (YYM) hesaplanmıştır. YYM tutarı yıllık elektrik üretimine 
(YEÜ) bölünerek, özgül yakıt maliyeti (ÖYM) hesaplanmıştır ve $/kWhe cinsinden değerlendirilmiştir. 

YYM = YYT x YF                 ( 5 ) 

ÖYM = YYM / YEÜ          ( 6 ) 
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6.4. Özgül İşletme Maliyeti Hesabı 
 
Özgül işletme maliyeti (ÖİM); birim bakım maliyeti (BBAKM), biirm personel maliyeti (BPM), birim 
yağlama yağı maliyeti (BYYM) ve birim diğer maliyetlerin (BDİM) toplamından oluşmaktadır ve $/kWhe 
cinsinden değerlendirilmiştir. 

ÖIM = BBAKM + BPM + BYYM + BDIM         ( 7 ) 

 
 
6.5. Kojenerasyonda Atık Isı Geri Kazanımına Ait Özgül İşletme Maliyeti (KAIGKÖIM) 
 
B.E.S.I.’lerin (kojenerasyon tesislerinin) atık ısılarının geri kazanılması sırasında oluşan özgül işletme 
maliyetleri; birim su şartlandırma maliyeti (BSŞM) ve birim su maliyeti (BSUM)’dir. Değerler $/kWhter 
birimi cinsinden hesaplanmıştır. 

KAIGKÖIM = BSŞM + BSUM         ( 8 ) 

 
 
6.6. Özgül Konvansiyonel  Isı Üretimi Maliyeti (ÖKIÜM) 
 
Özgül konvansiyonel ısı üretim maliyeti (ÖKIÜM) hesabı, $/kWhter cinsinden elde edilmektedir. 
Konvansiyonel ısı üretim maliyeti (ÖKIÜM, $/kWhter) hesabında konvansiyonel ısı üretiminde özgül 
personel maliyeti (KIÜÖPM), konvansiyonel ısı üretiminde özgül elektrik tüketimi maliyeti (KIÜÖEM), 
konvansiyonel ısı üretiminde özgül su şartlandırma maliyeti (KIÜÖSŞM), konvansiyonel ısı üretiminde 
özgül su maliyeti (KIÜÖSUM), konvansiyonel ısı üretiminde özgül kuruluş maliyeti (KIÜÖKM), 
konvansiyonel ısı üretiminde özgül yakıt maliyeti (KIÜÖYM). 

ÖKIÜM = KIÜÖPM + KIÜÖEM + KIÜÖSŞM + KIÜÖSUM + KIÜÖKM + KIÜÖYM    ( 9 ) 

 
 
6.7. Özgül Toplam Enerji Üretim Maliyeti (OTOPENÜM) 
 
Özgül toplam enerji üretim maliyeti (OTOPENÜM) hesabı, $/kWh, cinsinden elde edilmektedir. 
OTOPENÜM; ÖEÜM, KAIGKÖİM ve ÖKIÜM maliyetlerinin toplamına eşittir.  
 

OTOPENÜM = ÖEÜM + KAIGKÖIM + ÖKIÜM                  ( 10 ) 

 
 
6.8. Bugünkü Net Değer (Net Present Value; NPV) Hesabı 
 
B.E.I. sisteminin işletme süresi boyunca sağlanan enerji tasarrufunun bugünkü net değeri (NPV), 
beher işletim yılı için hesaplanan gelir ve giderin belirli bir faiz oranı ve ödeme süresi baz alınmış 
şimdiki değeridir [3] [4].  
 
 
 ÖS 
NPV= { Σ {[YSEM(t)+YKIÜM(t)+YSEBSAT(t)] –  
 t=1   
  [YEÜMYENİ(t)+YAIÜM(t)+YKPBIUM(t)]}x[1+FAOR]-t} – ÖZK             ( 11 ) 
 
YSEM  : Yıllık şebeke elektrik maliyeti ($/Yıl) 
YKIÜM  : Yıllık konvansiyonel ısı üretim maliyeti ($/Yıl) 
YSEBSAT : Üretim fazlası elektrik enerjisinin elektrik şebekesine satılması  

  sonucunda elde edilen getiri ($/Yıl) 
YEÜMYENİ : Yıllık elektrik üretim maliyeti ($/Yıl) 
YAIÜM  : Yıllık atık ısı üretim maliyeti ($/Yıl) 
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YKPBIÜM : Isı açığının kapatılması durumunda oluşan yıllık konvansiyonel proses  
  buharı üretim maliyeti ($/Yıl) 

FAOR  : Faiz Oranı (%) 
ÖS   : Borç ödeme süresi (Yıl) 
ÖZK  : Yatırımdaki nakit öz kaynak miktarı ($) 
 
NPV hesaplamalarında, yatırımcı, yatırım dönemi süresince geçerli kalabilecek bir FAOR’u (fazi 
oranını) kendisi belirler. Bu oran genelde %8 - %13 aralığındadır. Bu çalışmada NPV hesabı için 
FAOR = %10 alınmıştır. 
 
 
6.9. İç Getiri Oranı (Internal Rate of Return; IRR) Hesabı 
 
B.E.I. Sisteminin işletilme süresi boyunca sağlanan enerji tasarrufunun bugünkü net değerini “sıfır” 
yapan faiz oranına iç getiri oranı (IRR) denir [3] [4]. 
 
 ÖS 
NPV= 0 = { Σ {[YSEM(t)+YKIÜM(t)+YSEBSAT(t)] –  
  t=1   
   [YEÜMYENİ(t)+YAIÜM(t)+YKPBIUM(t)]}x [1+r]-t} – ÖZK             ( 12 ) 
 
 r : NPV’ yi sıfır yapan faiz oranıdır (%) 
 
 
 
 
7. ENTEGRE TEKSTİL FABRİKASINA AİT ENERJİ TÜKETİMLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE 
TASARLANAN 10 ADET FARKLI B.E.I. SİSTEM SEÇENEKLERİ İÇİN YAPILAN SAYISAL 
UYGULAMALARIN SONUÇLARI 
 
Bu kısımda entegre tekstil fabrikasına ait enerji tüketimini karşılamak üzere tasarlanan 10 adet farklı 
B.E.I.S. seçenekleri için yapılan sayısal uygulamaların sonuç bilgileri Sankey Diagramlarında 
gösterilmiştir. 
 
 
7.1. Sayısal Uygulamlara Ait Sankey Diyagramları 
 

 
 

Şekil 7. Otto gaz motorunu içeren bileşik elektrik ve ısı sistemine ait Sankey Diyagramı [1]. 
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Şekil 8. Brayton gaz türbinini içeren bileşik elektrik ve ısı sistemine ait Sankey Diyagramı [1]. 

 
 
 
 
8. TEKSTİL FABRİKASI İÇİN YAPILAN SAYISAL PROGRAM SONUÇLARININ YORUMLANMASI 
 
Burada elektriksel gücü 5679 kWel. , ısı üretim 11983 kWth. olan entegre tekstil fabrikası için en 
uygun B.E.I.S.’in belirlenmesine çalışılacaktır. 
 

 
Şekil 9. Rankine buhar türbini çevrimiyle elektrik üretimi ve ayrı konvansiyonel buhar kazanıyla ısı 

üretimine ait Sankey Diyagramı [1]. 
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Şekil 10. Karşı basınçlı buhar türbini içeren bileşik elektrik ve ısı sistemine ait Sankey Diyagramı [1]. 

 

 
Şekil 11. Ara buhar almanlı buhar türbini içeren bileşik elektrik ve ısı sistemine ait Sankey 

Diyagramı[1] 
 

 
Şekil 12. Kombine gaz türbini ve karşı basınçlı buhar türbini içeren bileşik elektrik ve ısı sistemine ait 

Sankey Diyagramı [1]. 
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Şekil 13. Kombine gaz türbini ve ara buhar almalı buhar türbini içeren bileşik elektrik ve ısı sistemine 

ait Sankey Diyagramı [1]. 
 
 
8.1. Tekstil Fabrikası İçin Elektrik ve Konvansiyonel Buhar Kazanından Buhar Temini 
Koşullarındaki Teknik ve Ekonomik Uygunluk. 
 
Elektrik şebekesinden elektrik ve konvansiyonel buhar kazanından buhar temini yöntemi; içerisinde 
herhangi bir enerji tasarrufunu barındırmadığından, yani tamamen yatırım ve işletme giderlerine 
dayandığından, bu yöntemle sistem seçicisi (yatırımcı, mühendis vb.) enerji maliyetleri açısından ve 
NPV hesap yöntemine göre; -1.516.211 US$’lık bir giderle karşı karşıyadır. NPV değeri negatif çıkınca 
doğal olarak IRR hesaplanamamakta ve IRR değeri için zararı gösteren -%1 sonucu çıkmaktadır. 
Yatırımcı, elbette bu yatırım zararını, tekstil ürünleri üzerinden maliyete dahil edip kara 
dönüştürecektir. Ancak, yenilenmiş ve doğru seçilmiş B.E.I.S. teknolojileri sayesinde, yatırımcı, bir 
yandan enerji tüketirken, diğer yandan konvansiyonel sisteme göre, ekonomik açından kara, teknik 
açıdan ise kaliteye (enerji sürekliliği, gerilim sabitliği, frekans sabitliğine) erişme imkanına sahip 
olacaktır. 
 
 
8.2. Tekstil Fabrikası İçin Gaz Motoru (1) B.E.I. Sisteminden Enerji Temini Koşullarındaki Teknik 
ve Ekonomik Uygunluk. 
 
Gaz motoru (1) B.E.I.S.’de net elektrik üretim gücü 6911 kWe hesaplanmıştır. Bu güç, tekstil 
fabrikasının elektrik ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Gaz motoru ünitesinden elde edilen yararlı ısı, 
sadece 7237 kWter dir. Dolayısıyla bu B.E.I.S. türünde üretilen ısı miktarı, örnek fabrikanın ısı 
ihtiyacının tümünü karşılayacak durumda değildir. Bunun sonucunda; tekstil fabrikasının ısı ihtiyacının 
tümünü karşılayabilmek için “ek yanma” gerekmektedir. Bu gibi durumlarda gaz motorlarının egzoz 
çıkış kanallarına “kanal yakıcı brülör” konulmakta ve ek doğal gaz yakılması yöntemiyle, tekstil 
fabrikasının proses ısı ihtiyacı (11.983 kWter) karşılanabilmektedir. Ancak, ek yanma, ek doğal gaz 
tüketimi gerektirdiğinden, sistemin net elektrik verimi %30,4 ve net yararlı ısı üretimi %53 olmaktadır. 
Dolayısıyla toplam yararlı enerji üretim verimi; birincil enerjinin %83,4’ü düzeyinde gerçekleşmektedir.  
 
E, tanıma sayıları irdelendiğinde; tekstil prosesi için E proses = 0,47 iken, B.E.I.S. için E = 0,58 
olduğundan; 1232kW elektrik üretim fazlası dikkat çekmekte, elektrik şebekesine elektrik enerjisi satışı 
zorunlu olmaktadır. 
 
Söz konusu gaz motoru (1) B.E.I.S. çözümünün ekonomik fizibilitesine baktığımızda ise; NPV 
(bugünkü net değer) hesap yöntemine göre; +2.640.655US$’lık bir getiri sağlanmaktadır. IRR hesap 
yöntemine göre ise, IRR = %41,7’lik bir iç getiri oranı karşımıza çıkmaktadır. Elde edilen sonuçlara 



  ____________________________________  15 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

göre, ekonomik ve teknik açından gaz motoru (1) B.E.I.S. seçeneğinin uygun çözümlerden biri 
olduğunu söyleyebiliriz.  
 
 
8.3. Tekstil Fabrikası İçin Gaz Türbini (1) B.E.I. Sisteminden Enerji Temini Koşullarındaki Teknik 
ve Ekonomik Uygunluk. 
 
Gaz türbini (1) B.E.I.S.’de net elektrik üretim gücü 5864 kWe hesaplanmıştır. Bu güç, tekstil 
fabrikasının elektrik ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Gaz türbini ünitesinden elde edilen yararlı ısı, 
sadece 8632 kWter dir. Dolayısıyla bu B.E.I.S. türünde üretilen ısı miktarı, örnek fabrikanın ısı 
ihtiyacının tümünü karşılayacak durumda değildir. Bunun sonucunda; tekstil fabrikasının ısı ihtiyacının 
tümünü karşılayabilmek için “ek yanma” gerekmektedir. Bu gibi durumlarda gaz türbini egzoz çıkış 
kanallarına “kanal yakıcı brülör” konulmakta ve ek doğal gaz yakılması yöntemiyle, tekstil fabrikasının 
proses ısı ihtiyacı (11.983 kWter) karşılanabilmektedir. Ancak, ek yanma, ek doğal gaz tüketimi 
gerektirdiğinden, sistemin net elektrik verimi %24,6 ve net yararlı ısı üretimi %50,3 olmaktadır. 
Dolayısıyla toplam yararlı enerji üretim verimi; birincil enerjinin %74,9 düzeyinde gerçekleşmektedir.  
 
E, tanıma sayıları irdelendiğinde; tekstil prosesi için E proses = 0,47 iken, B.E.I.S. için E = 0,49 
olduğundan; 184kW’lık küçük bir miktarda elektrik üretim fazlası dikkat çekmekte ve dolayısıyla 
elektrik şebekesine elektrik enerjisi satışı zorunlu olmaktadır. 
 
Söz konusu gaz türbini (1) B.E.I.S. çözümünün ekonomik fizibilitesine baktığımızda ise; NPV (bugünkü 
net değer) hesap yöntemine göre; +2.081.651US$’lık bir getiri sağlanmaktadır. IRR hesap yöntemine 
göre ise, IRR = %39,6’lık bir iç getiri oranı karşımıza çıkmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, 
ekonomik ve teknik açından gaz türbini (1) B.E.I.S. seçeneğinin uygun çözümlerden biri olduğunu 
söyleyebiliriz.  
 
 
8.4. Tekstil Fabrikası İçin Gaz Motoru (2) B.E.I. Sisteminden Enerji Temini Koşullarındaki Teknik 
ve Ekonomik Uygunluk. 
 
Gaz motoru (2) B.E.I.S. üzerinden tekstil prosesinin ısı tüketiminin (PQ = 11.983 kWter), QKOJEN 
üzerinden, ek yanma olmadan karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Buna göre, net elektrik üretim gücü 
15.550 kWe hesaplanmıştır. Bu güç, tekstil fabrikasının elektrik ihtiyacını (PE= 5679kWe) karşılamak 
için yeterlidir. Hatta bunun çok üzerindedir.  
 
Bu koşullarda sistemin net elektrik üretim verimi %38,9 ve net yararlı ısı üretimi %30 olmaktadır. 
Dolayısıyla toplam yararlı enerji üretim verimi; birincil enerjinin %68,9’u düzeyinde gerçekleşmektedir.  
 
E, tanıma sayıları irdelendiğinde; tekstil prosesi için E proses = 0,47 iken, B.E.I.S. için E = 1,3 
olduğundan; 9871kW elektrik üretim fazlası dikkat çekmekte, elektrik şebekesine elektrik enerjisi satışı 
zorunlu olmaktadır. 
 
Bu oranda ihraç edilen elektrik enerjisinin şebekeye satışı, Mart 2001’de yürürlüğe giren 4628 sayılı 
elektrik piyasası kanunu gereği; ancak otoprodüktör grup dahilinde satılabilmektedir. Çünkü yeni 
kanun, elektrik şebekesine, üretim fazlası elektrik enerjisi satışını, yıllık enerji üretiminin en fazla %20 
siyle sınırlandırmaktadır. Bu husus sistem seçicisi açısından elektrik üretim fazlası enerjinin satış 
garantisiyle ilgili olarak önemli bir risk oluşturmaktadır.  
 
Söz konusu gaz motoru (2) B.E.I.S. çözümünün ekonomik fizibilitesine baktığımızda ise; NPV 
(bugünkü net değer) hesap yöntemine göre; +8.852.690US$’lık bir getiri sağlanmaktadır. IRR hesap 
yöntemine göre ise, IRR = %61,7’lik bir iç getiri oranı karşımıza çıkmaktadır. Elde edilen sonuçlara 
göre, ekonomik ve teknik açından gaz motoru (2) B.E.I.S. seçeneğinin uygun çözümlerden biri 
olduğunu söyleyebiliriz.  
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8.5. Tekstil Fabrikası İçin Gaz Türbini (2) B.E.I. Sisteminden Enerji Temini Koşullarındaki Teknik 
ve Ekonomik Uygunluk. 
 
Gaz türbini (2) B.E.I.S. üzerinden tekstil prosesinin ısı tüketiminin (PQ = 11.983 kWter), QKOJEN 
üzerinden, ek yanma olmadan karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Buna göre, net elektrik üretim gücü 
7.129 kWe hesaplanmıştır. Bu güç, tekstil fabrikasının elektrik ihtiyacını (PE= 5679kWe) karşılamak 
için yeterlidir. Hatta bunun çok üzerindedir.  
 
Bu koşullarda sistemin net elektrik üretim verimi %26,8 ve net yararlı ısı üretimi %45,1 olmaktadır. 
Dolayısıyla toplam yararlı enerji üretim verimi; birincil enerjinin %71,9’u düzeyinde gerçekleşmektedir.  
 
E, tanıma sayıları irdelendiğinde; tekstil prosesi için E proses = 0,47 iken, B.E.I.S. için E = 0,59 
olduğundan; 1450kW elektrik üretim fazlası dikkat çekmekte ve elektrik şebekesine elektrik enerjisi 
satışı zorunlu olmaktadır. 
 
Bu oranda ihraç edilen elektrik enerjisinin şebekeye satışı, Mart 2001’de yürürlüğe giren 4628 sayılı 
elektrik piyasası kanunu gereği; ancak otoprodüktör grup dahilinde satılabilmektedir. Çünkü yeni 
kanun, elektrik şebekesine, üretim fazlası elektrik enerjisi satışını, yıllık enerji üretiminin en fazla %20 
ile sınırlandırmaktadır.1450 kWe’lik üretim fazlası elektrik gücü, üretimin yaklaşık %20’sine karşılık 
geldiğinden, buna ait yıllık ortalamanın, yıllık üretimin yine %20 sine eşit olacağı varsayımında 
bulunarak; sistem seçici için elektrik enerjisi üretim fazlasının satış garantisiyle ilgili olarak önemli bir 
riskin olmadığını söyleyebiliriz. 
 
Söz konusu gaz türbini (2) B.E.I.S. çözümünün ekonomik fizibilitesine baktığımızda ise; NPV (bugünkü 
net değer) hesap yöntemine göre; +5.504.040US$’lık bir getiri sağlanmaktadır. IRR hesap yöntemine 
göre ise, IRR = %75,4’lük bir iç getiri oranı karşımıza çıkmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, 
ekonomik ve teknik açından gaz türbini (2) B.E.I.S. seçeneğinin uygun çözümlerden biri olduğunu 
söyleyebiliriz.  
 
 
8.6. Tekstil Fabrikası İçin Rankine Buhar Türbini ve Konvansiyonel Isı Kazanından Isı Temini 
Yöntemine Göre Çalışan B.E.I. Sisteminden Enerji Temini Koşullarındaki Teknik ve Ekonomik 
Uygunluk. 
 
Rankine buhar türbini ve konvansiyonel ısı kazanı B.E.I.S.’de net elektrik üretim gücü 5680 kWe 
hesaplanmıştır. Bu güç, tekstil fabrikasının elektrik ihtiyacını karşılamak için yeterlidir.  
 
Kendi içerisinde kapalı bir çevrim özelliğini taşıyan Rankine BT çevriminde, buhar türbinindeki güç 
üretiminden sonra buhar; kondenserde (hava soğutmalı kule veya su soğutmalı kule üzerinden) 
yoğuşturulmaktadır. Yani reel anlamda ana tahrik makinesinin atık ısı geri kazanımının kullanımı söz 
konusu değildir. Bu özellik sebebiyle Rankine BT; B.E.I. üretimi felsefesine de tam uymamaktadır. 
Fabrikanın ısı gereksinimi, konvansiyonel ısı (buhar) kazanı üzerinden ayrıca üretilmektedir. Yani ek 
bir ısı üretim maliyeti oluşmaktadır.  
 
Sistemin net elektrik verimi %14,8 ve net yararlı ısı üretimi %25,5 olmaktadır. Dolayısıyla toplam 
yararlı enerji üretim verimi; birincil enerjinin %31,8 düzeyinde gerçekleşmektedir.  
 
E, tanıma sayıları irdelendiğinde; tekstil prosesi için E proses = 0,47 iken, B.E.I.S. için E = 0,47 
olduğundan bunların örtüştüğü dikkat çekmektedir. Bu durumda herhangi bir elektrik üretim fazlası 
oluşmamakta, dolayısıyla elektrik şebekesine herhangi bir enerjisi satışı zorunlu olmamaktadır. 
 
Söz konusu Rankine Buhar Türbini B.E.I.S. çözümünün ekonomik fizibilitesine baktığımızda ise; NPV 
(bugünkü net değer) hesap yöntemine göre; -17.017.082US$’lık bir gider (yani zarar) oluşmaktadır. 
NPV değeri negatif olunca, doğal olarak IRR hesaplanamadığından, IRR için zarar gösteren -%1 
sonucu çıkmaktadır. Bu koşullar altında Rankine BT ve konvansiyonel ısı kazanımı B.E.I.S.’in, örnek 
tekstil fabrikası için uygun çözüm olamayacağı sonucuna varılmaktadır. Rankine BT ve konvansiyonel 
ısı kazanımı B.E.I.S.’ler genelde 500MWe’nin üzerinde ve daha ucuz bir yakıt türü olan kömürle 
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ekonomik olmakta, veya çöp yakma, biomas yakma (zeytin çekirdeği, ay çiçeği çekirdeği) gibi katı atık 
yok etme tesislerinde üretilen buharla, 50 – 300MWe’lik elektrik üretim kapasitelerinde uygun 
ekonomik çözüm olarak karşımıza çıkabilmektedir.  
 
 
8.7. Tekstil Fabrikası İçin Kombine Gaz Türbini ve Rankine Buhar Türbini ve Konvansiyonel Isı 
Kazanından Isı Temini Yöntemine Göre Çalışan B.E.I. Sisteminden Enerji Temini Koşullarındaki 
Teknik ve Ekonomik Uygunluk. 
 
Kombine gaz türbini ve Rankine BT ve konvansiyonel ısı kazanı B.E.I.S.’de net elektrik üretim gücü 
6182 kWe hesaplanmıştır. Bu güç, tekstil fabrikasının elektrik ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. 
Kendi içerisinde kapalı bir çevrim özelliğini taşıyan kombine gaz türbini ve Rankine BT çevriminde, 
buhar türbinindeki güç üretiminden sonra buhar; kondenserde (hava soğutmalı kule veya su soğutmalı 
kule üzerinden) yoğuşturulmaktadır. Yani reel anlamda ana tahrik makinesinin atık ısı geri 
kazanımının kullanımı söz konusu değildir. Bu özellik sebebiyle Rankine BT; B.E.I. üretimi felsefesine 
de tam uymamaktadır. Fabrikanın ısı gereksinimi, konvansiyonel ısı (buhar) kazanı üzerinden ayrıca 
üretilmektedir. Yani ek bir ısı üretim maliyeti oluşmaktadır.  
 
Sistemin net elektrik verimi %21,9 ve net yararlı ısı üretimi %42,4 olmaktadır. Dolayısıyla toplam 
yararlı enerji üretim verimi; birincil enerjinin %64,6 düzeyinde gerçekleşmektedir.  
 
E, tanıma sayıları irdelendiğinde; tekstil prosesi için E proses = 0,47 iken, B.E.I.S. için E = 0,52 
olduğundan 503 kW’lik elektrik üretim fazlası dikkat çekmektedir ve dolayısıyla elektrik şebekesine 
enerji satışı zorunlu olmaktadır. 
 
Söz konusu Kombine gaz türbini ve Rankine buhar türbini B.E.I.S. çözümünün ekonomik fizibilitesine 
baktığımızda ise; NPV (bugünkü net değer) hesap yöntemine göre; -11.642.595US$’lık bir gider (yani 
zarar) oluşmaktadır. NPV değeri negatif olunca, doğal olarak IRR hesaplanamadığından, IRR için 
zarar gösteren -%1 sonucu çıkmaktadır. Bu koşullar altında Kombine gaz türbini ve Rankine BT ve 
konvansiyonel ısı kazanımı B.E.I.S.’in, örnek tekstil fabrikası için uygun çözüm olamayacağı sonucuna 
varılmaktadır. 
 
 
8.8. Tekstil Fabrikası İçin Karşı Basınçlı Buhar Türbini B.E.I. Sisteminden Enerji Temini 
Koşullarındaki Teknik ve Ekonomik Uygunluk. 
 
Karşı basınçlı buhar türbini B.E.I.S.’de net elektrik üretim gücü sadece 412kWe olurken, ısı üretim 
gücü 11.983 kWter olmaktadır. Bu sistemde buhar, bir kazanda önce 2,5MPa ve 300ºC şartlarına 
kızdırılmakta, sonra buhar türbinine gönderilmektedir. Türbine giren buhar miktarı, ısı prosesinin buhar 
miktarıyla ve prosese ait karşı buhar basıncıyla (1,1 MPa) sınırlı olmasından ötürü, elektrik üretim 
gücü de buna bağlı olarak kısıtlı olmaktadır. Bu güç, tekstil fabrikasının elektrik ihtiyacını karşılamak 
için yeterli değildir. Elektrik şebekesinden ilave enerji çekilmesi gerekmektedir. Aynı husus E tanıma 
sayılarına bakılarak ta anlaşılabilmektedir. Buna göre tekstil prosesi için E proses = 0,47 iken, B.E.I.S. 
için E = 0,02 olduğundan; elektrik şebekesinden 5267 kW elektrik gücü çekilmesi zorunlu olmaktadır. 
Bu teknik bağımlılığa rağmen, karşı basınçlı buhar türbininin, kimi uygulamalarda olumlu olarak 
yorumlanabilecek özelliği; toplam yatırım tutarının çok fazla olmaması (893.495US$) ve çevrimdeki 
toplam net yararlı enerji üretim verimi %95,2 gibi yüksek bir değerde olmasıdır. Karşı basınçlı buhar 
türbini B.E.I.S.’in elektrik üretim verimi sadece %3,2 dir. Ancak buna karşılık yararlı ısı üretimi verimi 
%92 dir. Bu çözümünün ekonomik fizibilitesine baktığımızda; NPV (bugünkü net değer) hesap 
yöntemine göre; +522.106US$’lık bir getiri sağlanmaktadır. IRR hesap yöntemine göre ise, IRR = 
%47,0’lık bir iç getiri oranı karşımıza çıkmaktadır. Teknik açıdan bu seçenek tekstil fabrikasının 
elektrik ihtiyacını karşılamasa da, ısı ihtiyacını karşılamakta, düşük toplam kuruluş maliyeti ve yüksek 
toplam verimi sayesinde, uygun çözümlerden biri sınıfına girmektedir. Ancak elektrik kesintilerinin 
yüksek, elektrik kalitesinin düşük olduğu günümüz Türkiye’sinin enerji ortamında; karşı basınçlı buhar 
türbini B.E.I.S. ekonomik uygunluğu olan ve ancak kısıtlı bir teknik çözüm getiren bir seçenek olarak 
karşımızda durmaktadır. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde, verimlilik ve süreklilik ilkelerine dayalı enerji 
politikalarının, gelişmesi neticesinde, elektrik fiyatlarının Avrupa’daki seviyeye düşmesiyle, karşı 
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basınçlı B.E.I.S. seçeneği, sistem seçicisi açısından, bu örnek tekstil fabrikası için, aslında en uygun 
B.E.I.S. yöntemi olma özelliğine sahiptir.  
 
 
8.9. Tekstil Fabrikası İçin Ara Buhar Almalı Buhar Türbini B.E.I. Sisteminden Enerji Temini 
Koşullarındaki Teknik ve Ekonomik Uygunluk 
 
Ara Buhar Almalı Buhar Türbini B.E.I.S.’ de net elektrik üretim gücü 5.699 kWe hesaplanmıştır. Bu 
güç, tekstil fabrikasının elektrik ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Sistemde buhar; 2,5 MPa basınç ve 
300°C sıcaklık koşullarında üretildikten sonra, yüksek basınç türbinine 14,99 kg/s’ lik bir debide 
girmektedir. Ara buhar kademesinde prosesin ihtiyacı olan 4,59 kg/s buhar, 1,1 MPa’ lık proses buhar 
basıncı şartlarında çekilmekte ve geri kalan buhar (10,4 kg/s); buhar türbininin düşük basınç 
kademesine girmektedir. Yüksek basınç kademesinde sağlanabilen elektrik üretim gücü, yetersiz 
kaldığından buhar, düşük buhar basınçlı kademeye girmekte ve hedeflenen elektrik üretimi bu şekilde 
sağlanmaktadır. Ara buhar almalı buhar türbinli B.E.I.S.’ nin net elektrik üretim verimi % 13,1 yararlı ısı 
üretim verimi % 27,5 ve dolayısıyla toplam yararlı enerji üretimi verimi birincil enerjinin %40,6’ sı 
düzeyinde gerçekleşmektedir. E, tanıma sayıları irdelendiğinde; tekstil prosesi için EProses = 0,47 iken, 
B.E.I.S. için E = 0,48 olduğundan, 20kW’lik (Çizelge 6.13) çok küçük bir miktarda elektrik üretim 
fazlasının elektrik şebekesine satışı zorunlu olmaktadır. Bu sistemin ekonomik fizibilitesine 
baktığımızda, NPV hesap yöntemine göre; - 10.285.506.-US$’lik bir gider (zarar) oluşmaktadır.  NPV 
değeri negatif olunca, doğal olarak IRR hesaplanamadığından, IRR değeri için zararı gösteren -%1 
sonucu çıkmaktadır. Bu koşullar altında ara buhar almalı buhar türbini B.E.I.S.’nin örnek tekstil 
fabrikası için uygun çözüm olamayacağı sonucuna varılmaktadır.  
 
 
8.10. Tekstil Fabrikası İçin Kombine Gaz Türbini ve Karşı Basınçlı Buhar Türbini B.E.I. 
Sisteminden Enerji Temini Koşullarındaki Teknik ve Ekonomik Uygunluk 
 
Kombine Gaz Türbini ve Karşı Basınçlı Buhar Türbini B.E.I.S.’ de net elektrik üretim gücü 7.569 kWe’ 
dir. Bu kapasite, ihtiyacın (PE = 5.679 kWe) çok üzerinde olduğundan, elektrik enerjisi fazlasının (1890 
kWe) elektrik şebekesine satışı gerekmektedir. (Çizelge 6.13). Sistemde, gaz türbininin atık ısı kazanı 
üzerinden 2,5 MPa 300°C şartlarında buhar elde edilmekte ve bir karşı basınçlı buhar türbinine 
gönderilmektedir. Karşı basınçlı buhar türbininde genleşen buhar, prosese 1,1 MPa basınç şartlarında 
verilmekte, proseste yoğuşarak, kapalı buhar çevrimi tamamlanmaktadır. Burada yoğuşma, tekstil 
fabrikasının prosesinde gerçekleşmektedir. Gaz türbininin elektrik veriminin üzerine, karşı basınçlı 
buhar türbininin elektrik verimi eklenince; kombine elektrik verimi net % 29,4 kombine ısı verimi net % 
46,5 dolayısıyla toplam yararlı enerji üretimi verimi birincil enerjinin %75,9’ u düzeyinde 
gerçekleşmektedir. E, tanıma sayıları irdelendiğinde; tekstil prosesi için EProses = 0,47 iken, B.E.I.S. için 
E = 0,63 dir. Bu çözümün ekonomik fizibilitesine baktığımızda, NPV hesap yöntemine göre; 
+3.508.067.-US$’lik bir getiri sağlanmaktadır. IRR hesap yöntemine göre ise karşımıza; IRR = % 37,9’ 
luk bir iç getiri oranı çıkmaktadır. Bu sonuçlar bize kombine gaz türbini ve karşı basınçlı buhar türbini 
B.E.I.S.’nin teknik ve ekonomik anlamda uygun seçeneklerden biri olduğunu göstermektedir.  
 
Enerji üretimi açısından örnek fabrikanın ihtiyaçlarını karşılayabilen bu seçenek, kombine yatırım 
maliyetinin gaz motoru ve gaz türbinine göre daha yüksek olmasından dolayı, bu kapasitelerde (< 20 
MWe), gaz motoru veya gaz türbini B.E.I.S. seçenekleri ön plana çıkmaktadır. 
 
 
8.11. Tekstil Fabrikası İçin Kombine Gaz Türbini ve Ara Buhar Almalı Buhar Türbini B.E.I. 
Sisteminden Enerji Temini Koşullarındaki Teknik ve Ekonomik Uygunluk 
 
Kombine gaz türbini ve ara buhar almalı buhar türbini B.E.I.S.’ de net elektrik üretim gücü 7.706 kWe’ 
dir. Bu kapasite, ihtiyacın (PE = 5.679 kWe) üzerinde olduğundan, elektrik enerjisi fazlasının (2027 
kWe) elektrik şebekesine enerji satışı gerekmektedir. Sistemde, gaz türbini atık ısı kazanı üzerinden 
2,5 MPa ve 300°C şartlarında buhar elde edilmekte, bir ara buhar almalı buhar türbininin önce, yüksek 
basınçlı kısmına, sonra ise, düşük basınçlı buhar türbini kısmına gönderilmektedir. Ara buhar 
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kademesinden, ısı prosesi için gerekli olan termodinamik özelliklere sahip buhar (11983kWter) 
çekilmektedir. Ara buhar kısmından çekilen buharın yoğuşturulması, tekstil fabrikasının prosesinde 
gerçekleşirken, düşük basınçlı buhar türbini kısmına giren buharın yoğuşturulması, kondenserde 
yapılmaktadır. Gaz türbini elektrik verimine, ara buhar almalı buhar türbininin elektrik verimi eklenince; 
kombine elektrik verimi net % 29,9 ve kombine ısı verimi net %46,9 dolayısıyla toplam yararlı enerji 
üretimi verimi birincil enerjinin %76,4’ ü düzeyinde gerçekleşmektedir. E, tanıma sayıları 
irdelendiğinde; tekstil prosesi için EProses = 0,47 iken, B.E.I.S. için E = 0,64 dir. Bu çözümün ekonomik 
fizibilitesine baktığımızda, NPV hesap yöntemine göre; + 3.550.729.-US$’lik bir getiri sağlanmaktadır. 
IRR hesap yöntemine göre ise karşımıza; IRR = % 37,7’ lik bir iç getiri oranı çıkmaktadır. Bu sonuçlar 
bize kombine gaz türbini ve ara buhar almalı buhar türbini B.E.I.S.’nin teknik ve ekonomik anlamda 
uygun seçeneklerden biri olduğunu göstermektedir.  
 
Enerji üretimi açısından örnek fabrikanın ihtiyaçlarını karşılayabilen bu seçenek, kombine yatırım 
maliyetinin gaz motoru ve gaz türbinine göre daha yüksek olmasından dolayı, bu kapasitelerde (< 20 
MWe), gaz motoru veya gaz türbini B.E.I.S. seçenekleri, burada da ön plana çıkmaktadır. 
 
 
8.12. Sayısal Uygulamalara Ait Sonuçların Yorumlanması 
 
Sayısal uygulamalarda üretim özellikleri verilmiş örnek bir tekstil fabrikasının elektrik ve ısı ihtiyaçları 
belirlenerek, buna uygun B.E.I.S. seçenekleri hesaplanmıştır. Bu nedenle, burada yazacağım yorum 
bu özelliklerdeki fabrikalar için geçerlidir. Daha farklı elektrik ve ısı gücü ihtiyaçları olan fabrika 
uygulamaları için, programın yeni şartlarla yeniden çalıştırılması ve sonuçların yeniden irdelenmesi 
gerekecektir.  
 
Sayısal uygulamaya ait sonuçları yorumladığımızda, genel olarak gaz motoru (1), gaz türbini (1), gaz 
motoru (2), gaz türbini (2), karşı basınçlı buhar türbini, kombine gaz türbini ve ara buhar almalı buhar 
türbini, kombine gaz türbini ve karşı basınçlı buhar türbini, türündeki B.E.I. Sistemlerinin, gerek teknik 
açıdan (fabrikanın enerji ihtiyacını karşılaması bakımından), gerekse ekonomik açıdan uygun 
çözümler olduğunu söyleyebiliriz. Genel bir ekonomik kural olarak; fizibilitelerde iç getiri oranının, 
borçlanma maliyetinin iki katı olduğu durumlarda, yatırımın yapılması uygun olmaktadır. Yukarıda 
saydığımız yedi adet farklı B.E.I.S. seçeneği, borçlanma maliyeti olarak kabul edilen %10’ luk faizin iki 
katının üzerinde IRR değerlerine sahip olduğundan; bunların tümünün uygun çözümler olduğu 
sonucuna varılmıştır. Buna karşılık diğer üç B.E.I.S. seçeneği olan (a) Rankine buhar türbini ve 
konvansiyonel buhar kazanı B.E.I.S. , (b) kombine gaz türbini ve Rankine buhar türbini + 
konvansiyonel buhar kazanı, (c) ara buhar almalı buhar türbini, B.E.I.S. seçeneklerinin; ekonomik 
uygulanabilirliği olmadığından, doğru seçenek olmadığını, NPV ve IRR sayılarının negatif çıkmasından 
yararlanarak, belirlemiş bulunmaktayız. 
 
Uygun olarak görülen yedi adet B.E.I.S.’ nin arasında bir karşılaştırma yaptığımızda, dikkat çeken en 
önemli husus, elektrik verimi yüksek olan çözümlerin daha kârlı olmasıdır.  
 
Bu genellemenin dışına çıkabilen tek B.E.I. sistem türü; karşı basınçlı buhar türbini (KBBT)’ dir. Ancak 
KBBT’ nin 412 kWe’lik kısıtlı elektrik üretim kabiliyetiyle, örnek tekstil fabrikasının, elektrik enerjisi 
ihtiyacını karşılayamadığı dikkate alınırsa, bu seçenek için ayrı bir yorumlama yapılması zorunluluğu 
doğmuştur. 
 
Söz konusu yedi adet B.E.I.S. için IRR (iç getiri oranı) cinsinden bir sıralama yaptığımızda karşımıza 
şöyle bir tablo çıkmaktadır: 
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Tablo 5 : Örnek tekstil fabrikasının enerji ihtiyacına göre tasarlanan yedi farklı B.E.I.S.’ nin IRR 
cinsinden sıralaması [1]. 

             
1. Gaz türbini (2) B.E.I.S.      : IRRGT = %75,4 
2. Gaz motoru (2) B.E.I.S.      : IRRGM = %59,5 
3. Karşı basınçlı buhar türbini B.E.I.S.     : IRRKBBT = %47,0 
4. Gaz motoru (1) B.E.I.S.      : IRRGM = %41,7 
5. Gaz türbini (1) B.E.I.S.      : IRRGT = %39,6  
6. Kombine gaz türbini ve karşı basınçlı buh. türbini B.E.I.S.  : IRRKGTKBBT = %37,9 
7. Kombine gaz türbini ve ara buhar almalı buh. türbini B.E.I.S.  : IRRKABABT = %37,7  
 
Elektrik verimi yüksek seçeneklerin daha kârlı olması, teknolojik ve ekonomik açıdan doğal bir 
sonuçtur. Bu hususu teknolojik açıdan yorumladığımızda, dünyadaki karşılaştırma kıstası olarak kabul 
ettiğimiz elektrik şebekelerinin enerjileri; çoğunlukla ya fosil yakıtlardan elde edilmekte, ya da dolaylı 
olarak fosil yakıt fiyatlarına endeksli, birincil enerji kaynaklarından üretilmektedir. Kapasite olarak    
300 MWe’nin üzerindeki "büyük elektrik üretim santrallerine" ait ortalama elektrik üretim verimlerinin 
Türkiye’ de %28 - %40 (Avrupa’ da  ise %40 - %50) olduğu dikkate alınırsa, bu tip büyük 
santrallerden, Türkiye’ de, atık ısının şehir veya endüstrinin ısı kullanımına sunulmadığını, (*) nedenle 
ekonomik bir kayıp oluştuğu göz önünde bulundurulursa; "büyük santrallerin" ekonomik açıdan, 
B.E.I.S.’ lerle rekabet edemeyeceği sonucuna varılmaktadır. 
 
(*)  Türkiye, şehirleşme sürecindeki alt yapı eksikliği, bilgi eksikliği, ekonomik yetersizlikler ve 
gelişmemizi engelleyen tüm diğer malum sebeplerden ötürü, merkezi elektrik üretim santrallerinden 
üst düzeyde faydayı zamanında (çağında) sağlayamamıştır. 
 
Büyük santrallerden satın alınabilen çift terimli sanayi elektrik fiyat ortalaması 0,065$/kWh el  (TEDAŞ, 
2000) ve BOTAŞ’ ın doğal gaz fiyat ortalaması 0,015$/kWhyakıt (BOTAŞ, 2000) dır. Yani elektrik 
enerjisinin maliyeti, yakıt maliyetinin 4,3 katıdır. Bu sebeple elektrik enerjisi, daha fazla ekonomik getiri 
sağlama potansiyeline sahiptir. Türkiye’ deki doğal gaz ağının yaygınlaşması, doğal gaz arzının 
artmasıyla, gelecekte; doğal gaz fiyatlarının 0,011 – 0,013 $/kWhyakıt seviyelerine inmesi 
beklenmektedir. 
 
Buna karşılık elektrik üretimindeki arzın artması, sistem alt yapısının iyileştirilmesiyle kayıpların 
önlenmesi, serbest enerji piyasasının başarıya ulaşması sonucunda, elektrik şebekesinden satılan 
elektrik fiyatlarının’ da gelecekte 0,055 – 0,060 $/kWh seviyesine inmesi beklenmektedir.  
 
Dikkat edileceği üzere, elektrik fiyatının, doğal gaz fiyatına oranı; bu durumda da > 4 mertebesinde 
kalmakta ve bugün için geçerli olan ekonomik getiri sağlama potansiyeli kriterinin, ileride de geçerli 
olacağını söylemek mümkün olmaktadır. Bu hususa ait bir karşılaştırmayı ve sağlamayı, enerji 
altyapısını tamamlamış olan, Avrupa Topluluğu Ülkeleri ve ABD’ deki enerji fiyatlarına bakarak 
yapmak mümkündür. 
 
Sonuç olarak elektrik verimi daha yüksek olan B.E.I.S. seçenekleri daha avantajlı olmaktadır. Bu 
husus, fosil yakıtlara dayalı enerji piyasası, dünya da var oldukça geçerli olacaktır. 
 
Tablo 5’ de gaz motoru ve gaz türbini seçenekleri ön plana çıkmaktadır. Bunun bu iki B.E.I.S. türüne 
bağlı olan iki nedeni vardır. Gaz motoru (1) ve (2) ön plana çıkmaktadır. Çünkü; buradaki üniteler, 
bilinen en yüksek elektrik üretim verimine (%40 - %45) sahiptir. 
 
Ancak burada dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir husus, baz alınan tekstil prosesi örneğinde, 
gaz motoruna ait motor soğutma sularının (QYSI ve QDSI) değerlendirilmiş olmasıdır. Örnek tekstil 
fabrikası, bu hususa uygun özelliği; iplik boyama ve terbiye işlemlerinde 50 – 140°C’ lik ısı kaynağı 
ihtiyacı sayesinde göstermiştir. Benzer özellik toplu konut ısıtılmasında da vardır. Ancak, örneğin bir 
petro kimya tesisinde 16 bar’ lık üst basınçta, 204°C’ de buhar, ısı kaynağı olarak kullanıldığından, bu 
tip uygulamalarda gaz motorunun uygun olamayacağı varsayımında bulunabiliriz. 
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Gaz motoru (2) seçeneği için, en önemli handikap; üretim fazlası elektrik enerjisi oranının yüksek 
olmasıdır. Bu enerjinin satış garantisi olmadığı projelerde, sistemin ekonomik uygulanabilirliği risk 
altında olacaktır. Bu gibi durumlarda gaz motoru (1) hem risksiz hem de gaz motorunun olumlu 
özelliklerini içeren bir seçenek olarak karşımızda durmaktadır. Gaz motoru (2) seçeneği, en yüksek 
NPV (8.852.690 US$) değerine sahip olandır. Gaz türbini (1) ön plana çıkmaktadır. Çünkü; bu 
sistemin E elektriksel tanıma sayısı, örnek tekstil prosesinin EProses elektriksel tanıma sayısıyla 
örtüşmektedir. Yani, üretilen elektrik ve ısı, tümüyle değerlendirilmektedir. Buradaki ek yanma 
zorunluluğu, bu ünitenin toplam birincil enerji tüketimi verimini düşürse de, atıl enerjinin oluşmaması, 
IRR değerini uygun bir seviyede tutmaktadır. 
 
Gaz türbini (2) ön plana çıkmaktadır. Çünkü; bu sistemin kapasite seçimi, tekstil prosesinin ısı 
yükünün, ek yanmasız olarak, karşılanmasına göre yapılmış ve üretim fazlası elektrik enerjisinin 
şebekeye satışı hesaplanmıştır. Şebekeye satılan enerji oranı çok yüksek değildir. Dolayısıyla çok 
fazla bir ekonomik risk yoktur. Gaz türbini (2) seçeneği, en yüksek IRR (%75,4) değerine sahip 
olandır. 
 
Söz konusu yedi adet B.E.I.S. arasında NPV (bugünkü net değer) cinsinden bir sıralama yaptığımızda, 
karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır: 

 

Tablo 6. Örnek tekstil fabrikasının enerji ihtiyacına göre tasarlanan yedi farklı B.E.I.S.’ nin NPV 
cinsinden sıralaması [1]. 

            
1. Gaz motoru (2) B.E.I.S.    : NPVGM                = 8 852 690 US$ 
2. Gaz türbini (2) B.E.I.S.    : NPVGT                 = 5 504 040 US$ 
3. Kombine gaz türbini ve  
    ara buhar almalı buh. türbini B.E.I.S.   : NPVKGTABABT = 3 550 729 US$ 
4. Kombine gaz türbini ve  
    karşı basınçlı buh. türbini B.E.I.S.   : NPVKGTKBBT   = 3 508 067 US$ 
5. Gaz motoru (1) B.E.I.S.    : NPVGM                = 2 640 655 US$ 
6. Gaz türbini (1) B.E.I.S.    : NPVGT                 = 2 081 651 US$ 
7. Karşı basınçlı buhar türbini B.E.I.S.   : NPVKBBT        =    522 106 US$  
 
Tablo 6’daki sıralamada; Gaz motoru (2), kombine gaz türbini ve ara buhar almalı buhar türbini 
(KGTABABT), ile kombine gaz türbini ve karşı basınçlı buhar türbini (KGTKBBT), seçenekleri ön 
sıralara oturmuştur. Bunun sebebi bu sistemlerin, ısı prosesine uygun, yeteri kadar ısı üretebilmesi 
için; elektrik üretimi kapasitesinin zorunlu olarak artmasıdır. Bu durumda B.E.I.S.’de oluşan elektrik 
kapasite fazlası, elektrik şebekesine ihraç edilerek daha fazla ciro sağlanmaktadır. Ancak buna 
karşılık yatırım tutarı da artmaktadır. Doğru yatırım kararının alınabilmesi için, böyle bir durumda, tesis 
kuruluş maliyetlerine de bakmakta yarar vardır. Bir anlamda bu proje için harcanabilecek para göz 
önünde bulundurularak karar verilmesi daha uygun olacaktır. 
Kuruluş maliyetleri türünden bir sıralama yapıldığında karşımıza ekli çizelge çıkmaktadır. 
 

Tablo 7. Örnek tekstil fabrikasının enerji ihtiyacına göre tasarlanan yedi farklı B.E.I.S.’ nin kuruluş 
maliyeti (KM) cinsinden sıralaması [1]. 

            
1. Karşı basınçlı buhar türbini B.E.I.S.   : KMKBBT     =       893.495.-US$ 
2. Gaz türbini (1) B.E.I.S.    : KMGT            =    4.135.950.-US$ 
3. Gaz motoru (1) B.E.I.S.    : KMGM           =    4.875.000.-US$ 
4. Gaz türbini (2) B.E.I.S.    : KMGT             =    5.028.400.-US$ 
5. Kombine gaz türbini ve  
    Karşı basınçlı buh. türbini B.E.I.S.   : KMKGTKBBT =    8.213.875.-US$ 
6. Kombine gaz türbini ve  
    ara buhar almalı buh. türbini B.E.I.S.   : KMKGTABABT =   8.362.709-US$  
7. Gaz motoru (1) B.E.I.S.    : KMGM              = 10.968.750.-US$ 
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Burada dikkat çeken husus, elektrik üretim kapasitesi, sadece 412 kWe olan karşı basınçlı buhar 
türbini B.E.I.S.’ nin; yatırımı en düşük KM’ ye (893.495.-US$) sahip olmasıdır. Ancak bu seçenek, 
hedeflenen elektrik üretimi kapasitesini sağlamadığından, çözüm olarak diğerleriyle bire bir 
karşılaştıramayacağımızı daha öncede yazmıştık. 
 
Diğer seçeneklerin KM’ lerine baktığımızda, ön sırada gaz türbini (1)’ in geldiğini, bunu gaz motoru 
(2)’nin izlediğini ve bundan sonraki sırayı gaz türbini (2)’ nin aldığını görmekteyiz. Kombine 
GTABABT’nin ve Kombine GTKBBT’ nin kuruluş maliyeti bakımından GM’ li ve GT’ li B.E.I.S.’ lerin 
neredeyse iki katına mal olması ve gaz motoru (2)’ nin en pahalı çözüm olması dikkat çekicidir. 
 
Bu durumda sistem seçicisi; IRR, NPV ve KM verilerini dikkate alarak, kendisine en uygun olan 
B.E.I.S. seçeneğini seçmelidir. Örneğin proje bütçesi kısıtlı olan seçisi, KBBT, gaz türbini (1), ve gaz 
motoru (2)’ li B.E.I.S. seçmelidir. Diğer taraftan proje bütçesi müsait olan sistem seçicisi, pahalı ve 
ancak NPV açısından daha kârlı olan gaz motoru (2), KGTABABT ve KGTKBBT seçeneklerinden 
birine yönelebilir. 
 
 
 
 
9. TEKSTİL FABRİKASINA VE B.E.I. SİSTEMLERİNE AİT ÖNEMLİ PARAMETRELERİN 
DEĞİŞKEN SEÇİLEREK YENİ SONUÇLARIN ELDE EDİLMESİ VE YORUMLANMASI  
 
Bu bölümün amacı örnek kabul edilen entegre tekstil fabrikasına ve B.E.I.S.’ lerine ait kimi 
parametrelerin değişken atanması ve yeni sonuçların elde edilerek yorumlanmasıdır. 
 
 
9.1. Senaryo 1 
 
Burada amaç; sabit olarak belirlenmiş olan, pamuklu elyaf (IBPI) ve sentetik elyaf (IBSI) üretim 
miktarları, atık tüm sıcak suların debi düzeltme oranı (ATÜMSDDO) ve 0 – 1 aralığında değişken 
olarak atanan, pamuklu ve sentetik ipliklerin dokuma bölümündeki işlenme oranlarını (PDDO ve 
SDDO) değiştirmek suretiyle, bu değişimin; 
(a) Fabrikanın elektrik tüketimine etkisini (PE) 
(b) Fabrikanın ısı tüketimine etkisini (PQ) 
(c) Gaz motoru, gaz türbini, buhar türbini, kombine gaz ve buhar türbini kojenerasyon 
seçeneklerindeki. 

i. Yatırımların bugünkü net değer (NPV) cinsinden kârlılığına etkisi, 
ii. Yatırımların iç getiri oranına (IRR) olan etkisini, incelemektir. 

 
Sayısal hesaplamalara ait sonuçlar ilişikteki grafiklerde gösterilmiştir. 
 
 
9.1.1. Senaryo 1’ de baz alınan sayısal kıstaslar 
 
Programa girilen sabitler: IBPI = 0,092 kg/s, IBSI = 0,139 kg/s, ATÜMSDDO = 0,75 
Programda atanan değişkenler: PDDO : % 0 –100, SDDO : % 100 – 0 
 
Yukarıdaki kıstaslara göre elde edilen sonuçlar ilişikteki grafiklerde gösterilmiştir. 
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Şekil 14. Değişen PDDO’ ya göre E = PE / PQ oranının değişimi [1]. 

 

Şekil 15. Değişen PDDO’ ya göre NPV ve IRR sonuçlarının değişimi[1]. 
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9.1.2. Senaryo 1’ in yorumlanması 
 
PDDO, üretime giren pamuklu ipliğin yüzdesel olarak, hangi oranda dokuma bölümünde işlendiğinin 
göstergesidir. Dokumaya gönderilen pamuklu iplik oranını 0 – 1 aralığında arttırdığımızda, ki bu 
durumda örme bölümüne gönderilen iplik oranı azaltılmaktadır. E=PE/PQ oranlarının 0,484’ ten 0,466’ 
ya düştüğünü görmekteyiz. Bu dokuma bölümündeki proses klimasının ısı yükünün artmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu durumda B.E.I.S.’ lerin işletme özellikleri değişmekte ve teknik yeterlilikleri 
sınanmaktadır. Sınama NPV ve IRR grafiklerinde kendini göstermektedir. 
Şimdi farklı B.E.I.S. sistemlerinin değişen PDDO değerleri için davranış biçimlerini irdeleyelim: 
 
a) Gaz Türbini (2): 
NPV ve IRR grafiklerine baktığımızda, PDDO = 0 – 1 aralığında, IRR = %79 - %73 ve NPV = 
5.500.000 – 5.000.000$ seviyelerinde kaldığı görülmektedir. Bu kârlılık bakımından iyi ve neredeyse 
sabit kalan sonuçlar; B.E.I.S.’ nin, tekstil prosesinin ısı tüketimi kapasitesine göre belirlenmiş olması 
ve elektrik üretim fazlasının şebekeye satılması sonucunda, sistemin ekonomisinin değişen EProses = 
PQ/PE oranlarından etkilenmemesindendir.  
 
b) Gaz Motoru (2): 
NPV ve IRR grafiklerine baktığımızda, PDDO = 0 – 1 aralığında, IRR = %65 - %58 ve NPV = 
9.000.000 $ seviyesinde kaldığı görülmektedir. Bu kârlılık bakımından iyi ve neredeyse sabit kalan 
sonuçlar; B.E.I.S.’ nin, tekstil prosesinin ısı tüketimi kapasitesine göre belirlenmiş olması ve elektrik 
üretim fazlasının şebekeye satılması sonucunda, sistemin ekonomisinin değişen EProses = PQ/PE 
oranlarından etkilenmemesindendir.  
 
c) Gaz Türbini (1): 
NPV ve IRR grafiklerine baktığımızda, PDDO = 0 – 0,15 aralığında, proses için öngörülen gaz türbini 
(1)’ in, elektrik – ısı dengesi bakımında tekstil fabrikasının ihtiyaçlarıyla iyi örtüştüğünden, çok kârlı 
(IRR = %70, NPV = 8.000.000$) olduğu görülmektedir. Ancak PDDO > 0,15 den itibaren gaz türbininin 
kârlılığı %40’ lık IRR ve NPV = 2.000.000$’ lık seviyelere gerilemektedir. Bunun sebebi, belli bir ısı 
kapasitesi ihtiyacından sonra gaz türbininde üretilen yararlı ısının, tekstil prosesinin ısı ihtiyacını 
karşılayamaması sonucunda, ek yanma ihtiyacının oluşmasıdır. Ek yanma sisteminin devreye girdiği 
noktadan itibaren, gaz türbini, gaz motorun kârlılık seviyesine inmektedir. 
 
d) Kombine Gaz Türbini ve Karşı Basınçlı Buhar Türbini: 
Bu sistemin, PDDO değişiminden pek etkilenmediği gözlemlenmektedir. Bunun sebebi sistemin 
elektrik ve ısı üretiminin geniş bir aralıkta entegre tekstil prosesinin PDDO değişimiyle orantılı olarak 
uyuşmasıdır. NPV = 3.500.000$’ da sabit kalırken  
IRR = %40 - %37 aralığında değişmektedir. 
 
e) Kombine Gaz Türbini ve Ara Buhar Almalı Buhar Türbini: 
Bu sistemin, PDDO değişiminden pek etkilenmediği gözlemlenmektedir. Bunun sebebi sistemin 
elektrik ve ısı üretiminin geniş bir aralıkta entegre tekstil prosesinin PDDO değişimiyle orantılı olarak 
uyuşmasıdır. NPV = 4.000.000$’ da sabit kalırken  
IRR = %40 - %37 aralığında değişmektedir. 
 
f) Gaz Motoru (1): 
Bu sistemin, PDDO değişiminden pek etkilenmediği gözlemlenmektedir. Bunun sebebi sistemin 
elektrik ve ısı üretiminin geniş bir aralıkta entegre tekstil prosesinin PDDO değişimiyle orantılı olarak 
uyuşmasıdır. NPV 2.600.000$’ da sabit kalırken IRR değeri %42’ lerde sabit kalmaktadır. 
 
g) Karşı Basınçlı Buhar Türbini: 
Bu sistemin, PDDO değişiminden pek etkilenmediği gözlemlenmektedir. Bunun sebebi sistemin 
elektrik ve ısı üretiminin geniş bir aralıkta entegre tekstil prosesinin PDDO değişimiyle orantılı olarak 
uyum halinde olmasıdır. NPV 520.000$’ da sabit kalırken IRR değeri %53 - %47 aralığında 
değişmektedir. 
 
Diğer B.E.I.S. sistem türleri ise kârsız bölgede yer aldığından, bunlar yorumlanmamıştır. 
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9.2. Senaryo 2 
 
Burada amaç; sabit olarak belirlenmiş olan, pamuklu elyaf (IBPI) ve sentetik elyaf (IBSI) üretim 
miktarlarını, pamuklu ve sentetik ipliklerin dokuma bölümündeki işlenme oranlarını PDDO = % 60 ve 
SDDO = % 40 ve değişken olarak atanan, atık tüm sıcak suların debi düzeltme oranını (ATÜMSDDO); 
0 - 1 aralığında değiştirmek suretiyle, bu değişimin; 
(a) Fabrikanın elektrik tüketimine etkisini (PE) 
(b) Fabrikanın ısı tüketimine etkisini (PQ) 
(c) Gaz motoru, gaz türbini, buhar türbini, kombine gaz ve buhar türbini kojenerasyon 
seçeneklerindeki, 

i. Yatırımların bugünkü net değer (NPV) cinsinden kârlılığına etkisi, 
ii. Yatırımların iç getiri oranına (IRR) olan etkisini, incelemektir. 

 
Sayısal hesaplamalara ait sonuçlar ilişikteki grafiklerde gösterilmiştir. 
 
 
9.2.1. Senaryo 2’ de baz alınan sayısal kıstaslar 
 
Programa girilen sabitler : IBPI = 0,092 kg/s, IBSI = 0,139 kg/s,  PDDO = % 60,  SDDO = % 40  
Programda atanan değişkenler : ATÜMSDDO % 0 – 100 
 
Yukarıdaki kıstaslara göre elde edilen sonuçlar, ilişikteki grafiklerde gösterilmiştir. 

 
Şekil 16. Değişen ATÜMSDDO’ ya göre E = PE / PQ oranının değişimi[1]. 
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Şekil 17. Değişen ATÜMSDDO’ ya göre NPV ve IRR sonuçlarının değişimi[1]. 

 
 
9.2.2. Senaryo 2’ nin yorumlanması 
 
ATÜMSDDO’ nun bire yaklaşması, atık tüm sıcak sularından ısı geri kazanımında yararlanma oranının 
%0’ a yaklaşması demektir. ATÜMSDDO’ nun sıfıra yaklaşması halinde ise ısı geri kazanımındaki 
yararlanma oranı %100’ e yaklaşmaktadır. Dikkat edileceği üzere PE/PQ oranında 0,7’ den itibaren PQ 
ihtiyacının artması sebebiyle PE/PQ oranı süratle 0,481’ den 0,435’ e düşmektedir. Bunun NPV ve IRR 
grafiklerine olan etkilerini şöyle yorumlayabiliriz. 
 
a) Gaz Türbini (2): 
ATUMSDDO < 0,85’ te NPV = 5.500.000$ ve IRR = %74 düzeyinde sabit kalmaktadır. Ancak 
ATUMSDDO > 0,85’ ten itibaren doğan ek yanma ihtiyacı sebebiyle gaz türbinine ait IRR değeri 
gerilemekte ve %74’ ten %57’ ye dek düşmektedir. NPV’ ise; 4.000.000$’ seviyesine dek düşmektedir. 
 
b) Gaz Motoru (2): 
ATUMSDDO < 0,7’ de NPV = 5.800.000$ ve IRR = %39 düzeyinde sabit kalmaktadır. ATUMSDDO > 
0,7’ den itibaren NPV = 8.852.690$’ a çıkmakta ve daha sonra NPV = 7.500.000$ seviyesine dek 
inmektedir. IRR buna parallel olarak %39’ dan önce %59,5’ e çıkmakta daha sonra ise yine yavaş 
yavaş %50 mertebesine inmektedir. 
 
c) Gaz Türbini (1): 
ATUMSDDO > 0,7’ den itibaren doğan ek yanma ihtiyacı sebebiyle gaz türbinine ait IRR değeri %41’ 
den %29’ a dek düşmektedir. Buna paralel NPV = 2.000.000$ mertebesinden NPV = 1.500.000$ 
düşmektedir. 
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d) Kombine Gaz Türbini ve Karşı Basınçlı Buhar Türbini: 
ATUMSDDO > 0,7’ den itibaren bu sistemin ekonomikliği artmaktadır. NPV = 3.500.000$ 
mertebesinden 4.000.000$ mertebesine çıkmaktadır. IRR ise artışı %37 seviyesinden %43 seviyesine 
çıkmaktadır. Tesisin, ısı üretimi potansiyelinden yararlanma oranı arttıkça tesis kârlılığı da artmaktadır. 

 
e) Kombine Gaz Türbini ve Ara Buhar Almalı Buhar Türbini: 
ATUMSDDO > 0,7’ den itibaren bu sistemin ekonomikliği artmaktadır. NPV = 3.500.000$ 
mertebesinden 4.000.000$ mertebesine çıkmaktadır. IRR artışı ise %37 seviyesinden %43 seviyesine 
çıkmaktadır. Tesisin, ısı üretimi potansiyelinden yararlanma oranı arttıkça tesis kârlılığı da artmaktadır. 

 
f) Gaz Motoru : 
ATUMSDDO > 0,7’ den itibaren bu sistemin ekonomikliği artmaktadır. NPV = 1.500.000$ 
mertebesinden 3.000.000$ mertebesine çıkmaktadır. IRR artışı ise %28 seviyesinden %42 seviyesine 
çıkmaktadır. Tesisin, ısı üretimi potansiyelinden yararlanma oranı arttıkça tesis kârlılığı da artmaktadır. 

 
g) Karşı Basınçlı Buhar Türbini: 
ATUMSDDO > 0,75 noktasında IRR, %47’ den %55 seviyesine dek bir artış göstermektedir. NPV 
değeri 500.000$ - 600.0000$ seviyelerinde kalmaktadır.  
Diğer B.E.I.S. sistem türleri ise kârsız bölgede yer aldığından bunlar yorumlanmamıştır. 
 
 
9.3. Senaryo 3 
 
Burada amaç; sabit olarak belirlenmiş olan, pamuklu ve sentetik ipliklerin dokuma bölümündeki 
işlenme oranlarının (PDDO= % 60 ve SDDO = % 40) yanı sıra yine sabit olarak belirlenmiş olan atık 
tüm sıcak suların debi düzeltme oranına (ATÜMSDDO=0,75) karşılık; MP/(MP+MS) oranını, (0 – 1) 
aralığında değiştirmek suretiyle, bu değişimin: 
(a) Fabrikanın elektrik tüketimine etkisini (PE) 
(b) Fabrikanın ısı tüketimine etkisini (PQ) 
(c) Gaz motoru, gaz türbini, buhar türbini, kombine gaz ve buhar türbini kojenerasyon 
seçeneklerindeki, 

i. Yatırımların bugünkü net değer (NPV) cinsinden kârlılığına etkisi, 
ii. Yatırımların iç getiri oranına (IRR)’ye olan etkisini, incelemektir. 

 
Burada; MP = IBPI (kg/s) cinsinden pamuklu elyaf üretimi miktarı ve  
MS = IBSI (kg/s) cinsinden sentetik elyaf üretimi miktarıdır. 
 
Sayısal hesaplamalara ait sonuçlar ilişikteki grafiklerde gösterilmiştir. 
 

6.8.3.1. Senaryo 3’ de baz alınan sayısal kıstaslar 
 
Programa girilen sabitler: ATÜMSDDO = 0,75, PDDO : % 60, SDDO : % 40 
Programda atanan değişken: MP/(MP+MS) = 0 ..... 1 
 
Yukarıdaki kıstaslara göre elde edilen sonuçlar ilişikteki grafiklerde gösterilmiştir. 
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Şekil 18. Değişen MP/(MP+MS) oranına göre E = PE / PQ oranının değişimi[1]. 
 
 

 

 
 

Şekil 19. Değişen MP/(MP+MS) oranına bağlı olarak NPV ve IRR sonuçlarının değişimi[1]. 
 



  ____________________________________  29 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

9.3.2. Senaryo 3’ ün yorumlanması 
 
MP/(MP+MS) oranının 1’ e yaklaşması, MP+MS den oluşan pamuklu ve sentetik ipliklerin 
toplamındaki pamuklu iplik miktarının artması anlamını taşımaktadır. Uygulamada, tekstil fabrikasında 
üretime giren hammaddeye bağlı olarak bu oran değiştiğinden enerji tüketiminin özellikleri (E=PE/PQ) 
değişmektedir. Böyle bir artış PE/PQ grafiğinde görüldüğü üzere ısı ihtiyacının artması sebebiyle, PE/PQ 
oranını kademeli olarak 0,63’ten 0,36 seviyesine çekmektedir. Bunun NPV ve IRR grafiklerine olan 
etkilerini şöyle yorumlayabiliriz. 
 
a) Gaz Türbini (2): 
Gaz türbini (2)’ye ait NPV değeri; MP/(MP+MS) = 0 - 0,55 aralığında, 5.500.000$ seviyesinde sabit 
kalırken IRR %75 mertebesinde yer almaktadır. MP/(MP+MS) = 0,55 noktasında NPV ve IRR’de bir 
düşüş gözlenmektedir. Bu noktadan itibaren NPV; 5.500.000$ seviyesinden 2.000.000$ seviyesine 
dek gerilerken, IRR; %75 seviyesinden %30 seviyesine inmektedir. Bunların temel sebebi 
EProses=PE/PQ oranının azalması, yani PQ’ nun artması sebebiyle, 0,55 noktasından itibaren, ek yanma 
sisteminin devreye girmesi sonucunda sistemin kârlılığının hızlı bir şekilde düşmesidir. Buradan 
çıkaracağımız sonuç, teknik özelliklerini veri olarak girdiğimiz gaz türbini (2)’ nin, yine örnek olarak 
girilen tekstil fabrikasının değişen MP/(MP+MS) değerlerine karşı hassas olduğu, ancak genel olarak 
kârlı kalmasıdır. 
 
b) Gaz Motoru (2): 
Bu B.E.I.S. türünde, MP/(MP+MS) = 0 – 0,4 aralığında NPV = 5.175.000$’ dan NPV=8.852.690$ 
seviyesine çıkmaktadır. IRR buna paralel olarak %40’ dan % 59,5 seviyesine çıkmaktadır. 0,4 
noktasından itibaren ise; ek yanma ihtiyacı oluştuğundan NPV = 5.386.940$ seviyesine inerken IRR = 
%39 seviyesine inmektedir. Buradan çıkaracağımız sonuç, teknik özelliklerini veri olarak girdiğimiz gaz 
motoru (2)’ nin, yine örnek olarak girilen tekstil fabrikasının değişen MP/(MP+MS) değerlerine karşı 
hassas olduğu, ancak genel olarak kârlı kalmasıdır. 
 
c) Gaz Türbini (1) : 
MP/(MP+MS)= 0’ dan 0,8 seviyelerine çıkarken, artan ek yanma ihtiyacı sebebiyle, gaz türbininde 
NPV’ nin 5.000.000$ seviyesinden 0$ seviyesine düştüğü ve IRR’ ın buna paralel olarak %82’ den %0’ 
a düştüğü gözlemlenmektedir. 0,8 noktasından sonra ise; elektriksel kapasite ihtiyacını karşılamak 
üzere ikinci bir gaz türbini ünitesine ihtiyaç duyulmasından sonra, (+) yönde ve NPV = 8.000.000$’ a 
dek ve IRR = %70’ e dek önemli bir sıçrama gerçekleşmektedir. Buradan çıkaracağımız sonuç, teknik 
özelliklerini veri olarak girdiğimiz gaz türbinin, örnek olarak girilen tekstil fabrikasının değişen 
MP/(MP+MS) değerlerine karşı çok hassas olduğudur. Grafiğin, kârsız bölgeye dek inmesi, gaz türbini 
için yatırım kararını alırken elektrik ve ısı dengesinin ve tekstil fabrikasındaki muhtemel üretimden 
kaynaklanabilecek değişken MP/(MP+MS) şartlarının önceden çok iyi tespit edilmesi gerektiğine ait 
önemli bir işarettir. 
 
d) Kombine Gaz Türbini ve Karşı Basınçlı Buhar Türbini: 
Bu sistemin kârlılığı 0,1 < MP/(MP+MS) < 0,55 aralığında artmaktadır; ancak 0,55 noktasında elektrik 
ihtiyacının ikinci bir üniteyi gerekli kılmasının ardından; kârlılık hızlı bir düşüşle zarar bölgesine 
inmektedir. Elektrik şebekesine enerji satma imkanı var olsa dahi şebekeye elektrik satış fiyatının 
(yaklaşık 0,055$/kWh) yetersiz olması, tesis yatırımının, MP/(MP+MS) > 0,55 bölgesinde, kârlılığının 
düşmesine engel olamamaktadır. Bu hususlar bize bu tesis türünün seçiminde MP/(MP+MS) 
şartlarının önceden çok iyi tespit edilmesi gerektiğine ait önemli bir işarettir. 
 
e) Kombine Gaz Türbini ve Ara Buhar Almalı Buhar Türbini: 
Bu sistemin kârlılığı 0,1 < MP/(MP+MS) < 0,55 aralığında artmaktadır; ancak 0,55 noktasında elektrik 
ihtiyacının ikinci bir üniteyi gerekli kılmasının ardından; kârlılık hızlı bir düşüşle zarar bölgesine 
inmektedir. Elektrik şebekesine enerji satma imkanı var olsa dahi şebekeye elektrik satış fiyatının 
(yaklaşık 0,055$/kWh) yetersiz olması tesis yatırımının, MP/(MP+MS) > 0,55 bölgesinde, kârlılığının 
düşmesine engel olamamaktadır. Bu hususlar bize bu tesis türünün seçiminde de yine MP/(MP+MS) 
şartlarının önceden çok iyi tespit edilmesi gerektiğine ait önemli bir işarettir. 
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f) Gaz Motoru (1) : 
Bu tesis türü, 0 – 1 aralığında artan MP/(MP+MS) oranından olumsuz yönde etkilenmemektedir. Artan 
ısı ihtiyacı karşısında NPV ve IRR değerlerinin düzenli bir artış gösterdiği gözlenmektedir. NPV 
2.000.000$ seviyesinden 4.000.000$ seviyesine artarken, IRR %37’ den %50 seviyesine çıkmaktadır. 
 
g) Karşı Basınçlı Buhar Türbini: 
Bu tesis türü, 0 – 1 aralığında artan MP/(MP+MS) oranından olumsuz yönde etkilenmemektedir. Artan 
ısı ihtiyacı karşısında NPV ve IRR değerlerinin düzenli bir artış gösterdiği gözlemlenmektedir. NPV 
100.000$ seviyesinden 750.000$ seviyesine artarken, IRR %37’ dan %63 seviyesine çıkmaktadır. 
 
 
9.4. Senaryo 4 
 
Burada amaç; sabit olarak belirlenmiş olan, IBPI, IBSI, PDDO (%60), SDDO (%40), ATÜMSDDO 
(0.75) ve yakıt fiyatı YF (0.015$/kWh)’ye karşılık; şebekeden temin edilen elektriğin birim fiyatı 
SBEF’yi, 0.04 – 0.09 $/kWh aralığında değiştirmek suretiyle, bu değişimin: 
(a) Fabrikanın elektrik tüketimine etkisini (PE), 
(b) Fabrikanın ısı tüketimine etkisini (PQ), 
(c) Gaz motoru, gaz türbini, buhar türbini, kombine gaz ve buhar türbini kojenerasyon 
seçeneklerindeki, 
 

i. Yatırımların bugünkü net değer (NPV) cinsinden kârlılığına etkisi, 
ii. Yatırımların iç getiri oranına (IRR) olan etkisini, incelemektir. 

 
Sayısal hesaplamalara ait sonuçlar ilişikteki grafiklerde gösterilmiştir. 
 
9.4.1. Senaryo 4’ de baz alınan sayısal kıstaslar 
 
Programa girilen sabitler: IBPI = 0.092 kg/s, IBSI = 0.139 kg/s,ATÜMSDDO = 0.75, PDDO : % 60, 
SDDO : % 40, YF = 0.015 $/kWh. 
Programda atanan değişken: SBEF = 0.04 ....... 0.09 
 
Yapılan analizde, enerji tüketiminde değişime yol açacak bir parametre yer almadığından, PEteo / PQteo 
= 0.437’de sabit kalmakta, PE / PQ = 0.474’de sabit kalmaktadır. Bu sebeble bununla ilgili grafiğin 
gösterilmesinde yarar görülmemiştir. 
Yukarıdaki kıstaslara göre elde edilen diğer sonuçlar ilişikteki grafiklerde gösterilmiştir. 
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Şekil 20. Değişen SBEF’ye bağlı olarak NPV ve IRR sonuçlarının değişimi[1]. 

 
9.4.2. Senaryo 4’ ün yorumlanması 
 
SBEF’nin 0.04 $/kWh olduğu bir ortamda, B.E.I.S.’lerin pek karlı olacağı söylenemez. SBEF’nin 0.05 
$/kWh’ye yaklaşmasıyla NPV ve IRR cinsinden karlılık oluşmaktadır. SBEF’nin 0.06 $/kWh olduğu 
şartlarda, karlılık belirginleşmektedir. SBEF > 0.065’de ise, ki Türkiye’de günümüzde geçerli olan 
ortalama şebeke elektrik fiyatları bu düzeydedir, B.E.I.S.’ler çok karlı olmaktadır. Söz konusu olan, 
NPV ve IRR cinsinden elde edilen karlılıklar, günümüz Türkiye’sinde geçerli olan ve Avrupa 
standartlarında pahalı sayabileceğimiz doğal gaz fiyatına (YF = 0.015$/kWh) göre hesaplanmıştır. 
Önümüzdeki yıllarda doğal gaz fiyatlarının 0.012$/kWh seviyesine düşmesiyle, burada irdelenen 
senaryo, daha düşük SBEF’lere doğru kayacaktır. 
 
SBEF’nin değişiminin B.E.I.S.’ler bazında NPV ve IRR cinsinden elde edilen sonuçları ilişikteki 
biçimde yorumlayabiliriz. 
 
a) Gaz Türbini (2): 
Gaz türbini (2)’ye ait NPV değeri; SBEF = 0.04 – 0.09 aralığında, -1.500.000$ seviyesinden 
+12.500.000$ seviyesine yükselmektedir. Buna karşılık IRR değeri %0- %142 değerine 
yükselmektedir. IRR cinsinden makul bir karlılığa SBEF = 0.045 $/kWh’den itibaren ulaşılmaktadır. 
NPV cinsinden de yine aynı seviyede, yani SBEF = 0.045 $/kWh’den itibaren karlılık başlamaktadır. 
Buradan çıkaracağımız sonuç, teknik özelliklerini veri olarak girdiğimiz gaz türbini (2)’nin, yine örnek 
olarak girilen tekstil fabrikasının prosesine uygulanması sonucunda elde edilen getiri, YF’nin 
0.015$/kWh olduğu koşullarda, ancak SBEF > 0.045$/kWh olduğu işletme koşullarında karlı 
olmaktadır. 
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b) Gaz Motoru (2): 
Gaz motoru (2)’ye ait NPV değeri; SBEF = 0.04 – 0.09 aralığında, -5.000.000$ seviyesinden 
+9.000.000$ seviyesine yükselmektedir. Buna karşılık IRR değeri %0- %113 değerine yükselmektedir. 
IRR cinsinden makul bir kârlılığa SBEF = 0.055 $/kWh’den itibaren ulaşılmaktadır. NPV cinsinden de 
yine aynı seviyede, yani SBEF = 0.055 $/kWh’den itibaren kârlılık başlamaktadır. Buradan 
çıkaracağımız sonuç, teknik özelliklerini veri olarak girdiğimiz gaz motoru (2)’nin, yine örnek olarak 
girilen tekstil fabrikasının prosesine uygulanması sonucunda elde edilen getiri, YF’nin 0.015$/kWh 
olduğu koşullarda, ancak SBEF > 0.055$/kWh olduğu işletme koşullarında kârlı olmaktadır. 
 
c) Gaz Türbini (1) : 
Gaz türbini (1)’e ait NPV değeri; SBEF = 0.04 – 0.09 aralığında, -5.000.000$ seviyesinden 
+8.000.000$ seviyesine yükselmektedir. Buna karşılık IRR değeri %0- %120 değerine yükselmektedir. 
IRR cinsinden makul bir kârlılığa SBEF = 0.06 $/kWh’den itibaren ulaşılmaktadır. NPV cinsinden de 
yine aynı seviyede, yani SBEF = 0.06 $/kWh’den itibaren kârlılık başlamaktadır. Buradan 
çıkaracağımız sonuç, teknik özelliklerini veri olarak girdiğimiz gaz türbini (1)’in, yine örnek olarak 
girilen tekstil fabrikasının prosesine uygulanması sonucunda elde edilen getiri, YF’nin 0.015$/kWh 
olduğu koşullarda, ancak SBEF > 0.06 $/kWh olduğu işletme koşullarında kârlı olmaktadır. 
 
d) Gaz Motoru (1) : 
Gaz motoru (1)’e ait NPV değeri; SBEF = 0.04 – 0.09 aralığında, -5.000.000$ seviyesinden 
+8.000.000$ seviyesine yükselmektedir. Buna karşılık IRR değeri %0- %120 değerine yükselmektedir. 
IRR cinsinden makul bir kârlılığa SBEF = 0.06 $/kWh’den itibaren ulaşılmaktadır. NPV cinsinden de 
yine aynı seviyede, yani SBEF = 0.06 $/kWh’den itibaren kârlılık başlamaktadır. Buradan 
çıkaracağımız sonuç, teknik özelliklerini veri olarak girdiğimiz gaz motoru (1)’in, yine örnek olarak 
girilen tekstil fabrikasının prosesine uygulanması sonucunda elde edilen getiri, YF’nin 0.015$/kWh 
olduğu koşullarda, ancak SBEF > 0.06 $/kWh olduğu işletme koşullarında kârlı olmaktadır. 
 
e) Kombine Gaz Türbini ve Karşı Basınçlı Buhar Türbini: 
Bu sisteme ait NPV değeri; SBEF = 0.04 – 0.09 aralığında, -4.000.000$ seviyesinden +10.000.000$ 
seviyesine yükselmektedir. Buna karşılık IRR değeri %0- %80 değerine yükselmektedir. IRR cinsinden 
makul bir kârlılığa SBEF = 0.067 $/kWh’den itibaren ulaşılmaktadır. NPV cinsinden de yine aynı 
seviyede, yani SBEF = 0.067 $/kWh’den itibaren kârlılık başlamaktadır. Buradan çıkaracağımız sonuç, 
teknik özelliklerini veri olarak girdiğimiz kombine gaz türbini ve karşı basınçlı buhar türbini’nin, yine 
örnek olarak girilen tekstil fabrikasının prosesine uygulanması sonucunda elde edilen getiri, YF’nin 
0.015$/kWh olduğu koşullarda, ancak SBEF > 0.067 $/kWh olduğu işletme koşullarında kârlı 
olmaktadır. 
 
f) Kombine Gaz Türbini ve Ara Buhar Almalı Buhar Türbini: 
Bu sisteme ait NPV değeri; SBEF = 0.04 – 0.09 aralığında, -4.000.000$ seviyesinden +10.000.000$ 
seviyesine yükselmektedir. Buna karşılık IRR değeri %0- %80 değerine yükselmektedir. IRR cinsinden 
makul bir kârlılığa SBEF = 0.067 $/kWh’den itibaren ulaşılmaktadır. NPV cinsinden de yine aynı 
seviyede, yani SBEF = 0.067 $/kWh’den itibaren kârlılık başlamaktadır. Buradan çıkaracağımız sonuç, 
teknik özelliklerini veri olarak girdiğimiz kombine gaz türbini ve ara buhar almalı buhar türbini’nin, yine 
örnek olarak girilen tekstil fabrikasının prosesine uygulanması sonucunda elde edilen getiri, YF’nin 
0.015$/kWh olduğu koşullarda, ancak SBEF > 0.067 $/kWh olduğu işletme koşullarında kârlı 
olmaktadır. 
 
g) Karşı Basınçlı Buhar Türbini: 
Bu sisteme ait NPV değeri; SBEF = 0.04 – 0.09 aralığında, 0$ seviyesinden +1.000.000$ seviyesine 
yükselmektedir. Buna karşılık IRR değeri %0- %80 değerine yükselmektedir. IRR cinsinden makul bir 
kârlılığa SBEF = 0.047 $/kWh’den itibaren ulaşılmaktadır. NPV cinsinden de yine aynı seviyede, yani 
SBEF = 0.047 $/kWh’den itibaren kârlılık başlamaktadır. Buradan çıkaracağımız sonuç, teknik 
özelliklerini veri olarak girdiğimiz karşı basınçlı buhar türbini’nin, yine örnek olarak girilen tekstil 
fabrikasının prosesine uygulanması sonucunda elde edilen getiri, YF’nin 0.015$/kWh olduğu 
koşullarda, ancak SBEF > 0.047 $/kWh olduğu işletme koşullarında kârlı olmaktadır. 
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9.5. Senaryo 5 
 
Burada amaç; sabit olarak belirlenmiş olan, IBPI, IBSI, PDDO (%60), SDDO (%40), ATÜMSDDO 
(0.75) ve şebeke elektriğinin birim fiyatı SBEF (0.065$/kWh) karşılık; yakıt fiyatı YF, 0.0 – 0.05 $/kWh 
aralığında değiştirmek  suretiyle, bu değişimin: 
(a) Fabrikanın elektrik tüketimine etkisini (PE) 
(b) Fabrikanın ısı tüketimine etkisini (PQ) 
(c) Gaz motoru, gaz türbini, buhar türbini, kombine gaz ve buhar türbini kojenerasyon 
seçeneklerindeki, 
(d)  

i. Yatırımların bugünkü net değer (NPV) cinsinden kârlılığına etkisi, 
ii. Yatırımların iç getiri oranına (IRR)’ye olan etkisini, incelemektir. 

 
Sayısal hesaplamalara ait sonuçlar ilişikteki grafiklerde gösterilmiştir. 
 
9.5.1. Senaryo 5’ de baz alınan sayısal kıstaslar 
 
Programa girilen sabitler: IBPI = 0.092 kg/s, IBSI = 0.139 kg/s,ATÜMSDDO = 0.75, PDDO : % 60, 
SDDO : % 40, SBEF = 0.065 $/kWh. 
Programda atanan değişken: YF = 0.0 ....... 0.05 
 
Yapılan analizde, enerji tüketiminde değişime yol açacak bir parametre yer almadığından, PEteo / PQteo 
= 0.437’de sabit kalmakta, PE / PQ = 0.474’de sabit kalmaktadır. Bu sebeple bununla ilgili grafiğin 
gösterilmesinde yarar görülmemiştir. 
 
Yukarıdaki kıstaslara göre elde edilen diğer sonuçlar ilişikteki grafiklerde gösterilmiştir. 

 
Şekil 21. Değişen YF’ye bağlı olarak NPV ve IRR sonuçlarının değişimi[1]. 
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9.5.2. Senaryo 5’in yorumlanması 
 
YF’nin 0.025 $/kWh olduğu bir ortamda, B.E.I.S.’lerin kârlı olduğu söylenemez. YF’nin 0.02 $/kWh’ye 
inmesiyle NPV ve IRR cinsinden kârlılık oluşmaktadır. YF’nin 0.018$/kWh olduğu şartlarda, kârlılık 
belirginleşmektedir. YF < 0.015’nin altında ise, ki Türkiye’de günümüzde geçerli olan ortalama yakıt 
fiyatları bu düzeydedir, B.E.I.S.’ler çok kârlı olmaktadır. Günümüz Türkiye’sinde geçerli olan doğal gaz 
fiyatı (YF = 0.015$/kWh) Avrupa’da geçerli olan fiyatlarla karşılaştırıldığında pahalıdır. İleriki yıllarda 
doğal gaz fiyatlarının 0.012$/kWh seviyelerine düşmesiyle, B.E.I.S.’lerin kârlılıkları daha da artacaktır. 
 
YF’nin değişiminin B.E.I.S.’ler bazında NPV ve IRR cinsinden elde edilen sonuçları ilişikteki biçimde 
yorumlayabiliriz. 
 
a) Gaz Türbini (2): 
Gaz türbini (2)’ye ait NPV değeri; YF = 0.0 – 0.05 aralığında, +16.000.000$ seviyesinden  -
19.000.000$ seviyesine düşmektedir. Buna karşılık IRR değeri %180- %0 değerine düşmektedir. IRR 
cinsinden makul bir kârlılığa YF = 0.023 $/kWh’den itibaren ulaşılmaktadır. NPV cinsinden de yine 
aynı seviyede, yani YF = 0.023 $/kWh’den itibaren kârlılık başlamaktadır. Buradan çıkaracağımız 
sonuç, teknik özelliklerini veri olarak girdiğimiz gaz türbini (2)’nin, yine örnek olarak girilen tekstil 
fabrikasının prosesine uygulanması sonucunda elde edilen getiri, SBEF’nin 0.065$/kWh olduğu 
koşullarda, ancak YF < 0.023 $/kWh olduğu işletme koşullarından itibaren kârlı olmaktadır. 
 
 
b) Gaz Motoru (2): 
Gaz motoru (2)’ye ait NPV değeri; YF = 0.0 – 0.05 aralığında, +12.000.000$ seviyesinden  -
19.000.000$ seviyesine düşmektedir. Buna karşılık IRR değeri %155- %0 değerine düşmektedir. IRR 
cinsinden makul bir kârlılığa YF = 0.023 $/kWh’den itibaren ulaşılmaktadır. NPV cinsinden de yine 
aynı seviyede, yani YF = 0.023 $/kWh’den itibaren kârlılık başlamaktadır. Buradan çıkaracağımız 
sonuç, teknik özelliklerini veri olarak girdiğimiz gaz motoru (2)’nin, yine örnek olarak girilen tekstil 
fabrikasının prosesine uygulanması sonucunda elde edilen getiri, SBEF’nin 0.065$/kWh olduğu 
koşullarda, ancak YF < 0.023 $/kWh olduğu işletme koşullarından itibaren kârlı olmaktadır. 
 
c) Gaz Türbini (1) : 
Gaz türbini (1)’e ait NPV değeri; YF = 0.0 – 0.05 aralığında, +16.000.000$ seviyesinden    -
24.000.000$ seviyesine düşmektedir. Buna karşılık IRR değeri %160- %0 değerine düşmektedir. IRR 
cinsinden makul bir kârlılığa YF = 0.018 $/kWh’den itibaren ulaşılmaktadır. NPV cinsinden de yine 
aynı seviyede, yani YF = 0.018 $/kWh’den itibaren kârlılık başlamaktadır. Buradan çıkaracağımız 
sonuç, teknik özelliklerini veri olarak girdiğimiz gaz türbini (1)’in, yine örnek olarak girilen tekstil 
fabrikasının prosesine uygulanması sonucunda elde edilen getiri, SBEF’nin 0.065$/kWh olduğu 
koşullarda, ancak YF < 0.018 $/kWh olduğu işletme koşullarından itibaren kârlı olmaktadır. 
 
d) Gaz Motoru (1) : 
Gaz motoru (1)’e ait NPV değeri; YF = 0.0 – 0.05 aralığında, +15.000.000$ seviyesinden   -
22.000.000$ seviyesine düşmektedir. Buna karşılık IRR değeri %155 - %0 değerine düşmektedir. IRR 
cinsinden makul bir kârlılığa YF = 0.018 $/kWh’den itibaren ulaşılmaktadır. NPV cinsinden de yine 
aynı seviyede, yani YF = 0.018 $/kWh’den itibaren kârlılık başlamaktadır. Buradan çıkaracağımız 
sonuç, teknik özelliklerini veri olarak girdiğimiz gaz motoru (1)’in, yine örnek olarak girilen tekstil 
fabrikasının prosesine uygulanması sonucunda elde edilen getiri, SBEF’nin 0.065$/kWh olduğu 
koşullarda, ancak YF < 0.018 $/kWh olduğu işletme koşullarından itibaren kârlı olmaktadır. 
 
e) Kombine Gaz Türbini ve Karşı Basınçlı Buhar Türbini: 
Bu sisteme ait NPV değeri; YF = 0.0 – 0.05 aralığında, +14.000.000$ seviyesinden -19.000.000$ 
seviyesine düşmektedir. Buna karşılık IRR değeri %100- %0 değerine düşmektedir. IRR cinsinden 
makul bir kârlılığa YF = 0.019 $/kWh’den itibaren ulaşılmaktadır. NPV cinsinden de yine aynı 
seviyede, yani YF = 0.019 $/kWh’den itibaren kârlılık başlamaktadır. Buradan çıkaracağımız sonuç, 
teknik özelliklerini veri olarak girdiğimiz kombine gaz türbini ve karşı basınçlı buhar türbini’nin, yine 
örnek olarak girilen tekstil fabrikasının prosesine uygulanması sonucunda elde edilen getiri, SBEF’nin 
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0.065$/kWh olduğu koşullarda, ancak YF < 0.019 $/kWh olduğu işletme koşullarından itibaren kârlı 
olmaktadır. 
 
f) Kombine Gaz Türbini ve Ara Buhar Almalı Buhar Türbini: 
Bu sisteme ait NPV değeri; YF = 0.0 – 0.05 aralığında, +14.000.000$ seviyesinden               -
19.000.000$ seviyesine düşmektedir. Buna karşılık IRR değeri %100- %0 değerine düşmektedir. IRR 
cinsinden makul bir kârlılığa YF = 0.019 $/kWh’den itibaren ulaşılmaktadır. NPV cinsinden de yine 
aynı seviyede, yani YF = 0.019 $/kWh’den itibaren kârlılık başlamaktadır. Buradan çıkaracağımız 
sonuç, teknik özelliklerini veri olarak girdiğimiz kombine gaz türbini ve ara buhar almalı buhar 
türbini’nin, yine örnek olarak girilen tekstil fabrikasının prosesine uygulanması sonucunda elde edilen 
getiri, SBEF’nin 0.065$/kWh olduğu koşullarda, ancak YF < 0.019 $/kWh olduğu işletme koşullarından 
itibaren kârlı olmaktadır. 
 
g) Karşı Basınçlı Buhar Türbini: 
Bu sisteme ait NPV değeri; YF = 0.0 – 0.05 aralığında, +1.000.000$ seviyesinden                -
1.000.000$ seviyesine düşmektedir. Buna kârşılık IRR değeri %65 - %0 değerine düşmektedir. IRR 
cinsinden makul bir kârlılığa YF = 0.04 $/kWh’den itibaren ulaşılmaktadır. NPV cinsinden de yine aynı 
seviyede, yani YF = 0.04 $/kWh’den itibaren kârlılık başlamaktadır. Buradan çıkaracağımız sonuç, 
teknik özelliklerini veri olarak girdiğimiz karşı basınçlı buhar türbini’nin, yine örnek olarak girilen tekstil 
fabrikasının prosesine uygulanması sonucunda elde edilen getiri, SBEF’nin 0.065$/kWh olduğu 
koşullarda, ancak YF < 0.04 $/kWh olduğu işletme koşullarından itibaren kârlı olmaktadır. 
 
 
 
 
10. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 
 
Tez konusu olan "Entegre Bir Tekstil Prosesi için En Uygun Bileşik Elektrik ve Isı Sisteminin 
Belirlenmesi" amacı doğrultusunda, tekstil fabrikasının her bir bölümünün ayrı ayrı elektrik ve ısı 
tüketimi ihtiyaçları belirlenmiş, buradan toplam enerji ihtiyacını hesaplayan bir bilgisayar programı 
yazılmıştır. Program tekstil fabrikasının atık sıcak sularından ısı geri kazanımı imkanlarını irdeleyip 
hesaplamaktadır. Bu enerji tasarrufu yönteminden sonra, program, on çeşit bileşik elektrik ve ısı 
sisteminin teknik ve ekonomik çözümlemesini yapmakta, bunlara ait enerji üretim kapasiteleriyle 
birlikte ekonomik uygulanabilirliğe ait sonuçlar vermektedir.  
 
Elde edilen sonuçlara göre; 
(a) mevcut elektrik fiyatlarının, doğal gaz fiyatlarına olan oran ilişkisi > 4 olduğu sürece  
B.E.I.S. uygulamaları kârlı olmaktadır, 
(b) Bu oran çerçevesinde genelde elektrik verimi yüksek olan sistemlerin seçilmesi daha ekonomik 
olmaktadır, 
(c) B.E.I.S.’ lerinin seçiminde IRR, NPV ve KM değerlerine bakılarak, sistem seçicisi, proje bütçesine 
göre şu B.E.I.S. seçeneklerinden birini seçmelidir. Kârlı seçenekler; gaz motoru, gaz türbini, kombine 
gaz türbini ve karşı basınçlı buhar türbini, kombine gaz türbini ve ara buhar almalı buhar türbini, karşı 
basınçlı buhar türbinidir. Bunların dışında bu tezde incelenen diğer seçenekler seçilmemelidir,  
(d) İç getiri oranı (IRR) cinsinden yapılan hesaplamada, B.E.I.S.’ lerde en kârlı seçenekler sırasıyla 
şöyledir:  
1. Gaz türbini (2) 
2. Gaz motoru (2) 
3. Karşı basınçlı buhar türbini  
4. Gaz motoru (1) 
5. Gaz türbini (2) 
6. Kombine gaz türbini ve karşı basınçlı buhar türbini, 
ile Kombine gaz türbini ve ara buhar almalı buhar türbini 
 
(e) bugünkü net değer (NPV) cinsinden yapılan hesaplamada, B.E.I.S.’ lerde en kârlı seçenekler 
sırasıyla şöyledir:  
1.  Gaz motoru (2) 
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2. Gaz türbini (2) 
3. Kombine gaz türbini ve karşı basınçlı buhar türbini; 
ile kombine gaz türbini ve ara buhar almalı buhar türbini (*) 
4. Gaz motoru  (1) 
5. Gaz türbini (1) 
6. Karşı basınçlı buhar türbini 
 
(f) kuruluş maliyeti (KM) cinsinden yapılan hesaplamada, B.E.I.S.’ lerde en ucuz ilk dört seçenek 
sırasıyla şöyledir:     
1. Karşı basınçlı buhar türbini 
2. Gaz türbini (1) 
3. Gaz motoru  (1) 
4. Gaz türbini (2) 
5. Kombine gaz türbini ve karşı basınçlı buhar türbini 
ile Kombine gaz türbini ve ara buhar almalı buhar türbini (*) 
6. Gaz motoru  (2) 
 
IRR, NPV ve KM sonuçları sıralamalarına baktığımızda, örnek seçilen tekstil fabrikası için uygun 
görülen yedi adet B.E.I.S. seçenekleri arasından belirgin bir şekilde ön plana çıkan bir seçenek yoktur. 
Yedi seçeneğin tümüde teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir olmalarından ötürü, ayrım yapmak 
son derece güçtür. Karar, sistem seçicisinin bütçesine bağlıdır. Dar bütçeli bir projede, karşı basınçlı 
buhar türbini kullanılması uygun olacaktır. Orta bütçeli bir projede gaz motoru (1), gaz türbini (1) ve (2) 
uygun olacaktır. Geniş bütçeli bir projede ise kombine gaz türbini, karşı basınçlı buhar türbini veya 
kombine gaz türbini ve ara buhar almalı buhar türbini ile gaz motoru (2) çözümleri seçilebilir. 
 
Önemli parametrelerin değişken seçilerek yeni sonuçların elde edilmesi ve bunların 
yorumlanmasından elde edilen sonuçlara baktığımızda, B.E.I.S. seçimi için baz alınan işletme 
şartlarının değişkenliği, özellikle, gaz türbini (1), kombine gaz türbini ve karşı basınçlı buhar türbini, 
kombine gaz türbini ve ara buhar almalı buhar türbini, gaz motoru (2) sistemleri yatırımlarını büyük 
ölçüde etkilediği anlaşılmıştır. Bu sebeple, kimi durumlarda daha kârlı olabilen, bu türdeki sistemlerin 
seçiminde, işletme şartlarının önceden çok iyi belirlenmesi ve duyarlılık analizlerinin (bu tezde 
oluşturulan grafiklerdeki gibi) yapılması gerekmektedir.  
 
Gaz motoru (1) ve gaz motoru (2) B.E.I. sistemi seçeneklerinde, doğru temel bir seçim yapıldıktan 
sonra, bunların ekonomik özelliklerinin değişen işletme şartlarından çok fazla etkilenmediği 
anlaşılmıştır. 
 
Son yıllarda kurulan tesislerin özelliklerine baktığımızda, genelde 0,5 - 20 MWel aralığındaki 
kapasitelerde, gaz motorları ve gaz türbinleri tercih edilirken,  > 20 MWel ‘ ın üzerindeki B.E.I.S. 
projelerinde ise kombine gaz türbini ve buhar türbini seçeneklerine yatırım yapıldığı gözlemlenmiştir.  
 
Bu tezde geliştirilen program sayesinde, B.E.I.S. seçicisi, çeşitli sistem seçeneklerinin 
uygulanabilirliğini hesaplatabilecektir, "entegre tekstil prosesi için en uygun bileşik elektrik ve ısı 
sistemi" teknolojisinden birini belirleyecektir. 
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BİNALARDA ISI YALITIMI VE ISITMA SİSTEMİNİN BİRLİKTE 
OPTİMİZASYONU 

 
 
Ahmet ARISOY  
Edvin ÇETEGEN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Sunulan çalışmada bir örnek yapıda ve iklimde ısıtma amaçlı yakıt tüketiminin minimizasyonu 
amacıyla ısı yalıtımıyla birlikte ısıtma sistemi optimizasyonu ele alınmıştır. Pencere cinsleri ve 
termostatik vana kullanımı da optimizasyona ilave edilmiştir. Örnek bina mevcut bina ve yeni yapılan 
bina olarak iki ayrı biçimde ele alınmıştır. Örnek üzerinde gösterilmiştir ki yakıt tüketimini minimize 
eden en uygun çözümler ısı yalıtımı + ısıtma sistemi ortak iyileştirmesiyle elde edilmektedir. 
Hesapların yapılmasında tarafımızca geliştirilen tek zonlu bir bina simülasyon programı kullanılmıştır. 
Bu simülasyonda İstanbul için 1995 tipik yıl saatlik iklim verilerine dayanılmıştır.   
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Yapılarda enerji tasarrufu çalışmaları 1970’li yılların ortasından itibaren bütün dünyada önem 
kazanmıştır. Bu amaca yönelik olarak başlatılan araştırmalar her ülkede kendi koşullarına uygun 
olarak bazı yönetmeliklerin ve standartların oluşmasıyla sonuçlanmıştır. Türkiye’de de enerji tasarrufu 
hayati bir önem taşıdığından, binalarda enerji tasarrufuna yönelik olarak bu tarihten itibaren çeşitli 
yönetmelikler, standartlar ve şartnameler yayınlanmıştır. Ancak konuya her seferinde sadece ısı 
yalıtımı bakış açısıyla yaklaşılmıştır. Yani binalardaki ısı kaybı minimize edilmeye çalışılmıştır. Son 
olarak yeniden düzenlenen TS 825 numaralı zorunlu standart ve buna dayanan Bayındırlık Bakanlığı 
Şartnamesi yine ısı yalıtımını tek boyutlu olarak esas almaktadır.  
 
Halbuki enerji tasarrufunda ana amaç, binalarda ısıtma amacıyla tüketilen yakıtın azaltılması 
olmalıdır. Bunun için de yalıtımla birlikte ısıtma tesisatının iyileştirilmesi birlikte ele alınmalıdır. 
Optimum ısı yalıtım kalınlığı kavramı, çoğunlukla sadece ısı yalıtımına yatırılacak para ile elde 
edilecek yakıt tasarrufu  olarak algılanmaktadır. Halbuki ısı yalıtımına ayrılacak kaynağın bir kısmı 
mekanik tesisata yönlendirilirse, sonuçta aynı yatırım tutarıyla daha fazla yakıt tasarrufu yapabilme 
imkanı bulunmaktadır. Dolayısıyla yakıt tasarrufu konusundaki optimizasyonda sadece ısı yalıtımı 
değil, aynı zamanda ısıtma tesisatının verimliliği de ele alınmalıdır. Devlet de konuyu bu boyutuyla ele 
alıp, yönetmeliklerini buna göre oluşturmalıdır. Böylece hem kamu kaynaklarının kullanımı en faydalı 
biçimde yönlendirilirken, hem de sektörler arasında haksızlığa yol açılmamış olur.  
 
Nitekim Batı ülkelerinde söz konusu alandaki düzenlemeler yapılırken bu yaklaşım esas alınmıştır. 
Almanya’da 1 Şubat 2002’de yürürlüğe giren EnEV 2002 Yönetmeliği [1] bir adım daha ileri giderek 
binada ısıtma amacıyla tüketilen primer enerji kaynaklarının minimize edilmesi esasını 
getirmektedir. Bu yönetmeliğe göre bina ısıtmasında ve sıcak su üretiminde kullanılan yakıt ile pompa, 
fan gibi yardımcı ekipmanda kullanılan elektrik enerjisi nedeniyle tüketilen yıllık primer enerji miktarına 
sınırlama getirilmektedir. Bu sınırın altında kalabilmek için mimar ve ısıtma sistemi tasarımcısı birlikte 
önlem almalıdır. Bir taraftan yalıtımı artırarak, pencereleri uygun seçerek ve diğer pasif önlemleri 
alarak ısı kaybını azaltırken; diğer yandan da daha verimli kazanlar, daha iyi kontrol sistemleri, 
termostatik vanalar ve daha verimli ekipmalar kullanarak yakıt tüketimini azaltmalıdır. Güneş enerjisi 
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gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılabilir. Bütün bunlar bir optimizasyon stratejisiyle 
uygulanmalıdır. Söz konusu yönetmelikteki yaklaşım, bu çalışmada sunulan yaklaşımla temel fikir 
çerçevesinde tamamen çakışmaktadır. EnEV 2002’de, bu çalışmada sunulan yaklaşım daha geniş 
biçimde ele alınmıştır. 
 
Sunulan çalışmada önerilen yaklaşım, TS 825’de (ve Bayındırlık Bakanlığı Şartnamesinde) geçerli 
yaklaşım ve EnEv 2002 Alman yönetmeliğinde geçerli yaklaşım Şekil 1’de şematik olarak 
gösterilmiştir.  
 

Kazan boyler 

elektrik

yakıt 

TS 825
Bina ısı 
kaybını 
sınırlarEnEV 

2002 
1)Yardımcı 
elektrik 
2)Isıtma 
3)Sıcak su 
amacıyla 
kullanılan 
Primer 
enerjiyi 
sınırlar 

Sunulan
Isıtma için
Yakıt 
tüketimini 
sınırlamak

 
 
Şekil 1. Binalarda enerji tasarrufuna yönelik farklı yönetmeliklerin ve sunulan çalışmanın yaklaşımının 
şematik gösterimi.  
 
Sunulan çalışmada yukarıda özetlenen yaklaşım çerçevesinde yapılan bir araştırmaya yer 
verilmektedir. Bu araştırmada ilk etapta ele alınan bir örnek yapıda ve iklimde ısı yalıtımıyla birlikte 
ısıtma sistemi optimizasyonu ele alınmıştır. Pencere cinsleri ve termostatik vana kullanımı da 
optimizasyona ilave edilmiştir. Ayrıca örnek bina mevcut bina ve yeni yapılan bina olarak iki ayrı 
biçimde ele alınmıştır. Doğal olarak binanın kendisinin ve iklim koşullarının optimum değerler üzerinde 
etkisi vardır. Burada sadece konunun örnekleriyle dikkate sunulması ve yöntem tartışması 
amaçlanmıştır. Standarda esas olacak bir çalışma yapmak ve belirli değerleri empoze etmek gibi bir 
amaç güdülmemiştir. Örnek üzerinde gösterilmiştir ki yakıt tüketimini minimize eden en uygun 
çözümler ısı yalıtımı + ısıtma sistemi ortak iyileştirmesiyle elde edilmektedir. Hesapların 
yapılmasında tarafımızca geliştirilen tek zonlu bir bina simülasyon programı kullanılmıştır. Bu 
simülasyonda İstanbul için 1995 tipik yıl saatlik iklim verilerine dayanılmıştır.   
 
 
 
 
2. ÖRNEK BİNA  
 
Göz önüne alınan örnek bina İstanbul’da kurulu 12 katlı bir ofis binasıdır. Bu ofis binasına ait ısı kaybı 
hesapları ve mekanik tesisat projesi mevcuttur [2]. Buradan yararlanılarak simülasyonda kullanılan 
büyüklükler Tablo 1, 2 ve 3’de özet halinde verilmiştir.  
Bu tablolarda görüldüğü üzere enfiltrasyon yükleri bu binada ahşap çerçeveli tek camlı pencere 
kullanılması halinde önemli bir pay tutmaktadır. Bina dış duvarları 15 cm kalınlıkta betonarme olup, 
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dıştan izole edilmişlerdir. Duvar ve izolasyonun ısıl özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Binada panel 
radyatörler kullanılmış olup, özellikleri Tablo 3’de görülmektedir.  
 
Yeni inşa edilecek bir binada en kötü hal olan izolasyonsuz, ahşap çerçeveli tek camlı pencereli, 
standart kazanlı ve termostatik vanasız durum referans olarak ele alınmıştır. Yapılan iyileştirmeler 1. 
İzolasyon kalınlıklarının artırılması, 2. Pencerelerin çift camlı ve contalı plastik doğramalı hale 
getirilmesi,  3. Daha iyi kaliteli kazanlar olan düşük sıcaklık kazanı veya yoğuşmalı kazan kullanılması, 
4. Radyatör girişlerinde termostatik vana kullanılması olarak sıralanabilir. 
 
Tablo 1. Bina Dış Kabuk Özellikleri 
 

 k ρo cp Kalınlık Duvar 
alanı 

Pencere 
alanı 

  (W/m.K) (kg/m3) (j/kg.K) (m) (m2) (m2) 
dış duvar-beton (Kuzey) 2,14 2400 800 0,15 1040 255 
dış duvar-yalıtım (Kuzey) 0,04 15 800 değişken 1040 255 
dış duvar-beton (Doğu) 2,14 2400 800 0,15 1040 255 
dış duvar- yalıtım (Doğu) 0,04 15 800 değişken 1040 255 
dış duvar-beton (Güney) 2,14 2400 800 0,15 1040 255 
dış duvar-yalıtım (Güney) 0,04 15 800 değişken 1040 255 
dış duvar-beton (Batı) 2,14 2400 800 0,15 1040 255 
dış duvar-yalıtım (Batı) 0,04 15 800 değişken 1040 255 
çatı-beton 2,14 2400 800 0,28 808 - 
çatı-yalıtım 0,04 15 800 0,08 808 - 
döşeme-beton 2,14 2400 800 0,2 808 - 
döşeme-yalıtım 0,04 15 800 0,03 808 - 
iç duvar-beton 2,14 2400 800 0,2 1685 - 
iç duvar-yalıtım 0,04 60 800 0 1500 - 
 
Tablo 2. Bina ısı kaybı (2 cm yalıtım ve tek pencere hali) ve kullanılan katsayılar 
 
Kat sayısı 12 
Kat yüksekliği (m) 3 
Sıcaklık farkı (K) 23 
Toplam transmisyon ısı yükü, W 163000 
Enfiltrasyon yükü, W 327000 
Kazan  kapasitesi W 490000 
 
Tablo 3. Kullanılan panel radyatör özellikleri 
 
Yükseklik (mm) 600  
70 ˚C de norm güç W/m 2376 
Su giriş sıcaklığı (˚C) 75 
Su çıkış sıcaklığı (˚C) 60 
Oda sıcaklığı (˚C) 20 
Toplam KF değeri (W/K) 12185 
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3. YENİ BİNA İÇİN SİMÜLASYON SONUÇLARI 
 
Hesaplamalarda tarafımızdan geliştirilen bir program kullanılmıştır. Bu program esasları başka yerde 
anlatılmıştır [3]. Programa saatlik dış sıcaklık değerleri girildiğinde, tek zonlu bir yapının ve onun 
ısıtma tesisatının dinamik ısıl davranışı simüle edilebilmekte ve yıllık yakıt tüketimi 
hesaplanabilmektedir. Dış duvarlar çift katmanlı (beton+izolasyon katmanları) olarak ele alınmaktadır. 
Programa iklim verileri ve bina verileri dışında kazan kısmi yük davranışları (kısmi yüke bağlı kazan 
verim değişimi) ve dış sıcaklığa bağlı olarak, otomatik kontrol panelinin su sıcaklığı ayar eğrisi 
girilmelidir. 
 
Hesaplamalarda ilk olarak yeni bina hali ele alınmıştır. Yukarıda tanımlanan binanın yeni inşa 
edilmekte olduğu düşünülerek, incelenen her hal için ısıtma sistemi yeniden projelendirilmiştir. Bu 
durumda izolasyon artırıldıkça ısı kaybı azalmakta ve gerekli ısıtma tesisatının büyüklüğü de 
azalmaktadır. Referans olarak dış duvar izolasyonunun olmadığı ve ahşap çerçeveli tek camlı 
pencere kullanılan hal ele alınmıştır. Kazan cinsi standart kazan olup, termostatik vana da 
kullanılmamaktadır. Bu durumda inşaat maliyeti en düşük, yakıt tüketimi en fazladır. Bu referans 
halden itibaren parametrik olarak izolasyon artırılmakta, pencereler çift camlı ve contalı hale 
getirilmekte, kazanlar iyileştirilmekte ve termostatik vana kullanmaya başlanılmaktadır. Bu şekilde 84 
alternatif  halde sistemin yıllık yakıt tüketimleri ve referans hale göre izolasyon, pencere, kazan, 
radyatör ve termostatik vanaların yatırım maliyetleri hesaplanmıştır.   
 
Hesap sonuçları aşağıda tablolar ve grafikler halinde verilmiştir. Referans halde yatırım maliyeti ve 
yıllık yakıt maliyeti değerleri aşağıda verilmiştir: 
Yatırım maliyeti = izolasyon+pencere +kazan +radyatör+termostatik vana 
Yatırım maliyeti = 0 + 61.200 + 15.810 + 21.356 + 0 =  98.367 EURO   
Yıllık Yakıt Maliyeti= 59.286 EURO 
Burada tesisatın diğer elemanlarının maliyeti gözönüne alınmamıştır. Isıtma yüküne göre diğer tesisat 
elemanlarının maliyetindeki değişim ihmal edilebilir. Görüldüğü gibi hiç bir önlem alınmamış halde, 
yıllık yakıt maliyeti kazan ve radyatör maliyetinin toplamından çok daha fazladır.   
 
Ahşap çerçeveli tek camlı pencere ve termostatik vanasız radyatörler kullanıldığında farklı izolasyon 
kalınlıkları ve farklı kazan hallerindeki yatırım maliyetlerinin değişimi Şekil 2’de verilmiştir. İzolasyon 
kalınlığı arttıkça kazan ve radyatör maliyetinde bir azalma olmakla birlikte, doğal olarak izolasyon 
maliyeti artmaktadır. Pencere maliyeti değişmemektedir. Toplam maliyet ise izolasyon kalınlığıyla 
birlikte artmaktadır. Öte yandan standart kazandan yoğuşmalı kazana gidildikçe doğal olarak maliyet 
artmaktadır. Yoğuşmalı kazan kullanılması ve 10 cm izolasyon kalınlığı alınması halinde maliyet 
177.467 EURO değerine yükselmektedir. Yoğuşmalı kazan kullanmanın maliyeti, izolasyonun yaklaşık 
2,5 cm daha artırılma maliyetine eşittir.  
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Şekil 2. Yeni bina için yatırım maliyetlerinin ahşap çerçeveli tek camlı pencere ve termostatik vanasız 

halde farklı izolasyon kalınlıkları ve farklı kazan tipleri için değişimi 
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Şekil 3. Yıllık yakıt maliyetlerinin ahşap çerçeveli tek camlı pencere ve termostatik vanasız farklı 
izolasyon kalınlıkları ve farklı kazan hallerindeki değişimi 

 
Yıllık yakıt maliyetlerinin ahşap çerçeveli tek camlı pencere ve termostatik vanasız radyatörlü halde 
farklı izolasyon kalınlıkları ve farklı kazanlar için değişimi Şekil 3’de verilmiştir. İzolasyon kalınlığı 
arttıkça yakıt maliyeti doğal olarak azalmaktadır. Aynı şekilde standart kazandan yoğuşmalı kazana 
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gidildikçe yakıt maliyeti yine azalmaktadır.En iyi halde yoğuşmalı kazan ve 10 cm izolasyon 
kalınlığında yıllık yakıt maliyeti 28.515 EURO değerine inmektedir. Ancak 2 cm izolasyon 
kalınlığından itibaren izolasyonu 2 cm daha artırmanın yarattığı tasarruf, bunun yerine kazan değişimi 
yapılarak yoğuşmalı kazan kullanmanın yarattığı tasarruftan çok daha az olmaktadır. İzolasyon 
kalınlığı sıfırdan itibaren artırıldıkça yakıt tasarrufuna olan etkisi başta çok fazla olurken, bu etki 
giderek azalmakta ve eğri yataya yaklaşmaktadır. Buna karşılık kazan etkisi yaklaşık sabittir. Örneğin 
yoğuşmalı kazan kullanılması hemen her izolasyon kalınlığında fazla değişmeyen bir yakıt tasarrufu 
sağlamaktadır. 
 
Yapılan birim yatırıma karşılık elde edilen tasarrufun maksimize edilmesi, bu çalışmada 
optimizasyon kriteri olarak ele alınmıştır. Bunun için yapılan yıllık yakıt maliyeti tasarrufu (referans 
hale göre yapılan tasarruf), yapılan ilave yatırıma (referans hal ile incelenen hal arasındaki yatırım 
maliyeti farkı) bölünerek her durum için bir sayı bulunmuştur. Bu sayı karlıklık olarak isimlendirilirse 
karlılığı en yüksek olan çözüm, optimum çözüm olarak tanımlanabilir. Şekil 4’de hesap sonuçları 
çubuk diyagramı olarak verilmiştir. Buna göre yapılan ilave yatırımların karlılığı %50 mertebelerinin 
üstüne çıkabilmektedir. Yani yapılan ilave yatırımın %50’sinden fazlası ilk yılda yakıt tasarrufuyla geri 
ödenmektedir. Ahşap çerçeveli tek camlı pencere ve termostatik vanasız halde en karlı yatırım, %54 
değeriyle ikinci ve üçüncü yalıtım alternatifinde (yani binanın 2 cm ve 3 cm kalınlığında izole edilmesi 
durumunda) yoğuşmalı kazan kullanılmasıdır. İkinci en karlı yatırım ise %53 değeriyle üç ve dördüncü 
yalıtım alternatifinde (yani binanın 3 cm ve 4 cm kalınlığında izole edilmesi durumunda) DSK kazan 
kullanılması ve dördüncü yalıtım alternatifinde (yani binanın 4 cm kalınlığında izole edilmesi 
durumunda) Yoğuşmalı kazan kullanılmasıdır. Burada özellikle belirtilmesi gereken husus binanın bir 
önceki ısı yalıtım yönetmeliğine göre yapılması halinde Referans halde 2 cm yalıtımın yeterli 
olmasıdır. Bu durumdaki binanın yakıt tüketimini azaltma için yapılacak en karlı yatırımın, bina 
izolasyonunu artırmak yerine yoğuşmalı kazana geçmek olduğu Şekil 3’deki sonuçlardan 
görülebilmektedir. 
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Şekil 4. Karlılık oranlarının ahşap çerçeveli tek camlı pencere ve termostatik vanasız durumda farklı 

izolasyon kalınlık alternatifleri ve farklı kazan hallerindeki değişimi 
 
Şekil 5’de contalı plastik çerçeveli çift camlı pencere ve termostatik vanasız durumda farklı izolasyon 
kalınlık alternatifleri ve farklı kazan hallerindeki karlılık oranları görülmektedir. Bu durumda yatırım 
daha fazla olmakla birlikte elde edilen tasarruf çok daha fazla olmakta ve karlılıklar artmaktadır. Bu 
durumda karlılıklar %60 değerlerine ulaşmaktadır. Contalı plastik çerçeveli çift camlı pencere ve 
termostatik vanasız halde en karlı yatırım, %60 değeriyle ikinci ve üçüncü yalıtım alternatifinde (yani 
binanın 2 cm ve 3 cm kalınlığında izole edilmesi durumunda) Düşük Sıcaklık Kazanı kullanılmasıdır. 
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Şekil 5. Karlılık oranlarının contalı plastik çerçeveli çift camlı pencere ve termostatik vanasız durumda 

farklı izolasyon kalınlık alternatifleri ve farklı kazan hallerindeki değişimi 
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Şekil 6. Contalı plastik çerçeveli çift camlı pencere ve termostatik vanalı durumda farklı izolasyon 
kalınlık grupları ve farklı kazan hallerindeki karlılık oranları 

 
Contalı plastik çerçeveli çift camlı pencere ve termostatik vanalı durumda farklı izolasyon kalınlık 
alternatifleri ve farklı kazan hallerindeki karlılık oranları Şekil 6’da görülmektedir. Bu durumda yatırım 
en fazla olmakla birlikte elde edilen tasarruf da de fazladır ve bu durumda karlılıklar %62 değerine 
ulaşmaktadır. Contalı plastik çerçeveli çift camlı pencere ve termostatik vanasız halde en karlı yatırım, 
%62 değeriyle ikinci yalıtım alternatifinde (yani binanın 2 cm kalınlığında izole edilmesi durumunda) 
Düşük Sıcaklık Kazanı kullanılmasıdır. 
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Tablo 4. Bütün hesaplar sonucu yeni binada karlılık oranı en yüksek ilk 10 çözüm.  
 

Pencere Termostatik 
vana 

Kazan İzolasyon
kalınlığı 

Karlılık
Oranı 

Gerekli ilave
yatırım 

TCP: Tek camlı 
ÇCP: Çift camlı 

1: yok 
(+): var 

1: Standart 
2: DSK 
3: Yoğuşmalı

 
(cm) (%) 

 
(EURO) 

 
ÇCP + DSK 3 62 59898 
ÇCP + DSK 2 61 56791 
ÇCP + Standart 3 61 57168 
ÇCP - DSK 3 60 57528 
ÇCP + Standart 2 60 54931 
ÇCP + DSK 4 60 63457 
ÇCP - DSK 2 60 54211 
ÇCP - Standart 3 60 54798 
ÇCP + Standart 4 60 60727 
ÇCP + Yoğuşmalı 3 59 65633 

 
Hesaplamalar sonucunda 84 alternatif hal içinde karlılık açısından bir sıralama yapılmıştır. Elde edilen 
sıralamadaki ilk en iyi 10 çözüm Tablo 4’de gösterilmiştir. Bu tabloda aynı zamanda gerekli ilave 
yatırım değerine de bilgi olarak yer verilmiştir. Bütün incelenen haller arasında %62 karlılık değeriyle 
en karlı yatırım; plastik çerçeveli çift camlı pencere ve termostatik vanalı radyatörler kullanılması, 
Düşük Sıcaklık Kazanı seçmek ve izolasyon kalınlığını 3 cm değeriyle sınırlandırmaktır. İkinci iyi 
durumda %61 karlılık değeriyle iki seçenek yer almaktadır.  
 
Tablo 5. Bütün hesaplar sonucu yeni bina için yıllık toplam maliyeti en düşük ilk 10 çözüm 
sıralaması (Toplam maliyet hesabında amortisman süresi 5 yıl ve EURO bazında enflasyon oranı %10 
kabulüyle). 
 

Pencere Termostatik 
vana 

Kazan İzolasyon
kalınlığı 

Karlılık
Oranı 

Gerekli ilave
yatırım 

Yıllık toplam 
maliyet 

TCP: Tek camlı 
ÇCP: Çift camlı 

(-) : yok 
(+): var 

 (cm) (%) 
 

(EURO) 
 

(EURO) 

ÇCP + Yoğuşmalı 4 0,58 69192 63500 
ÇCP + Yoğuşmalı 3 0,59 65633 63646 
ÇCP + DSK 4 0,60 63457 63980 
ÇCP + DSK 3 0,62 59898 64189 
ÇCP - Yoğuşmalı 4 0,57 66942 64870 
ÇCP + Yoğuşmalı 2 0,58 64976 64961 
ÇCP + Standart 4 0,60 60727 65057 
ÇCP - Yoğuşmalı 3 0,58 63263 65134 
ÇCP + DSK 2 0,61 56791 65301 
ÇCP + Standart 3 0,61 57168 65311 

 
Bunlardan daha az yatırım gerektirdiği için önceliği olan halde, izolasyon kalınlığı 2 cm değerindedir. 
Üçüncü iyi durumda %60 karlılık değeriyle beş seçenek yer almaktadır. Bu çözümlerde; mutlaka çift 
camlı pencere kullanılması, tercihan termostatik vana kullanılması, Düşük Sıcaklık kazanı kullanılması 
ve izolasyonun 4 cm değerini geçmemesi söz konusudur.  
 
Kriter olarak karlılık oranı ele alındığında, yatırım maliyeti daha ağırlıklı rol oynamaktadır. Bunun 
yerine toplam yıllık maliyetin minimizasyonu da kriter olarak ele alınabilir. Toplam yıllık maliyeti 
belirlenmek için yatırımın yıllık amortisman maliyetiyle yıllık yakıt maliyeti toplanmaktadır. Örnek 
hesapta amortisman süresi Türkiye koşulları göz önüne alınarak 5 yıl kabul edilmiştir. EURO bazında 
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enflasyon oranı da %10 alınmıştır. Buna göre hesaplanan 84 hal arasındaki sıralamada ilk 10 sırayı 
alanlar Tablo 5’de verilmiştir. Bu durumda tablodaki sıralama bir öncekine göre fark etmektedir. Yakıt 
maliyetlerinin ağırlığı daha öne çıkmakta, daha fazla yatırım gerektiren ama daha fazla kazanç 
sağlayan çözümler ilk sıralara çıkmaktadır. Yıllık yakıt maliyetini minimize eden çözüm çift camlı 
pencereli, termostatik vanalı ve yoğuşmalı kazanlı bina olmaktadır. İzolasyon kalınlığı ise 4 cm 
değerindedir. Daha sonraki sıralarda yer alan çözümlerde, izolasyonun 3 cm değerine indirilmesi veya 
DSK kazan kullanılması gelmektedir. Karlılık oranı en yüksaek olan çözüm 4. sıraya düşmektedir. 
 
 
 
 
4. MEVCUT BİNA İÇİN SİMÜLASYON SONUÇLARI 
 
Hesaplamalarda ikinci bir grup olarak mevcut bina hali ele alınmıştır. Yukarıda tanımlanan binanın bir 
önceki yalıtım yönetmeliğine uygun olarak 2 cm izolasyon malzemesiyle dıştan izole edildiği kabul 
edilmiştir. Ayrıca döşeme ve çatı izolasyonları yapılmıştır. Mevcut binada pencere olarak tek camlı 
ahşap çerçeveli pencere ve kazan olarak standart kazan bulunmaktadır. Termostatik vana 
kullanılmamıştır. Referans hal bu şekilde tanımlanmaktadır. Sistem ilave yatırımlarla iyileştirilmek 
istendiğinde mevcut olan kazan veya pencereler atılacak ve yerine yenileri konulacaktır. İzolasyonun 
eskisi üzerine ilave edilebileceği kabul edilmiştir.  
 

Yatırım Maliyetleri

135000

145000

155000

165000

175000

185000

195000

205000

0 2 4 6 8 10

izolasyon kalınlığı (cm)

M
al

iy
et

le
r (

EU
R

O
)

Standart kazan
DS kazanı
Yoğuşmalı kazan

 
Şekil 7. Mevcut binada yatırım maliyetlerinin, ahşap çerçeveli tek camlı pencere ve termostatik 

vanasız hal için, farklı izolasyon kalınlıkları ve farklı kazan hallerindeki değişimi 
 
Mevcut ısıtma sistemi ve radyatörler değişmeyecektir. Bu durumda izolasyon artırıldıkça ısı kaybı 
azalmakta ve buna bağlı olarak su sıcaklıkları azalmaktadır. Su sıcaklıklarının düşmesi kazan tipine 
bağlı olarak kazan verimlerini etkilemektedir. Daha önce yeni bina için yapıldığı gibi değişik durumlar 
için sistemin yıllık yakıt tüketimleri ve izolasyon, pencere, kazan ve termostatik vanaların yatırım 
maliyetleri hesaplanmıştır. 
 
Ahşap çerçeveli tek camlı pencere ve termostatik vanasız radyatörler kullanıldığında farklı izolasyon 
kalınlıkları ve farklı kazan hallerindeki yatırım maliyetlerinin değişimi Şekil 7’de verilmiştir. İzolasyon 
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kalınlığı arttıkça ve kazan değiştirildiğinde maliyet artmaktadır. Bu durumda maliyet farkları daha 
belirgindir. Mevcut kazanın yoğuşmalı kazanla değiştirilmesi ve izolasyon kalınlığının 10 cm değerine 
artırılması halinde maliyet 195.000 EURO değerine yükselmektedir.  
 
Aynı durum için yıllık yakıt maliyetlerinin değişimi ise Şekil 8’de verilmiştir. İzolasyon kalınlığı arttıkça 
ve standart kazandan yoğuşmalı kazana gidildikçe yakıt maliyeti doğal olarak azalmaktadır. Ancak 
mevcut binada kazan değişiminin etkisi daha fazladır. Referans halden itibaren her durumda kazan 
kalitesini artırmak, izolasyonu artırmaktan daha fazla tasarruf yaratmaktadır. Ayrıca standart kazandan 
DS Kazana, buradan da yoğuşmalı kazana geçmek yaklaşık benzer miktarda tasarrufa neden 
olmaktadır.   
 
Mevcut binada ahşap çerçeveli tek camlı pencereleri korumak ve termostatik vana kullanmamak 
durumunda karlılık oranı hesap sonuçları Şekil 9’da çubuk diyagramı olarak verilmiştir. Mevcut binada 
yapılacak değişiklikte, eskisini atıp yenisini koymak gereği nedeniyle yatırımlar daha yüksektir. 
İzolasyonun ilave edilebildiği kabul edildiğinden izolasyonu artırmak daha karlı çözümler olarak ortaya 
çıkmaktadır. Karlılık oranları en iyi hallerde %35 mertebelerinde kalmaktadır. Bu durumda en iyi 
çözümler sadece izolasyonu 1 ve 2 cm artırmaktır. Daha sonraki en karlı durumlar izolasyonu 1 veya 2 
cm artırmakla birlikte yoğuşmalı kazana geçmektir.   
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Şekil 8. Yıllık yakıt maliyetlerinin mevcut binada ahşap çerçeveli tek camlı pencere ve termostatik 

vanasız durumda farklı izolasyon kalınlıkları ve farklı kazan hallerindeki değişimi 
 
Pencerelerin değiştirilmesinin maliyeti çok fazladır. Pencere değişimi halinde karlılık oranları %15 
mertebelerine düşmektedir. Bunun yerine ahşap çerçeveli tek camlı halde termostatik vana 
kullanılması en uygun çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Şekil 10’da mevcut binada ahşap çerçeveli 
tek camlı pencereli ve termostatik vanalı durumunda karlılık oranı hesap sonuçları çubuk diyagramı 
olarak verilmiştir. Sadece izolasyonu 1 cm artırıp, termostatik vana kullanıldığında karlılık %75 
olmaktadır. Termostatik vanalı durumda izolasyonu 2 cm artırmak ve her iki izolasyon kalınlığında 
yoğuşmalı kazana geçmek daha sonraki ikinci ve üçüncü sıradaki en iyi durumlardır.  
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Şekil 9. Karlılık oranlarının mevcut bina için ahşap çerçeveli tek camlı pencere ve termostatik 
vanasız durumda farklı izolasyon kalınlık alternatifleri ve farklı kazan hallerindeki değişimi 
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Şekil 10. Karlılık oranlarının mevcut bina için ahşap çerçeveli tek camlı pencere ve termostatik 
vanalı durumda farklı izolasyon kalınlık alternatifleri ve farklı kazan hallerindeki değişimi 

 
Mevcut binadaki 84 alternatif hal içinde karlılık açısından bir sıralama yapılmıştır. Elde edilen 
sıralamadaki ilk 10 hal Tablo 6’da gösterilmiştir. Bu tabloda aynı zamanda gerekli ilave yatırım değeri 
ve toplam yıllık maliyet değerine de bilgi olarak yer verilmiştir. Öncelikle pencerelerin değiştirilmesi 
pahalı bir yatırım olduğundan karlılık oranı olarak ilk 10 sıraya hiç girememiştir. Bütün incelenen haller 
arasında %75 karlılık değeriyle en karlı yatırım; binada izolasyonu 1 cm artırmak ve radyatörlere 
termostatik vana takmaktır. Termostatik vana + izolasyonu 2 cm artırmak ikinci en iyi çözümdür. Bu 
durumlarda kazanı da yoğuşmalı kazana çevirmek arkadan gelen en iyi üçüncü ve dördüncü 
çözümlerdir.  
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Tablo 6. Mevcut bina için bütün hesaplar sonucu karlılık oranı en yüksek ilk 10 çözüm 
 

Pencere Termostatik 
vana 

Kazan İzolasyon 
kalınlığı 

Karlılık 
Oranı 

Gerekli ilave 
yatırım 

Yıllık toplam 
maliyet 

TCP: Tek camlı 
ÇCP: Çift camlı 

(-) : yok 
(+): var 

 (cm) (%) (EURO) (EURO) 

TCP + Standart 3 0,75 7775 36607 

TCP + Standart 4 0,59 11935 36506 

TCP + Yoğuşmalı 3 0,42 27460 35971 

TCP + Yoğuşmalı 4 0,40 31620 35999 

TCP + DSK 3 0,38 22880 37775 

TCP - Standart 3 0,38 4160 39897 

TCP + DSK 4 0,36 27040 37733 

TCP - Standart 4 0,35 8320 39689 

TCP + Standart 5 0,34 24415 38434 

TCP - Yoğuşmalı 3 0,33 23845 38822 
 
Kriter olarak toplam yıllık maliyetin minimizasyonu ele alındığında, yakıt maliyetindeki tasarruf 
sıralamada daha etkili olmaktadır. Amortisman süresi 5 yıl kabul edilerek ve EURO bazında enflasyon 
oranı da %10 alınarak hesaplanan 84 hal arasındaki sıralamada ilk 10 sırayı alanlar Tablo 7’de 
verilmiştir. Yine bütün uygun yatırımlarda pencere değişimi bulunmamaktadır. Ancak termostatik vana 
kullanımı ve yoğuşmalı kazan kullanımı en iyi yatırımlar olarak ilk sıralara çıkmaktadır. İzolasyon 
kalınlığı ise 3 ve 4 cm olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Tablo 7. Mevcut binada yıllık toplam maliyeti en düşük ilk 10 çözüm sıralaması (Toplam maliyet 
hesabında amortisman süresi 5 yıl ve EURO bazında enflasyon oranı %10 kabulüyle). 
 

Pencere Termostatik 
vana 

Kazan İzolasyon 
kalınlığı 

Karlılık 
Oranı 

Gerekli ilave 
yatırım 

Yıllık toplam 
maliyet 

TCP: Tek camlı 
ÇCP: Çift camlı 

(-) : yok 
(+): var 

 (cm) (%) (EURO) (EURO) 

TCP + Yoğuşmalı 3 0,42 28727 35971 

TCP + Yoğuşmalı 4 0,40 27658 35999 

TCP + Standart 4 0,59 33357 36506 

TCP + Standart 3 0,75 34555 36607 

TCP + DSK 4 0,36 30600 37733 

TCP + DSK 3 0,38 31740 37775 

TCP + Yoğuşmalı 5 0,32 26448 38081 

TCP + Standart 5 0,34 31993 38434 

TCP - Yoğuşmalı 4 0,32 31358 38746 

TCP - Yoğuşmalı 3 0,33 32532 38822 
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SONUÇ 
 
Türkiye’de de binalarda enerji tasarrufuna sadece ısı yalıtımı bakış açısıyla yaklaşılmıştır. Yani 
binalardaki ısı kaybı minimize edilmeye çalışılmıştır. Son olarak yeniden düzenlenen TS 825 
numaralı zorunlu standart ve buna dayanan Bayındırlık Bakanlığı Şartnamesi yine ısı yalıtımını tek 
boyutlu olarak esas almaktadır. Halbuki ana amaç, binalarda ısıtma amacıyla tüketilen yakıtın 
azaltılması olmalıdır. yakıt tasarrufu konusundaki optimizasyonda sadece ısı yalıtımı değil, aynı 
zamanda mekanik tesisatın verimliliği de ele alınmalıdır. Dünyadaki, örneğin Almanya’daki yaklaşım 
da bu şekildedir.  
 
Bu araştırmada bir bina simülasyon programı yardımıyla örnek bir yapıda, ısı yalıtımıyla birlikte sıcak 
su kazanı ve ısıtma sistemi optimizasyonu birlikte ele alınmıştır. 
 
Yeni yapılan binalarda sistem optimizasyonu baştan yapılma imkanı olduğundan daha etkindir. Yanlış 
yapılmış bir seçimi düzelme gerekmediğinden seçenekler arasında maliyet farkları daha azdır.  
 
Yeni projelendirilen bir binada referans hal olarak hiç bir yalıtım olmayan ve en ucuz ısıtma sistemi ele 
alınmıştır. Bu en ucuz ve en fazla yakıt tüketen durumdan hareketle en karlı yatırım; plastik çerçeveli 
çift camlı pencere, termostatik vanalı radyatörler ve  Düşük Sıcaklık Kazanı kullanılmasıdır. İzolasyon 
kalınlığı 3 cm değeriyle sınırlandırılmalıdır. 
 
Kriter olarak toplam yıllık maliyetin minimizasyonu kullanıldığında, sıralama bir öncekine göre fark 
etmektedir. Yakıt maliyetlerinin ağırlığı daha öne çıkmakta, daha fazla yatırım gerektiren ama daha 
fazla kazanç sağlayan çözümler ilk sıralara çıkmaktadır. Yıllık yakıt maliyetini minimize eden çözüm 
çift camlı pencereli, termostatik vanalı ve yoğuşmalı kazanlı bina olmaktadır. İzolasyon kalınlığı ise 4 
cm değerindedir.  
 
Mevcut bina halinde binanın bir önceki yalıtım yönetmeliğine uygun olarak 2 cm izolasyon 
malzemesiyle dıştan izole edildiği kabul edilmiştir. Ayrıca döşeme ve çatı izolasyonları yapılmıştır. 
Mevcut binada pencere olarak tek camlı ahşap çerçeveli pencere ve kazan olarak standart kazan 
bulunmaktadır. Termostatik vana kullanılmamıştır. Referans hal bu şekilde tanımlanmaktadır.  
 
Sistem ilave yatırımlarla iyileştirilmek istendiğinde mevcut olan kazan veya pencereler atılacak ve 
yerine yenileri konulacaktır. İzolasyonun eskisi üzerine ilave edilebileceği kabul edilmiştir.  
 
Mevcut binada pencerelerin değiştirilmesi pahalı bir yatırım olduğundan karlılık oranı çok düşüktür. En 
karlı yatırım; binada izolasyonu 1 cm artırmak ve radyatörlere termostatik vana takmaktır. 
 
Kriter olarak toplam yıllık maliyetin minimizasyonu ele alındığında, mevcut binada izolasyonun 1 cm 
artırılması, radyatörlere termostatik vana takılması ve mevcut kazanın yoğuşmalı kazanla değişimi en 
iyi yatırım olarak çıkmaktadır. 
 
Farklı kriterlerle yaklaşıldığında optimum çözüm belirli ölçüde değişmekle birlikte, bu çalışmada ortaya 
çıkan ana konu binada kullanılan yakıtın minimize edilmesi amaçlandığında optimum çözümün yalıtım 
+ ısıtma sisteminin birlikte ele alınması gereğidir. Belirli ölçüde yalıtımla birlikte sistemde kullanılan 
elemanların verim değerlerinin yüksek olması veya kalitesinin iyi olması mutlaka aranmalıdır. Tek 
başına sadece yalıtımı düşünmek ve bunu maksimize etmeye çalışmak yakıt tasarrufu amacı 
açısından rasyonel bir yaklaşım değildir.  
 
Bir önceki ısı yalıtımı yönetmeliğinin şart koştuğu kurallar çerçevesinde örnek binanın gerekli 
izolasyon kalınlığı 2 cm mertebelerindedir. Yeni TS 825 Standardı ve buna dayanılarak çıkarılan 
Bayındırlık Bakanlığı Şartnamesi sadece yalıtım kalınlıklarını artırmaya yönelik olmasıyla yanlıştır. 
Bunun yerine doğru bir şartname mekanik tesisatı ve bina kabuğunu birlikte ele alacak bir bakış 
açısına sahip olmalıdır. Türkiye’nin gerçeklerini içeren bilimsel bir araştırmaya dayanmalıdır.   
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KONUT DIŞI BİNALARIN SOĞUTMA YÜKLERİNİN  
TRANSFER FONKSİYONU YÖNTEMİ İLE HESAPLANMASI 

 
 

Nurdil ESKİN 
Hamdi İlker TÜRKMEN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Soğutma ve ısıtma yüklerinin bilinmesi HVAC sistemlerinin tasarımında ve iklimlendirme cihazlarının 
boyutlandırılmasında gereklidir.  Bu çalışmanın amacı farklı boyutlarda ve farklı şehirlerde bulunacak 
ofis amaçlı binaların yıllık ısıtma ve soğutma yüklerinin incelenmesidir.  Binaların yıllık ısıl yüklerine 
farklı bina parametrelerinin etkisi hazırlanmış bir bilgisayar programı vasıtasıyla incelenmiştir.  
Geliştirilen programın geçerliliği ise program sonuçlarının daha önce benzer amaçlı hazırlanmış 
programlarla karşılaştırılarak yapılmıştır.  Sonuçlar programın güvenlikle kullanımını kanıtlar 
niteliktedir.  Binanın coğrafi konumu, büyüklüğü, cam tipi, pencere /duvar oranı,pencere tipi ve 
kullanım oranlarının etkileri farklı boyutlardaki bina için irdelenmiş ve sonuçlar sunulmuştur. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Konut dışı binalar iklimlendirme sistemlerinin tasarımında önemli bir yer tutar. Bu grup içinde ofisler, 
hastaneler, büyük alışveriş merkezleri, okullar, tiyatrolar, sinemalar, konser ve konferans salonları, 
kütüphaneler ve sergi salonları ve müzeler gibi toplum hayatına açık merkezler yer almaktadır. Bu 
geniş kullanım alanı içinde günlük çalışma hayatının geçtiği ofis binaları ise insan hayatında önemli bir 
yer kapsamaktadır. 
Bu konuda yapılmış çeşitli araştırma çalışmaları ve geliştirilmiş bazı ticari programlar mevcut olmakla 
beraber ofis binalarının Transfer Fonksiyonu Metodu ile soğutma ve ısıtma yüklerinin hesaplanmasına 
yönelik çalışmalara literatürde pek rastlanmamıştır.  Bu metot kullanılarak yapılan çalışmalar daha 
ziyade metodun alt hesaplama yöntemlerinin irdelenmesi şeklindedir.  Bu çalışma bu metot 
kullanılarak yapılan hesaplamaları esas almakta ve bu hesaplama sonuçlarının irdelenmesini 
içermektedir. 
Sistemlere etki eden pek çok tasarım ve bina parametreleri olmakla beraber bu çalışmada bu 
değişkenler arasında en önemli oranda ısıl yüklere etki eden ve değişkenlik seviyesi en fazla 
karşılaşılan parametreler ele alınmıştır. Bu parametreler; binanın bulunduğu yerin iklim şartları; 
binanın büyüklüğü, pencere/ duvar oranı, çerçeve ve cam tipleri ile binanın kullanım oranı olarak 
seçilmiştir. Bu parametreler doğrultusunda ısı kazançlarını(kayıplarını) ve soğutma ve ısıtma  yüklerini 
oluşturan bileşenlerin tespiti yapılmıştır. Isıl yüklerin hesaplanması ve bu yüklerin hesaplanıp soğutma 
yüküne dönüştürülmesi için kullanılan simülasyon programının içeriği, akış diyagramı, ve programın 
geçerliliğinin irdelenmesinin ardından İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya için farklı parametrelerin etkisi 
irdelenmiştir.   
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2. SİSTEMİN ANALİZİ 
 
HVAC sistemlerinin ve sistemde kullanılacak iklimlendirme cihazlarının kapasitelerinin tespitinde 
öncelikle binanın soğutma ve ısıtma yüklerinin bilinmesi önemlidir.  Bu yüklerin hesaplanmasında 
ASHRAE tarafından da önerilen üç temel hesaplama metodu vardır.  Bu metodlardan biri, Toplam 
Eşdeğer Sıcaklık Farkı Metodu (TESF) olup güneş ışınımı ve ısıl depolamayı hesaplamalara dahil 
etmeyi ilk defa hedefleyen metoddur.  İkinci yaygın metod ise bilhassa  el ile yapılan hesaplamalar için 
uygun olan CLTD/CLF/SCL metodudur.   Bu metod  tablolar halinde verilen verilerin kullanılması ile 
sınırlı olup bilgisayar kullanımına pek uygun değildir. 
 
Üçüncü metod ise Transfer Fonksiyonu Metodu (TFM) olup, ısıtma ve soğutma yüklerini en hassas 
şekilde hesaplayabilen ve bina yapı elemanları ve bina içindeki dekorasyon amacıyla kullanılan 
objelerin de zamana bağlı olarak ısı depolama etkisini gözönüne alan ve hesaplamalara dahil eden bir 
metoddur.  Bu metod ile bir bina elemanından binaya geçen ısı miktarı, o bina elemanının zamana 
bağlı olarak depoladığı ısı miktarı ve bir ısı kaynağı gibi davranarak tekrar içeriye verdiği ısı miktarı 
saat-saat hesaplanabilmektedir.  Bu  hesaplamalarda güneş-hava sıcaklığı adı verilen ve sözkonusu 
bina hacmi için iç ortam sıcaklığı ile dış ortam şartlarını tanımlayan bir sıcaklık değeri kullanılmaktadır.  
Bu yöntemde herhangibir bina elemanından olan ısı kazancı (veya ısı kaybı) aşağıdaki denklem ile 
hesaplanabilir: 
 

∑ ∑ ∑
= =

δ−θδ−θθ −−=
0n 1n 0n
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=

)
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Bu eşitlikteki  bn, cn, ve  dn  katsayıları ve bina yapı elemanları ile ilgili temel veriler ASHRAE Temel el 
Kitabındaki Tablo 11ile Tablo 19 arasındaki çeşitli tablolarda verilmektedir. [2]  
Hesaplanan bu ısı kazancı (veya kaybı) ile binanın soğutma yüküne geçilebilir.  Bir binanın eşit zaman 
aralıkları ile hesaplanan ısı kazancına karşılık gelen i zamanına ait soğutma yükü o andaki ısı kazancı 
(veya kaybı) ile ilişkilendirilerek 
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bağıntılarından hesaplanabilir.  Burada θ, 1 den başlayarak o hacmi çevreleyen ısı kazanç 
elemanlarının sayısını, δ  ise zaman adımını göstermektedir.  Burada v0, v1, w1, w2 katsayıları ise oda 
transfer fonksiyonları (RTF) olup, ısı kazancının tipine ve o mahallin ısı depolama kapasitesine bağlı 
olarak değişen katsayılardır.  Gizli ısı kazancından kaynaklanan soğutma yükü ise  
 

(∑
=

=
1k
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hesaplanabilir. 
 
 
 
 
3. BİNANIN ÖZELLİKLERİ 
 
Bu çalışmada hesaplama sürelerini kontrol edilebilir seviyelerde tutmak için bina büyüklükleri 
belirlenmiştir ve farklı zemin alanlarına ve kat yüksekliklerine haiz üç farklı bina seçilmiştir.  Binalara ait 
veriler Tablo 1 de verilmektedir.  Bütün binalar için uzunluk ve genişlik oranı 1.5 olarak alınmıştır. 
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Tablo 1. Bina tiplerine bağlı olarak çalışmada ele alınan bina boyutları  
 

Bina 
Tipi 

Toplam zemin 
alanı  
(m2) 

Kat 
sayısı 

İç alan/Çevresel alan 

1 1760 5 0.353 
2 4250 5 1.194 
3 12150 9 1.732 

 
Çalışmada binanın her katında zemin alanı beş ısıl zona ayrılmıştır.  (Şekil 1).  Bu zonlardan dördü 
kuzey,güney,doğu ve batı cephelerini ve 5. zon ise iç bölgeyi kapsamakta ve dış ortama hiçbir cephesi 
bulunmamaktadır.  Bu zon sadece insanlardan ve/veya elektrikli / elektronik cihazlar ve aydınlatmadan 
ve diğer zonlardan gelebilecek ısı yükleri nedeniyle bir ısıl yüke haiz olacaktır.  Dış zonlar ise (1 den 4 
e kadar) dış ortama dış duvarlar, pencereler ve çatı vasıtasıyla açıktır.  Bu zonlarda ayrıca insanlar, 
aydınlatma, ve elektrikli / elektronik cihazlar ve havalandırmadan da ilave yükler gelecektir.  Bu 
çalışmada dış zonların genişliği kat yüksekliği olan 3.65 m. ile aynı alınmıştır.  Asma tavan yüksekliği 
ise 0.61 m. dir. Türkiyede farklı iklim bölgelerinden dört il Antalya (Akdeniz Bölgesi), Ankara (Orta 
Anadolu), İstanbul (Marmara Bölgesi ) ve  İzmir (Ege Bölgesi ) seçilerek hesaplamalarda bu şehirlerin 
saatlik dış ortam şartları kullanılmıştır. 
 

 
Şekil 1. Binanın zon dağılımı 

 
3.1 Bina Yapı Elemanlarının Özellikleri:  
 
Bina dış duvarları  ve çatı TS 815 Isı Yalıtımına uygun olarak seçilmiş ve binalarda uygulanmıştır.  Her 
binanın dekorasyon özelliği açısından aynı olduğu kabul edilmiş, binaların zemininde halı ile 
kaplandığı ve duvarların açık renk boyalı olduğu varsayılmıştır.  Zemin toplam ısı geçiş katsayısı U= 
0.45 W/m2-K olarak alınmış ve toprak sıcaklığı 10 °C kabul edilmiştir.  Pencerelerin açılmayan 
pencereler olduğu ve pencere alanının dış duvar alanına olan oranı  ise değişken olarak 
hesaplamalara dahil edilmiş ve  %20, % 40, %60, ve %80 olarak seçilmiştir. Pencerelerin dört dış 
duvarda eşit şekilde dağıldığı ve herhangi bir dış gölgeleme elemanının bulunmadığı kabul edilmiştir.  
Binanın dış yüzeyi iç yüzeyleri gibi açık kabul edilmiş, çatının ise koyu renkli olduğu varsayılmıştır. 
 
3.2 İklim verileri 
 
Binanın tanımının dışında bir diğer önemli parametre olan dış ortam şartları ise, meteorolojik veriler 
kullanılarak oluşturulan bir veri tabanı ile söz konusu olan iller için sağlanmıştır. Tipik bir gün için bu 
dört ildeki meteorolojik veriler Tablo 2 de verilmektedir. 
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Tablo 2.  İklim verilerine bir örnek  
 

İstanbul –(Göztepe) 
Saat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
KT/YT 20.4/ 

17.4 
20.1/ 
17.3 

19.8/ 
17.1 

19.6 / 16.9 19.5/ 
16.9 

20.2/ 
17.6 

21.8/ 
19.3 

23/ 
20.5 

24.1/ 
20.7 

25/ 
20.7 

25.6/ 
20.5 

26.2/ 
20.2 

X(kg/kg)  0.0112 0.0112 0.0111 0.011 0.011 0.0115 0.013 0.014 0.014 0.0135 0.013 0.0124
V(m3/kg) 0.847 0.846 0.845 0.844 0.844 0.847 0.853 0.8585 0.8615 0.8636 0.8646 0.865 
Saat 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
KT/YT 26.6/ 

19.7 
26.9/ 
20.1 

26.8/ 
20 

26.5/ 
20.3 

25.9/ 
20.5 

25.1/ 
20.5 

23.9/ 
20 

22.9/ 
19.7 

22.2/ 
19 

21.6/ 
18.4 

21.1/ 
18.1 

20.8/ 
17.8 

X 0.0115 0.012 0.012 0.0124 0.013 0.0132 0.013 0.013 0.0124 0.012 0.0117 0.0115
V(m3/kg) 0.865 0.08669 0.8665 0.8663 0.865 0.8634 0.8597 0.8569 0.854 0.85 0.85 0.8487

Ankara 
Saat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
KT/YT 18.6/ 

12.1 
17.9/ 
11.8 

17.2/ 
11.6 

16.7/ 
11.4 

16.2/ 
11.4 

16.6/ 
12.2 

18.2/ 
13.8 

20.4/ 
16 

22.3/ 
16.5 

23.9/ 
16.7 

25.3/ 
16.7 

26.4/ 
16.4 

X(kg/kg)  0.006 0.006 0.006 0.0062 0.0064 0.007 0.008 0.0095 0.0093 0.009 0.0083 0.0075
V(m3/kg) 0.835 0.833 0.831 0.8298 0.8287 0.83 0.8365 0.8449 0.85 0.854 0.8573 0.859 
Saat 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
KT/YT 27.3/ 

15.9 
27.9/ 
16.5 

28.4/ 
17 

28.3/ 
17.6 

27.9/ 
17.9 

27/ 
17.8 

25.5/ 
17 

23.8/ 
16.1 

22.6/ 
14.8 

21.2/ 
13.5 

20.3/ 
13 

19.4/ 
12.5 

X(kg/kg)  0.0066 0.007 0.0074 0.0082 0.0087 0.009 0.0086 0.0082 0.0073 0.0064 0.0063 0.0062
V(m3/kg) 0.861 0.863 0.865 0.865 0.865 0.863 0.8583 0.8529 0.8482 0.843 0.84 0.8375

İzmir  
Saat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
KT/YT 24.5/ 

18.1 
24/ 
17.9 

23.5/ 
17.6 

23.1/ 
17.5 

22.7/ 
17.3 

22.9/ 
17.7 

24.5/ 
19.4 

25.6/ 
20.5 

27.2/ 
21.1 

28.7/ 
21.7 

30/ 
22 

30.9/ 
21.9 

X(kg/kg)  0.0103 0.0103 0.0101 0.0102 0.0101 0.0105 0.012 0.013 0.0132 0.0134 0.0133 0.0128
V(m3/kg) 0.8578 0.8563 0.8546 0.8535 0.8523 0.8534 0.86 0.8646 0.8695 0.874 0.877 0.8796
Saat 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
KT/YT 31.5/ 

21.5 
31.8/ 
21.9 

31.7/ 
21.8 

31.4/ 
22.1 

30.8/ 
22 

29.9/ 
21.6 

28.7 
/21 

27.8/ 
20.7 

27/ 
19.9 

26.4/ 
19.3 

25.8/ 
18.9 

25.2/ 
18.6 

X(kg/kg)  0.012 0.0125 0.0123 0.0129 0.013 0.0128 0.0125 0.0124 0.0116 0.0111 0.0108 0.0107
V(m3/kg) 0.88 0.881 0.881 0.881 0.879 0.8767 0.8727 0.87 0.8667 0.8643 0.8622 0.86 

Antalya 
Saat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
KT/YT 26.8/ 

21.3 
29.2/ 
21.1 

30.7/ 
20.9 

31.4/ 
20.6 

31.9/ 
20.4 

32.1/ 
20.2 

32.2/ 
19.9 

32.2/ 
20.3 

31.7/ 
20.7 

31.2/ 
21 

30.5/ 
21.4 

29.6/ 
21.8 

X(kg/kg)  0.0136 0.0123 0.0115 0.0108 0.0105 0.01 0.0095 0.01 0.0108 0.0115 0.0123 0.0132
V(m3/kg) 0.869 0.874 0.877 0.8782 0.879 0.879 0.8787 0.8795 0.879 0.8785 0.877 0.8764
Saat 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
KT/YT 28.3/ 

22.1 
27.1/ 
22.5 

26.2/ 
22.5 

25.3/ 
22.4 

24.6/ 
22.4 

24/ 
22.4 

23.5/ 
22.3 

23.2/ 
22.3 

23/ 
22.3 

22.8/ 
22 

22.8/ 
21.8 

24.1/ 
21.6 

X(kg/kg)  0.0142 0.0153 0.0157 0.016 0.0162 0.0165 0.0165 0.0166 0.0167 0.0163 0.016 0.0152
V(m3/kg) 0.874 0.872 0.87 0.8676 0.866 0.8646 0.8632 0.8625 0.862 0.816 0.86 0.8632

 
 
3.2 İşletme Parametreleri 
 
Binadaki çalışan sayıları ve işletme parametreleri tipik bir ofis binasına ait değerlerden seçilmiştir.  
Binanın beş iş günü süresince sabah 8:00 ve akşam 6:00 arasında kullanıldığı, hafta sonları ise 9:00 
ve 5.00 arasında gündüz çalışmasında olduğu kabul edilmiştir. Yıl boyunca 12 tatil günü olduğu ve bu 
sürelerde binanın ısıtma ve soğutma sistemlerinin kapalı olduğu kabul edilmiştir. 
 
Binada çalışan sayısı zemin alanı bazında hesaplanmış, insan yoğunluğu 7 m2/kişi ofis alanları için , 
2m

2
 / kişi konferans ve bekleme odaları için, ve özel kullanım alanları için  19 m2 /kişi alınmıştır.  

Aydınlatma yükü  25 W/m2 iç zon için ve  20 W/m2 dış zonlar için seçilmiştir. Cihazlar açısından da 50 
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W/m2 ofis kullanım alanları ve 30 W/ m2 özel kullanım alanları için alınmıştır[8].  İnsanlardan olan ısı 
kazançları insanların aktivitelerinin seviyelerine ve iç ortam sıcaklığına bağlı olarak tesbit edilmektedir. 
Binanın enfiltrasyon miktarı da ASHRAE de verilen metodlar kullanılarak hesaplanmıştır. Bütün 
iklimlendirme yapılan zonlarda soğutma için 24 °C ve gece çalışması için  26 °C seçilmiş, Isıtma için 
ise bu değerler sırasıyla 21 °C ve 15 °C olarak alınmıştır.  Park alanı bütün ısıtma sezonu boyunca 15 
°C alınmıştır. 
 
 
 
 
4. BİLGİSAYAR PROGRAMI 
 
Bu çalışmada ofis binasının saatlik ısı kazancı (veya kaybı) ve bağlı olarak soğutma yüklerini Transfer 
Fonksiyonu Metodunu esas alarak hesaplayabilen bir bilgisayar programı geliştirilmiştir.   
 

 

ÇIKTI DOSYASI-ÇATI, 
PENCERE, DUVAR, 
AYDINLATMA, İNSANLAR, 
CİHAZLARDAN 
 SAATLİK ISI KAZANCI, 
SOĞUTMA.YÜKÜ 

-TEMPO -TSOLAIR 
-ASHRAE -WCL 
-HUMAN -SCL 
-SOLAR -RCL 
-ING -HUMIDITY 

ANA PROGRAM  
DUVAR, ÇATI, PENCERE, 
AYDINLATMA, İNSANLAR, 
CİHAZLARDAN OLAN ISI 
KAZANCI VE SOĞUTMA 
YÜKLERİNİ HESAPLAR 

SOLAR  
GUNES YÜKSEKLİK 
VE AZIMUTH AÇISI  

TSOLAIR-SAATLIK 
OLARAK GUNES-HAVA 
SICAKLIKLARI 

TEMPO-DIS ORTAM 
SICAKLIKLARI HES. 

INPUT DOSYASI 
CATI, DUVAR, 
PENCERE 
TANIMLAMASI 

WCL-DUVARDAN 
OLAN ISI KAZANCI VE 
SOĞUTMA YÜKÜ 

HUMIDITY-ILLERE 
GORE DIS ORTAM 
NEM DEGERLERINI 
İÇERİR 

ASHRAE 
A,B,C SABITLERI SCL-PENCEREDEN ISI 

KAZANCI VE 
SOĞUTMA YÜKÜ 

HUMAN-İÇ ORTAMA 
GÖRE İNSAN GİZLİ VE 
DUYULUR ISILARININ 
BULUNMASI 

ING-THETA AÇISI 
HESAPLANIR RCL-ÇATIDAN OLAN 

ISI KAZANCI VE 
SOĞUTMA YÜKÜ 

 
 

Şekil 2. Geliştirilen Programın Akış Diyagramı 
 

Program esas olarak iki ana iterasyon kademesine haizdir : İlk adımda ısı kazançları (veya kayıpları) 
hesaplanmakta ve daha sonra saatlik soğutma (veya ısıtma ) yükleri istenilen ay ve günler için 
bulunmaktadır.  Programda, ardarda hesaplanan iki 24 saatlik süre için, hesaplanan saatlik değer ile 
bir önceki hesaplamada aynı saat için bulunan değer arasındaki fark %1 den az olana kadar iterasyon 
devam etmektedir.  Program, her saat için duyulur, gizli ve toplam ısıl yükler ile soğutma (veya ısıtma) 
yüklerini her kat ve her zon için hesaplamaktadır. program giriş veri dosyası, sonuçlar dosyası, bazı 
veri dosyaları ve ana programdan oluşmaktadır [9]. Programın akış diyagramı Şekil 2 de verilmektedir. 
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4.1 Programın Geçerliliğinin İrdelenmesi 
 
Geliştirilen bu bilgisayar programının ve hesaplanan sonuçların geçerliliği ASHRAE Temele El 
kitabında verilen sonuçlar ve daha önce yapılmış bir çalışma ile karşılaştırılarak gösterilmiştir [2,7].  Bu 
mukayesede aynı örnek için yapılan hesaplama sonuçları programdan elde edilen sonuçlar ile 
karşılaştırılarak program vasıtasıyla bulunan sonuçların ve bağlı olarak programın geçerliliği 
gösterilmiştir.  Soğutma yüklerinin karşılaştırılmasında programın çatı için aynı soğutma yüklerini 
hesaplayabildiği, duvardan olan ısı kazançlarından kaynaklanan soğutma yükü değerlerini ise % 1.2 
lik hata ile bulduğu saptanmıştır. (Şekil 3-4). Şekilden de görüleceği gibi hataların çoğu günün erken 
saatlerindeki sapmadan olmaktadır. 
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Şekil 3. Isı kazancı (HG) ve soğutma yükünün (CL) örnek bina çatısı için gün boyunca değişimi 
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Şekil 4. Günlük ısı kazancı ve soğutma yüklerinin örnek bir duvar için karşılaştırılması 

 
Benzer mukayese 3-m2 genişliğindeki kuzey penceresi için de yapılmış ve programın gerek güneş 
ışınımı değerlerini ve gerekse soğutma yüklerini sırasıyla % 2.3 ve %0.26 hata ile hesaplayabildiği 
görülmüştür (Tablo 3). 
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Tablo 3.Ç Güneş ısı Kazanç Faktörü (SHGF),güneşten olan ısı kazancı ve soğutma yüklerinin kuzeye  
bakan pencere için karşılaştırılması 

 
SHGF, 
(W/m2) 

Pencerelerden olan Isı Kazancı
(W) 

Güneş Isı kazancı
 (W) 

Soğutma Yükü 
(W) 

Saat 
 

(h) Bu Çalışma Ashrae Bu Çalışma Ashrae Bu ÇalışmaAshraeBu Çalışma Ashrae 
2 0 0 37,26 37 0 0 24,9 25 
4 0 0 4,1 4 0 0 21,5 22 
6 115 116 8,28 9 189 191 147,5 149 
8 89,38 90 74,52 75 148 149 124,3 125 

10 110 110 198,72 198 182 182 151,0 151 
12 119,43 120 351,9 352 198 198 166,2 167 
14 110 110 443 443 182 182 159,6 160 
16 89,38 90 443 443 148 149 139,2 140 
18 115 116 360,18 360 189 191 168,6 170 
20 0 0 240,12 240 0 0 38,5 039 
22 0 0 144,9 145 0 0 33,3 33 
24 0 0 82,8 83 0 0 28,8 29 

Toplam - - - - 0 2288 2277.1 2289 
Mak.Hata 0.68 %  2.58 %  0.26 %  0.52 %  

 
 
 
 
5. BINA PARAMETRELERININ BİNANIN ENERJİ İHTİYACINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
 
Geliştirilen bilgisayar programı kullanılarak enerjinin tasarrufuna yönelik çeşitli imkanlar araştırılabilir.  
Bu çalışmada binanın enerji ihtiyaçlarının irdelenmesinde üç parametre gözönüne alınmıştır: Bunlar 
Pencere oranı ,pencere ve cam tipi, kullanım faktörüdür.  Bu parametrelerden birinin değişimi,  
diğerleri sabit tutularak incelenmiş ve soğutma yükleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 
 
İlk iki parametre bina dış kabuğu ile ilintili olup bu sayede yapılabilecek tasarruf oranlarının tesbiti 
mümkün olacaktır.  Şekil 5 de yıllık enerji ihtiyacının birim m2 için farklı şehirlerdeki değişken pencere 
oranlarına sahip üç farklı tip bina için gösterilmektedir.  Bu incelemede pencere oranları %20, %40, 
%60, %80 olarak alınmıştır. Beklenildiği gibi pencere oranı arttıkça bina enerji ihtiyacı artmaktadır 
ancak bu etki en fazla büyük binada görülmektedir.  Pencere oranının %20 den %80 e arttırılması, 
binaların ve şehirlerin (dış ortam şartlarının) etkisi de artmakta ve aralarındaki fark büyümektedir.  Bu 
etki en fazla Antalya gibi sıcak ve nemli iklimlerde ve yüksek pencere oranlarında kendini 
göstermektedir. 
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Şekil 5. Pencere oranına göre yıllık enerji ihtiyacının değişimi 
 
Şekil 6 da farklıpencere oranlarının günlük soğutma yükleri üzerindeki etkisini göstermektedir.  
Görüldüğü gibi hemen hemen her şehir için soğutma yükünün bağıl değişimi pek farklı olmamakla 
beraber, İzmirdeki bir binanın soğutma yükünün  
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Şekil 6. Bina günlük soğutma yüküne pencere oranının etkisi 
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Şekil 7. Çerçeve tipinin yıllık enerji ihtiyacı üzerindeki etkisi 
 
diğerlerinden daha fazla pencere oranı ile değiştiği gözlenmektedir.  Sadece %80 pencere oranında 
İzmir ve Antalya soğutma yükü değerleri yakın çıkmaktadır. 
 
Şekil 7 de yıllık enerji ihtiyacı üzerinde farklı çerçeve tiplerinin etkisi görülmektedir.  Hesaplamalarda 
pencere oranı %80 alınmış ve çift camlı gidirme cepheli bina ile alüminyum çerçeveli çift camlı 
pencerenin etkisi irdelenmiştir. Görüldüğü gibi giydirme cepheli binaların enerji ihtiyaçlarının soğuk 
iklim bölgelerinde sıcak iklim bölgelerine nazaran daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.  Giydirme cepheli 
bina ile  alüminyum çerçeveli pencereler kullanılan binaların soğutma yükü karişılaştırıldığında, 
alüminyum çerçeveli pencereler kullanılan ofis binalarında duyulur soğutma yükünün Ankara için 
%17.2, Antalya için % 16.86, İstanbul için %18.1 ve İzmir için % 16.8 daha az olduğu 
hesaplanmaktadır.  Bunun nedeni çerçevenin bir nevi gölgeleme elemanı gibi davranmasından 
kaynaklanmaktadır. 
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Şekil 8. Farklı cam tiplerinin enerji ihtiyacı üzerindeki etkisi(pencere oranı=0.4) 
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Şekil 8 de farklı cam tiplerinin yıllık enerji ihtiyacı üzerindeki etkisi görülmektedir.  Bu incelemede 
alüminyum çerçeveli pencere kullanıldığı ve pencere oranı da % 80 olarak sabit tutulmaktadır.  Üç 
farklı tip cam incelenmiştir: a) Şeffaf çift cam, b) düşük neşretme katsayılı film kaplanmış çift-cam c) 
düşük neşretme katsayılı film kaplanmış üç sıra cam.  Camlar arasında 6.4 mm hava boşluğu olduğu 
kabul edilmiştir. Soğutma yükü ihtiyacı düşük neşretme katsayılı cam kullanımı ile güneş enerjisinin 
daha yüksek oranlarda yansıtılması nedeniyle düşmekte, ısıtma yükleri ise daha düşük toplam ısı 
geçiş katsayısı nedeniyle azalmaktadır.  İki veya üç sıralı camlardaki azalma beklenilen oranlardan 
daha az olduğu saptanmıştır.  Düşük neşretme katsayılı çift cam kullanımının şeffaf çift cam ile 
karşılaştırılmasında Ankara için % 15.1, Antalya için %13.5, İstanbul için %14.21 ve İzmir için %15.94 
oranında soğutma yüklerini azaltmak mümkündür. 
 
Bu incelemede bir binada kullanılacak ve o mekanın kullanılıp kullanılmadığını saptayarak aydınlatma 
ve iklimlendirme seviyelerini düşürecek veya kapatacak sensörlerin bina enerji ihtiyacı üzerindeki 
etkisi araştırılmıştır.  Binalarda çoğu zaman konferans odaları gibi mahaller çalışma saatlerinin 
çoğunda kullanılmazlar ancak iklimlendirilmelerine devam edilir.  Bu tarz odaların kullanılmadıkları 
zaman dilimlerinde, aydınlatma ve iklimlendirme nedeniyle enerji sarfiyatlarının azaltılması insana 
duyarlı sensörlerin kullanımı ile mümkündür.  Bu durum, programda kullanım faktörünün % 25, %50 ve 
% 75 gibi adımlarla programa dahil edilmesi ile sağlanmış ve buna bağlı olarak o mekanın sıcaklık 
değişimi de programa dahil edilmiştir.  Şekil 9 da bu etki gösterilmektedir. 
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Şekil 9. Bina kullanım oranının enerji ihtiyacı üzerindeki etkisi 
 
Enerji kullanımındaki azalma doğrudan kullanım ile orantılı olmakla beraber düşük kullanım 
oranlarında sıcak iklimlerde, yüksek kullanım oranlarında ise soğuk iklimlerde daha az enerji kullanımı 
gözlenmektedir.  Bunun nedeni ısıtma yükü bina iç yükleri arttıkça azalmakta buna mükabil soğutma 
yükleri artmaktadır.  
 
 
 
 
6.SONUÇ 
 
Bu çalışmada hazırlanan bilgisayar programı ile bina yıllık enerji yükleri ve soğutma yükleri binanın 
büyüklüğü, iklim şartları, cam tipleri, pencere oranları, çerçeve tipleri ve kullanım faktörü gözönüne 
alınarak incelenmiştir. 

1. Simülasyon sonuçlarının da gösterdiği gibi pencere oranı bina yıllık enerji ihtiyacı ve 
mevsimsel soğutma yükleri üzerinde öenmli farklar yaratabilmektedir.Bina büyüklüğünün en 
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önemli olduğu ve pencere tipi ile önemli enerji sarfiyatının önlenebileceği şehir Antalya olarak 
görülmektedir. 

2. Giydirme cepheli binaların enerji ihtiyaçlarının soğuk iklim bölgelerinde sıcak iklim bölgelerine 
nazaran daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.  Giydirme cepheli bina ile alüminyum çerçeveli 
pencereler kullanılan binaların soğutma yükü karişılaştırıldığında, alüminyum çerçeveli 
pencereler kullanılan ofis binalarında duyulur soğutma yükünün Ankara için %17.2, antalya 
için % 16.86, İstanbul için %18.1 ve İzmir için % 16.8 daha az olduğu hesaplanmaktadır.  
Bunun nedeni çerçevenin bir nevi gölgeleme elemanı gibi davranmasından 
kaynaklanmaktadır. 

3. Benzer şekilde düşük neşretme katsayılı cam kullanımı ile soğutma yükleri Ankara için %15.1, 
Antalya için %13.5,Istanbul için %14.21, Izmir için %15.94 azaltılabilmektedir. 

4. Binanın bazı mahallerinin kullanılmaması durumunda da belirgin bir enerji tasarrufu sağlamak 
mümkündür.   
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İndisler: 
 
A- Yüzey alanı, (m2) 
bn,cn,dn- transfer fonksiyonu katsayıları, (-) 

Q& -birim zamandaki ısı enerjisi miktarı (W) 
T- sıcaklık (°C) 
w-oda transfer fonksiyonu,(-) 
 
Alt indisler 
 
ea-güneş-hava 
n- toplama indisi 
o-dış ortam 
oa-dış hava  
r-oda  
rf-duyulur taşınım-ışınım  
sc-duyulur taşınım  
s-yüzey, duyulur 
t-toplam 
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TÜRKİYE’DE BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN 
MİMARLAR TARAFINDAN ALGILANMASI, AKILLI BİNA 

TASARIM SÜRECİ VE KALİTESİ 
 
 
H.Murat GÜNAYDIN 
Selin ZAĞPUS 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, Türkiye’de yaklaşık olarak son 10 yıldır yaygın şekilde uygulanan bina otomasyon 
sistemlerinin mimarlar tarafından algılanması, akıllı bina tasarım süreci ve kalitesi incelenmiştir. Akıllı 
bina kavramı altsistemlerinin (bina otomasyon sistemi, ofis otomasyon sistemi, geliştirilmiş teknolojiler) 
tanımlanmasında otomasyon şirkertlerinden uzman kişilerle görüşme yoluna gidilmiştir. Bunun 
yanında, akıllı bina tasarım kriterleri, bu binaların yarar / zararları ve akıllılık dereceleri incelenerek; 
ülkemizde bu konuya olan yaklaşım irdelenmiştir. Akıllılığın ülkemizdeki durumunun incelenmesinde, 
literatür araştırmasına ek olarak, akıllı olarak nitelendirilen bazı binalar incelenmiş ve bu konuda yetkin 
mimarlar ile görüşmeler yapılarak akıllı binanın tasarım süreci ve tasarım kriterleri üzerine bilgi 
alınmıştır. Sonuçta; yapılan görüşmelerin karşılaştırılması yöntemi ile yapıda akıllılığın tanımı, akıllı 
bina tasarım süreci, binaların akıllandırılmasında mimarın rolü, ve Türkiye’deki akıllı bina yaklaşımı 
tartışılmıştır. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Akıllı Binaların Gelişimi ve Tanımı 

 
Her dönemin yaşam koşullarına bağlı olarak; insanların gereksinimleri de farklılıklar gösterir. Önemle 
19.yy’da “Endüstri Devrimi” ile oluşan teknolojik gelişmeler; makine gücünün  kullanılmaya 
başlanmasını,  yeni pazar ve iş kollarının yaratılmasını, yeni yaşam stillerinin oluşmasını beraberinde 
getirmiştir. Bununla birlikte, bu süreç inşaat ve mimarlık alanında yeni mimari stillerin ve yeni 
malzemelerin doğuşuna sahne olmuştur. İşte bu noktada, gelişen teknoloji ve inşaat sektörü, tasarıma 
yardımcı iki önemli girdi olarak rollerini üstlenmişlerdir. İlk olarak 20.yy’da “High-Tech” binalarla vücut 
bulan bu gelişmeler; getirdiği pekçok  olumlu gelişmenin yanında; büyük enerji kayıplarına yol açmış; 
1973-74 ve 1979 yıllarında enerji krizlerine ve önemli maliyet artışlarına neden olmuşlardır. Buna bağlı 
olarak, doğal enerji üreten kaynakların kullanımı ilkesine dayanan “enerji korunumlu” binalar 
tasarlanmaya başlanmıştır. 
 
Günümüzde bilgi teknolojisi kullanımının yaygınlaşması ile günlük yaşam standartları konusundaki 
beklentiler de farklı yönde değişmeye başlamış, buna bağlı olarak binaların kapasite, şekil ve 
fonksiyonları da eskisine göre çok daha sofistike bir hal almıştır. Önemle günümüz insanının iş 
yaşamına öncelik verdiği yoğun ve hareketli temposuna bağlı olarak, iş ve yaşam mekanlarında 
“hayatı kolaylaştırıcı” çözümler aranmaya başlanmıştır. İşte bu noktada “akıllı binalar” gündeme 
gelmiştir. İnsanoğlunun değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen, bina kullanımında maximum 
elverişlilik sağlarken;  minimum kullanım ve bakım masrafı yaratan bu binaların temel amacı; enerjinin 
minimum kullanımının yanında, sistem işletimi ve konforun optimum düzeyde sağlanmasıdır.  
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İlk akıllı bina, 1981-1983 yılları arasında, Connecticut Hartford (Amerika) ‘da, Technologies 
Corporation tarafından yapılan “City Place” dir [3]. Sonrasında bu kavram tüm dünyada değişik 
periyotlarda yayılmaya başlamıştır. İngiltere ve Japonya’da 1980’lerde başlayan akıllı bina endüstrisi 
Çin’deki etkisini ancak 1990’larda gösterebilmiştir. Bununla birlikte bu kavram Avrupa’da,  Amerika ve 
Japonya olduğu kadar gelişme gösterememiştir [2]. 
 
 
Akıllı Bina Tanımı 
 
Yüzyılımızda yapılan çalışmalar, ağırlıklı olarak insan beyninin mükemmel yapısını taklit etmeye 
yöneliktir. Akıllılık gibi insana özgü bir kavramın yapı düzeyinde sorgulanmaya başlaması da 
bunlardan biridir. Sözlük anlamı olarak; belli seviyenin üzerinde olma ya da değişen durumlara uyum 
sağlayabilme yeteneği olarak görülen akılılık eylemi; gelişen teknolojinin sağladığı olanaklar 
çerçevesinde yaşadığımız mekanlara da yansımaya başlamıştır.  
 
Tüm bilim dalları tarafından kabul görmüş genel bir tanımı olmamakla birlikte, akıllı binalarla ilgili 
pekçok farklı yaklaşım bulunmaktadır. Akıllı Bina Hizmetlerinin genel yöneticisi akıllı binaları, kendi 
çevresini tamamıyla kontrol edebilen binalar olarak tanımlamaktadır [4].  
 
Bir başka açıdan Washington Akıllı Bina Enstitüsü akıllı binaları, pekçok sistemi entegre eden;  
kullanıcı performansını arttırmak, yatırım ve işletim maliyeti tasarrufları ve esneklik sağlamak amacıyla 
kaynakların koordineli bir şekilde yönetimini sağlayan binalar olarak tanımlarken; Essex Akıllı Binalar 
Topluluğu bu binaları benzer şekilde; kullanıcı konforunu, enerji tüketimini, güvenlik ve iş verimliliğini 
optimize etmek amacıyla, bina ortamını özerk olarak yöneten ve bunun için bilgisayar teknolojisini 
kullanan binalar olarak tanımlamaktadır. 
 
Bununla birlikte; Akıllı Binalar Enstitüsü ve Avrupa Akıllı Binalar Topluluğu akıllı binaları iki farklı 
şekilde tanımlamaktadır. Akıllı Binalar Enstitüsü tanımlamayı teknolojik yönden yapmaktadır. Ona göre 
akıllı binalar; strüktür, sistem, servisler ve yönetimden oluşan  dört önemli girdisinin oluşumu süresince 
ve bunların birbirleri ile iletişiminde verimli ve mali açıdan etkin bir ortam sağlayan binalardır. Avrupa 
Akıllı Binalar Topluluğu ise tanımlamayı ekonomik yönden yapar. Ona göre akıllı binalar; bir yandan 
kaynakların en düşük maliyetlerle etkin yönetimini sağlarken, diğer yandan ticari hedeflerini elde 
etmek ve kullanıcı etkinliğini arttırmak amacıyla, organizasyonlara izin veren bir ortam yaratan 
binalardır. 
 
Ülkemizdeki akıllı bina örnekleri üzerine; mimarlar ve mühendisler yapılan görüşmeler birbirinden farklı 
pekçok yaklaşımı ve tanımlamayı ortaya çıkarmıştır. İstanbul’da inşaa edilen akıllı bina örneklerinden 
olan Metrocity Millenium Tower mimarı Doğan Tekeli, binalarda bahsedilen akıllılığı şöyle ifade 
etmektedir: “burada söylenen akıllılık; aklın niteliği; bir karar alabilme ve duruma uyma yeteneğidir.” 
Sabah Tesisleri mimarı Mehmet Konualp’e göre ise akıllılık; “verilen veya edinilmiş programa göre 
veya yüklenmiş veya yüklenilmiş performansı yardım almadan kendiliğinden yapmaktır”. Benzer 
şekilde, Ankara Aktif otel inşaatı mimarı Ertan Anıl akıllılığı, “binanın kendi kendine, bir müdehaleye 
ihtiyaç duymadan, normal ve rutin çalışmasını sürdürebilme yeteneği” olarak tanımlamaktadır [5]. 
 
Arçelik Pazarlama Yöneticisi Murat Şahin ise akıllılığı, ürettikleri cihazlar yönünden şöyle 
tanımlamıştır: “akıllılık denince, tüketicisini tanıyan, sahibinin tüketim ve yaşam alışkanlıklarını bilen ve 
buna göre hizmet ve ürün sunan cihazlar ve bunların üzerinde çalışan yazılımlardan söz edilmektedir”. 
Şahin, akıllı binaları ise; iletişim kurabilen, yaşayanlarına gerekli servisleri sağlayabilen kullanıcı 
merkezli binalar olarak tariflemektedir. Makine mühendisi Emre Özmen, akıllı bina teriminin artık 
binayı tek merkezden kumanda edebilmenin çok ötesinde şeyler ifade ettiğini belirtmiş ve şöyle devam 
etmiştir: “artık bilgisayar kontrolü yada bina yönetim sistemi emri altındaki binalara değil; bütün 
sistemleri farklı farklı bina yönetim sistemlerinin emrinde olan ve en üst noktada onların da 
konuşabildiği sistemlerin uygulandığı yapılara akıllı bina denmektedir. Asıl akıllılık budur ancak, 
Türkiye’de bu sisteme uyan pek bina yoktur.” [5]. 
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Doğan Tekeli, Özmen’in sözlerini destekler nitelikte, bu konuda bir kavram kargaşası ya da kavram 
yutturmacası olduğunu iddia etmiştir. Yapı Kredi Koray İnşaat Proje Müdürü Haluk Tümay bu konudaki 
fikrini “binanın akıllısı olmaz, akıllı olan insandır” sözleri ile ifade ederken; Konuralp benzer şekilde 
binanın akıllısı olamayacağını; bunun insanoğlunun kendisini gün geçtikçe geliştirmesi ile paralel 
giden bir kavram olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde, İzmir Arkas Holding binası mimarı Ahmet 
Yağcıoğlu, akılılık teriminin binalar için kullanılmasının fazlaca iddialı olduğunu belirtmiştir. Bir bina 
ancak kendisine yüklenen datalar ölçüsünde kombinasyonlar üretebilir ve belirlenen program 
kalıplarında hareket edebilir. İnsan beyni ise durumları belli noktaya kadar hafızasına alıp ona göre 
davranır ancak yine de, bazı beklenmedik anlarda programın dışına çıkabilme, esnek düşünebilme 
kabiliyetine sahiptir [5]. 
 
Tüm bu tanımlamalar ışığında akıllılık bina bazında; önceden kullanıcı taleplerine göre belirlenmiş 
senaryolar çerçevesinde, binaya yüklenmiş yazılım ve otomasyon sistemlerinin desteği ile, rutin işlerin 
otomatiğe bağlanması, beklenmedik durumlarda gerekli güvenlik sistemlerinin devreye girmesi, bina 
içindeki yada dışındaki bireyler ve elektronik cihazlar arasında iletişim sağlanması olarak 
tariflenmektedir. Binalarda üst düzey bir akıllılık; akıllı tasarım, akıllı tasarımcı ve akıllı kullanıcı 
birliğinin teknolojinin olanakları ile desteklenmesi ile sağlanır. Akıllı tasarım ise, sürdürülebilir tasarım, 
high-tech tasarım ve kullanıcı dostu tasarımın bileşkesinde yer alır. Bununla birlikte, akıllı bina 
sistemlerinden istenilen verimin alınması için, tasarımcılar sistemin gücünün farkında olmalı ve sistem 
uzman kişiler tarafından işletilmelidir [5]. 
 
Mimari tasarım ve altyapı sistemlerinin entegrasyonunun bir sonucu olması gereken akıllı binaların 
ülkemizdeki uygulamaları malesef daha çok elektronik sistem ve bilgisayar teknolojisinin ürünüdür. Bu 
nedenle, önemle görüşülen mimarlara göre, “akıllı” sıfatı daha çok, müteahhitlerin, elektronik ve 
otomatik kontrol cihazları satıcılarının yani piyasanın propagandası ile yapılan abartılı ve iddialı bir 
adlandırmadır. Bu nedenle, bu tür binalara tasarımcılar tarafından, yeni isim alternatifleri 
oluşturulmaya başlanmıştır. Bunlardan bazıları “doğru yerde doğru sistem kullanılması”, “e-place”, 
“çağdaş yapılar”, “robot binalar” gibidir [5]. 
 
 
Akıllı Bina Alt Sistemleri ve Bina Otomasyon Sistemi 
 
Binalarda tanımlanan akıllılık teknolojinin devingen yapısına bağlı olarak giderek artan bir yapıdadır. 
Buna bağlı olarak, ilk akıllı binalar ile günümüzdeki uygulamalar karşılaştırıldığında sözkonusu 
akıllığın derecelerinin birbirinden farklı olduğu gözlenir.. Akıllılık derecesinin artışı, yapının konumuna, 
fonksiyonuna ve kullanıcısına bağlı taleplerin artmasına baglı olarak; bulunan çözümlerin bina alt 
sistemleri yolu ile yapıya adaptasyonu şeklinde gerçekleşmektedir. Akıllı bina alt sistemleri genel 
olarak 3 başlık altında incelenmektedir: 
 

• Bina otomasyon sistemi  
• Ofis otomasyon sistemi  
• Geliştirilmiş teknolojiler sistemi  

 
 
Bina otomasyon sistemi 
 
Bina komplekslerinde enerji yönetimi, bakım yönetimi, ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, 
ulaşım ( düşey sirkülasyon ), sulama, depolama, arıtma, yangın ve deprem algılama ve müdahale 
sistemleri, güç sistemleri  ve kartlı geçiş sistemi kontrolünün sağlanması giderek zorlaşmış ve bu da 
teknolojideki mekanik ve elektronik alanındaki gelişmelerden yararlanılarak “ bina otomasyon sistemi” 
(BOS) denilen sistemin doğmasına yol açmıştır. Buna göre, tüm bu sistemler, işletme kolaylığı, işletme 
güvenilirliği, işletme ekonomisi sağlamak amacıyla bilgisayarlı bir denetim ve kontrol sistemi kurularak 
tek bir merkezden yönetilir. 
 
BOS’leri 1950’lerde ortaya çıkmıştır. 1960’larda, seri bilgi taşıma sisteminin dahil olmasıyla gelişme 
göstermeye başlamıştır.  1970’lerde, ana merkezlerde bilgisayar kullanımına geçilmeye başlanmıştır.  
1980’lere gelindiğinde, bilgisayar kullanımının artışıyla, saha bilgi toplama panelleri, ana merkezin 
görevini kendisi yüklenebilir duruma gelmiştir [1]. 
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BOS’nin amacı; merkezi denetim ve işletmeyi, güvenlik kontrolünü ve enerji tasarrufunu sağlamak, 
ayrıca rutin işleri otomatiğe bağlayarak hayatı kolaylaştırmaktır. BOS her türlü gelişmeye bağlı olarak 
sistem bünyesine sonradan dahil olacak ya da çıkarılacak verilere kolayca adaptasyon sağlayabilir. 
Oysa ki bu durum alışılmış sistemlerde çok büyük maliyetlere neden olmaktadır. 
 
 
Türkiye’deki Süreç 
 
Dünyada tükettirebilme kavramının önem kazanması ile birlikte, önemle geri kalmış toplumlarda, 
insanların kendisini farklı kılabilme güdüsü korkunç ölçüde gelişmeye başlamıştır. Bu nedenle 
bilinçsizce yeniyi yakalama çabası ile başarısız ve taklit örnekler oluşmaya başlamıştır. Compaq 
Pazarlama Grup Direktörü Fikret Ergüder’e göre, “akıllılık bir marka olarak görülecekse Türkiye için 
uygun değildir. Bununla birlikte, bir değer olarak görüp, hayatımıza uyarlayacaksak uygundur” [5]. 
 
Türkiye’de yaklaşık olarak 1990’ların başından itibaren akıllı bina uygulamalarını görmekteyiz. Ertan 
Anıl bu geçişi şöyle özetlemektedir: “yaşam kalitesi beklentisindeki hızlı artış, arsa maliyetlerinin fazla 
olmasından kaynaklanan çok katlı bina gereksinimi, enerji tasarrufu gerekliliği akıllı binaları mecburiyet 
haline getirmiştir”. Murat Şahin, ülkemizde yeniliklere karşı olan olan yaklaşımı şöyle belirtmektedir: 
”Türkiye’de renkli  televizyona geçiş tahmin edilenden 10 yıl, cep telefonuna ise 6-7 yıl önce olmuştur. 
Bu tür platforma geçiş, satın alma hızı ve gücüne bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’de akıllı 
bina kavramının kabulü ve yaygınlaşması uzun zaman almayacaktır. Konuralp ise, akılılığın Türkiye 
için henüz erken olduğunu ve teknolojik bilginin öncelikle sanai’ye ulaşması gerekmektiğini belirtmiştir. 
Ülkemizdeki örnekler incelendiğinde, gerek yurt dışı çalışmaların yeterince irdelenmemiş olması, 
gerekse ülkemizdeki bilinçsiz tüketim hırsı ile hayatımıza dahil ettiğimiz bu yapıların  taşıdıkları sıfatı 
tam olarak hak etmemektedir. Bir yapının tam anlamı ile akıllı sayılabilmesi için onun, tasarım 
sürecinden itibaren, merkezi denetim ve işletmeyi sağlayan alt sistemler ile bir bütün olarak ele 
alınması gerekmektedir. Oysa ülkemizdeki yaklaşımla, yapıda söz edilen sistemlerden yalnız bir 
tanesinin bulunması yada akıllı ev ürünleri ile donatılmış olması maalesef akıllılık için yeterli 
görülmektedir. Bunun yanında ülkemizdeki örnekler açısından binanın akıllandırılmasına mimarın 
fazlaca bir katkısı yoktur. Bazı özel örnekler dışında, projeler konvansiyonel örneklerde olduğu gibi 
tasarlanmakta ve sonrasında, mühendislere gönderilip akıllandırılmaları istenmektedir. Bu yaklaşım 
uygulama aşamasında pekçok mekansal zorluğu ve sistem aksamalarını da beraberinde 
getirmektedir. Buna bağlı olarak, akıllı binaların bazı dezavantajları ortaya çıkmaktadır. Bunlar: 
 

• binaları akıllı yapan sistemlerin gerekli bakım ve kontrollerinin zamanında yapılmaması ya da 
sistemin hijyenik ve ekonomik tasarlanmaması ile ortaya çıkan sorunlar (Örn. hasta bina 
sendromu) 

• sistemlerin bilgisayar destekli oluşu ile ortaya çıkan sorunlar (Örn. mahremiyet ve güvenlik 
açısından sorun olarak görülen erişilebilirlik sorunu). 

• insanların durmadan aradığı ilave konforlar veya farklılaşma çabaları ile ortaya çıkan sorunlar 
(Örn: ilave masraflar, doğadan uzaklaşma ve sun’ilik) olarak özetlenebilir [5]. 

 
 
Mimarların Algılaması 
 
Binalarda sağlanan akıllılık aslında, yaşayanlarının talepleri ve gereksinmeleri doğrultusunda 
tasarlanmış senaryoların teknolojinin desteği ile hayata geçmesinden başka birşey değildir. Önemli 
olan, senaryoların sağlıklı belirlenmesidir ki burada interdisipliner yaklaşım oldukça önem 
kazanmaktadır. Mimari tasarımda temel hedef, kullanıcı tatmininin sağlanmasıdır. Bu nedenle mimarın 
temel görevi; kullanıcı ile sıkı diyaloğa girip onu anlamak, ihtiyaçlarını belirlemek ve bu doğrultuda ona 
alternatifleri ile birlikte konforlu ve kaliteli mekanlar sunmaktır. Ahmet Yağcıoğlu bu anlamda mimarın 
rolünü şöyle ifade etmektedir: “akıllı bina tabirinden çok, malsahibinin bu binaya bakış açısının 
getirdiği bir çizgi var, imar imkanlarının getirdiği bir kısıtlama var. Bunların ve malsahibinin 
hoşgörüsünün arasında çözüm bulma şansı mimara kalıyor”. Mühendisler ise, imkanlar dahilinde 
senaryonun olabilirliği hakkında mimara bilgi verir, verilen kararların geliştirilmesini sağlar. Haluk 
Tümay, tasarımda mühendislerin rolünü şöyle ifade etmektedir: ”mühendisler için bilgi rafta duran kitap 
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gibidir, onları oradan alıp kullanan mimardır”. Bir mimar her zaman öncelikle eldeki doğal kaynakları 
nasıl bina yararına kullanabileceğini bilmelidir. Örneğin, mimar yapı kabuğunun formundan malzeme 
seçimine kadar yaptığı seçimle binanın güneş enerjisinden, rüzgar enerjisinden maximum ölçüde 
faydalanabilmesini sağlamalıdır. Böylelikle hava akımı, ısı geri kazanımı açısından binanın enerji 
giderlerinde önemli oranda düşüş sağlanır. Ertan Anıl, akıllı bina tasarlama sürecinde mimarın 
görevlerini şöyle özetler: 
 

• akıllı binalarda bulunan kontrol merkezlerinin - ki bunlar çok katlı binalarda birkaç adet olabilir 
– konumlandırılması ve şekillendirilmesi. 

• mekanların dizaynında akıllı bina için gereken sistemleri gizleyebilecek detayların çözülmesi.  
• meslek grupları arasında gerekli koordinasyonun sağlanması  
• mekanların insan ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi [5]. 

 
Ahmet Yağcıoğlu’na göre, “mimarlık diğer sanatlardaki gibi pür sanat değildir, teknolojinin bütün 
imkanlarını insana göre insana sunan bir meslektir. Ekonomi, teknoloji, sosyoloji hatta psikoloji bile 
mimar için önemlidir ve mimar bunları bir insana göre kullanır. Mimar ise tüm bunların bileşkesinde 
bulunan bir organizatördür. O yüzden “mimarın rolü” kavramı yerine “mimar bunları nekadar 
kullanabilmiş yada kullandırabilmiş” sorusu daha  önemlidir”. Benzer şekilde, Tümay’a göre “akıllı bina 
projelerinde asıl lokomotif mimari proje ve pilot mimardır. Bu yüzden, binalara uygulanan bütün 
sistemler koordineli olarak mimari projenin disiplini altında entegre olmalıdır” [5]. 
 
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte pekçok yan dal oluşmuştur ve mimarın bunların hepsine birden hakim 
olması imkansızlaşmaya başlamıştır. Bu noktada mimar, konusunda uzman kişiler ile koordineli bir 
çalışma içine girmelidir. Örneğin giydirme cephe ya da iklimlendirme sistemleri artık ayrı birer uzmanlık 
alanı olmuşlardır.  Tümay’a göre, mimarın görevi yalnız proje çizmek değildir; mimar en az tasarım 
kadar statik, mekanik ve elektronik hakkında da bilgi sahibi olmalıdır. Öyle ki mühendislerin yalnız 
fonksiyona yönelik getirdikleri alternatiflere estetik değerler katabilme gücüne ve becerisine sahip 
olabilmelidirler. Benzer şekilde, Konuralp’e göre; “mimarın, tasarımda yer almasını istediği tüm 
mekansal değerleri, mekan mühendisliği düzeyinde bilgili olarak organize edecek bilgiye sahip olması 
ve tüm teknik dallardaki uzmanlarla dialog kurma düzeyinde bilgili olması gerekmektedir”. Tümay’a 
göre; senaryolar doğru yazılırsa, ekip de doğru ise bu iyi bir sonuç getirir. Aksi tekdirde bina statikçi, 
mekanikçi ya da elektronikçinin tasarımı olmuş olur”. Tümay şöyle devam etmektedir: “insanın aklı bir 
tanedir, olmayacak birşeyi dünyanın en akıllı insanları yapamaz, olacak şeyi zaten benim düşünmem 
lazım. Bu konuda malesef bizim bazı mimarların rahatlığı söz konusudur ” [5]. 
 
Doğan Tekeli’nin de belittiği gibi, konunun teknik yönünün ağırlığı nedeni ile binanın 
akıllandırılmasında mimarın görevi daha çok mühendislerin koyduğu kablo ve kanalları estetik şekilde 
saklamaya çalışmaktan ve bunlarla ilgili mekan düzenlemesi yapmaktan ibaret olmaktadır. Teba  
Genel Müdür Yrd. Osman Çalışkan da, bir makine mühendisi olarak, mimara düşen görevi şöylece 
basite indirgemiştir: “mimarın yapacağı, tüketicinin rahat edeceği mekan tasarlamak ve yine tüketicinin 
seçeceği aletleri bu mekana yerleştirmektir”.  
 
Özet olarak akıllı binalarda mimarın görevleri; 
 

• kullanıcı ile sıkı diyaloğa girip onu anlamak, ihtiyaçlarını belirlemek ve bu doğrultuda ona 
alternatifleri ile birlikte konforlu ve kaliteli mekanlar sunmak.  

• tasarım grubunda yer alan mühendisler ile karşılıklı görüşüp, tasarımını onların talep ettikleri 
mekanlar ve detaylar çerçevesinde şekillendirmek.  

• tasarım grubu içerisinde koordinatör olarak yer almak. Böylelikle, tasarımın projelendirilme 
safhasından işletme safhasına kadar farklı disiplinler ve kullanıcı arasında iletişimi sağlamak. 

• teknolojinin gelişmesi ile oluşan yan dallar – giydirme cephe sistemleri, otomasyon sistemleri 
gibi - konusunda uzman kişiler ile koordineli bir çalışma içine girmek. 

• mimari tasarım yanında; statik, mekanik ve elektronik hakkında da bilgi sahibi olmak. 
• doğal kaynakları bina yararına kullanabilirliğin bilinci ile tasarım yapmak [5].  
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TASARIM SÜRECİ VE KALİTESİ 
 
Tasarım süreci ve kalitesi konusuna girerken kalite kavramını irdelemek konuyu netleştirebilir.  Kalite 
(veya nitelik de diyebiliriz) tanımı yapılırken üzerinde durulan önemli kavramlar müşteri ‘ihtiyaçları’ ve 
‘istekleri’ dir.  Burada ‘ihtiyaç’ ve ‘istek’ kavramlarının tanımı net olarak yapılmalıdır.  ‘İhtiyaç’ kavramı 
anlam olarak içinde zorunluluğu barındırır, öte yandan ‘istek’ kavramı ise keyfiyeti içerir.  Kaliteyi 
ihtiyaç ve isteklerin karşılanması olarak tanımlarsak, bu tanımdan dolayı, ürün ve servislerde kalitenin 
ancak zorunlu ihtiyaçların karşılanması üzerine müşteri isteklerinin yerine getirilmesi olarak 
tanımlayabiliriz.  Öte yandan ihtiyaçlar ve istekler arasındaki bir başka fark ise; isteklerin müşteri 
tarafından daha iyi tanımlanıyor olmasına rağmen ihtiyaçlar için bunun söylenememesidirr  Müşteriler 
çoğu zaman ihtiyaçlarının farkında olmayabilirler, burada mimar ve mühendislere önemli görevler 
düşmektedir.  Müşterinin isteklerini değerlendirirken belirledikleri ihtiyaçları da müşteriye iletilmelidirler.  
Örneğin müşteri binasında etkin bir iklimlendirme sistemi isteyebilir, ama ihtiyacının merkezimi yoksa 
dağıtılmış bir sistem mi olduğunu bilemez.  Müşteri aydınlatma da göz yormayan bir sistem isteyebilir 
ama ihtiyacının dolaysız aydınlatma mı lokal aydınlatma mı olduğunu bilemez.  Bu ve buna benzer 
isteklerin meslek adamı olarak uygun karşılıklarını bularak ihtiyaçları tesbit etmek mimar ve 
mühendislere düşmektedir.  Bazı durumlarda müşteri ihtiyacının istek şeklinde bile farkında değildir.  
Örneğin binasında olası su problemlerine karşı alınması gereken önlemlerden habersiz olabilir, aynı 
şekilde bir şirket merkez binasında çok amaçlı bir salona ihtiyacı olabileceğini düşünmeyebilir.  Bu 
şekildeki ihtiyaçları teknik ve etik olarak mimar ve mühendislerin belirlemesi gerekebilir.  İhtiyaç ve 
isteklerin dışında kalite tanımında olması gereken üçüncü kavram, ihtiyaç ve istek olmayan ama 
olması memnun edici faktörlerdir.  Örneğin iklimlendirme örneğindeki durum göz önüne alındığında, 
yapay zekaya dayanan ve kişilerin tercih ve tarzlarına uyum sağlayabilen  iklimlendirme sistemi 
müşterinin isteklerinde ve ihtiyaçlarında yer almayabilir, ama olması memnun edici bir durum olarak 
algılanabilir.  Benzer şekilde bir binanın mimari ve konum özelliklerinden dolayı pasif iklimlendirmeden 
yararlanabilmesi müşteri için memnun edici bir özellik olabilir.  Buraya kadar yapılan tartışmada akıllı 
bina üretim sürecinde sonuç ürün olan akıllı binanın özelliklerinin tanımlanmasında göz önüne 
alınması gereken konular irdelenmiştir.  Müşterinin isteği ve ihtiyacı üzerine yapılacak akıllı binanın 
özellikleri belirlenirken aşağıdaki kavramların göz önünde tutulması yararlı olacaktır: 
 

• Müşteri ihtiyaçlarının analizi 
• Müşteri isteklerinin analizi 
• Memnun edici faktörlerin analizi 

 
Müşteri ihtiyaçlarının analizinin, akıllı bina tasarımında projenin tanımlanması sürecinde yapılması 
gerekir.  Burada ihtiyaçların görünen ve görünmeyen ihtiyaçlar olarak ikiye ayrılması söz konusudur.  
Görünen ihtiyaçlar, müşteri/malsahibi tarafından algılanan ve ifade edilen ihtiyaçlardır. Bu noktada 
müşterinin/malsahibinin akıllı bina tasarımı, üretimi ve özellikleri ile ilgili bilgisinin kısıtlı olduğu göz 
önüne alınarak görünen ihtiyaçların uygun bir şekilde rafine edilmesi gerekmektedir.  Diğer bir deyişle,  
görünen ihtiyaçların akıllı bina teknolojisi çerçevesinde belirlenip, tanımlanarak tasarım sürecine girdi 
teşkil etmesi tasarımın ve projenin sağlığı açısından önemlidir. Görünmeyen ihtiyaçlar müşteri 
tarafından dolaysız olarak algılanmayan fakat mimar/mühendislerce algılanabilen ve bunun için 
profesyonelliği gerektiren ihtiyaçlardır. Görünmeyen ihtiyaçların analizi hemen hemen tümüyle 
mimar/mühendislerin görevi olarak ortaya çıkmaktadır.  Akıllı bina gibi teknoloji yoğun bir üretimde, 
müşteri/malsahibinin profesyonel olarak işin içinde olmadığı göz önüne alınırsa projelendirme ve 
üretim gerekliliklerini bilmemesi çok doğal karşılanabilir.  Bu noktada mimar/mühendis iyi bir öğretici ve 
usta bir iletişimci olarak rol almalıdır.  Akıllı bina üretim sürecinin yoğun, karmaşık ve çok taraflı yapısı 
görünmeyen ihtiyaçların analizini zorlaştırmakta, güçlü bir proje organizasyonu ve yönetimi 
gerektirmektedir. 
 
Müşteri isteklerinin analizi de iki aşamalı bir çabayı gerektirir.  İlk aşamada müşterinin isteklerin 
belirlenmesi, ikinci aşamada bu isteklerin müşteri için amaçlarının belirlenmesidir.  Örneğin müşteri 
binasında asmolen döşeme yapılmasını istiyor ve amacını da katlar arası ses yalıtımı olarak 
açıklıyorsa, isteğinin katlar arası ses yalıtımına katkıda bulunacağını ancak hava ve darbe kaynaklı 
seslerin yüzer döşemelerle daha etkin ve ucuz bir şekilde yalıtımının yapılabileceği açıklanabilir.  Bu 
örnekten de anlaşılacağı üzere müşterinin isteğini değerlendirirken amacını da öğrenerek hareket 
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etmek, isteklerin tasarım ve üretim sürecinde değerlendirilmesindeki verimliliği arttıracaktır.  İletişim 
her zaman olduğu gibi kilit bir rol oynamaktadır. 
 
Memnun edici faktörlerin analizi, akıllı bina tasarımında ve üretimine en can alıcı noktalardan birini 
oluşturmaktadır.  İhtiyaç ve istekler daha belirli bir süreç sonucu ortaya çıkabilirken, memnun edici 
faktörlerin belirlenmesi taraflar, ortam, kültür vb. değişkenler tarafından etkilenmekte ve her bir proje 
için farklılıklar ortaya koymaktadır.  İhtiyaç ve istek olmamasına rağmen memnun edici özelliklerin 
belirlenmesi mimar/mühendislerin görevi olarak ortaya çıkmaktadır.  Buna teknik, fonksiyonel, estetik, 
vb. pek çok konuda örnekler verilebilir.  Burada profesyonellerin yaratıcılıklarını devreye sokarak olası 
memnun edici faktörleri belirlemeleri, bunları müşteriyle iletişimde dile getirmeleri ve uygun olanları 
projeye uyarlamaları gerekmektedir. 
 
 
Tasarım sürecinin kalitesi 
 
Buraya kadar yapılan tartışmada, akıllı bina proje sürecinin başında belirlenmesi gereken 
malsahibi/müşteri ihtiyaç ve isteklerinin önemi üzerinde duruldu.  Bu faktörlerin analizi ulaşılması 
gereken hedefi gösterdikleri için çok önemlidir.  Akıllı bina tasarımı ve üretimini içeren kompleks ve 
çok taraflı bir projede hedeflerin belirlenmesinde, tanımlanmasında, iletilmesinde, algılanmasında ve 
yorumlanmasındaki en küçük bir belirsizlik ciddi maliyet artışlarına, gecikmelere ve kalite düşüşlerine 
yol açabilir.  Öte yandan olayın karmaşıklığını biraz daha arttıran bir faktör de her bir katılımcının 
(örneğin, yüklenici, alt yükleniciler, mimarlar, mühendisler, vb.) tasarım ve üretim süreçlerinde farklı 
istek ve ihtiyaçlarının bulunmasıdır.  Özellikle tasarım süreci ele alındığında pek çok tarafın sürece 
ortak olduğu görülmektedir.  Bunlar arasında mimar ve mühendisler başı çekerken pek çok alt 
yüklenici de yapı elemanı ve bileşeni bazında bu sürece katılmaktadır.  Bir bina bileşeni veya yapı 
elemanındaki en küçük bir değişiklik diğer yapı bileşen ve elemanları üzerinde görülen ve görülmeyen 
pek çok çapraz etkiye sahip olabilir.  Hatta zincirleme etkiler düşünülürse, ikincil, üçüncül ve daha 
fazla etki seviyelerinden bahsetmek mümkün olabilir.  Buradaki kritik soru bu kadar hassas, karışık, 
yoğun ve çok katılımlı bir ortamda tasarım sürecinin nasıl ele alınması gerektiğidir. 
 
Bu sorunun cevabını ararken bu özelliklere sahip bir tasarım sürecinin gereklerine  bakmakta yarar 
vardır.  Bu gereklerin bazıları şöyle sıralanabilir: 
 

• Liderlik 
• Takım çalışması 
• İletişim 

 
Bu gerekleri tek tek ele alıp değerlendirdiğimizde, tasarım sürecinin nasıl ele alınması gerektiği de 
ortaya çıkar.  Liderlik konusu aslında sadece akıllı bina tasarım-üretim sürecinde değil pek çok projede 
önemli bir rol üstlenmektedir.  Çok katılımlı akıllı bina projesinde değişik karar merkezleri ve 
otoritelerin oluşması kaçınılmaz gözükmekte ancak bunların kendi istedikleri şekilde hareketleri de 
projenin bütününü tehdit etmektedir.  Bu merkezlerin verimli ve etkin çalışmaları ancak proje liderliği ile 
mümkün olabilir.  Akıllı bina proje liderliği malsahibi/müşteri veya yüklenici adına projeyi yürütmekle 
sorumludur. Projenin en başından bu liderliğin tanımı, yetki ve sorumlulukları net bir şekilde 
tanımlanmalıdır.  Özellikle katılımcı tarafların tasarım sürecinde baskın hale gelmeleri tasarım 
sürecinde yanlış yönlendirmelere yol açabilir.  Taraflar arası dengelerin korunması ve tasarım 
sürecinin niteliğinin arttırılması liderliğin sorumluluklarından biridir.   
 
Akıllı bina tasarım ve üretim sürecinin en can alıcı noktalarından birisi bu sürecin yüksek seviyeli takım 
çalışması gerektirdiğidir.  Bu nedenle proje liderliğinin en başta tasarım sürecine katılan bütün tarafları 
bu konuda bilinçlendirmesi; gerekirse ortak eğitim ve çalışmalar yapması olumlu sonuçlar verebilir.  
Takım çalışması katılan tarafların bilinçli çabalarını ve bu konuda eğitimlerini gerektirir.  Bu konuda 
proje liderliğinin profesyonel yardım alması tasarım ve üretim süreçlerinde kendini kat kat ödeyecektir. 
 
Tasarım sürecine katılanların çokluğu, ilişkilerin yoğunluğu ve karmaşıklığı göz önünde alındığında, 
iletişim olayının önemi daha iyi anlaşılır.  Akıllı bina tasarım ve üretim sürecinde akıllı iletişim 
sistemlerinin kullanılması verimliliği arttırabilir. Yatay ve dikey her seviyede iletişim şansa 
bırakılmayacak kadar değerlidir.  Organizasyonlar arası, organizasyon içi ve kişiler arası iletişim ve 
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diğerleri için iletişim stratejileri ve modelleri belirlenerek bu iletişim kanalları her zaman işler durumda 
tutulmalıdır.  Pek çok projede problemler iletişim eksikliği ve hatalarından çıkarken, pek çok problemde 
iletişim yardımıyla çözülmektedir.   
 
Bu üç faktörün bilinçli olarak ele alınması ve üzerelerinde bilinçli çaba harcanması tasarım sürecinin 
daha verimli olmasına yardım eder ve uzun vadede projenin başarısına önemli katkılar sağlayabilir.  
Tasarım sürecinde karşılaşılacak pek çok problem bu üç faktörün sinerjik kullanımı ile ve bilimsel 
yöntemler kullanılarak çözülebilir.   Akıllı bina projesinin doğasında olan çıkması kaçınılmaz 
problemler ele alınırken Joiner (1996)’in önemle altını çizdiği üç nokta dikkate alınmalıdır.  Bunlar: 
 

• Kaliteyi tanımlamak 
• Tek takım olmak 
• Bilimsel yöntemler kullanmak 

 
Böylece bir problem çözülürken beklenen sonucun (kalitenin) en başta tanımlanması, bunun bütün 
katılımcılar tarafından aynı şekilde algılanması ve paylaşılması, beklenen sonucu (kaliteyi) üretmeye 
yönelik alternatiflerin bilimsel yöntemlerle ve takım çalışmasıyla tesbit edilmesi projenin tasarım ve 
üretimine pek çok önemli katkı sağlayacaktır.   
 
Türkiye’de üretilecek akıllı binaları yukarıda belirtilen zorluklar aşıldıktan sonra, mevcut proje üretim 
yaklaşımlarıyla ele almak çeşitli zorlukları beraberinde getirecektir.  Bu nedenle akıllı bina tasarım, 
üretim, kullanım ve onarım süreçlerini bir bütün olarak ele alabilecek yeni organizasyonel 
yapılanmalara gitmek kaçınılmaz gibi gözükmektedir.  Burada olası alternatifler ve gelişmeler arasında 
mimarlık/mühendislik bürolarının şirketleşmesi, bazı şirketlerin akıllı bina projeleri konusunda 
uzmanlaşması, çağdaş proje yönetim yaklaşımlarının uygulanması, kalite güvencesi sistemlerinin 
toplam kalite yönetimi kapsamında ele alınması, uzmanlaşmış meslek insanlarının sürekli eğitimi 
sayılabilir. Kısa vadede yeniden yapılanma ve eğitim faaliyetleri bu sektörde önemli faydalar 
sağlayabilir.  Orta ve uzun vadede lisans ve lisansüstü çalışmalarda akıllı bina tasarımına ve üretimine 
yetkin mimar ve mühendisleri yetiştirecek yeni programların açılması ve/veya mevcutların bu 
gelişmeler ışığında revize edilmesi gerekebilir.  Aynı şekilde, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla 
stratejik/taktik işbirlikleri rekabet gücünü arttırıcı önlemler olarak göz önüne alınabilir.     
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Buraya kadar yapılan tesbit, analiz ve irdelemeler, akıllı bina tasarımı ve üretimi konusunda bazı 
önemli tesbit ve sonuçları ortaya çıkarmıştır.  Bunlar önem sırası gözetmeden şöyle sıralanabilir: 
 

• Akıllı bina kavramı göreceli olarak yeni bir yaklaşımı ortaya koymaktadır.  Bu konudaki 
gelişmeler artan talebe bağlı olarak artan bir hızla devam etmektedir. 

• Türkiye’de konu dünyadaki gelişmelere paralel olarak gelişmekte, ancak mevcut tasarım ve 
üretim süreçleri hızla yeniden yapılandırma gereğini göstermektedirler. 

• Tasarım ve üretim süreçlerinin yeniden yapılandırılması projelerin kalite, maliyet ve 
zamanlamasını dolaysız olarak etkiliyeceği için verimlilik potansiyeli yüksektir. 

• Akıllı bina tasarım ve üretimi şu an için çok yaygın olmadığından sektörde itici bir rekabet 
ortamı oluşmamıştır. Firmalar proje bazında hareket etmekte, tecrübelerinin geliştiği bu alanda 
planlı bir yapılanmaya girmemektedirler. 

• Tasarım ve üretim sürecindeki taraflar arasında konunun ve rollerin algılanmasında önemli 
farklılıklar gözlenmekte, hatta aynı meslek grubu içinde bile konunun temeliyle ilgili değişik ve 
zaman zaman birbiriyle çelişen görüşler ortaya çıkmaktadır.   

• Akıllı binaların sektörde yaygın bir şekilde sadece otomasyon projesi olarak algılanması, 
mimari tasarımın akıllılığa katkısının düşünülmemesi konunun dünyada ve Türkiye’de yeni 
gelişmekte oluşuna bağlanabilir.       
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• Akıllı bina tasarım ve üretimini yönlendirebilecek yasal bir çerçevenin olmaması konuyu daha 
karmaşık hale getirmektedir.  Bu konuda gereken yönetmelik ve süreçlerin 
tanımlanması/hazırlanması sektördeki gelişimin sağlığı açısından önemlidir.  

• Akıllı bina projelerinin tanımından gelen kompleks, çok taraflı ve yoğun tasarım süreci bu 
konuda eğitilmiş mimar ve mühendislere ihtiyaç oluşturmaktadır. 

• Akıllı binalarla ilgili bilgilendirme çalışmaları planlı bir şekilde yürütülmeli 
• Bilinçli kullanım bu sektörün gelişimi için önem taşımaktadır,  bu nedenle, her bir akıllı bina için 

bir kullanım, bakım ve onarım rehberi hazırlanmalı.   
• Türkiye uluslararası inşaat sektöründe rekabet gücünü korumak ve Avrupa Birliği ile 

entegrasyon sürecinde ulusal pazarında uygun payını alabilmek için bu konuda gerekli 
sektörel, yasal ve eğitimsel önlemler alınmalıdır. 

 
Bu çerçevede üniversite ve diğer teknoloji araştırma ve geliştirme birimlerinin yapacağı çalışmalar ve 
sektördeki dinamizm, akıllı bina tasarım ve üretim süreçlerinde hızlı gelişmeler gösterebilir.  Araştırma 
ve teknoloji geliştirme projelerine sağlanacak stratejik destek Türk inşaat sektörünün rekabeti için 
önemli bir adım olacaktır.    Türkiye’nin bu potansiyelini yakalaması elindeki kaynaklarla çok mühtemel 
gözükmektedir.  Akıllı bina tasarım, üretim, kullanım ve bakım süreçlerinde kalite ve verimliliğin 
arttırılması bilinçli bir çabayı, tanımlamayı, planlamayı, uygulamayı ve sürekli gelişimi gerektirmekte. 
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İNTERAKTİF YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ 
 
 
Serdar ERGİNTÜRK 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Yazımızda interaktif yangın ihbar sistemlerinin çalışma prensibi, sunduğu yenilikler ve sistemi 
oluşturan ekipmanlar hakkında bilgi verilmektedir. Yangın algılama sistemlerinde yanlış alarmın önemli 
bir problem olduğu belirtilmekte, bu durumun interaktif sistemlerle nasıl üstesinden gelindiği 
anlatılmaktadır. Dedektörlere yüklenen algoritmalar, interaktif sinyal analizi, çok kriterli algılama gibi 
interaraktif sistemlerin karekteristik özellikleri standart tip yangın ihbar sistemleriyle karşılaştırmalı 
olarak verilmektedir. Bunun yanında sistemi oluşturan kontrol paneli ve saha elemanları incelenmekte 
ve sistem limitleri hakkında genel bilgiler verilmektedir. Sonuç olarak; özellikle yanlış alarm riski olan 
uygulamalarda ve hızlı haberleşme gerektiren büyük, kompleks yapılarda interaktif yangın sistemleri 
en iyi çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Yangın algılama ve ihbar sistemlerinin temel işlevi bir yapıda olabilecek yangın tehlikesinin zamanında 
ve güvenilir bir şekilde algılanması ve bunu takriben ihbar, anons ve kontrol fonsiyonların yerine 
getirilmesidir.  
 
Bir yangın algılama ve ihbar sistemi başlıca kontrol paneli, dedektörler, alarm butonları ve ikaz 
elemanlarından oluşmaktadır. Dedektörler duman, ısı, alev, gaz, vb. yangın belirtilerinin otomatik 
olarak algılanması ve değerlendirilmesi (bazı sistemlerde) işlevini yerine getirir ve bu bilgileri panele 
iletir. Alarm butonları yangın durumunun manuel olarak (insan aracılığıyla) ihbar edilmesini 
sağlamaktadır. Kontrol paneli ise sahadan gelen alarm ve durum bilgilerini değerlendirirek, bir 
kumanda konsolu vasıtasıyla kullanıcıya iletir. Eğer panel bir yangın durumu olduğuna karar vermişse 
alarm sirenleri ve alarm flaşörleri gibi ikaz elemanları sayesinde yangın anonsu yapılır. Bunun yanın 
kontrol paneli yangın senaryosuna bağlı olarak yangın damperlerine, yangın kapılarına, havalandırma 
sistemlerine, asansörlere, vb sistemlere ait kumanda fonksiyonunu yerine getirir. 
 
Günümüzde yangın algılama sistemlerinin kullanımıyla ilgili olarak sıkça karşılaştığımız bir sorun bu 
sistemlerin yanlış algılama yapmasıdır. Yani sistemin normal bir durumu yangın durumu olarak 
değerlendirmesidir. Yanlış dedektör seçimi ve yerleşim yapılmadığı takdirde, yanlış algılamaya daha 
çok kötü ortam koşulları ve çevresel faktörler neden olmaktadır. Aşağıda bu faktörlerden bazıları 
sıralanmıştır: 
 

1. Kirli, tozlu ve rutubetli ortamlar 
2. Elektromanyetik girişimler ve yüksek frekanslar 
3. Sigara dumanı 
4. Taşıtlardan çıkan eksoz gazları  
5. Ortamda mevcut bulunan duman, ısı, alev gibi aldatıcı yangın belirtileri  
6. Tekstil sektöründe havada uçuşan pamuk ve iplik partikülleri 
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Yangın ihbar sistemlerinin yukarıda belirtilen zor çevre koşullarında dahi hatasız olarak 
çalışabilmelidir. Aksi takdirde her yanlış alarm, yangın algılama sistemlerine olan güveni azaltmakta, 
önemli ölçüde zaman ve para kaybına yol açmaktadır. İnteraktif yangın algılama sistemlerinin zor 
koşullar altında dahi hatasız çalışma sağlayan, yüksek performanslı, güvenilir yapısını aşağıda detaylı 
bir şekilde irdeleyeceğiz. 
 
 
 
 
2. İNTERAKTİF YANGIN ALGILAMA SİSTEMİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE ÖZELLİKLERİ   
 
2.1. İnteraktif Dedektör Algoritması 
 
İnteraktif yangın ihbar sisteminde saha elemanları, sadece algılama yapan basit bir sensörden ibaret 
değildir. Mikroişlemcisilerine yüklenen bilgiler doğrultusunda değerlendirme ve karar verme yeteneğine 
de sahiptirler. 
 
Dedektörlere bu değerlendirmeyi yapabilmeleri için bulundukları ortam koşulları ve kullanım şartları 
dikkate alınarak mikroişlemcilerine bir algoritma yüklenir. Dedektörler sahadan edindikleri verileri bu 
algoritmaya göre değerlendirirler. Sistemin yapısı esnek olup değişen çevre ve kullanım şartlarına 
göre bu algoritmalar kumanda konsolu üzerinden değiştirilebilmektedir.  
 
İnteraktif dedektörlere yüklenen algoritmalar hem gerçek bir yangın durumunu temsil eden verileri hem 
de yanlış alarma neden olan unsurların karekteristik bilgilerini içerir. İnteraktif algılama ve 
değerlendirme algoritmasının dört temel bileşeni vardır (bkz. Şekil 1): 
 

1. Fabrikada yapılan yangın testleri (gerçek yangın durumu) 
2. Sahada yapılan yangın testleri (gerçek yangın durumu) 
3. Aldatıcı yangın davranışı- örn: sigara dumanı (aldatıcı yangın durumu) 
4. Kötü çevre koşulları – örn: tozlu ve kirli ortamlar (aldatıcı yangın durumu) 

 

 

Fabrikada yapılan 
yangın testleri 

Aldatıcı yangın davranış 
 kalıpları 

Sahada yapılan 
yangın testleri 

Kötü çevre koşulları 

 
Şekil 1. İnteraktif dedektör algoritmasının oluşturan unsurlar 

 
Dedektör algoritmaları farklı tipteki mahaller ve çevre koşullarına göre çeşitlilik kazanmaktadır. Sahada 
dedektör montajlarının ve kablo bağlantılarının yapılmasından sonra, her bir mahal için uygun 
algoritmalar seçilerek dedektörlere kontrol paneli üzerinden yüklenir. Dedektörlere yüklenen bu 
algoritmalar değişen durum ve koşullar altında kolaylıkla yetkili kullanıcı tarafından 
değiştirilebilmektedir. Örnek olarak daha önce ofis odası olarak kullanılan bir hacim atölye olarak 
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kullanılmaya başlayacaksa, kullanıcı tarafından atölye şartlarına en uygun algoritma dedektörlere 
merkezden yüklenebilecektir.  
 
Aşağıda interaktif çok kriterli optik duman dedektörüne ait farklı tipteki algoritmalardan örnekler 
verilmektedir; 
 
Tablo 1. İnteraktif çok kriterli duman dedektörüne ait algoritmalar 
 
 
İnteraktif Çok Kriterli Optik Duman Dedektörü  

 

 
Risk 

 
Uygulama Örnekleri 

Algoritma 1  
- Can güvenliği riski düşük (topluma genelde açık olmayan 

mekanlar) 
- Değerli ekipmanların ve cihazların yoğunluğu az 
- Yanlış algılamaya neden olabilecek unsurlar ortamda 

mevcut 
- Bina ve içindeki eşyalar yangın anında önemli bir tehlike 

unsuru yaratmaz 
- Ortamda sigara içilmesi yasak değil 
 

- Fabrikalar 
- Atölyeler 
- Depolar 
- Restoranlar 
- Mutfaklar 
- Sigara içme odaları 
- Garajlar 
- Oda yüksekliği 6m. ye kadar olan 

hacimler 

Algoritma 2  
- Can güvenliği riski var, fakat insanlar kendi imkanlarıyla 

yangın anında tahliye olabilirler 
- Değerli ekipmanların ve cihazların yoğunluğu orta seviyede 
- Bina ve içindeki eşyalar yangın anında tehlike unsuru 

yaratabilir 
- Ortamda sigara içilmesi yasak değil 
 

- Ofisler 
- Alışveriş Merkezleri 
- Kongre Merkezleri 
- Cezaevleri 
- Oda yüksekliği 6-10m. ye kadar 

olan hacimler 
 

Algoritma 3  
- Can güvenliği riski var ve insanlar yangın anında tahliye 

güçlüğü yaşayabilir 
- Değerli ekipmanların ve cihazların yoğunluğu fazla 
- Bina ve içindeki eşyalar yangın anında büyük tehlike 

unsuru oluşturuyor 
- Ortamda sigara içilmesi yasak değil 
 

- Otel odaları 
- Okullar 
- Oda yüksekliği 10m. den yüksek 

olan hacimler 
 

Algoritma 4  
- Can güvenliği riski var ve insanlar yangın anında tahliye 

güçlüğü yaşıyor 
- Değerli ekipmanların ve cihazların yoğunluğu fazla 
- Bina ve içindeki eşyalar yangın anında büyük tehlike 

unsuru oluşturuyor 
- Ortamda sigara içilmesi yasak 
 

- Konutlar 
- Arşivler 
- Hava sirkülasyonunun yüksek 

olduğu hacimler 
 
 

Algoritma 5  
- Can güvenliği riski var ve insanlar yangın anında tahliye 

güçlüğü yaşıyor 
- Değerli ekipmanların ve cihazların yoğunluğu oldukça fazla 
- Ortamda sigara içilmesi yasak 
 

- Hastaneler 
- Elektrik ve Kumanda Odaları 
- Müzeler 
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Yukarıda belirtilen algoritmalar dedektörlere tanımlanmasından sonra, dedektörler artık bulundukları 
ortam koşullarına hazır hale gelmiştir. Bundan sonraki safha; sahadan alınan sinyallerin bu 
algoritmaya göre değerlendirilmesi ve karar verilmesidir.  
 
 
2.2. İnteraktif Sinyal Analizi  
  
Öncelikle standart yangın algılama ve değerlendirme mantığının nasıl olduğuna bakalım; burada 
sistemde belirlenen bir eşik değerinin altında veya üstünde kalan duman yoğunluğu/sinyal seviyesi 
yangın durumunun belirleyicisidir. Dedektör, duman yoğunluğu eşik değerinin altında ise yangın yok; 
üstünde ise yangın var bilgisini kontrol paneline gönderir. Buna göre sistem, duman yoğunluğu eşik 
değerini geçtiği sürece sigara dumanını dahi bir yangın alarmı olarak değerlendirmektedir (bkz. Şekil 
2). 
 

Duman 
yoğunluğu (%/m) 

ALARM

ALARM 
Yok 

Ayarlanabilir  
alarm eşiği 

  
Şekil 2. Geleneksel yangın algılama mantığı 

 
İnteraktif sistemde ise dedektörler sahadan topladıkları verileri detaylı bir sinyal analizine tabii tutar. 
Mikroişlemcisine yüklenen algoritmaya göre bu verileri değerlendirir ve yangın durumu olup 
olmadığına kendisi karar verir. 
 
Dedektörler algıladıkları sinyalin (dumanın, ısı, vb. )  analizini bu sinyali 3 alt bileşene indirgeyerek 
yapar (bkz. şekil 3) : 

1.  Sinyalin kuvveti 
2.  Sinyalin zamana göre değişimi 
3. Sinyaldeki dalgalanmalar 

Daha sonra her bir alt bileşen dedektöre yüklenen algoritmadaki verilerle tek tek mukayese edilerek bir 
sonuca varılır.  
 
Bu sonuç 4 farklı tehlike sinyali ve/veya 4 farklı durum bilgisinden birine atanarak yangın alarm kontrol 
paneline gönderilir (bkz. tablo 2 ve tablo 3). Tehlike sinyalleri içerisinde en üst seviye, gerçek alarm 
bilgisine ayrılmıştır, diğer seviyeler normal ve uyarı seviyeleri olarak değerlendirilebilir. Tehlike ve 
durum sinyalleri (0-3) dedektörden kontrol paneline tarama süresi boyunca gönderilir. Alarm 
durumunda (alarm seviyesi 3), dedektör bu taramayı keser ve alarm sinyalini öncelikli olarak kontrol 
ünitesine bildirir. Bu şekilde alarm cevap süresi 2 saniyeden aza indirilmiş olur. Durum bilgisi, 
sensörün analog değerleri ve dedektör algoritmasıyla ilgili bilgiler, belirli arlıklar ile ve/veya yetkili 
sistem operatörü tarafından istendiği zaman kontrol ünitesine bildirilir. Bu tekniği kullanarak dedektör 
hattı üzerindeki bilgi akışı önemli ölçüde düşürülerek haberleşme kanallarının güvenirliliği büyük 
ölçüde arttırılmış olur. 
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Seri veri işlem tekniği ile yetinilmeyen bu sistemde panel ve dedektörler, birbirleri ile her an ve 
karşılıklı iletişim içinde bilgi alışverişinde bulunurlar. Sistem kontrol ünitesi, yangın olduğunun kararını 
verirken alarm sinyali gönderen dedektör ile yakınındaki dedektörlerden gelen sinyalleri birlikte 
değerlendirir ve topladığı verileri istatistiksel olarak incelemeye tabii tutar.  
 
Kontrol paneli yangın durumunu onaylanmasının ardından, önce operatöre sonra çevreye, alarm 
organizasyonu çerçevesinde kademeli olarak, yazılı, sesli ve ışıklı alarm halinde duyurur, kontrol ve 
sinyalizasyonu gerçekleştirir ve operatörün müdahelesi doğrultusunda gerekenleri yerine getirir. 
 
Tablo 2. İnteraktif dedektörden panele iletilen tehlike seviyeleri 
 

Tehlike Seviyesi Durum Anlamı Kontrol Ünitesinin 
Değerlendirmesi 

0 Normal Tehlike yok Normal durum 
1 Normal Durumu kontrol et Uygulama hatası kontrolü 
2 Uyarı Yangın ihtimali var Alarm organizasyonu 
3 Alarm Yangın durumu Alarm organizasyonu 

 
Tablo 3. İnteraktif dedektörden panele iletilen durum bilgileri 
 
Durum Bilgisi Durum Anlamı Önlemler 

0 Normal Tehlike yok Müdahaleye gerek yok 

1 Normal Ufak sapmalar var 
(örnek kirlilik alarmı)  

Bakım yapılması gerekiyor  

2 

Etkilenme Dedektörün algılama 
kabiliyetinde azalma 
var (Alarm durumu buna 
rağmen bildirilir) 

Arıza servisi gerekiyor 

3 Hata Dedektör kullanım dışı Arıza servisi ile hata acilen 
giderilmeli 

 

Sensör sinyalleri 

Eğim

Tipik sensör karakteristikleri Analizler, yorum, kalıp 
karşılaştırma Sonuç

Optik Sensör 

Termik Sensör 

Çıkış

İniş-Çıkışlar

Tehlike  
seviyeleri 

Duman yoğunluğu 
gelişimi 

Eğim 

Çıkış 

İniş-Çıkışlar

Isı gelişimi Algoritmalar
 

Şekil 3. İnteraktif çok kriterli duman dedektörünün sinyal analizi 
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2.3. İnteraktif Çok Kriterli Algılama Mantığı (Fuzzy Logic) 
 
Yangınlar, yanan veya tüten malzeme prensibine bağlı olarak karmaşık bir olaylar spektrumuna 
sahiptir. Her sensör ( ısı, ışık dağılım yoğunluğu, ışığı engelleme, spesifik gaz algılama ) , tüm yangın 
spektrumunun sadece küçük bir bölümünü pozitif olarak algılar. Dedektör bazında çok sensörlü 
algılama ile bu problemin üstesinden gelinebilir. 
 
Mükemmel bir çözüm, ısı sensörü ile optik sensörün kombine edilmesidir. İlk kriter açık alevlerin 
algılanmasına yönelikken, ikinci kriter tüten yangınların algılanmasında daha etkindir.  Üçüncü kriter 
olarak karbonmonoksit ( CO ) yoğunluğunu dikkate alan 3 sensörlü interaktif dedektörler de 
bulunmaktadır.  
 
İnteraktif çok kriterli duman dedektörleri, duman ve ısı sinyalleri «ve/veya» mantıksal operasyonları 
olarak ele alınır. Sadece basit «ve/ve» değerlendirmesi yapabilen klasik çok kriterli dedektörler ile 
arasına büyük farklılıklar bulunmaktadır.  
 
Çok kriterli algılamada temel olarak fuzzy logic (bulanık mantık) felsefesi uygulanmaktadır. Fuzzy logic 
yapay zekanın, belirsiz miktarlar, benzerlikler ve ihtimaller üzerinde yoğunlaşmış temel bir bölümünü  
temsil eder. Bu metotta kesin olarak belirtilen var/yok değerlendirme kriteri yerine; çok zayıf-zayıf-orta-
kuvvetli-çok kuvvetli gibi ara değerlendirme kriterleri baz alınarak çok daha akılcı ve isabetli bir sinyal 
analizi yapılır. 
 
Basit bir örnek verecek olursak “ortamda az miktarda duman yoğunluğu, fakat yüksek miktarda 
sıcaklık artışı varsa sistem alarm ihbarı versin.” yada “ ortamda az miktarda duman yoğunluğu varsa 
ve hiç sıcaklık artışı yoksa sistem sadece uyarı ihbarı versin.” 
 
İnteraktif çok kriterli duman dedektörleriyle yapılan detaylı sinyal analizi sayesinde alarm kararları çok 
daha yüksek bir kesinlikte değerlendirilmektedir. Bu tip dedektörler yanıltıcı etkilere karşı çok yüksek 
bir direnç gösterirler. 
 
 
2.4. Acil İşletim Ve Uygulama Hatası Uyarısı 
 
Sinyal değerlendirilmesinin dedektörlerde yapılması, interaktif sisteme özgü acil çalışma 
karakteristiğinin ön koşuludur. Eğer hat bağlantında arıza varsa, örneğin tüm hattı kontrol eden hat 
mikroişlemcisi arızalı ise, tüm algılama algoritmaları doğru bir şekilde çalışmaya devam eder. Sistem, 
dedektör adres bilgisi dışında tüm sinyal işlem kapasitesini sürdürür. 
 
Eğer merkezi işlem birimi ( CPU ) arızalanırsa, sistem bilgi gösterimini ve işletme kumandalarını 
kaybeder, fakat yangını algılama kapasitesi, yangını hat alarmı olarak tanımaya devam eder ve uzak 
ve yerel birimlere sinyal gönderir (bkz şekil 4). 
 
Yangın ihbar sistemi tarafından yaratılan yanlış alarmların büyük bir çoğunluğu, dedektörün yanlış 
yerleştirilmesi veya uygun olmayan sistem parametrelerinin seçiminden kaynaklanmaktadır. Doğru 
uygulamalar için detaylı planlama kılavuzları ve sistem parametrelerinin değiştirilmesine rağmen, 
uygulama hataları önlenemez. Kurulu sistemlerde, yangın ihbar sistemini yeni duruma göre 
değiştirmeden odanın kullanım fonksiyonunun değişmesinden kaynaklanan uygulama hataları 
oluşabilir. 
 
Uygulama hatalarından kaynaklanan yanlış alarmları minimumda tutabilmek için, özel geliştirilmiş 
algılama algoritmaları ile potensiyel uygulama problemleri sistem kontrol ünitesine bildirilir. Gösterilen 
detayları baz alarak, sistem operatörü yanlış alarmlar oluşmadan önce durumu düzeltir. Uygulama 
algoritmaları müşterinin gereksinimlerine uygun olarak seçilir. Uygulama hata uyarısı interaktif yangın 
alarm sistemini yanlış alarmlara karşı bağışıklı yapan birçok karakteristikten birisidir. 

 
 
 



  _____________________________________  7 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

%100 algılama ve alarm kapasitesi 

Sahaya dağıtlmış bilgi işlem tekniği 

Acil durum beslemesi 

hat-işlemcisi 
Kontrol 

Her durumda yangın 

Acil durum beslemesi 

 
 

Şekil 4. Acil işletim, tam algılama ve alarm kapasitesinin korunması 
 
 
 
 
3. İNTERAKTİF SİSTEMİ OLUŞTURAN MERKEZ VE SAHA ELEMANLARI 
 
3.1. Kontrol Ünitesi 
 
3.1.1.Çalışma Prensipleri  
 
Sistemin en büyük özelliği yangın tehlikesi olduğunun kararını verme yetkisinin merkezde başlayıp 
bitmemesi, en uç elemanlar olan dedektörlerin algılama ve aynı zamanda verileri değerlendirme 
yetenekleri ile donatılmış olmasıdır. Sistemin en yetkili elemanı olan kontrol ünitesi, dedektörlerden 
gelen sinyalleri, kullanıcı verileri ile karşılaştırıp o sisteme özel yazılım programının denetiminde 
onayladıktan sonra görüntüye getirir; önceden belirlenmiş acil durum kontrollarını, alarm anonslarını 
ve sistem operatörünün verdiği manuel komutları gerçekleştirir. 
 
3.1.2. Ekonomik Kablolama 
 
Interaktif yangın alarm sisteminin çalışma ve programlanma şartları kablolamanın nasıl yapıldığına 
bağlı değildir. Saha elemanları(algılama ve kontrol cihazları)nın merkez ünite ile olan bağlantıları, 
binanın fiziki ve mimari şartlarına göre en kolay ve ekonomik şekilde yapılır. Bunun 
gerçekleştirilebilmesi için sistem modüler yapıda tasarlanmıştır. Örneğin kontrol merkezi binada dört 
ayrı modül halinde dört ayrı yere yerleştirilebilir.  
 
Birbirleri ve kullanıcı terminalleri ile bir çevrim hattı(loop) ile bağlanan üniteler, veri bilgilerinin 
transferini bu hat üzerinden gerçekleştirirler.  
 
Kablolamanın ekonomik ve kolay yapılabilmesi amacı ile fiziksel olarak dört ayrı yere dağıtılan panel 
modülleri gerçekte tek bir ünite gibi çalışır. Konvansiyonel ve interaktif dedektör hatlarının aynı kontrol 
ünitesine bağlanabilir olması, sistemde maksimum esneklik sağlar. 
 
Algılama elemanları binanın mimari özelliklerine ve kullanım şartlarına göre arzu edildiği gibi 
yerleştirilmekte ve gruplandırılabilmektedir. Kontrol ünitesi bu özelliğini çok-kademeli lojik ve fiziksel 
yapılanmaya sahip olan veri tabanı ile gerçekleştirebilmektedir. Her fiziksel adres (bir hat üzerindeki 
algılama elemanı) bir lojik adrese (bulunduğu mahallin ve yerin tarifine) çevrilmektedir. Her elemanın 
bina  içindeki coğrafi konumu operatör terminalinde bu tekst ile tam tarif edilebilmektedir. 
 
Sistem teklif ettiğimiz hali ile 4000 adet adreslenebilir algılama noktasını kontrol  edebilecek 
kapasiteye kadar büyüyebilmektedir. Kontrol ünitesi 12 ayrı operatör terminali ile haberleşebilmektedir. 
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Mikroişlemcinin devre dışı kalması durumunda kontrol ünitesi aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirmeyi 
sürdürür. 
 
 - Operatör terminallerinden sesli ve görüntülü alarm, 
 - Sahada sesli alarm cihazlarının çalıştırılması, 
 - İtfaiyeye alarm sinyalinin gönderilmesi. 
 
Yine aynı şartlar altında, sulu ve otomatik söndürme sistemlerinin aktive edilmesi, gaz algılama sistemi 
ile teknik elemanların kontrolu ve kumandası gibi fonksyonlarını yerine getirmeyi sürdürmektedir. 
 
Otomatik dedektörlere yüklenmiş bilgiler kontrol paneli tarafından izlenir, kontrol edilip ayarlanabilir; 
çevre koşullarına göre en uygun algılama karakteristiği seçilir. Kullanıldığı ortamın fiziksel ve kullanım 
şartlarına uygun seçilmemiş dedektörler ve/veya uyumlu olmayan bir program ile yüklenmiş olması 
durumunda sistem otomatik olarak görüntülü ve sesli uyarı verir.   
 
Sistemin diğer bir önemli özelliği ise paniğe neden olmadan değişik alarm kademelerine göre 
programlanabilir olmasıdır. Dedektörden yangın durumunu bildiren sinyal geldiğinde sistem, yanlış 
alarm olasılığına karşı, sinyali yeniden değerlendirip emin olur ve programlanan alarm  
organizasyonuna göre kademeli olarak  çevreye iletir. 
 
3.1.3. Dedektör Hattı İletişimi, İnteraktif. 
 
Kontrol paneli algılama elemanlarıyla, bükümlü iki damarlı kablo hattı üzerinden interaktif veri alışverişi 
prensibi ile haberleşmektedir. 
 
İnteraktif dedektör hattı T bağlantılarına müsaade etmektedir.  
 
Hat kapasitesi 128 interaktif dedektöre izin vermektedir. 
 
Kontrol ünitesi 32 adet interaktif hat modülünü barındırabilmektedir. 
 
Her dedektör kendine özel yazılım mantık şemalarına sahiptir. Bunun için gerekli bilgiler manuel veya 
otomatik olarak kontrol ünitesinden verilebilmekte ve değiştirilebilmektedir. 
 
Bir PC aracılığıyla, hattaki bir dedektörün tipini, seri numarasını ve imalat verilerini öğrenmek 
mümkündür. 
 
Kısa devre izolatörü ile hatta olabilecek bir kısa devre durumunda bile iletişim kesilmemektedir. 
 
Algılama elemanlarının her birine kontrol panelinden bir adres verilebilmekte olup gelecekte sistemin 
genişletilmesi durumunda dedektörler hattın her noktasına eklenebilirler; mevcut adreslemenin ve 
kullanıcı bilgilerinin değiştirilmesine gerek duyulmaz. 
 
3.1.4. Gece ve Gündüz Çalışması 
 
Sistem insanın bulunduğu ve insanın bulunmadığı olmak üzere iki farklı çalışma modunda 
programlanabilmektedir. Gece-gündüz organizasyonu, diğer bazı sistemlerde rastlanabileceği gibi, bir 
alarm geciktirme devresi eklenerek yapılmamakta olup, insan-makina işbirliği çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. Sistem, insan müdahalesine öncelik tanımakta, ancak insanın bulunmadığı 
durumlarda bir dizi mantıki kararı ve kontrol fonksiyonunu başlatan programı devreye sokmaktadır. 
 
Gündüz çalışması sırasında dedektörlerden gelen bir alarm sinyali, önceden programlanmış bir Tı 
zamanı kadar, operatör terminalinde, sesli ve görüntülü lokal alarm verir (alarm seviyesi 1). Tı zamanı 
içinde müdahele görmez ve alarm operatör tarafından teyid edilmezse tam alarm durumuna geçerek 
(alarm seviyesi 2) bütün sirenleri çaldırır ve itfaiyeyi uyarır. 
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Alarm Tı zamanı içinde teyid edilirse sistem önceden belirlenmiş T2 süresini başlatır. Bu süre yangının 
kaynağının bulunması içindir. T2 zamanı bitmeden reset edilmez ise tekrar tam alarm durumu başlar. 
 
Manuel ihbar butonundan gelen sinyaller sistemi derhal tam alarm durumuna geçirir. 
 
İnsansız (gece) çalışma durumunda her türlü alarm sinyali sistemi tam alarm durumuna geçirir. 
 
3.1.5. Operatör terminali için yetki 
 
Operatör terminalinden gerçekleştirilebilen manuel müdaheleler için üç kademeli giriş izni vardır. 
Operatör yetkisi dahilinde özel şifresi ile sisteme müdahele edebilmektedir. Belli bir zaman içinde 
sistem fonksyonlarının hiç birini kullanmamış olan operatörün yetkisi otomatik olarak kalkar. 
 
3.1.6. Alarm  bilgilerinin saklanması 
 
Kontrol ünitesi en az 1000 olayın bilgilerini saklar. Sistem, operatör istediği takdirde olayların 
dökümünü bölgesel olarak verebilir. Tüm yangın alarmlarını kronolojik sırayla verebilir. Aynı şekilde 
günlük veya genel test alarmlarını, kronolojik sırayla hata sinyalleri ve devredeki kontrol fonksyonları 
hakkındaki bilgileri sistemden öğrenmek mümkündür. Sisteme bağlanacak bir PC ile bu bilgiler 
izlenebilmektedir. 
 
3.1.7. Sistem elemanlarının devreye alınması ve devre dışı bırakılması 
 
Otomatik dedektörler, kumanda ve kontrol cihazları, yazıcılar operatör terminalinden devre dışı 
bırakılabilir ve devreye alınabilir. Cihaz normal çalışma şartlarına sahip değil ise devreye almak 
mümkün değildir ve terminalden "hazır değil" sinyali alınır. 
 
3.1.8. Operatör Terminali 
 
Operatör terminali kontrol ünitesine monte edilebildiği gibi başka bir yere de yerleştirilebilir. Terminal 
kontrol ünitesine çevrim hattı(loop) ile bağlıdır.Sıvı kristal ekran 40 karakterlik 8 satır kapasiteye 
sahiptir. 
 
Mesajlar dört kategoride özetlenebilir. 
 
Bilgilendirme : LED göstergeyle ve tarama düğmesi ile cihazların test modunda oldukları, kontrol 
ünitesinin gündüz veya gece modunda olduğu gibi benzer bilgiler, 
Devrede/devrede değil: Sesli alarm cihazları veya kontrol fonksyonlarının devrede olup olmadığı, 
Alarmlar : Aktif alarmlar veya alarm halindeki sesli ihbar cihazları, 
Hata : Sistemdeki veya cihazlardaki hataların bigileri alınabilir. 
 
Alarm durumunda LCD göstergenin fon rengi kırmızı, diğer mesajlarda ise sarıdır. Arzu edildiğinde 
terminale bir indikatör paneli eklenebilir.      
 
 
3.2. Algorex-Interaktif Dedektörler 
 
3.2.1. Algorex-İnteraktif Çok Kriterli Duman Dedektörü  
 
Dedektör çok-kriterli tip olup en az şu kriterleri değerlendirebilmektedir: Duman yoğunluğu, duman 
yoğunluğunun zaman içinde değişimi, ısı artış hızı ve maksimum ısı. 
 
Çevre şartlarını ve gelen sinyalleri değerlendirir ve kontrol ünitesine başvurmaya gerek olmadan alarm 
şartlarının oluşup oluşmadığına karar verir.  
 
Isı sensörünün arızalanması durumunda dahi dedektör duman dedektörü olarak işlevini sürdürür ve 
arıza sinyalini panele bildirir. 
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Ortamda duman oluşmasına neden olan, lehimleme, pişirme gibi bir işin yapılması söz konusu 
olduğunda dedektörler geçici bir süre için de olsa tamamen devre dışı kalmamakta, ısı artış dedektörü 
olarak görevini kısmen sürdürmektedir.  
 
Dedektör mikroişlemci kontrollu olup 255 bitlik bilgiyi belleğinde saklayabilmektedir.  
 
Dedektörün alarm karakteristiği her dedektör başlığına yüklenmiş bir set algoritma ile belirlenmektedir. 
 
Algılama algoritmaları mahaldeki aldatıcı veya geçici etkileri gerçek yangından ayırd edebilecek 
şekilde tasarımlanır. Bu ayırımı dedektörün algılama yeteneğine hiçbir zarar vermeden yapar. 
 
Her dedektör için, önceden tanımlanmış en az 8 tane ve istenilen sayıda, istenilen anda yeni 
karakteristiklere sahip algoritmalar kontrol panelinden seçilebilmektedir. Bu seçimi yapmaya yetkili 
kişilere şifre verilmektedir. 
 
Dedektörler 4 seviyede alarm sinyalini ve 4 ayrı durum(status) sinyalini kontrol ünitesine bildirmektedir. 
Bunların dışında 3 bitlik fazladan bilgi iletme kapasitesi vardır. Böylece dedektör kontrol paneline 
çevre şartları konusunda sürekli bilgi iletmektedir.  
 
Dedektör bir alarm indikatörüne sahip olduğu gibi, uzaktaki bir indikatöre de kumanda edebilmektedir. 
 
Her dedektör, kontrol panelinden, dedektör tipi, parametre ayarları ve bulundukları yer özellikleriyle tek 
tek tanınmaktadırlar.  
 
Sistem, dedektör adresini hiç bir anahtarlama yapmadan tanımaktadır.  
 
Dedektörlerin birkaç tanesinin geçici de olsa sistemden çıkarılması durumunda sistem derhal yeniden 
organize olmaktadır. 
 
Elektronik devreler dedektör başlığında olup dedektör tabanında hiç bir elektronik aksam 
bulunmamaktadır. 
 
Dedektör hatalı montaj ve ters bağlantı nedeni ile zarar görmemektedir. 
 
Sistem geçerli olmayan uygulama düzenlemelerini kontrol ünitesine haber verir ve yanlış alarm 
olasılığını ortadan kaldırır. 
 
Dedektör ile kontrol ünitesinin bağlantısı iki-telli,class B, veya dört-telli, class  A, olabilir.     
 
Sistemde dedektörler T-tipi bağlanabilirler ve panelle olan bilgi transferinde hiç bir sorun söz konusu 
değildir. 
 
Dedektör ve panel arasındaki dijital komünikasyonda bilgi transferinin mükerrer olması yoluyla 
hatalara izin verilmemektedir.  
 
Mekanik özellikleri : Dedektör, alet kullanılmaksızın dedektör tabanına monte edilmektedir.  
 
Dedektör tabanı dedektörün içinde kalmakta ve monte edildikten sonra görülmemektedir. 
 
Periyodik bakım sırasında temizlenmeye izin verecek şekilde sökülebilen parçalardan oluşmuştur. 
 
Dedektör tabanı kendisini tanımlayan özel bir numaraya sahiptir ve bu numara tabanın bağlı olduğu 
kontrol ünitelerinden okunabilir.  
 
Dedektör tabanı, hatta kopukluğa neden olmadan sökülebilir.  
 
Yetkili olmayan kişilerin dedektörü sökmelerinin engellenmesi programlanabilmektedir.     
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Bu dedektörler dedektör hattında olabilecek bir kısa devreyi izole edebilmektedirler. 
 
3.2.2. Algorex -İnteraktif Optik Duman Dedektörü   
 
Dedektör duman çıkaran alevi ve için için yanan ateşi aynı hassasiyet ve hızda algılar. 
 
Çevre şartlarını ve gelen sinyalleri değerlendirir ve kontrol ünitesine başvurmaya gerek olmadan alarm 
şartlarının oluşup oluşmadığına karar verir.  
 
Dedektör mikroişlemci kontrollu olup 255 bitlik bilgiyi belleğinde saklayabilmektedir.  
 
Dedektörün alarm karakteristiği her dedektör başlığına yüklenmiş bir set algoritma ile belirlenmektedir. 
 
Algılama algoritmaları mahaldeki aldatıcı veya geçici etkileri gerçek yangından ayırd edebilecek 
şekilde tasarımlanır. Bu ayırımı dedektörün algılama yeteneğine hiçbir zarar vermeden yapar. 
Her dedektör için, önceden tanımlanmış en az 8 tane ve istenilen sayıda, istenilen anda yeni 
karakteristiklere sahip algoritmalar kontrol panelinden seçilebilmektedir. Bu seçimi yapmaya yetkili 
kişilere şifre verilmektedir. 
 
Dedektörler 4 seviyede alarm sinyalini ve 4 ayrı durum(status) sinyalini kontrol ünitesine bildirmektedir. 
Bunların dışında 3 bitlik fazladan bilgi iletme kapasitesi vardır. Böylece dedektör kontrol paneline 
çevre şartları konusunda sürekli bilgi iletmektedir.  
 
Dedektör bir alarm indikatörüne sahip olduğu gibi, uzaktaki bir indikatöre de kumanda edebilmektedir. 
 
Her dedektör, kontrol panelinden, dedektör tipi, parametre ayarları ve bulundukları yer özellikleriyle tek 
tek tanınmaktadırlar.  
 
Sistem, dedektör adresini hiç bir anahtarlama yapmadan tanımaktadır.  
 
Dedektörlerin birkaç tanesinin geçici de olsa sistemden çıkarılması durumunda sistem derhal yeniden 
organize olmaktadır. 
 
Elektronik devreler dedektör başlığında olup dedektör tabanında hiç bir elektronik aksam 
bulunmamaktadır. 
 
Dedektör hatalı montaj ve ters bağlantı nedeni ile zarar görmemektedir. 
 
Sistem geçerli olmayan uygulama düzenlemelerini kontrol ünitesine haber verir ve yanlış alarm 
olasılığını ortadan kaldırır. 
 
Dedektör ile kontrol ünitesinin bağlantısı iki-telli,class B, veya dört-telli, class  A olabilir.     
 
Sistemde dedektörler T-tipi bağlanabilirler ve panelle olan bilgi transferinde   
hiç bir sorun söz konusu değildir. 
 
Dedektör ve panel arasındaki dijital komünikasyonda bilgi transferinin mükerrer olması yoluyla 
hatalara izin verilmemektedir.  
 
Mekanik özellikleri : Dedektör, alet kullanılmaksızın dedektör tabanına monte edilmektedir.  
 
Dedektör tabanı dedektörün içinde kalmakta ve monte edildikten sonra görülmemektedir. 
 
Periyodik bakım sırasında temizlenmeye izin verecek şekilde sökülebilen parçalardan oluşmuştur. 
 
Dedektör tabanı kendisini tanımlayan özel bir numaraya sahiptir ve bu numara tabanın bağlı olduğu 
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kontrol ünitelerinden okunabilir.  
 
Dedektör tabanı, hatta kopukluğa neden olmadan sökülebilir.  
 
Yetkili olmayan kişilerin dedektörü sökmelerinin engellenmesi programlanabilmektedir.     
 
Bu dedektörler dedektör hattında olabilecek bir kısa devreyi izole edebilmektedirler. 
 
3.2.3. Algorex- İnteraktif Isı Dedektörü   
 
Isı dedektörü tek tiptir. Farklı uygulamalar için farklı ısı aralıkları panelden programlanabilmektedir. 
 
Birbirinden bağımsız NTC-termistörler ile ısı artış ve sabit ısı prensiplerine göre çalışmaktadır. 
 
Dedektörde bulunan mikroişlemci ile (EPROM) kontrol panelinden yapılan ayarlamaları ve 
kumandaları kabul eder. 
 
Dedektörün belleği 4 ayrı alarm sınıfını tanımlayan 4 set parametreyi saklayabilecek büyüklüktedir. 
 
Dedektör panele 4 ayrı tehlike seviyesini ve 4 ayrı statü bilgisini ve panelden sorulduğunda sensörün 
analog değerini bildirmektedir. 
 
Dedektörün elektronik devreleri SMD tekniği ile çalışmakta olup toz, nem ve kirden etkilenmeyecek 
şekilde korunmalıdır. 
 
Merkezi panelin prosesöründe arıza olduğu takdirde dedektör aldığı son parametre girdileri ile klasik 
bir dedektör olarak çalışmayı sürdürür ve alarm verir. 
 
Dedektör hatalı montaj ve ters bağlantı nedeni ile zarar görmemektedir. 
 
Dedektör tabanı dedektörün içinde kalmakta ve monte edildikten sonra görülmemektedir. 
 
Dedektör kısa devre durumunda iki nokta arasındaki hattı izole etmek için bir hat izolatörüne sahiptir. 
 
3.2.4. Algorex -İnteraktif Manuel Alarm Butonu  
 
Camının elle bastırılarak kırılması yöntemi ile çalıştırılır. Cam plaka kırıldığında ele zarar 
vermemektedir. 
 
Diğer interaktif dedektörlerle birlikte aynı hatta bağlanmaktadır. 
 
Manuel alarm butonu algılama hattındaki kısa devreleri izole ederek diğer algılama elemanlarının 
çalışmalarının sürekliliğini sağlar. 
 
Buton mikroişlemci kontrollu olup elektronik devresindeki kendine özel numarası ile kontrol panelinden 
tanınabilmektedir. 
 
Manuel alarm butonu ve panel arasındaki dijital komünikasyonda bilgi transferinin tekrarlanması 
yoluyla hatalara izin verilmemektedir.  
 
Buton alarm kontaktlarındaki direncin yükselmesi gibi normal olmayan durumları hata durumu olarak 
panele bildirir. 
 
Butonun üzerinde alarm durumuna geçtiğini haber veren bir LED vardır. 
 
Butonun testi ön camı kırılmadan yapılmaktadır. 
Butonların izinsiz olarak sökülmesi durumu alarma neden olmaktadır.  
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Elektronik devrelerin bulunduğu bölüm ayrıca ve tercihan montajın bitiminde kutusuna yerleştirilmekte 
ve böylelikle hassas devrelerin inşaat ortamından uzak kalmaları sağlanmaktadır. 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
İntaraktif yangın algılama ve ihbar sistemleri ortamdaki kötü çevre koşullarından ve yanıltıcı alarm 
belirtilerinden etkilenmeden kesin ve doğru yangın algılaması yapabilmektedir. Bu nedenle yanlış 
alarm riskinin yüksek olduğu endüstriyel tesislerde, fabrikalarda, atölyelerde, enerji santrallerinde, 
kapalı araç otoparklarında, vb. hacimlerde dahi interaktif yangın algılama sistemleri sorunsuz ve 
güvenilir olarak kullanılabilir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, buzdolabı uygulamasında kullanılan absorbsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik 
analizi yapılmıştır. Bu sistemin en önemli özelliği tamamen ısıl güç ile çalışmasıdır. Fakat genel olarak 
bu sistemlerin performansının düşük olduğu bilinmektedir. Termodinamik analizin yapılmasındaki 
amaç, sistem üzerindeki ısı kayıplarını belirlemek ve bu kayıpları mümkün olduğunca azaltarak sistem 
performansını arttırmaktır. Termodinamik analizde, bu çalışmayla birlikte gerçekleştirilen deneysel 
çalışma için kurulan sistem üzerindeki belirli noktalardan alınan sıcaklık ölçümleri kullanılmıştır. 
Analizde elde edilen denklemler geliştirilen bir bilgisayar programı yardımıyla çözdürülmüş ve bu 
programın çıktısında sistem üzerindeki ısı kayıpları sayısal olarak elde edilmiştir. Belirlenen bu ısı 
kayıplarının bir kısmı, sistemde çevrimin tamamlanabilmesi için, mutlaka dışarı atılmak zorundadır. 
Fakat bazı bölgelerde gereksiz ısı kayıpları mevcuttur. Bu bölgelerdeki ısı kayıplarının mümkün 
olduğunca azaltılması sonucunda ise sistemin soğutma etkenlik katsayısında belirgin bir iyileşmenin 
meydana geleceği yapılan analiz sonucunda ortaya çıkmıştır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Absorbsiyonlu soğutma sisteminin buzdolaplarında kullanılmasının geçmişi çok eskilere 
dayanmaktadır. Elektrik enerjisinin yaygın olarak kullanılamadığı dönemlerde, buzdolaplarında 
soğutma sistemi olarak ısıl güç ile çalışan absorbsiyonlu sistem kullanılmıştır. Hatta bu sistem için 
buzdolabı uygulamasında kullanılan ilk soğutma sistemi de denilebilir. Fakat elektrik enerjisinin 
yaygınlaşması ile birlikte yerini klasik kompresörlü sisteme bırakmıştır. Kompresörlü sistemlerin 
buzdolaplarındaki kullanımının yaygınlaşması, absorbsiyonlu soğutma sistemi üzerinde yapılan 
çalışmaları da uzun bir süre yavaşlatmıştır. Fakat kompresörlü sistemlerdeki gürültü sorununun 
çözülememiş olması, sessiz çalışma özelliğine sahip olan absorbsiyonlu sistemi kısmen tercih edilir bir 
hale getirmiştir. Böylelikle absorbsiyonlu sistem üzerinde yapılan çalışmalar son yıllarda tekrar hız 
kazanmıştır. 
 
Absorbsiyonlu soğutma çevrimi ilk olarak von Platen ve Munters tarafından ortaya atılmış ve 
günümüze kadar buzdolaplarında yaygın olarak kullanılmıştır. Bu çevrimde sistem içerisinde üç 
akışkan dolaşmaktadır. Soğutucu akışkan olarak amonyak, soğurucu akışkan olarak su, basınç 
dengeleyici gaz olarak da hidrojen gazı kullanılmıştır. Ayrıca sistemin ısıl güç ile çalışması ve 
çevrimdeki sirkülasyonun hiçbir mekanik parça içermeyen habbecik pompası (bubble pump) ile 
sağlanması sisteme sessiz çalışma imkanı vermektedir [1].  
 
Sirkülasyonun habbecik pompası ile yapılması aynı zamanda sistemin sabit basınç altında çalışmasını 
sağlamaktadır. Sistemin bazı bölgelerinde basınç küçük değişiklikler gösterse de toplam basınç göz 
önüne alındığında bu değişikliklerin ihmal edilebilecek seviyelerde olduğu söylenebilir. Buharlaşmanın 
sağlanabilmesi için gerekli olan basınç farklılığı ise sistemde basınç dengeleyici gaz olarak görev 
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yapan hidrojenin, soğutucu akışkanın kısmi basıncını düşürmesi suretiyle sağlanmaktadır. Aynı 
zamanda basınç dengeleyici gaz olarak kullanılan hidrojenin sistem içindeki bir diğer görevi ise 
sistemin basıncını belirlemektir [2]. 
 
Absorbsiyonlu sistemlerde basınç dengeleyici gaz olarak uzun yıllar boyunca hidrojen gazı 
kullanılmıştır. Buharlaşmanın sağlanabilmesi için, soğutucu akışkanın kısmi basıncının düşürülmesi ve 
basınç dengeleyici gaz içerisine yayılarak buharlaşabilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik 
düşünüldüğünde sistem için en uygun olan basınç dengeleyici gaz hidrojen gazıdır. Fakat hidrojen 
gazının yanıcı bir gaz olması alternatif basınç dengeleyici gaz arayışlarını gündeme getirmiştir. Bu 
bağlamda hidrojene alternatif olarak helyum gazı kullanılmaya başlanmıştır. Helyum gazının hidrojene 
alternatif olmasında, helyumun diğer alternatif gazlara göre viskozite değerinin düşük, yayılım 
(difüzyon) katsayısının yüksek olmasının büyük bir etkisi vardır [3].  
 
Bu çalışmada genellikle mini bar buzdolaplarında kullanılan ve amonyak-su-helyum üçlüsünün 
akışkan olarak kullanıldığı absorbsiyonlu soğutma sistemi ele alınmıştır. Bu sistem üzerinde yapılan 
termodinamik analiz için öncelikle bu akışkanların oluşturduğu karışımların gerekli olan termodinamik 
özelikleri bulunmuş ve termodinamiğin 1. kanunu kullanılarak sistem üzerindeki ısı kayıp ve kazançları 
belirlenmiştir. Yapılan termodinamik analizde kullanılan eşitlikler, geliştirilen bir bilgisayar programında 
çözdürülerek analiz sonuçları elde edilmiştir. Analizden elde edilen sonuçlar ışığında sistemin 
soğutma etkenlik katsayısı ve soğutma kapasitesi göz önünde bulundurularak sistem performansı 
iyileştirilmiştir. 
 
 
1.1. Sistemin Çalışma Prensibi 
 
Amonyak-su çifti ve helyum gazının akışkanlarını oluşturduğu absorbsiyonlu soğutma sistemi 
içerisinde her bir akışkan için üç ayrı çevrim meydana gelmektedir. Bu çevrimler; soğurucu akışkan 
çevrimi, soğutucu akışkan çevrimi ve basınç dengeleyici gaz çevrimi olarak nitelendirilebilir. 
Kaynatıcıda amonyağın karışım içinden buharlaşarak ayrışması sonucunda sıvı fazda kalan ve 
amonyak bakımından fakirleşen karışım, sistemde soğurucu akışkan olarak görev yapmaktadır. 
Ayrışma sonrasında soğurucu akışkan ve amonyak buharı habbecik pompası içerisinde birlikte 
yükselirler ve pompa çıkışında amonyak buharı saflaştırıcıya doğru ilerler, soğurucu akışkan ise geri 
dönerek soğurucu içerisine girer. Soğurucu içerisine giren fakir karışım (soğurucu akışkan) 
buharlaştırıcıdan gelen amonyak buharını soğurarak tekrar kaynatıcıya döner ve çevrimini 
tamamlamış olur. Böylelikle soğurucu akışkan çevrimi kaynatıcı ve soğurucu bölgeleri arasında 
meydana gelmektedir. Habbecik pompasından çıkan amonyak buharı ise saflaştırıcıda içinde 
barındırdığı bir miktar su buharından kurtulduktan sonra yoğuşturucuya girer ve burada yoğuştuktan 
sonra sıvı halde buharlaştırıcıya girer. Buharlaştırıcıda helyum gazıyla karşılaşan amonyağın kısmi 
basıncında belirgin bir düşme meydana gelir ve amonyak buharlaşarak helyum gazı içerisine yayılır. 
Amonyak buharı ve helyum gazından oluşan karışım soğurucu içerisine düşmesiyle birlikte, amonyak 
buharı fakir karışım tarafından soğurulur ve zengin karışım halinde tekrar kaynatıcı bölgesine gider. 
Böylece soğutucu akışkan olarak görev yapan amonyak çevrimini tamamlamış olur. Soğurucuda 
içindeki amonyak buharından kurtulan helyum gazı, yoğunluğunun azalması ile birlikte yükselerek 
buharlaştırıcı girişine kadar tekrar geri gelir. Basınç dengeleyici gaz çevrimi ise bu sayede 
tamamlanmış olur (Şekil 1). 
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Şekil 1. Termodinamik analizi yapılan sistem 
 
 
 
 
2. AMONYAK-SU KARIŞIMININ TERMODİNAMİK ÖZELİKLERİ 
 
Sistemin termodinamik analizinin yapılabilmesi için öncelikle amonyak-su çiftinin oluşturduğu karışımın 
bazı termodinamik özeliklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Karışımın termodinamik özelikleri ise, karışım 
bileşenlerinin saf haldeki termodinamik özelikleri kullanılarak bulunabilir. Bu amaçla ilk olarak 
amonyak-su karışımına ait kaynama-yoğuşma sıcaklıklarına ihtiyaç vardır. Kaynama-yoğuşma 
sıcaklıkları elde edildikten sonra karışımın doyma noktasındaki özgül entalpi değerleri elde 
edilebilecektir. Aynı zamanda karışımın sıkıştırılmış sıvı halindeki entalpi değerlerine de ulaşmak 
mümkün olacaktır. 
 
Amonyak-su karışımının kaynama-yoğuşma sıcaklıklarına, karışımın sıvı ve buhar fazda dengede 
olduğu kabulü yapılarak ve bileşenlerin kısmi fugasiteleri eşitlenerek ulaşılabilir. Fakat bu yöntem 
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hesaplama zamanı bakımından uzun bir yoldur. Buna karşılık literatürden elde edilen amonyak-su 
çiftine ait kaynama-yoğuşma sıcaklıklarını veren analitik bağıntılar kullanılarak zamandan tasarruf 
edilebilir [4]. Kaynama-yoğuşma sıcaklıklarına ait literatürden elde edilen analitik bağıntılar sırasıyla 
aşağıda gösterilmektedir. 
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Bu eşitliklerde kullanılan basınç ve sıcaklığa ait kritik değerler ise aşağıda verilmiştir:  
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Yukarıdaki eşitliklerde kullanılan katsayılar ise Ek 1’de verilmiştir. Bu eşitliklerde kullanılan basınç 
değerleri bar cinsinden, sıcaklık değerleri ise °C cinsinden alınmalıdır. 
 
Kaynama-yoğuşma sıcaklıkları kullanılarak amonyak-su karışımının sabit basınç altındaki sıvı ve 
buhar fazına ait entalpi değerlerine ulaşmak mümkündür. Karışımın buhar fazına ait entalpi 
değerlerine ulaşmak için amonyağın ve suyun saf haldeki entalpi değerlerinin bilinmesi yeterli 
olacaktır. Karışımın sıvı fazına ait entalpi değerleri için ise bileşenlerin saf haldeki entalpi değerlerinin 
bilinmesi gereklidir fakat yeterli değildir. Bunun sebebi amonyak-su karışımının buhar fazında 
mükemmel çözelti gibi davranmasına rağmen sıvı fazında aynı davranışı göstermemesidir. Sıvı 
fazdaki entalpi değerinin bulunması için karışımın mükemmel çözelti halinden sapmasının bulunması 
gerekmektedir. Bir başka deyişle sıvı fazın entalpi değerine, amonyağın ve suyun saf haldeki entalpi 
değerleriyle birlikte karışımın fazla entalpisi olarak nitelendirilen değerin bulunması ile ulaşılabilir [5]. 
Fazla entalpi değerinin bulunması için Gibbs Fazla Enerji Fonksiyonunun kullanılması yeterli olacaktır. 
Gibbs Fazla Enerji Fonksiyonunu veren eşitlik aşağıda gösterilmiştir. 
 

( ) )x1()1x2(F)1x2(FFG 2
321f,i −−+−+=  (5) 

 
Bu eşitlikte kullanılan sabit katsayıların açılmış hali aşağıda verilmiş ve aşağıdaki eşitliklere ait 
katsayılar ise Ek 1’de verilmiştir. Aşağıdaki eşitliklerde kullanılan basınç değerleri bar cinsinden 
sıcaklık değerleri ise K cinsinden alınmalıdır. 
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Basınç ve sıcaklık değerlerinin boyutsuzlaştırılmasında Tr=100 K , Pr=10 bar referans değerleri 
kullanılmıştır. Gibbs Fazla Enerji Fonksiyonu kullanılarak ve Maxwell bağıntılarından yararlanılarak 
karışımın sıvı fazına ait fazla entalpi değerinin bulunduğu eşitlik ise aşağıda verilmiştir [5]. 

x,iPi

if,i
irf )T(

)T/G(
TRTh 








∂

∂
−= 2  (6) 

 
Fazla entalpi değerini kullanarak karışımın sıvı fazına ait entalpi değerinin bulunduğu ve buhar fazdaki 
karışımın entalpi değerinin bulunduğu bağıntılar sırasıyla aşağıda gösterilmektedir. 
 

fs,suss,ass,kar hh)x(hxh +−+= 1  (7) 
 

b,subb,abb,kar h)x(hxh −+= 1  (8) 
 
 
 
 
3. AMONYAK BUHARI-HELYUM GAZI KARIŞIMININ TERMODİNAMİK ÖZELİKLERİ 
 
Amonyak buharı-helyum gazı karışımı, su buharı-kuru hava gaz karışımı (nemli hava) gibi 
düşünülebilir. Bu karışım, su buharı ve havadan oluşan gaz karışımıyla karşılaştırıldığında su 
buharının yerini amonyak buharı, havanın yerini ise helyum gazı almaktadır. Su buharı-kuru hava gaz 
karışımının çiğ noktası sıcaklığı göz önüne alındığında, havanın taşıyabildiği su buharı belirli bir 
miktardır. Bu miktarın üzerindeki su buharı ise yoğuşarak sıvı hale geçecektir. Bu durum amonyak 
buharı-helyum gazı karışımında da aynıdır. Helyum gazı doyma noktası sıcaklığında (çiğ noktası 
sıcaklığında) belirli bir miktar amonyak buharı taşıyabilmektedir. Bu miktarın üzerindeki amonyak 
buharı ise yoğuşmaktadır. Karışımın doyma noktası sıcaklığında amonyağın karışım içerisindeki 
kütlesel derişikliğini ve entalpi değerini veren ifadeler sırasıyla aşağıda gösterilmektedir [3]. 
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4. TERMODİNAMİK ANALİZ YÖNTEMİ 
 
Yapılan termodinamik analizde, imal edilmiş bir sistem üzerinden alınan sıcaklık ve basınç ölçümleri 
kullanılmıştır (Tablo 1). Sistem basıncının sabit olması nedeniyle sistem üzerindeki bir noktadan alınan 
basınç değeri basıncın ölçülmesi açısından yeterli olmuştur. Ayrıca sistem içindeki amonyak-su 
karışımının amonyak bakımından kütlesel derişikliği, karışım sisteme şarj edilmeden önce tespit 
edilmiştir. Sıcaklık ölçümleri sistem üzerindeki belirli noktalardan üç değişik ısıtıcı gücü için alınmıştır. 
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Tablo 1. Termodinamik analizde kullanılmak üzere deneylerden alınan sıcaklık ve basınç ölçümleri 
 
Sistem basıncı (Psistem) [bar] 17 
Isıtıcı gücü ( q& k) [W] 60 70 80 
Şarj miktarının amonyak bakımından kütlesel derişikliği [%] 27 27 27 
Ortalama kaynatıcı sıcaklığı [°C] 150 156 164  
Kaynatıcı giriş sıcaklığı [°C] 105 110 113 
Ortalama saflaştırıcı sıcaklığı [°C] 85 90 96 
Buharlaştırıcı giriş sıcaklığı [°C] -30 -30 -30 
Buharlaştırıcı çıkış sıcaklığı [°C] -5 -5 -5 
Ortalama soğurucu sıcaklığı [°C] 48 52 54 

 
Termodinamik analizde öncelikle sistem elemanlarının her biri için ayrı ayrı kontrol hacimleri seçilmiştir 
(Şekil 2). Analizde aynı zamanda sistemin sürekli rejimde olduğu kabulü yapılmıştır. Seçilen kontrol 
hacimlerindeki ısı geçişi ise, gerekli olan bağıntılar yazılarak ve sistem üzerinden alınan sıcaklık 
ölçümleri kullanılarak belirlenmiştir.  
 

 
 

Şekil 2. Sistem üzerinde seçilen kontrol hacimleri 
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4.1. Kaynatıcı ve Saflaştırıcı Analizi 
 
Sistemin kaynatıcı bölümünde amonyak, suyla oluşturduğu karışımdan ısıtıcıdan sağlanan ısı 
sayesinde buharlaşarak ayrışmaktadır. Kaynatıcıya verilen ısının tamamen amonyak buharının 
ayrıştırılmasında kullanılması için ise, kaynatıcı çevresine ısı kaybını engellemek amacıyla yalıtım 
yapılmıştır. Yapılan termodinamik analizde ise kaynatıcıdan çevreye ısı geçişinin olmadığı kabul 
edilmiştir. Sistemin saflaştırıcı bölümünde ise amonyak buharı içinde barındırdığı bir miktar su 
buharından ayrışmaktadır. Bu kısımdaki ayrışma ise saflaştırıcıdan çevreye olan ısı geçişiyle birlikte 
sıcaklığın düşerek su buharının yoğuşması şeklinde olur. Sistemin kaynatıcı ve saflaştırıcı bölgeleri 
için yapılan termodinamik analize ait kütle ve enerji korunum denklemleri sırasıyla aşağıda 
verilmektedir.  
 
Kaynatıcı bölgesi: 
 

321 mmm &&& +=  (11) 
 

332211 xmxmxm &&& +=  (12) 
 

3322k11 hmhmqhm &&&& +=+  (13) 
Saflaştırıcı bölgesi: 
 

543 mmm &&& +=  (14) 
 

554433 xmxmxm &&& +=  (15) 
 

saf554433 qhmhmhm &&&& ++=  (16) 
 
Kaynatıcı ve saflaştırıcı bölgesinde meydana gelen ayrıştırma işlemi amonyak-su karışımına ait 
kaynama-yoğuşma eğrileri (Şekil 3) üzerinde de gösterilebilir [6].  
 

 

P=17 bar 

 
Şekil 3. Amonyak-su karışımının bileşenlerine ayrıştırılmasının kaynama-yoğuşma eğrileri üzerinde 

gösterimi 
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4.2. Sıvı Isı Değiştiricisi Analizi 
 
Kaynatıcı ve saflaştırıcı bölgesinde, amonyağın buharlaşarak karışımdan ayrışmasından sonra sıvı 
fazda kalan fakir karışım (soğurucu akışkan) bir ısı değiştiricisinden geçerek soğurucu bölgesine girer. 
Fakir karışımın bu ısı değiştiricisinden geçirilmesinin amacı kaynatıcıda aldığı ısının bir miktarını 
ayrışma işlemi için kaynatıcıya giren zengin karışıma vermesidir. Bu kısım için yapılan analizde 
öncelikle kaynatıcıdan ve saflaştırıcıdan ayrı ayrı gelen fakir karışımın bir noktada adiyabatik olarak 
birleştiği düşünülmüştür. Daha sonra sıvı ısı değiştiricisinden çevreye atılan ısı miktarı bulunmuştur. 
 
 
 
 
Adiyabatik birleşme için kullanılan bağıntılar: 
 

526 mmm &&& +=  (17) 

552266 xmxmxm &&& +=  (18) 
 

552266 hmhmhm &&& +=  (19) 
 

Sıvı ısı değiştiricisinden çevreye atılan ısı miktarının bulunduğu bağıntılar: 
 

106 mm && =   ,   (20) 111 mm && =
 

)hh(m)hh(mq 11111066ısıd −−−= &&&  (21) 
 

 
4.3. Yoğuşturucu ve Buharlaştırıcı Analizi 
 
Saflaştırıcıdan çıkan ve yoğuşturucuya saflık derecesine yakın bir şekilde giren amonyak buharı 
burada yoğuşarak sıvı hale geçmektedir. Yapılan analizde öncelikle amonyağın yoğuşturucuya 
tamamen saf halde girdiği kabul edilmiştir. Diğer bir kabul ise amonyağın yoğuşturucuda doymuş 
buhar halinden doymuş sıvı haline geçmesidir. Bu durumda amonyak sabit basınç altında yani sistem 
basıncına karşılık gelen basınç değerinde yoğuşacaktır. Yoğuşturucu bölgesi için kütle korunum ve 
enerji korunum denklemleri yazıldığında yoğuşma esnasında dışarı atılan ısı miktarı bulunabilir. 
 

74 mm && =  (22) 
 

bs7y hmq && =  (23) 
 
Amonyak, yoğuşturucuda sıvı hale geçtikten sonra buharlaştırıcıya girmekte ve burada helyum gazıyla 
karşılaşmaktadır. Bu karşılaşma sonrasında kısmi basıncı düşen amonyak, helyum gazı içine 
yayılarak buharlaşır. Fakat helyum gazıyla karşılaşan amonyağın tamamı ilk anda helyum gazı içine 
yayılarak buharlaşamamaktadır. Çünkü helyum gazı daha önce de belirtildiği gibi o noktada sahip 
olduğu sıcaklık değeri için belirli bir miktar amonyak buharını içinde taşıyabilmektedir. Bu bağlamda, 
amonyağın kısmi basıncı buharlaştırıcı içinde ilerlerken daima artacak ve amonyak ancak 
buharlaştırıcı çıkışında tamamen buhar hale geçebilecektir [7]. Buna paralel olarak buharlaştırıcı 
üzerindeki sıcaklık dağılımının da giderek artan bir sıcaklık dağılımı olduğunu söylenebilir. Yapılan 
analizde buharlaştırıcı üzerindeki bir çok noktadan alınan sıcaklık değerlerinden yararlanılmıştır. 
Buharlaştırıcı üzerinde herhangi bir noktadaki sıcaklık değeri, o noktada amonyak buharı-helyum gazı 
karışımının sahip olduğu doyma sıcaklığını göstermektedir. Buharlaştırıcı üzerindeki sıcaklık 
değerlerinden yola çıkılarak amonyağın her bir sıcaklık değeri için sahip olduğu kısmi basıncını 
bulmak ve kısmi basınçtan yararlanarak diğer özeliklerine ulaşmak mümkündür. Yapılan analizde 
buharlaştırıcı üzerindeki sıcaklık değerlerinin lineer bir artış gösterdiği göz önüne alınarak 
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buharlaştırıcı bölgesi öncelikle “n” adet noktaya bölünmüştür. Daha sonra, her bir noktaya ait sıcaklık 
değeri kullanılarak amonyağın kısmi basıncı, doymuş sıvı halindeki entalpi değeri ve amonyak buharı-
helyum gazı karışımının doyma noktasındaki entalpi değeri belirlenmiştir. Buharlaşma için çevreden 
çekilen toplam ısı miktarı ise, her bir noktada bulunan ısı miktarlarının ortalaması olarak alınmıştır. Bu 
kısmın analizinde kullanılan kütle ve enerji korunum bağıntıları ise aşağıda verilmektedir. 

 

97 mm && =  (24) 

n

hh
mq

n

1i
i7i9

7b

∑ −
= =&&  (25) 

 
 
4.4. Soğurucu Analizi 
 
Buharlaştırıcıdan çıkan amonyak buharı-helyum gazı karışımı, kaynatıcıdan gelen fakir karışımla 
soğurucuda birleşmekte ve burada helyum gazı içindeki amonyak buharı fakir karışım tarafından 
soğurulmaktadır. Soğurucu çıkışında ise helyum gazı saf halde fakir karışım ise amonyak bakımından 
zenginleştiğinden zengin karışım olarak çıkmaktadır. Yapılan analizde helyum gazının soğurma işlemi 
esnasında bir etkisi olmadığı düşünülerek soğurucu çıkışında sadece zengin karışım göz önüne 
alınmıştır. Bu kısım için yazılan kütle ve enerji korunum denklemleri ise aşağıda verilmektedir. 

 

10911 mmm &&& +=  (26) 

soğ1010991111 qhmhmhm &&&& ++=  (27) 
 
 
 
 
5. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 
 
Deneylerden alınan sıcaklık ölçümleri yardımıyla sistem elemanlarının her birisi için yazılan eşitlikler 
geliştirilen bir bilgisayar programında çözdürülerek termodinamik analize ait sonuçlar elde edilmiştir 
(Tablo 2). Geliştirilen programın girdisinde, deneylerden elde edilen sıcaklık ölçümleri, ısıtıcı 
aracılığıyla kaynatıcıya verilen güç, sistem basıncı ve sisteme verilen amonyak-su karışımının 
amonyak bakımından kütlesel derişikliği bulunmaktadır. Program çıktısında ise sistem üzerindeki ısı 
kayıp ve kazançları, sistemin değişik bölgelerinde amonyak buharının sahip olduğu kütlesel debiler ve 
amonyak buharının saflaştırıcı çıkışındaki kütlesel derişikliği elde edilmiştir.  
 
Tablo 2.  60, 70 ve 80 W kaynatıcı güçleri için elde edilen sonuçlar 
 

Amonyağın karışım içindeki kütlesel derişikliği (% 27) Sistem basıncı (P=17 bar) 

Kaynatıcıya verilen ısı miktarı (W) 60 70 80 
Saflaştırıcıdan atılan ısı miktarı (W) -18.006 -26.09 -38.17 
Yoğuşturucudan atılan ısı miktarı (W) -15.024 -17.488 -19.27 
Buharlaştırıcıdan çekilen ısı miktarı (W) 14.028 16.55 18.031 
Soğurucudan atılan ısı miktarı (W) -20.09 -23.501 -25.567 
Sıvı ısı değiştiricisinden atılan ısı miktarı (W) -21.01 -19.596 -15.038 
Soğutma etkenlik katsayısı 0.2338 0.2364 0.2254 
Kaynatıcı çıkışındaki kütlesel debi (kg/s) 2.06094×10-5 2.6884×10-5 3.4661×10-5 
Saflaştırıcı çıkışındaki kütlesel debi (kg/s) 1.1352×10-5 1.3365×10-5 1.4560×10-5 
Saflaştırıcı çıkışındaki kütlesel derişiklik 0.983 0.977 0.972 
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Analizden elde edilen sonuçların verildiği tablodan da anlaşılacağı üzere buzdolaplarında kullanılan 
absorbsiyonlu sistemin soğutma etkenlik katsayısı, klasik absorbsiyonlu sistemlere göre düşük 
sayılabilecek bir seviyededir. Bu durumun sebebi, sistem içinde amonyağın (soğutucu akışkan) 
kütlesel debisinin düşük olmasıdır (Tablo 2).  
 
Yapılan analizde, ele alınan sistem (mini bar buzdolaplarında kullanılan absorbsiyonlu sistem) için 
gerekli olan kaynatıcı gücünün optimum değerinin 70 W olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır (Şekil 4 ve 
Şekil 5). 60 W ve 70 W olarak kaynatıcıya verilen ısı miktarları için sistemin soğutma kapasitesii 
düşünüldüğünde meydana gelen artış 2.5 W seviyelerindedir. Buna karşılık soğutma etkenlik 
katsayısında ise çok küçük bir artış meydana gelmektedir. Bu iki kıstas göz önüne alındığında 60 W’lık 
bir kaynatıcı gücünün sistemde kullanılmasının gereksiz enerji sarfiyatı açısından daha uygun olacağı 
söylenebilir. 
 

 
 

Şekil 4.  Soğutma kapasitesinin ısıtıcı güç ile değişimi 
 

 
 

Şekil 5.  Soğutma etkenlik katsayısının ısıtıcı güç ile değişimi 
 

Sistem elemanlarından çevreye atılan ısı miktarları irdelendiğinde ise sistemde çevrimin 
sağlanabilmesi için bu ısıların mutlaka dışarı atılması gerektiği bilinmektedir. Fakat sistemde sıvı ısı 
değiştiricisi olarak tanımlanan kısımdan çevreye atılan ısının tamamen gereksiz olduğu söylenebilir. 
Sıvı ısı değiştiricisinde, kaynatıcı bölümünden gelen fakir karışımın sahip olduğu ısının tamamını ters 
yönde kaynatıcıya giden zengin karışıma vermesi durumunda bu kısımdan atılan ısı, sisteme 
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kazandırılmış olacaktır. Kaynatıcı kısmına giren zengin karışımın sıcaklığındaki en küçük bir artış ise 
sistem soğutma etkenlik katsayısında önemli bir artışa neden olmaktadır (Tablo 3).  
 
Tablo 3. 60 W kaynatıcı gücü ve değişik kaynatıcı giriş sıcaklıkları için elde edilen sonuçlar 
 

Amonyağın karışım içindeki kütlesel derişikliği (% 27) 
Sistem basıncı (P=17 bar) 

Kaynatıcıya verilen ısı miktarı (W) 60 60 60 
Kaynatıcı giriş sıcaklığı (°C) 105 108 110 
Saflaştırıcıdan atılan ısı miktarı (W) -18.006 -18.6996 -19.189 
Yoğuşturucudan atılan ısı miktarı (W) -15.024 -15.603 -16.012 
Buharlaştırıcıdan çekilen ısı miktarı (W) 14.028 14.5997 14.982 
Soğurucudan atılan ısı miktarı (W) -20.09 -21.074 -21.626 
Sıvı ısı değiştiricisinden atılan ısı miktarı (W) -21.01 -19.586 -18.529 
Soğutma etkenlik katsayısı 0.2338 0.24333 0.24969 
Kaynatıcı çıkışındaki kütlesel debi (kg/s) 2.06094×10-5 2.14037×10-5 2.1964×10-5 
Saflaştırıcı çıkışındaki kütlesel debi (kg/s) 1.1352×10-5 1.17894×10-5 1.2098×10-5 
Saflaştırıcı çıkışındaki kütlesel derişiklik 0.983 0.983 0.983 

 
Kaynatıcı giriş sıcaklığının soğutma etkenlik katsayısına yaptığı etki aşağıdaki şekilde de açıkça 
görülmektedir. Sistemde sıvı ısı değiştiricisinden çevreye atılan ısının engellenmesi için bu kısma 
yapılacak bir yalıtım yeterli olacaktır. Fakat yapılacak yalıtımın, ısı değiştiricisinin kaynatıcıya yakın 
tarafına, soğurucunun da mümkün olduğunca uzak tarafına yapılması gerekmektedir. 
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Şekil 6. Soğutma etkenlik katsayısının kaynatıcı giriş sıcaklığı ile değişimi 

 
Bu çalışmada sistemdeki ısı kayıpları belirlenmiş ve sistemin sıvı ısı değiştiricisinden kaynaklanan 
kayıp ısının sisteme kazandırılması üzerinde durulmuştur. Yapılacak bir sonraki çalışmada ise 
saflaştırıcı bölgesinden kaybedilen ısının sisteme geri kazandırılması üzerinde durulabilir. Çünkü 
saflaştırıcıdan atılan ısı miktarı da sistemde gereksiz ısı kaybı olarak bilinmektedir.  
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SEMBOL LİSTESİ 
 
Cp : Özgül ısı (kj/kg.K) 
Gf : Molar Gibbs fazla enerfi fonksiyonu (kj/kg) 
h : Özgül entalpi (kj/kg) 
m&  : Kütlesel akış debisi (kg/s) 
P : Basınç (bar) 

bq&  : Buharlaşma ısısı (W) 

ısıdq&  : Isı değiştiricisinden çevreye atılan ısı miktarı (W) 

kq&  : Kaynatıcı bölgesine verilen ısı miktarı (W)  

safq&  : Saflaştırıcıdan atılan ısı miktarı (W)  

soğq&  : Soğurma ısısı (W)  

yq&  : Yoğuşma ısısı (W)  
R : Evrensel gaz sabiti (kj/kmol.K) 
x : Kütlesel derişiklik 
 
 
Alt İndisler 
 
a : Amonyak 
b : Buhar faza ait değer 
d : Doyma noktasındaki değer 
f : Fazla enerjiye ait değer 
i : İndirgenmiş değer 
k : Kaynama  
kar : Karışıma ait değer  
kr : Kritik değer 
r : Referans değer 
s : Sıvı faza ait değer 
su : Su 
y : Yoğuşma  
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EK 1 
 
 
Eşitlik (1), (3) ve (4)’te kullanılan sabit katsayılar 
 
ai 

 
205.8889  280.930556   -317.0138889  263.194444 
 
bi 

 
0.36810552389  -3.6679548875   46.6000470809  -262.921061996 
732.99536936  -1076.0613489   797.948078048  -235.903904222 
 
ci 
 
153.634521459  -13.0305543892  -1.14845282991 0.55035809445 
-0.0753450148  0.004811166627  -0.000120433757 
 
Cij 
 
-462.460321366 23739.9986309   -194504.35292  639383.528867 
-523748.057636 -2.3282714755×106  7.562418535×106 -9.66829589×106 

5.92208187×106 -1.4324055213×106  421.443122208  -14560.354925 
53051.4495633  382763.793582   -3.583589869×106 1.224326538×107 

-2.230797×107  2.289665685×107  -1.24833248091×107 2.8133117163×106 

-248.783804168 4807.07241098   13565.1003309  -466407.780832 
2.82708344×106 -8.469715158×106  1.445958889×107 -1.428108753×107 

7.596403597×106 -1.6840026448×106  126.965580728  -2090.45270574 
1993.17101166  100706.510396   -687388.808612 2.1324124696×106 

-3.69919966×106 3.688365225×106  -1.975122393×106 440201.446068 
-33.5343446156 601.878586689   -3064.82070658 71.7954752052 
51780.666659  -209714.899856  405011.985355  -428310.461566 
238153.698326  -54497.0973336  3.97454953787  -77.026846469 
541.19105807  -1696.60270972  1713.45942707  4019.01019872 
-14844.7928004 19481.0094551   -12107.0794501 2966.92804386 
-0.170806170177 3.48182859299   -27.7957587743 113.762064546 
-258.750496922 311.002585218   -123.917993454 -123.480627492 
154.375042114  -48.5083828701 
 
 
Eşitlik (2)’de kullanılan sabit katsayılar 
 
ai 

 
153.17055346  -11.7705687461  -1.78126355957 0.647385455059 
-0.071995075189 0.00285423950786 
 
Ai 

 
194.7939133493 74.236124188   9.84103819552  0.436843852745 
-74.3508283362 -33.2941879809  -4.78866918581 -0.225416733476 
13.0175447367  6.1586564117   0.789740337141 0.0321510834958 
-0.90857587517 -0.356752691147  0.0238067275502 0.0049559393395 
-0.000718635742 -0.0251026383533  -0.0191664613304 -0.001701425387 
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0.0019544170298 0.00280533349937  0.0013899436563 0.0001164226116 
 
Eşitlik (5a), (5b) ve (5c)’de kullanılan sabit katsayılar 
 

E1: -41.733398    E9 : 0.387983 
E2: 0.02414    E10: -0.004772 
E3: 6.702285    E11: -4.648107 
E4: -0.011475    E12: 0.836376 
E5: 63.608967    E13: -3.553627 
E6: -62.490768    E14: 0.000904 
E7: 1.761064    E15: 24.361723 
E8: 0.008626    E16: -20.736547 
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GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR PROGRAMI YARDIMIYLA R12 
VE R134a KULLANAN OTOMOBİL KLİMALARININ 

PERFORMANS ANALİZİ 
 
 
Dilek Özlem ESEN  
Murat HOŞÖZ 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
19. yüzyılın ikinci yarısında geliştirilmeye başlanan ilk  soğutma sistemlerinde karbondioksit, hava, su, 
amonyak gibi doğal maddeler soğutucu akışkan olarak kullanılmıştır. İzleyen yüzyılda, yapay olarak 
elde edilen kloroflorokarbon ve hidrokloroflorokarbonlar bu maddelerin bir kısmının yerini almış ve 
yoğun şekilde kullanılmıştır. Ancak bu maddelerin zaman içerisinde atmosfere karışması sonucunda, 
sera etkisinin artması ve ozon tabakasının tahribatı gibi çeşitli çevre sorunları ortaya çıkmıştır. 
Özellikle canlıları zararlı güneş ışınlarından koruyan ozon tabakası soğutucu maddelerin yapısında 
bulunan klor   atomlarının serbest kalıp zayıf ozon moleküllerini parçalamasıyla tahrip olmaktadır.  
 
Ozon tabakasının tahrip olması sorunu, tüm dünyada önem kazanmış ve ülkeler bu tahribatı önlemek 
için birlikte harekete geçmişlerdir. Bu hareketin prensiplerini çizen ve  1987 yılında 43 ülke tarafından 
imzalanan Montreal Protokolü ile  R12’nin de içinde bulunduğu CFC grubu soğutucu akışkanların 
üretim ve kullanımı aşamalı olarak kısıtlanmıştır. Günümüzde R12’ye alternatif olarak gösterilen 
soğutucu akışkanlardan bir tanesi olan R134a, 1994 yılından bu yana üretilen otomobillerde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Hidrojen, flor, karbon atomları içeren bir soğutucu akışkan olan ve HFC 
grubuna ait R134a, klor atomu içermediğinden ozon tabakasına zarar vermez. Bunun sonucu olarak 
R134a’nın Ozon Tüketme Potansiyeli(ODP) değeri de sıfırdır. Bahsedilen bu olumsuzlukların yanında, 
R12’nin giderek pahalılaşması ve temininin zorlaşması, R12 kullanan araç klimalarının R134a 
soğutucu akışkanlı sisteme dönüşümünü zorunlu kılmaktadır. 
 
Bu çalışmada, R12 kullanan araç klimalarının R134a kullanır hale dönüştürülmesinden sonra 
performanslarında görülecek değişimler teorik olarak ortaya konmuştur. Bu amaçla, R12 ve R134a 
soğutucu akışkanlarının termodinamik özelliklerini veren denklemlerden yola çıkılarak, bu denklemler 
bir bilgisayar simülasyon programı haline getirilmiştir. Sonuçta klima sisteminin, soğutma gücü, 
kompresör gücü, STK gibi parametreleri hesaplanmış ve iki ayrı akışkana ait sonuçlar grafikler halinde 
sunulmuştur. 
 
 
 
 
1.GİRİŞ 
 
Çeşitli sanayi sektörlerinde kullanılan birçok yapay veya doğal maddenin tekrar kullanılamaması ve 
çevreye atılması yüzünden yıllardır çevre kirletilmektedir. Kirliliğin sebep olduğu çevre sorunlarının 
artması ile birlikte son yıllarda tüm dünyada çevreyi tahrip eden maddeler üzerinde yoğun araştırmalar 
başlatılmıştır. Bu araştırmalar neticesinde soğutma ve klima sektöründe kullanılan soğutucu maddeler 
ile çeşitli sanayi kollarında kullanılan CFC (kloroflorokarbon) içeren maddelerin ozonu tüketmesi ve 
çevreye olan etkileri ağırlıklı olarak gündeme gelmiştir.  
 
Bu çalışmada otomobil klima sisteminde kullanılan  soğutucu akışkanların tanıtımı, başta ozon 
tahribatı olmak üzere çevre etkileri, ozon tahribatının ortaya çıkması ile  R12 soğutucu akışkanının 
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kullanan otomobil klimalarının R134a’lı sisteme dönüşümü sonrası performans parametrelerindeki 
değişimler üzerinde durulmuştur. Bu amaçla bir bilgisayar simülasyon programı geliştirilmiş ve elde 
edilen parametreler grafikler halinde sunulmuştur. 
 
 
 
2. OTOMOBİL KLİMA SİSTEMİNDE KULLANILAN  R12 VE R134A SOĞUTUCU AKIŞKANLARI VE 
ÇEVREYE ETKİLERİ  
 
R12: R12 ( CCl2F2 ) ağırlıklı olarak ev tipi soğutucularda ve araç klimalarında kullanılmaktadır. Klor  
içeren bileşikler atmosfere yayıldığında güneş ışınlarının etkisi ile ayrışmakta, klor(Cl)   atomları 
serbest kalmaktadır. Oldukça zayıf bağlara sahip olan ozon molekülleri (O3 ), serbest kalan klor  ile 
reaksiyona girerek klormonoksite (ClO) dönüşmektedir. Bu reaksiyon sonucu, sürekli olarak O3 
molekülleri  O2’ye dönüşmektedir. Bu reaksiyon zincirleme devam etmektedir. Açığa çıkan klor 
atomları, stratosferden çıkana kadar binlerce ozon molekülünü etkilemektedir. 
 
R134a:R134a (CF2CH2F ), termodinamik ve fiziksel özellikleri ile R12'ye en yakın soğutucudur. Ozon 
tüketme katsayısı sıfırdır. Araç klimaları ve ev tipi soğutucular için en uygun alternatiftir. Ticari olarak 
da temini kolaydır. Yüksek ve orta buharlaşma sıcaklıklarında  sistemin soğutma tesir katsayısı değeri 
R12 ile yaklaşık aynı olmaktadır 
 
 
 
3. R134A VE R12  KULLANAN OTOMOBİL KLİMASINA AİT SİMULASYON PROGRAMI 
 
R134a ve R12 kullanan otomobil kliması soğutma çevriminin termodinamik modeli ve simülasyonu 
geliştirilmiştir. Bu amaçla bir akış diyagramı oluşturulmuş ve bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. 
Program çalıştırılmadan önce, buharlaşma sıcaklığı, yoğuşma sıcaklığı, aşırı soğutma, kızgınlık, 
kütlesel debi ve kompresör izentropik verim değerleri program tarafından istenmektedir. Bunun 
sonucunda program, çevrimin bütün köşe noktalarındaki soğutucu akışkan entalpi ve entropisi ile 
evaporatördeki soğutma yükü, konderserden atılan ısıyı, kompresörde akışkana verilen izentropik işi 
ve soğutma tesir katsayısını(STK) hesaplayabilmektedir. İki farklı soğutucu akışkan içeren çevrimlere 
ait akış diyagramı, R134a ve R12 soğutucu akışkanlarının hal  denklemi ve çeşitli termodinamik 
özelliklere ait literatürdeki denklemler kullanılarak hazırlanmıştır. Programın çalıştırılması ile elde 
edilen performans parametreleri, grafikler halinde karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 
 
3.1. R134a Soğutucu Akışkanı Kullanan Klima soğutma Çevrimine Ait Termodinamik 
Simülasyon Programının Akış Diyagramı 
 

PEV AP=PEV AP(TEV AP)    ∗  (1),•(8) 
PK O ND =PK O N D (TK ON D )      

Y O G3=Y O G3(TR3)       ∗(2),•(9)        
 V 3=1/Y O G3 
 

BAŞLA 

TEV AP,TK ON D ,ETA
SU BCO O LIN G,m, 
SU PERH EAT 
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P4B-PEVAP<0.1 

 
H4B=H4B(PEVAP,V4B,T4K,TR4)    ∗(6),•(13)    

P1-PEVAP<0.1 

 
P4B=P4B(T4K,TR4,V4B) ∗(5),•(12) 

P2S=P2S(T2S,TR2S,V2S) ∗(5),•(12)

H3=H3(TR3) ∗(3)(4), •(10)(11) 
S3=S3(TR3) 
H4L=H4L(TR4)  
S4L=S4L(TR4)     

X4=(H3-H4S) / (H4B-H4L)   
S4B=S4B(T4K,TR4,V4B) ∗(7),•(14) 
S4=S4S+X4*(S4B-S4L) 

P1=P1(T1K,TR1,V1) ∗(5),•(12)

H1=H1(PEVAP,V1,T1K,TR1)         ∗(6)(7),•(13)(14) 
S1=S1(V1,T1K,TR1)   

P2S-PKOND<0.05

evet

hayır 

hayır 

evet

hayır 
evet
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P2-PKOND<0.05 

  
H2H=H2H(PKOND,T2K,V2,TR2) ∗(6),•(13) 

      END 

S2S=S2S(T2S,TR2S,V2S) ∗(7),•(14)

H2H=H2H(PKOND,T2K,V2,T2) ∗(6),•(13)

 
S2S-S1<0.05 

H2S=H2S(T2S,V2S,TR2S)  ∗(6),•(13)

H2-2H<0.1

S2=S2(T2K,TR2,V2) ∗(7),•(14)

QEVAP=M.(H1-H4)      ∗•(15),(16)(17)(18)
QKOND=M.(H2-H3)  
WKOMP=M.(H2-H1)  
COP=QEVAP/WKOMP  

hayır 

evet

hayır 

evet

evet

hayır 

 
 
Burada  (*) R134a soğutucu akışkanı için, (•) R12 soğutucu akışkanı için kullanılacak denklemleri 
ifade etmektedir. 
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3.2. R134a Soğutucu Akışkanına Ait Termodinamik Özellikler ve Hal Denklemi 
 
 
 R134a Doymuş Sıvı Basıncı (Kpa):        [1]
  
 

( ) TTFETFDTCTTBAP /.).log(/ln 2 −−++++=      ( )1  
 
A=24.8033, B= -.3980408*E4, C= -.2405332*E(-1), D=.2245211*E(-4), E=.1995548, F=.3748473*E3 
 
R134a Doymuş Sıvı Yoğunluğu (kg/m3) :       [1]
   

( ) ( ) ( ) ( ) 3/4
43

3/2
2

3/1
1 1111 rrrrCL TDTDTDTD −+−+−+−++= ρρ    ( )2  

 
D1=819.6183, D2=1023.582, D3=-1156.757, D4=789.7191, ρC = 512.2 
Tr =T/TC,   TC=374.23 
 
R134a Doymuş Sıvı Entalpisi (kj/kg):        [3] 
 

( ) ( ) ( ) ( ) 3/4
54

3/2
3

3/1
21 1111 rrrrS TETETETEEH −+−+−+−+=     ( )3  

 
E1=293.9185, E2=-170,   E3=-546.1538,   E4=736.1538, E5= -536.1538 
 
Denklemdeki katsayılar, R134a soğutucu akışkanına ait doymuş sıvı entalpileri [5] nolu kaynaktan 
alınmak suretiyle,  MATLAB 6.5’de eğri uydurularak elde edilmiştir. 
 
R134a Doymuş Sıvı Entropisi (kj/kgoC):        [3] 
 

( ) ( ) ( ) ( ) 3/4
54

3/2
3

3/1
21 1111 rrrrS TFTFTFTFFS −+−+−+−+=     ( )4  

 
F1=.8258,  F2= -.1, F3= -1.8231,   F4=2.0231,  F5= -1.9231 
 
Denklemdeki katsayılar, R134a soğutucu akışkanına ait doymuş sıvı entropileri [5] nolu kaynaktan 
alınmak suretiyle,  MATLAB 6.5’de eğri uydurularak elde edilmiştir. 
 
Hal denklemi:           [1] 
 

( ) ( ) ( )3.
333

2.
222 /// bVeCTBAbVeCTBAbVRTP TrKTrK −+++−+++−= −−    

( ) ( )5.
555

4
4 // bVeCTBAbVA TrK −+++−+ −       ( )5  

 
A2= -.11195051,  A3 =.1447797E(-3),  A4 = -1.049005,  A5 = -6.953904 
b =.3455467*E(-3) 
 
R134a Kızgın Buhar Entalpisi (kj/kg):        [1] 
 

( ) ( )TCTCTCTCTCRTPVjHH PPPPPK ln4/3/2/. 5
4

4
3

3
2

210 +++++−+=  

( ) ( ) ( ) ( )( )4
5

3
4

2
32 4/3/2// bVAbVAbVAbVAj −+−+−+−+  

( )rTrK KTje ++ − 1. ( ) ( ) ( ) ( )( )4
5

3
4

2
32 4/3/2// bVCbVCbVCbVC −+−+−+−   ( )6  

 
CP1 = -.5257455*E(-2),  CP2 =.329657*E(-2),  CP3 = -2,017321*E(-6),  CP4=0,  CP5 = 15.8217 
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A1  = -.11195051,  A3 =.1447797E(-3),  A4 = -1.049005,  A5 = -6.953904 
H0 = 59.1118,  j = 1,  R = 81.4881629*E(-3) 
C2 =-3.531592,  C3 =.6469248*10(-2),  C4 =0,  C5=-2.051369*E(-9), K=5.475 
 
 
R134a Kızgın Buhar Entropisi (kj/kgoC)        [1] 
  

( ) ( )[ ]RTPbVjRTCTCTCTCTCSS PPPPPK /.ln/3/2/ln 05
3

4
2

3210 −+−++++=  

( ) ( ) ( ) ( )( )4
5

3
4

2
32 4/3/2// bVBbVBbVBbVB −+−+−+−+  

TrK
CeTjK ./ −+ ( ) ( ) ( ) ( )( )4

5
3

4
2

32 4/3/2// bVCbVCbVCbVC −+−+−+−   ( )7
  
 
B2 =.113759*E(-3),  B3= -.8942552E(-7),  B4 =0 B5 =1.269806*E(-13), S0=.291626, P0=101.3259 
 
 
3.3. R12 Soğutucu Akışkanına Ait Termodinamik Özellikler ve Hal Denklemi 
 
 
 R12 Doymuş Sıvı Basıncı (psia):        [2] 
 

32
10log/log FTETDTTCTBAP +++++=       ( )8  

 
A=39.88381727, B= -3436.632228, C= -.12.47152228, D=4.73044244*E(-3), E=0,  F=0 
 
R12 Doymuş Sıvı Yoğunluğu (ft3/lb):        [2] 
 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )2

7
2/1

6

3/4
54

3/2
3

3/1
21

11

1111

rr

rrrrL

TDTD

TDTDTDTDD

−+−+

−+−+−+−++=ρ
   ( )9  

 
D1=34,84, D2=53.341187, D3=0, D4=18.69137 
Tr =T/TC,  TC=693.3 
 
R134a Doymuş Sıvı Entalpisi (Btu/lb) :         [3] 
 

( ) ( ) ( ) ( ) 3/4
54

3/2
3

3/1
21 1111 rrrrS TETETETEEH −+−+−+−+=     ( )10  

 
E1=293.9185, E2=-170,   E3=-546.1538,   E4=736.1538, E5= -536.1538 
 
Denklemdeki katsayılar, R12 soğutucu akışkanına ait doymuş sıvı entalpileri [6] nolu kaynaktan 
alınmak suretiyle,  MATLAB 6.5’de eğri uydurularak elde edilmiştir. 

 
R12 Doymuş Sıvı Entropisi (Btu/lbR) :        [3]
  
 

( ) ( ) ( ) ( ) 3/4
54

3/2
3

3/1
21 1111 rrrrS TFTFTFTFFS −+−+−+−+=     ( )11  

 
F1=.5091,  F2= -3.6387, F3= 12.0883,   F4=-17.5178,  F5= 8.9723 
 
Denklemdeki katsayılar, R12 soğutucu akışkanına ait doymuş sıvı entropileri [6] nolu kaynaktan 
alınmak suretiyle,  MATLAB 6.5’de eğri uydurularak elde edilmiştir. 
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Hal denklemi: 
 

( ) ( ) ( )3.
333

2.
222 /// bVeCTBAbVeCTBAbVRTP TrKTrK −+++−+++−= −−   [2] 

( ) ( )5.
555

4
4 // bVeCTBAbVA TrK −+++−+ −       ( )12  

 
A2= -.3.40972713,  A3 =.0602394465,  A4 = -5.4873701*E(-4),  A5 = 0 
b =.0065093886 
 
 
R12 Kızgın Buhar Entalpisi (Btu/lb) :        [2] 
 

( ) jPVTCTCTCTCTCH PPPPPK +−+++= /4/3/2/. 5
4

4
3

3
2

21  

( ) ( ) ( ) ( )( )4
5

3
4

2
32 4/3/2// bVAbVAbVAbVAj −+−+−+−+  

( )rTrK KTje ++ − 1. ( ) ( ) ( ) ( )( ) XbVCbVCbVCbVC +−+−+−+− 4
5

3
4

2
32 4/3/2//            ( )13  

 
CP1 = 8.0945*E(-3),  CP2 =3.32662*E(-4),  CP3 = -2.413896*E(-7),  CP4=6.72363*E(-11),  CP5 = 0 
A2  = -3.40972713  A3 =.0602394465,  A4 = -5.4873701,  A5 = 0 
C2 =-56.7627671  C3 =1.31139908,  C4 =0,  C5=-2.54390678*E(-5), K=5.475 
X=39.556551,  j = .185053,  R = .088734 
 
R12 Kızgın Buhar Entropisi (Btu/lbR):        [2] 
 

( ) ( )bVjRTCTCTCTCTCS PPPPPK −+−+++= log10ln2/3/2/log)10(ln 2
5

3
4

2
321  

( ) ( ) ( ) ( )( )4
5

3
4

2
32 4/3/2// bVBbVBbVBbVBj −+−+−+−−  

TrK
C eTjK ../ −+ ( ) ( ) ( ) ( )( ) YbVCbVCbVCbVC +−+−+−+− 4

5
3

4
2

32 4/3/2//   ( )14
  
 
B2 =1.59434848*E(-3),  B3= -1.87961843E(-5),  B4 =0, B5 =3.468834*E(-5), Y=-.0886 
 
 
 
 
4. R12’DEN R134A’YA DÖNÜŞÜMÜ YAPILAN BİR OTOMOBİL KLİMASININ BİLGİSAYAR 
SİMÜLASYON PROGRAMI YARDIMIYLA PERFORMANS PARAMETRELERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 
 
 
R12 soğutucu akışkanı kullanan otomobil klimalarının performansı, R134a kullanır hale 
dönüştürüldükten sonraki performansları ile teorik yönden kıyaslanmaktadır. Karşılaştırılan  iki 
çevrimde sabit tutulan parametreler, gerçek durumdaki değerlerine yakın olacak şekilde aşağıdaki gibi 
seçilmiştir. 
 
Soğutma Yükü   3.5 kW 
Yoğuşma Sıcaklığı  40 °C 
Buharlaşma Sıcaklığı    -1,0,1,2 °C 
Kondenserdeki Aşırı Soğuma 5 °C 
Evaporatördeki Kızgınlık 5 °C 
Kompresör İzentropik Verimi % 80 
 
Geliştirilen program, çeşitli performans parametrelerini aşağıdaki denklemlerden hesaplamaktadır. 
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Soğutma Yükü  

( 41

.
hhmQevap −= )           ( )15  

.
m : Kütlesel Debi [g/s]          
  

1h = Evaporatör çıkışındaki entalpi [kj/kg] 

4h = Evaporatör girişindeki entalpi [kj/kg] 
 
Kondenserde Atılan Isı 

( 32

.
hhmQkond −= )           ( )16

  
 

2h = Kondenser girişindeki entalpi [kj/kg] 

3h = Kondenser çıkışındaki entalpi [kj/kg] 
    
Sıkıştırma İşi 

( )12

.
hhmWkomp −=                                                ( )17  

1h =Kompresör girişindeki entalpi [kj/kg] 

2h = Kompresör çıkışındaki entalpi [kj/kg] 
 
Soğutma Tesir Katsayısı 
    

kompevap WQCOP /=           ( )18  
             
Bunlara göre, bir otomobil klimasının iki farklı soğutucu akışkanla çalıştırılması durumunda 
alınacak teorik sonuçlar grafik olarak sunulmuştur.  
 

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9

5

-1 0 1 2
Buharlaşma Sıcaklığı [C]

ST
K R134a

R12

 
Şekil 1. R12 ve R134a ile Çalışan Otomobil Klimalarında Buharlaşma Sıcaklığına Göre Soğutma Tesir 

Katsayıları 
 



  _____________________________________  9 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

0,66
0,68
0,7

0,72
0,74
0,76
0,78
0,8

0,82

-1 0 1 2

Buharlaşma Sıcaklığı [C]

K
om

pr
es

ör
 G

üc
ü 

R134a
R12

 
Şekil 2. R12 ve R134a ile Çalışan Otomobil Klimalarında  Buharlaşma Sıcaklığına Göre Kompresör 

Güçleri 
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Şekil 3. R12 ve R134a ile Çalışan Otomobil Klimalarında Buharlaşma Sıcaklığına Göre Çevrimde 

Dolaşan Soğutucu Akışkan Debisi 
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Şekil 4. R12 ve R134a ile Çalışan Otomobil Klimalarında Evaporatör Yüküne Göre Çevrimde Dolaşan 

Soğutucu Akışkan Debisi 
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Şekil 5. R12 ve R134a ile Çalışan Otomobil Klimalarında  Buharlaşma Sıcaklığına Göre Kompresör 

Çıkışındaki Soğutucu Akışkan Sıcaklığı 
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Şekil 6. R12 ve R134a ile Çalışan Otomobil Klimalarında  Buharlaşma Sıcaklığına Göre Sıkıştırma 

Oranları 
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Şekil 7. Buharlaşma Sıcaklığına Göre R12 ve R134a’nın Buharlaşma Basınçları 
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Şekil 8. Yoğuşma Sıcaklığına Göre R12 ve R134a’nın Yoğuşma Basınçları 

 
Şekil 1’de gösterilen soğutma tesir katsayısı değerleri incelendiğinde, R12’li sistemin R134a’lı olandan 
yaklaşık %2-3 daha yüksek değerler verdiği anlaşılmaktadır. Kompresörün motordan aldığı mekanik 
güç sabit kabul edilirse, soğutma tesir katsayısındaki düşmenin, aynı oranda soğutma yükünü de 
azaltacağı söylenebilir. 
 
Şekil 2 yardımıyla, her iki sistemde de 3.5 kW olarak belirlenen soğutma yükünü karşılamak amacıyla 
gerek duyulan kompresör güçleri karşılaştırıldığında, R134a’nın R12’ye kıyasla % 2 kadar daha fazla 
güç gerektirdiği anlaşılmaktadır.  
 
3.5 kW’lık sabit soğutma yükünü karşılamak için, çevrimde dolaşması gereken soğutucu akışkan 
debisinin buharlaşma sıcaklığına bağlı değişimi Şekil 3’de gösterilmiştir. Buradan R134a’nın R12’ye 
göre yaklaşık % 18-20 daha düşük bir kütlesel debi gerektirdiği görülmektedir. Bu nedenle R134a’ya 
dönüşümü yapılan sisteme, R12 şarjının %75-90’ı kadar R134a yüklemek yeterli olmaktadır.  
 
Şekil 4’de, otomobil klimalarında karşılaşılabilecek evaporatör yük aralığı için iki farklı sistemdeki 
kütlesel debi değişimi görülmektedir.Şekil 5’den, basma hattı sıcaklığının, R12’li sistemlerde R134a’lı 
olanlardan yaklaşık 4°C yüksek olduğu görülmektedir.Şekil 6’dan ise, R134a’nın R12’den daha yüksek 
sıkıştırma oranları gerektirdiği anlaşılmaktadır.Şekil7’den otomobil klimalarında karşılaşılan 
buharlaşma sıcaklığı aralığında, R12’nin buharlaşma basıncının R134a’ya göre daha büyük olduğu 
görülmektedir 
 
Şekil 8’de, yoğuşma sıcaklığına bağlı olarak iki farklı soğutucu akışkanın yoğuşma basınçları 
gösterilmiştir.  R134a’nın yoğuşma basıncının R12’ye kıyasla daha büyük olduğu görülmektedir. Bu 
durumun, R134a’ya dönüştürülen sistemlerde basma hattı basıncına maruz parçalar üzerinde ek 
gerilmelere ve kaçaklara neden olacağı açıktır.   
 
 
 
 
5.SONUÇ 
 
 
Ozon tahribatı ve çevreye olumsuz etkileri yüzünden Montreal Protokolü ile üretim ve kullanımları 
denetim altına alınan soğutucu akışkanlardan biri olan, R12 soğutucu akışkanı otomobil klima 
sisteminde yerini R134a soğutucu akışkanına bırakmıştır. Yapılan bilgisayar simülasyon programı 
yardımıyla teorik olarak, dönüşüm sonrası her iki soğutucu akışkan için performans parametrelerinin 
nasıl değiştiği belirlenmiştir. Seçilen değerlere göre, soğutma tesir  katsayısı değerlerine bakıldığında, 
R12’li sistemin R134a’lı sistemden yaklaşık %2-3 daha yüksek olduğu ve bunun sonucunda sistemin 
soğutma kapasitesinde bir azalma olduğu görülmektedir. Yoğuşma sıcaklığına bağlı olarak yoğuşma 



  ____________________________________  12 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

basınçları incelendiğinde, R134a yoğuşma basıncının R12’den daha yüksek olduğu ve bunun sistemi 
yüksek bir basma hattı basıncına maruz bırakacağı açıktır. Bir diğer önemli husus da, R134a’nın 
R12’ye oranla aynı soğutma yükünde şekilden de görüldüğü üzere yaklaşık % 18-20 daha düşük bir 
kütlesel debi ile çalışabilmesidir. Bu nedenle R134a’ya dönüşümü yapılan sisteme, R12 şarjının %75-
90’ı kadar R134a yüklemek yeterli olmaktadır.Ayrıca, her iki sistemde de 3.5 kW olarak belirlenen 
soğutma yüküne karşılık, gerek duyulan kompresör güçleri karşılaştırıldığında, R134a’nın R12’den 
daha fazla bir kompresör gücü gerektirdiği anlaşılmaktadır.  
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Absorbsiyonlu Sistemlerde Methanol-LiBr ve 
Methanol-LiCl Eriyiklerinin Termodinamik 
Özelliklerinin Tesbiti İçin Yeni Bir Metod 

 
  Reşat SELBAŞ 
 Süleyman Demirel Üniversitesi 
 Teknik Eğitim Fakültesi 
 Makina Eğitimi Bölümü 

 A. Kemal YAKUT 
 Süleyman Demirel Üniversitesi 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, absorbsiyonlu sistemlerde kullanılan alternatif akışkan çiftlerinden methanol-LiBr ve 
methanol-LiCl eriyiklerinin bazı termodinamik özellikleri, yeni bir metot olan Yapay Sinir Ağlarıyla 
(YSA) tahmin edilmiştir. Bu metotta, methanol-LiBr ve methanol-LiCl eriyikleri için mevcut deneysel 
sonuçlar kullanılmıştır. Sonuç olarak, YSA metodu yardımıyla tahmin edilen değerlerin deney 
sonuçlarıyla oldukça iyi bir uyum gösterdiği görülmüştür. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Yirminci yüzyılın ilk yıllarında absorbsiyonlu sistemler oldukça rağbet görmüş ve çeşitli uygulama 
alanları bulmuştur. Ancak klasik buhar sıkıştırmalı sistemler daha ekonomik olduğu için 1930’lu 
yıllardan sonra uzun süre bu konuda fazla çalışma yapılmamıştır. Günümüzde, fosil yakıt 
rezervlerindeki azalma, bu yakıtların ve kullanılan soğutucu akışkanların oluşturduğu çevre kirliliği 
problemleri yüzünden absorbsiyonlu sistemler önem kazanmıştır. Absorbsiyonlu sistemlerde, değişik 
enerji kaynaklarından sağlanan ısıl enerji, soğutma etkisi üretmek için direkt olarak 
kullanılmaktadır[1,2]. Absorbsiyonlu sistemlerde en fazla amonyak/su, lityum bromid/su akışkan çifti 
kullanılmaktadır. Bu akışkan çiftlerinin termodinamik özellikleriyle ilgili çalışmalar yapılmış ve 
yapılmaya devam etmektedir. Bu çalışmada,  hali hazırda kullanılan akışkan çiftlerine alternatif olarak 
methanol-LiBr ve methanol-LiCl akışkan çiftinin deneysel olarak bulunan verileri kullanılarak 
termodinamik özellikleri yapay sinir ağları metoduyla belirlenmiştir. 
 
 
 
 
2. YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) 
 
Yapay sinir ağları, insan beynindeki nöronların çalışma prensiplerine dayanılarak modellenen 
sistemlerdir. Basit ve sınırsız imkanları nedeniyle yapay zeka uygulamalarında en geniş kullanım 
alanına sahiptir. Yalnızca eleme ve karar verme değil öğrenme işlevini de gerçekleştirmelerinden 
dolayı avantajlıdır[3,4]. Yapay sinir ağlarının iki türlü çalışma şekli vardır. Biri eğitme (öğrenme) diğeri 
test (kullanma) aşamasıdır. Bir yapay sinir ağının kullanılabilmesi için önce eğitilmesi gerekir. Bir 
YSA’nın birim elemanı nörondur (düğüm). Yapay sinir ağları Şekil 1’den görüldüğü üzere temel olarak 
girdi, gizli ve çıktı tabakaları olmak üzere üç tabakadan oluşmakta ve her tabakada bir çok nöron 
(düğüm)  bulunmaktadır.  
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Şekil 1. Üç tabakalı bir yapay sinir ağı. 

 
Yapay bir sinir hücresi Şekil 2’de görülmektedir. Her yapay sinir hücresi Şekil 2’den görüldüğü gibi 
girdiler (Xn), ağırlıklar (Wn), toplam fonksiyonu (Σ), aktivasyon fonksiyonu f(Σ) ve çıktı (y) olmak üzere 
beş ana kısımdan oluşur [5].  

 
 

Şekil 2. Yapay sinir hücresi 
 
Girdiler, girdi seti veya kendinden önceki bir katmandaki başka bir işlem elemanının çıktısıdır. Burada 
X girdi bilgilerini içeren vektör olmak üzere XT=[X1, X2,..., Xn] şeklinde ifade edilebilir. Ağırlıklar, girdi 
seti veya kendinden önceki bir katmandaki başka bir işlem elemanının, bu işlem elemanı üzerindeki 
etkisini ifade eden değerlerdir. Ağırlık katsayı değerlerini içeren vektör ise WT=[W1, W2,... , Wn] ile 
gösterilebilir. Toplam fonksiyonu, girdiler ve ağırlıkların tamamının bu işlem elemanına etkisini 
hesaplayan bir fonksiyondur. Aktivasyon fonksiyonu, toplam fonksiyonun çıktısında hesaplanan 
değerin 0 ile 1(sigmoid) veya  –1 ile 1 (tanh) arasında işlem elemanı çıktı değerine dönüştürüldüğü 
fonksiyondur. Çıktı, aktivasyon fonksiyonunun sonucudur [6].  
 
Hücreye taşınan her bil bilgi, girdi değerleri ve bağlantı ağırlık değerlerinin çarpılmasıyla elde edilir. 
Hücrede toplanan net bilgi: 

∑
=

+++==
n
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nXnW....2X2W1X1WiWiXNET       (1) 

olarak elde edilir. Hücrede toplanan bilgi bir aktivasyon fonksiyonundan geçirilerek hücrenin gerçek 
çıktı değeri olan y değeri, y=f(NET) ifadesi ile elde edilir. Bu çalışmada sigmoid (eşik) aktivasyon 
fonksiyonu seçildiği için y çıktı değeri: 
 

NETe1
1y −−
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olarak bulunur. 
Mühendislikte ve pek çok alanda en çok kullanılan öğrenme algoritması, geriye yayılma algoritmasıdır. 
Bunun en büyük nedeni, öğrenme kapasitesinin yüksek ve algoritmasının basit olmasıdır. Bu yüzden 
yapılan çalışmada YSA’yı eğitmek için geriye yayılma algoritması kullanılmıştır. 
 
Geriye yayılmalı ağda, öncelikle ilk katmana bir girdi vektörü uygulanır. Daha sonra girdi ve 1. katman 
arasındaki ağırlıklar yardımıyla, 1. katmandaki her birimin aldığı toplam girdi belirlenir. Her birim, 
girdisini lineer olmayan bir fonksiyondan geçirerek bir sonraki katmana göndereceği çıktıyı belirler. Bir 
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katmandaki tüm birimlerin durumları paralel olarak belirlenir. Bu işlem, çıktı katmanındaki birimlerin 
durumları belirleninceye kadar sırayla tekrar edilir.   
 
Geriye yayılma algoritması, gerçek çıktı y ile istenen çıktı d arasındaki karesel hatayı minimum 
yapmak için gradyen azalma algoritmasını (gradyen descent algorithm) kullanır ve hata aşağıdaki gibi 
hesaplanır [3,4] . 
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Burada; E ortalama karesel hatayı (MSE), dpk istenen çıktı vektörünü ve ypk gerçek çıktı vektörünü (ağ 
çıktısı) gösterir. Hatanın sıfır veya sıfıra çok yakın olması, ağın çok iyi eğitildiğini gösterir.   
 
 
 
 
3. UYGULAMA 
 
Bu çalışmada, absorbsiyonlu soğutma ve ısıtma sistemlerinde kullanılan methanol-LiBr ve methanol-
LiCl eriyiklerinin sıcaklık, basınç ve konsantrasyon değerlerine bağlı olarak özgül hacim değerleri, ileri 
beslemeli yapay sinir ağı modeliyle yardımıyla tahmin edilmeye çalışılmıştır. Modelde; sıcaklık, basınç 
ve konsantrasyon girdi değerlerini, özgül hacim ise tahmin edilmek istenen değeri ifade etmektedir. 
Yapay sinir ağlarını eğitmek için geriye yayılma algoritması ve eşik (sigmoid) aktivasyon fonksiyonu 
seçilmiştir.  Uygulamada kullanılacak yapay sinir ağı modeli farklı tabaka ve nöronlar için denenmiştir. 
Sonuç olarak en iyi tahmini, 1000 iterasyon sonucu Şekil 4'de görülen üç nöron ve iki gizli tabakaya 
sahip olan ağ mimarisi sağlamıştır. 

 
Sıcaklık 

Basınç 

Konsantrasyon 

Özgül  
hacim 

Girdi 
tabakası Gizli 

tabakalar 

Çıktı 
tabakası

 
Şekil 4. Uygulamada kullanılan yapay sinir ağı modeli 

 
Methanol-LiBr ve methanol-LiCl akışkan çiftlerinin Tablo 1'de görüldüğü gibi 0.1-40 MPa basınç, 298-
498K sıcaklık, %2-12 eriyik konsantrasyonları için deneyler yapılmıştır[7]. Eğitme ve test amaçlı 
kullanılan örneklerden bazıları Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. %2 ve%12 eriyik konsantrasyonuna 
ait deney sonuçlarından 64'ü yapay sinir ağını eğitmek için kullanılmış ve %7 eriyik konsantrasyonuna 
ait eğitilmeyen 26 değer sorgulanmıştır.  
 
Tablo 1. Modelde kullanılan veri aralıkları 
 

Eriyik Veri sayısı T(K) P(MPa) x 
Methanol-LiBr 90 298-498 0.1-40 %2-12 
Methanol-LiCl 90 298-498 0.1-40 %2-12 

Yapay sinir  ağları modelinde kullanılan değerler (P,v,T) deneysel olarak ölçülen değerlerdir. Ölçülen 
değerler girdi olarak kullanılarak sıcaklık, basınç ve konsantrasyona bağlı olarak özgül hacim değerleri 
YSA metodu ile tahmin edilmiş ve bu iş için MATLAB programı kullanılmıştır. Methanol- LiBr eriyiğinin 
gerçek(deneysel ) özgül hacim değerleri ile YSA metodu kullanılarak tahmin edilen değerler arasındaki 
ilişki Şekil 5'te görülmekte olup regrasyon değeri 0.9764 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, methanol- LiBr 
eriyiğinin özgül hacim değerlerinin YSA metoduyla % 97.64 oranında bir doğrulukla tahmin 
edilebileceğini göstermektedir. 
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Tablo 2. LiCl-methanol eriyiğinin girdi ve çıktıları için bazı örnekler. 
 

T (K) P (MPa) x (%) v (cm3/g) 
298,15 0,1 2 1,23750 
298,15 40 2 1,19687 
298,15 0,1 7 1,18210 
298,15 40 7 1,14016 
298,15 0,1 12 1,12408 
298,15 40 12 1,09414 
323,15 0,1 2 1,2744 
323,15 40 2 1,22308 
323,15 0,1 7 1,21038 
323,15 40 7 1,16351 
323,15 0,1 12 1,14728 
323,15 40 12 1,11129 
348,15 0,1 2 1,31339 
348,15 40 2 1,25375 
348,15 0,1 7 1,23843 
348,15 40 7 1,18846 
348,15 0,1 12 1,17193 
348,15 40 12 1,13166 
373,15 0,3 2 1,35551 
373,15 40 2 1,28435 
373,15 0,3 7 1,27456 
373,15 40 7 1,21277 
373,15 0,3 12 1,19751 
373,15 40 12 1,15195 
398,15 0,7 2 1,41674 
398,15 40 2 1,32147 
398,15 0,7 7 1,31690 
398,15 40 7 1,23985 
398,15 0,7 12 1,22620 
398,15 40 12 1,17414 
423,15 1,3 2 1,48594 
423,15 40 2 1,36201 
423,15 1,3 7 1,35933 
423,15 40 7 1,27042 
423,15 1,3 12 1,26080 
423,15 40 12 1,19836 
448,15 2,4 2 1,58246 
448,15 40 2 1,40740 
448,15 2,4 7 1,41705 
448,15 40 7 1,30405 
448,15 2,4 12 1,30569 
448,15 40 12 1,22504 
473,15 4 2 1,71963 
473,15 40 2 1,41196 
473,15 4 7 1,49341 
473,15 40 7 1,34306 
473,15 4 12 1,35016 
473,15 40 12 1,25763 
498,15 6,3 2 1,94514 
498,15 40 2 1,52919 
498,15 6,3 7 1,60241 
498,15 40 7 1,39277 
498,15 6,3 12 1,41569 
498,15 40 12 1,29077 
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Tablo 3. LiBr-methanol eriyiğinin girdi ve çıktıları için bazı örnekler 
 

T (K) P (MPa) x (%) v (cm3/g) 
298,15 0,1 2 1,23763 
298,15 40 2 1,20213 
298,15 0,1 7 1,17128 
298,15 40 7 1,13273 
298,15 0,1 12 1,11633 
298,15 40 12 1,08912 
323,15 0,1 2 1,18566 
323,15 40 2 1,22803 
323,15 0,1 7 1,18958 
323,15 40 7 1,15491 
323,15 0,1 12 1,10806 
323,15 40 12 1,09563 
348,15 0,1 2 1,32316 
348,15 40 2 1,26064 
348,15 0,1 7 1,22917 
348,15 40 7 1,17661 
348,15 0,1 12 1,12024 
348,15 40 12 1,10287 
373,15 0,3 2 1,32483 
373,15 40 2 1,24384 
373,15 0,3 7 1,26484 
373,15 40 7 1,20141 
373,15 0,3 12 1,19396 
373,15 40 12 1,10989 
398,15 0,7 2 1,42335 
398,15 40 2 1,32515 
398,15 0,7 7 1,30967 
398,15 40 7 1,23357 
398,15 0,7 12 1,20489 
398,15 40 12 1,12204 
423,15 1,3 2 1,49856 
423,15 40 2 1,32826 
423,15 1,3 7 1,35010 
423,15 40 7 1,25925 
423,15 1,3 12 1,2159 
423,15 40 12 1,19518 
448,15 2,4 2 1,5934 
448,15 40 2 1,41801 
448,15 2,4 7 1,41106 
448,15 40 7 1,29490 
448,15 2,4 12 1,30013 
448,15 40 12 1,20159 
473,15 4 2 1,68995 
473,15 40 2 1,42493 
473,15 4 7 1,48731 
473,15 40 7 1,33612 
473,15 4 12 1,31945 
473,15 40 12 1,21235 
498,15 6,3 2 1,93982 
498,15 40 2 1,53844 
498,15 6,3 7 1,59034 
498,15 40 7 1,38084 
498,15 6,3 12 1,41767 
498,15 40 12 1,28209 
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R2 = 0,9764
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Şekil 5. Methanol-LiBr eriyiği için gerçek değerler ile yapay sinir ağları metodu kullanılarak 

hesaplanmış değerler arasındaki ilişki 
 
Methanol- LiCl eriyiğinin gerçek(deneysel ) özgül hacim değerleri ile yapay sinir ağları metodu 
kullanılarak tahmin edilen değerler arasındaki ilişki Şekil 6'da görülmekte olup regrasyon değeri 
0.9744 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, methanol- LiCl eriyiğinin özgül hacim değerlerinin YSA 
metoduyla % 97.64 oranında bir doğrulukla tahmin edilebileceğini göstermektedir.  

R2  = 0,9744
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Şekil 6. Methanol-LiCl eriyiği için gerçek değerler ile yapay sinir ağları metodu kullanılarak 

hesaplanmış değerler arasındaki ilişki 
 
 
 
 
4. SONUÇ 
Bu çalışmada, absorbsiyonlu sistemlerde kullanılmak üzere iki alternatif akışkan çiftinin termodinamik 
özelliklerinin belirlenmesi için YSA metodu kullanılmıştır. Bunun için deneysel olarak ölçülen veriler 
kullanılmıştır. Methanol- LiBr ve Methanol- LiCl eriyiğinin basınç, sıcaklık ve konsantrasyonuna (P,T, 
x) bağlı olarak gerçek özgül hacim(v) değerleri  ile  YSA metodu kullanılarak hesaplanmış değerler 
arasındaki ilişki Şekil 5 ve Şekil 6'da görülmekte olup korelasyon katsayıları sırasıyla 0.9764 ve 0.9744 
olarak bulunmuştur. YSA ile tahmin edilen değerlerin, deneysel olarak elde edilen değerlere oldukça 
yakın olduğu görülmüştür. Sonuç olarak bu yeni yaklaşım, farklı akışkan ve akışkan çiftlerinin 
termodinamik özelliklerinin belirlenmesinde de oldukça yararlı olacaktır. 
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V-TİPİ STIRLING SOĞUTUCUSUNUN 
TERMODİNAMİK ANALİZİ 

 
 

Ö. Ercan ATAER 
Yusuf TEKİN 
Halit KARABULUT 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada Stirling çevrimi ile çalışan bir V-tipi soğutucunun düğüm yöntemi kullanılarak 
termodinamik analizi yapılmıştır. Çalışma akışkanı olarak hava kullanan Stirling soğutucusu sıkışma 
ve genişleme hacimlerinin sıcaklık farkına bağlı olarak çalışır ve sıkışma ve genişleme hacmi 
pistonları, soğutucu, rejeneratör, ısıtıcı ile krank biyel mekanizmasından oluşmaktadır. Sıkışma ve 
genişleme pistonları arasındaki faz açısı 90° dir. Termodinamik analizde Stirling soğutucusu 14 kontrol 
hacmine bölünmüştür. Bu kontrol hacimleri sırasıyla sıkışma hacmi; 1, soğutucu; 2, 3, rejeneratör; 4 - 
11, ısıtıcı; 12, 13 ve genişleme hacmi; 14 nolu kontrol hacimlerinden oluşmaktadır. Sıkışma ve 
genişleme hacimleri krank açısına bağlı olarak değişmekte, diğer 2 - 13 arasındaki kontrol hacimlerinin 
hacmi ise sabit kalmaktadır. Analizde her bir kontrol hacmi için enerji ve kütlenin korunumu 
denklemleri yazılmış ve temel denklemler, FORTRAN dilinde bir bilgisayar programı hazırlanarak 
iteratif olarak çözülmüştür. Stirling soğutucusunun verilen şarj basıncı, motor açısal hızı, ısıtıcı ve 
soğutucu yüzey sıcaklıkları için her bir kontrol hacminin kütle, anlık basınç ve sıcaklıkları 
hesaplanmıştır. Bu veriler kullanılarak çevrimin net işi, COP’si hesaplanmış ve sonuçlar diyagramlar 
halinde verilmiştir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Stirling motorları, farklı sıcaklıklardaki iş akışkanının genişleme ve sıkışma işlemlerinin kapalı ve 
rejeneratif bir termodinamik çevrim olan Stirling çevrimi boyunca tekrarlandığı ısıl sistemlerdir. İş 
akışkanının hareketi, pistonlar tarafından sağlanır. Çalışma akışkanı, hacim değişiklikleri ile kontrol 
edildiğinden ısının işe dönüşümü veya tersi söz konusudur. 
 
Stirling çevrimin bir bölümünde çalışma akışkanının ısıl enerjisi, sistemde yer alan ve rejeneratör 
olarak bilinen bir ısıl enerji deposuna verilir; daha sonra çevrimin bir başka bölümünde bu enerji 
rejeneratörden yeniden çalışma akışkanına aktarılır. Isıtıcı ve soğutucu arasında bulunan rejeneratör, 
gözenekli bir ortamdır. 
 
Stirling çevrimi ile çalışan motorlar, uzun zaman sadece teorik bir ilgi alanı oluşturmuşlardır. Ancak 
enerji kaynaklarının giderek artan fiyatları ve artan nüfus, kirlilik ve gürültü nedeniyle alternatif  
motorların araştırılması gerekliliği doğmuştur. Bu cihazlardan temel olarak beklenen özellikler; verimli, 
çevreyi kirletmemeleri, güvenilir ve ekonomik olmalarıdır. 
 
Stirling motorları aşağıdaki özelliklere sahip olması nedeniyle, son zamanlarda ilgi uyandırmışlardır: 
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1. Düşük çevre kirliliği: Stirling motorları dıştan yanmalı motorlardır. Otto ve Diesel 
motorlarından farklı olarak yanma sistemin dışında oluşur.  

2. Uygulamada sessiz ve titreşimsiz çalışma, 
3. Daha az yakıt tüketimi: Sistemin verimi yüksektir.  
4. Farklı yakıtları kullanabilme özelliği: Yanma sistemin dışında olduğundan farklı yakıtlar 

kullanılabilir. Stirling motorları, sıvı ve katı yakıtların yanında güneş enerjisi ile de çalışabilir.  
5. Motorun sızdırmazlığının sağlanması: Motorun sızdırmazlığının temin edilmesi gerekir.   
6. Mekanik basitlik, 
7. Kapalı rejeneratif çevrim için yüksek özgül güç çıkışı, 
8. Farklı akışkanların çalışma akışkanı olarak kullanılabilmesi. 

  
Stirling çevrimiyle çalışan motorların ideal analizi, Gustav Schmidt tarafından 1871 yılında 
gerçekleştirilmiştir. Makinanın analizinde 1960 yılına kadar çok az gelişme kaydedilmiştir ve bugün 
hala Schmidt’in analizi, motorun ilk boyutlandırılması işleminde başvurulan yöntem olma özelliğini 
korumaktadır. Verim değeri Carnot çevriminde olduğu gibi sadece sıcaklığa bağlı olarak 
hesaplanmakta ve bu durum analizin kullanımını sınırlamaktadır [1]. Daha sonra Finkelstein Stirling 
motorlarının performans değerlerinin belirlenmesinde sayısal yöntemler kullanmıştır [2]. Stirling 
çevrimi ile çalışan motorların performansı; ideal olmayan ısı değiştirgeçlerinin kullanıldığı ve akışta 
meydana gelen sürtünme etkilerinin de dikkate alındığı bir analiz ile  belirlenebilir.  
 
 
 
 
2. STIRLING ÇEVRİMİ İLE ÇALIŞAN MAKİNALAR VE BU KONUDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 
2.1 Stirling Çevrimi ve Stirling çevrimi ile Çalışan Soğutucular 
 
Bir silindir içerisinde, aralarında rejeneratör bulunan iki piston düşünelim. Rejeneratör ısıyı emen bir 
termodinamik sünger gibi düşünülebilir. Rejeneratör gözenekli bir ortamdır. Rejeneratör ve pistonlar 
arasındaki yüksek sıcaklıktaki hacim genişleme hacmidir. Diğer hacim sıkıştırma hacmidir ve düşük 
sıcaklıktadır [13]. Rejeneratörde eksenel yönde bir sıcaklık değişimi, (Tmax-Tmin) vardır ve analizlerde 
bu yöndeki ısı iletimi ihmal edilir. Carnot çevriminde olduğu gibi pistonların sürtünmesiz hareket ettiği 
ve çalışma akışkanından sızıntı olmadığı kabul edilir.  
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Şekil 2.1.  Stirling çevrimi ile çalışan ısı makinasının P-V ve T-S diyagramları 

 
Şekil 2.1’de Stirling çevriminin P-V ve T-S diyagramları görülmektedir. Stirling çevrimi dört sürecten 
oluşur : 
 
1. Süreç 1-2: Sabit sıcaklıktaki sıkışma sürecinde çalışma akışkanından çevreye ısı transferi 

oluşur. 
2. Süreç 2-3: Sabit hacimde rejeneratörden çalışma akışkanına ısı aktarımı oluşur. 
3. Süreç 3-4: Sabit sıcaklıktaki genişleme sürecinde dış ortamdan çalışma akışkanına ısı aktarımı 

oluşur. 
4. Süreç 4-1: Sabit hacimde çalışma akışkanından rejeneratöre ısı aktarımı oluşur. 
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Stirling çevrimi ile çalışan soğutma makinasında sıkıştırma işlemi Tmin sıcaklığında gerçekleşir. Şekil 
2.2’de aynı sabit sıcaklıkta sıkıştırma yapan bir ısı makinası ve bir soğutma makinasının P-V ve T-s 
diyagramları, üst üste konulmuştur. Genişleme işlemi ısı makinasında Tmax sıcaklığında, soğutucuda 
ise Tref  sıcaklığında gerçekleşir. 
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Şekil 2.2. Isı makinası ve soğutucu olarak çalışan Stirling çevriminin P-V ve T-s diyagramlarının 
karşılaştırılması 

 
Stirling çevrimi ile çalışan makina, soğutucu olarak çalıştırıldığında, genişleme işlemi (3’-4’) sırasında 
ısı dış ortamdan çekilir. Sıkıştırma işi (1-2-5-6 alanı) ısı makinası veya soğutucu olarak çalışan makina 
için aynıdır. Makinanın soğutucu olarak çalışması durumunda genişleme işi (4’-3’-5-6 alanı) sıkıştırma 
işinden küçüktür ve 1-2-3’-4’ alanına eşit bir iş, çevrim için gereklidir. 2-3’ işleminde çalışma 
akışkanının sıcaklığı düşer ve bunu takip eden 4’-1’ işleminde sıcaklıkta bir artış meydana gelir. 
 
 
2.2. Bu Konuda Yapılan Çalışmalar 
 
Literatürde, Tew, Jefferies ve Miao, rombik mekanizma ve serbest piston ile çalışan Stirling motorunun 
termodinamik analizini ve bilgisayar programlarıyla simülasyonunu yaptılar. Bu modelde çalışma 
ortamı, kontrol hacimleri olarak adlandırılan alt kısımlara bölünmüştür [14]. Urieli ve Kushnir, düğüm 
yöntemi analizinin, rejeneratör ve ısı değiştirgeçlerinin ısı transferi ve basınç kayıplarını hesaplamakta 
kullanılabileceğini gösterdiler [15]. 
  
Berchowitz ve Unger, iç soğutma için tasarlanan serbest pistonlu Stirling soğutucularının 
performansını teorik olarak hesapladılar. Buharlı ısı makinaları ile karşılaştırıldığında, düşük gürültü 
seviyesine sahip ve çalışma akışkanı olarak Helyumun kullanıldığı motorun performans açısından 
rekabet edebileceğini gösterdiler [16]. Berchowitz ve Schonder, yakıt olarak doğal gaz ve çalışma 
akışkanı olarak Helyumun kullanıldığı bir Stirling soğutucusunun  tasarımını gerçekleştirdiler  [17]. 
Berchowitz, serbest pistonlu Stirling çevrimi ile çalışan soğutucuların dinamik davranışlarını inceledi. 
Sonuçlar, gaz pistonunun faz açısı ve strok oranının fonksiyonu olarak elde edildi. Uygulanan lineer 
analiz ile bir makina için kayıpların tam olarak hesaplanabileceğini gösterdi. Bu analiz, 100 K, 200 W 
gücündeki düşük sıcaklık soğutucuları ve küçük elektronik soğutucular da dahil olmak üzere birçok 
başarılı prototip makinanın tasarımında kullanıldı. Ayrıca Berchowitz, tersinmezlikleri tartışarak serbest 
pistonlu Stirling çevrimi ile çalışan makinanın optimizasyonunu gerçekleştirdi [18]. 
 
Ataer, Stirling çevrimi ile çalışan motorların rejeneratörlerinin analizinde Lagrange metodunu kullandı. 
Rejeneratörün ilgili denklemlerinin, gaz pistonunun yer değişiminin fonksiyonu olarak ifade edilmesi 
suretiyle zaman teriminin denklemlerde bulunmaması sağlandı. Akış yön değişimlerine bağlı olarak 
oluşan basınç değişimlerini ve eksenel ısı iletimini içeren denklemler, sonlu farklar metodu kullanılarak 
bir bilgisayar vasıtasıyla sayısal olarak çözüldü [19,20]. 
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Ladas ve İbrahim, Stirling çevrimi ile çalışan motorun sonlu zaman termodinamik analizini yaptılar. 
Çevrimin, kütle ve enerji denklemlerini sayısal olarak çözdüler. Rejenerasyonun ve devir sayısının, 
elde edilen güç ve verime olan etkilerini araştırdılar. Çevrim oranına bağlı olarak, verilen bir motor için 
optimum gücü belirlediler [23]. 
 
Angelino ve Invernizzi, Stirling çevrimi ile çalışan ısı pompalarının gerçek gaz etkilerinden, akış-hal 
diyagramının uygun bölgesinde çalışması sağlandığı sürece, olumlu şekilde etkilendiklerini 
göstermiştir [24]. 
 
Wu ve arkadaşları, rejeneratöründe kayıplar olan, tersinmez, ısı makinası olarak çalışan bir Stirling 
motorunun optimum performansını belirlemek için teorik bir çalışma gerçekleştirdiler. Çalışmada, 
Stirling motorundan elde edilen net iş ile motorun ısıl verimi arasında bir bağıntı buldular. Ayrıntılı, 
sayısal örneklerle elde edilen sonuçlar, Stirling motorunun performans ve tasarımının geliştirilmesi için 
kaynak oluşturmaktadır [25]. Yine Wu ve arkadaşları, Stirling çevrimi ile çalışan makinaların 
performansını etkileyen parametreler üzerinde çalıştılar. Sonlu zaman termodinamiğinde, performans 
sınırı ve optimizasyon değerleri için çevrimin analizi yapıldı. Quantum Stirling motorları, soğutucuları 
ve ısı pompalarının performans parametreleri için optimum bağıntılara ulaşıldı [26]. 
 
M.Costea ve M Feidt, ısı transfer katsayısının değişiminin, ısı transfer yüzeyi iletkenliğine etkisini 
incelediler. Analiz, Stirling motoru optimizasyonu ile gerçekleştirilmiştir. Bu metod kaynak ve kuyudaki 
sıcaklık farklarına bağlı olarak ısı transferinin gerçekleştiği, motorun sıcak ve soğuk uçları arasında ısı 
kayıplarının olduğu tersinmez bir çevrim için tasarlanmıştır. Kaynak ve kuyu olarak sonlu ısıl kapasiteli 
termostatlar kabul edilmiştir. Yeni yaklaşım, ısı değiştirgeçlerinin ısı transfer katsayılarının bölgesel 
sıcaklık farklarına bağlı şekilde lineer olarak değiştiğini kabul etmiştir [27]. 
 
Kaushik ve Kumar, elde edilen gücün ve rejeneratöründe iç ısı kayıpları olan Stirling ısı pompasının 
veriminin arttırılması için, Stirling çevrimi ile çalışan motorun sonlu zaman termodinamik analizini 
gerçekleştirdiler [28]. 
 
 
 
 
3. STIRLING ÇEVRİMİ İLE ÇALIŞAN SOĞUTUCUNUN TEMEL DENKLEMLERİNİN ELDE  
EDİLMESİ 
 
3.1  Soğutucunun Çalışma Prensibi 
 
Çalışmada analizi yapılan V-tipi Stirling çevrimi ile çalışan soğutma makinası Şekil 3.1’de 
gösterilmiştir. 
 
Stirling motoru sıkıştırma ve genişleme hacimlerinin sıcaklık farkına bağlı olarak çalışır ve sıkıştırma 
ve genişleme hacmi pistonu, soğutucu, rejeneratör, ısıtıcı ile krank mekanizmasından oluşmaktadır. 
Sıkıştırma pistonunun bulunduğu bölge sıcak ortam, genişleme pistonunun bulunduğu bölge ise soğuk 
ortam olarak kabul edilir. 
 
Şekil 3.1’de görüldüğü gibi Stirling motoru; soğutucuda iki, rejeneratörde sekiz ve ısıtıcıda iki kontrol 
hacmine ayrılmıştır. Sıkıştırma ve genişleme hacimleri ise ayrı ayrı, tek kontrol hacmi olarak ele 
alınmıştır.  
 
Analize, genişleme hacmi pistonu üst ölü noktada; dolayısıyla sıkıştırma hacmi pistonu üst ve alt ölü 
noktaların ortasındaki konumda başlanacaktır. Şekilde görülen, π radyan değerine sahip krank 
açısının 0.5˚ artırılmasıyla, sıkıştırma hacminde bulunan çalışma gazı sıkıştırılır ve basıncı artar. 
Çalışma gazını sıkıştırarak soğuk tarafa gitmesini sağlamak için sisteme mekanik iş verilir. Sabit 
sıcaklıkta, QS ısısı, sıkıştırma hacminden çevreye atılır. Sisteme verilen mekanik iş ile sıkıştırma hacmi 
pistonu üst ölü noktaya doğru hareket eder.  
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Çalışma gazı sırasıyla; soğutucu, rejeneratör ve ısıtıcıdan geçerek soğuk tarafa doğru akar. 
Soğutucudan geçerken, çalışma gazından dış ortama ısı transferi olur. Rejeneratör içerisinde ise 
çalışma gazından, rejeneratörün gözenekli metal ortamına ısı transferi gerçekleşir. Analizde 
rejeneratördeki sıcaklık dağılımının akış yönünde doğrusal olduğu varsayımı yapılmıştır. 
Rejeneratörün amacı; çalışma gazı soğuk tarafa giderken ısıyı alarak metal ortama aktarmak, sıcak 
tarafa geri dönerken ısıyı metal ortamdan çalışma gazına aktararak makinanın verimini artırmaktır. 
Çalışma gazı ısıtıcıdan geçerken, sıcaklığı azalmaya devam eder. 14 nolu genişleme hacminde 
sıcaklık çevrimin en düşük değerine ulaşmıştır. Genişleme hacminde, Qg ısısı dış ortamdan çekilerek, 
ortamın soğuması sağlanır. 
 

RejeneratörSoğutucu

Isıtıcı

Genişleme 
Hacmi

Sıkıştırma 
Hacmi

θ

 

QS 

TS 

Tg

Qg 
 

Şekil 3.1. Analizi yapılan soğutma makinasının şematik görünümü. 
 
Krank açısı artırılarak sıkıştırma pistonu üst ölü noktaya doğru yaklaşır ve döngü tekrarlanır. 
Sıkıştırma pistonu geri dönerken soğuk gaz sıkıştırılır ve sıkıştırılan gaz ters yönde sıcak tarafa doğru 
ilerler.  
 
 
3.2. Analiz Yöntemi 
 
Bu çalışmada düğüm yöntemi kullanılarak V-tipi Stirling çevrimi ile çalışan bir soğutucunun etkinlik 
katsayısının (COP) şarj basıncı ve motor hızına göre değişimi incelenmiştir. Soğutucunun analizinde;  
 

1. Çevrim boyunca sızıntının olmadığı, 
2. Çalışma akışkanının ideal gaz olduğu, 
3. Çalışma akışkanının kinetik ve potansiyel enerjilerinin ihmal edileceği, 
4. Akışın sürtünmesiz olduğu, 
5. Stirling motorunun hızının sabit olduğu, 
6. Kontrol hacimleri duvar sıcaklıklarının sabit olduğu, 
7. Isıtıcı, rejeneratör ve soğutucuda basınç kaybının olmadığı, 
8. Rejeneratördeki sıcaklık dağılımının akış yönünde doğrusal ve rejeneratör sürecinin 

ideal olduğu varsayımları yapılmıştır.  
 
Bir düğümde oluşabilecek iş, ısı aktarımı ve kütle terimleri Şekil 3.2’de görülen genelleştirilmiş 
düğümde ifade edilmiştir.  
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Şekil 3.2. Genelleştirilmiş düğümün şematik

 
Genelleştirilmiş kontrol hacmi; iki yüzeyinden kütle akışı, bir y
pistonlardan biri arasındaki iş alışverişi olan bir kontrol hacm
ısıtıcıdaki iki, rejeneratördeki sekiz kontrol hacminin her birini
yüzeyinden de kütle akışı gerçekleşir. Ancak sabit hacimde oldukla
tarafından iş yapılmaz. 
 
Her düğümde mevcut çalışma gazının termodinamik modellenme
korunumu ve ideal gaz denklemleri kullanılmıştır. Bu denklemler, h
hacmindeki sıcaklık, kütle dağılımları ve basınç seviyelerinin  belirle
 
Enerjinin korunumu denklemi, kinetik ve potansiyel enerjilerdeki d
belirtilen genelleştirilmiş düğüm dikkate alınarak, birim zaman için y
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denklemi elde edilir. Yukarıdaki denklemin her terimini Stirling m
krank açısı artırımı dθ’ya karşılık gelen zaman ifadesi 
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2

==       

 
ile çarpılırsa soğutucunun temel denklemi dz zamanı için elde ed

enerjisinin zamana göre değişiminin ifadesi olan ( TMC
dt
d

v )  terim

 

TCTMCdz
dt

dMTCdz
dt
dTMCdzTMC

dt
dE vvvvv ∆+∆=+==∆ )(

 
bağıntısı elde edilir. Eşitlik 3.3 θ krank açısından θ+dθ krank açıs
içerisinde, genelleştirilmiş kontrol hacmi iç enerjisinde meydana ge
 
Newton’un soğutma yasasına göre Q  terimi, ko
zamandaki ısı aktarımını ifade etmektedir. Bu bağıntıda, h ısı aktar

)( TThA w −=&

çeper sıcaklığı ve T çalışma akışkanının sıcaklığıdır. Bağıntının h
zamanında meydana gelen ısı aktarımı için 
 

+ dθ θm
 

out

 görünümü. 

üzeyinden ısı aktarımı ve gaz ile 
ini ifade etmektedir. Soğutucu ve 
n bir yüzeyinden ısı transferi, iki 
rından, bu kontrol hacimlerinde gaz 

sinde; kütlenin korunumu, enerjinin 
erhangi bir krank açısında, çalışma 
nmesinde kullanılmıştır. 

eğişim ihmal edilerek Şekil 3.2’de 
azılırsa 

   (3.1) 

otorunun sabit olarak kabul edilen 

   (3.2) 

ilir. Genelleştirilmiş kontrol hacmi iç 

i, dz ile çarpılırsa oluşacak  

M     (3.3)  

ına ilerleyinceye kadar geçen süre 
len değişimi ifade etmektedir.  

ntrol hacminin sınırlarından birim 
ım katsayısı, A ısı aktarım alanı, Tw 
er iki tarafı (dz) ile çarpılırsa, (dz) 
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dzTThAdz
dt
dQQ w )( −==         (3.4) 

 
bağıntısı elde edilir.  
 
Genelleştirilmiş düğümde birim zamanda sistem üzerinde yapılan iş; 
 

dt
dVPW =&           (3.5) 

 
denklemi ile ifade edilir. Bu bağıntının her iki tarafı dz zamanı ile çarpılarak 
 

VPdz
dt
dVPdzWW ∆=== &         (3.6) 

 
dz zamanında çevrim üzerinde yapılan iş elde edilir. 
 
Soğutucu, ısıtıcı ve rejeneratördeki düğümlerin hacmi sabittir ve bu düğümlerde iş terimi yoktur. Hacim 
farkı (∆V) sadece sıkıştırma ve genişleme hacimlerinde oluştuğundan, sadece 1 ve 14 nolu 
düğümlerde sistem üzerinde iş yapılır.  
 

Eşitlik 3.1’de mevcut C  terimi kontrol hacmi sınırlarından entalpi akışını ifade 

eder. Bir başka deyişle 









−

••
outoutininp TmTm

 









−=−

••
outoutininp

outin TmTmC
dt

dE
dt

dE
       (3.7) 

 
yazılabilir. Eşitlik 3.7’nin her iki tarafı dz (s) ile çarpılarak θ krank açısından θ+dθ krank açısına 
ilerleyinceye kadar, kontrol hacmine akışkan tarafından taşınan net enerji; 
 

[ outoutininpoutin TmTmCEE ∆−∆=- ]        (3.8) 
 
şeklinde ifade edilir. Bu bağıntıdaki ∆min ve ∆mout Stirling motoru içerisindeki çalışma akışkanının akış 
yönüne bağlı olarak belirlenmektedir. 
 
Genelleştirilmiş düğüm bir kontrol hacmi gibi ele alındığında, soğutucu içerisinde akışın sıkıştırma 
hacminden genişleme hacmine aktığı genişleme yarım çevrimi için Eşitlik 3.1,  
 

( ) WEEQE outin −+=∆ -         (3.9) 
 
şeklinde yazılabilir. Bu bağıntıdaki ∆E  Eşitlik 3.3, Q Eşitlik 3.4, W  Eşitlik 3.6 ve (Ein  -Eout)  Eşitlik 3.8 
ile ifade edilmiştir. Dolayısıyla Eşitlik 3.9, 
 

VPTmTmCdzTThAMTCTMC outoutininpwvv ∆−∆−∆+−=∆+∆ )()(    (3.10) 
 
şeklinde yazılabilir. Bu eşitlik ∆T için çözülerek; 
 

MC
VPMTCTmTmCdzTThA

T
v

voutoutininpw ∆−∆−∆−∆+−
=∆

)()(
    (3.11) 
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θ krank açısından, θ+dθ krank açısına ulaşıncaya kadar geçen dz zamanında sıcaklığın  değişimi için 
kullanılacak ifade elde edilir. 
 
Akışın pozitif yönü, sıkıştırma hacminden genişleme hacmine doğru olacak şekilde tanımlanmıştır. O 
halde örneğin; 4 nolu kontrol hacminin sağ yüzeyinden akan kütlenin negatif değeri, ısıtıcıdan 
rejeneratöre doğru olan akışı belirtmektedir. 
 
Krank açısı θ değerinden θ+dθ değerine ulaştığında düğümün yeni sıcaklığı, 
 

TTT ∆+=           (3.12) 
 
formülüyle hesaplanır.  
 
 
3.3 Sayısal Yöntem 
 
Analizde on dört kontrol hacminden oluşan bir sistem düşünülmüştür. Ancak kontrol hacmi sayıları 
daha hassas sonuçlar için artırılabilir. Analizi yapılan soğutucunun kontrol hacimlerinin şematik 
görünümü Şekil 3.1’de verilmiştir. Termodinamik analizde Stirling motorunun dış ortamın sıcaklığı 
Tor=300 K ve açısal hızı RPM=500 - 3000 (dev/dk) olarak alınmış ve 
 

0.60
**0.2 RPMw π=          (3.13) 

 
denklemi kullanılarak “rad/s” birimi ile ifade edilmiştir.  
 
Analize genişleme hacmi pistonu üst ölü noktada; dolayısıyla sıkıştırma pistonu üst ve alt ölü 
noktaların ortasındaki konumdayken başlanılmıştır (θ=π). Krank mili bir tam tur (360ο) döndüğü 
taktirde, 720 adet 0.5ο’lik krank açısı artırımına karşılık gelen hareket sağlanmış olacaktır. Bilgisayar 
programı çalıştırıldığında krank milini altı tam tur döndürdüğümüzde, sistemin kararlı konumuna 
ulaştığı belirlendiğinden, 720x6=4320 defa, krank açısı dθ=0.5ο fark ile artırılmıştır. Bu artırım 
sonucunda krankın yeni konumu, 
 

θθθ d+=           (3.14) 
 
eşitliği kullanılarak elde edilmiştir. Krank açısının sabit artırım değeri, 
 

0.720
*0.2 πθ =d          (3.15) 

 
denklemi ile radyan birimine dönüştürülmüştür. 
 
Krank açısının dθ=0.5ο artırımları sonrasında sistem parametrelerinin (anlık basınç, düğümlerin kütle 
ve hacimleri) yeni değerlerinin bulunması hedeflenmiştir.  
 
Krank açısının θ değerinden θ+dθ değerine ulaşması için geçen süreyi tanımlamak maksadıyla Eşitlik 
3.15 ile tanımlanan krank açısının sabit artırım değeri, Eşitlik 3.13 ile belirtilen açısal hıza bölünerek, 
 

( )πθ **0.2/*0.60 RPMddz =         (3.16) 
 
sabit krank açısı artırımları için geçen süre (sn) biriminden elde edilmiştir. 
 
Stirling çevrimiyle çalışan soğutucunun çalışma akışkanı havadır ve hava, bu çalışma şartlarında ideal 
gaz olarak kabul edilebilir. İdeal gaz denklemi; 
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MRTPV =           (3.17) 
 
kullanıldığında P basınç, T mutlak sıcaklık ve R gaz sabitidir. Eşitlik 3.17 düğümler için  kullanılarak 
anlık basınç için, 
 

n

n

t

T
V

T
V

T
V

RM
P

+⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++
=

2

2

1

1
        (3.18) 

 
bağıntısı elde edilir. Eşitlik 3.18’da n değeri toplam düğüm sayısı, Mt sistemin toplam kütlesi olup, 
 

or

tchch
t RT

VP
M ,=           (3.19) 

 
bağıntısından hesaplanır. Analizde her düğüm bir kontrol hacmi gibi düşünülmüştür. Eşitlik 3.19’daki 
basınç Pch sabit şarj basıncı (Pa), sıcaklık Tor ortalama sıcaklık (K), Vch,t ise şarj edilen toplam 
hacimdir. Ele alınan soğutucuda gaz sızıntısı olmadığı kabul edildiğinden sistemin toplam kütlesi 
sabittir.  
 
Krank açısının başlangıç konumu ve dθ kadar değiştikten sonra farklılık gösteren sıkıştırma ve 
genişleme hacimleri sırasıyla; 
 

))cos(1(
2
1

, ϕθ −++= ssDss VVV                   (3.20a) 

)cos1(
2
1

, θ++= gsDgg VVV                   (3.20b) 

 
şeklinde ifade edilir [1]. Bu bağıntıda θ krank açısı, ϕ ise faz açısıdır. Sıkıştırma ve genişleme 
hacimlerinin bir parçası olan ölü hacimler sırasıyla Vs,D ve Vg,D olarak ifade edilmiş olup, değerleri 25 
cm3 ve 20 cm3 olarak alınmıştır. Eşitlik 3.20a’ daki Vss sıkıştırma sürecinde süpürülen hacim ve Eşitlik 
3.20b’ deki Vgs genişleme sürecinde süpürülen hacim olmak üzere; süpürülen hacimler piston kesit 
alanı ile kursun çarpılması ile bulunabilir. 
 

xSDVV gsss 4

2π
==          (3.21) 

 
Analizi yapılan soğutucunun sıkıştırma ve genişleme pistonunun çapları birbirine eşit ve 0.05 m’dir. 
Her iki pistonun kursu da S=0.05 m alınmıştır. Sabit hacme sahip 2-13 nolu hacimler ise  
 

0.10000000.2532 == VV                   (3.22a) 
 

0.10000000.41110987654 ======== VVVVVVVV                (3.22b) 
 

0.10000000.201312 == VV                   (3.22c) 
 
şeklinde kabul edilmiştir. Sistemin şarj edilen toplam hacmi,  
 

1000000/12285.085.0, ++= ssgstch VVV        (3.23) 
 
denkleminden hesaplanır. Buradaki 122 cm3’ lük değer, V2’den V13’e kadar olan sabit hacimlerin 
toplamdır. Piston konumuna göre V1 ve V14 hacimleri değişeceğinden her iki tarafta da %15’lik kayıp 
kabul edilerek, süpürülen hacmin % 85’i dikkate alınmıştır. Ayrıca Krank θ konumunda toplam hacim 
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( ) ( ) tnnn VVVVVV =+++++ −− 1221 KKK       (3.24) 

 
eşitliği ile ifade edilebilir. 
 
Sıkıştırma ve genişleme hacmi ısı aktarım alanları ise krank açısına bağlı olarak; 
 

( )( ) DSDAs ××−+××+= πϕθπ cos15.0
4

2
                (3.25a) 

ve 

( ) DSDAg ××+××+= πθπ cos15.0
4

2
                 (3.25b) 

 
denklemleriyle elde edilir. Rejeneratör ısı transfer alanı Ar ve genişleme hacmi ısı transfer alanı Ac 
birbirine eşit ve 1600 cm2 olarak kabul edilmiştir. Sıkıştırma hacmi ısı transfer alanı ise 2220 cm2 
olarak ele alınmıştır. Hesaplamalarda söz konusu alanlar (m2)’ye dönüştürülerek kullanılmıştır. 
Hesaplamalarda, 300 K için havanın sabit basınç ve hacimdeki özgül ısı değerleri kullanılmıştır. 
Rejeneratördeki sıcaklık değişiminin doğrusal olduğu kabul edilmiştir. 
 
Eşitlik 3.18’de kullanılacak sıcaklıklar için sıkıştırma hacmindeki havanın sıcaklığı, sıkıştırma hacmi 
duvar sıcaklığına; genişleme hacmindeki havanın sıcaklığı genişleme hacmi duvar sıcaklığına eşit 
kabul edilecektir. 
 
Rejeneratör içerisindeki toplam gaz kütlesinin doğru olarak belirlenmesi için, eksenel yöndeki gaz 
sıcaklğının bilinmesi gerekir. Rejeneratörler için, sıcaklık profilinin doğrusal dağılıma oldukça yakın 
olduğu literatürde gösterilmiştir [19]. Dolayısıyla soğutucu sıcaklığı Tc ile ısıtıcı sıcaklığı Th arasında bir 
lineer sıcaklık profili kabul edilmiştir. Rejeneratörün lineer sıcaklık dağılımı için, 
 

( ) ( hc
r

c TT
L
xTxT −−= )          (3.26) 

 
ifadesi yazılabilir. Eşitlik 3.26’da mevcut Lr rejeneratör uzunluğunu, x soğutucudan rejeneratör 
içerisinde belirtilen noktaya kadar olan uzaklığı, Tc soğutucunun sıcaklığını ve Th ise ısıtıcının 
sıcaklığını tanımlar. 
 
Analize başlarken soğutucu ile ısıtıcı duvar sıcaklıklarının, kendilerine komşu olan sıkıştırma ve 
genişleme hacmi sıcaklıklarına eşit olduğu kabulü yapıldığından; Tc=Ts ve Th=Tg yazılabilir.  
 
Sistem anlık basıncı Eşitlik 3.18 kullanılarak bulunduktan sonra kontrol hacimlerinin kütlesi,  aşağıdaki 
denklem kullanılarak hesaplanır. 
 

i

i
i RT

PV
M =           (3.27) 

 
Denklem 3.27’deki ‘i’ indisi düğüm numarasını  göstermektedir. Krank açısının θ’dan, θ+dθ değerine 
ulaşması sonucunda kontrol hacminin kütlesinde meydana gelen değişim miktarı, Eşitlik 3.28 
kullanılarak hesaplanır. 
 

θθθ
i

d
ii MMM −=∆ +          (3.28) 
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şeklinde yazılabilir. Eşitlikte mevcut simgesi, ‘i’ ninci kontrol hacminin θ+dθ krank açısındaki 

kütlesini ve benzer şekilde simgesi, aynı kontrol hacminin θ krank açısındaki kütlesini 
belirtmektedir.  

θθ d
iM +∆

θ
iM∆

 
Sıkıştırma ile genişleme hacmi ısı aktarım katsayıları sırasıyla hc ve hh olarak belirtilmiş olup, değerleri 
birbirine eşit ve 300 (W/m2K) alınmıştır. Soğutucu ve ısıtıcıda da ısı aktarım katsayıları birbirine eşit  
ve değerinin h=150 (W/m2K) olduğu kabul edilmiştir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu düğümlerin bulunduğu 
rejeneratörün ısı aktarım katsayısı ise hr =600 (W/m2K)’dir. 
 
Tablo 3.1. Analizde kullanılacak başlangıç sıcaklıkları, kütle ve hacimler. 

 
Düğüm 

No 
Başlangıç Düğüm 

Sıcaklığı 
(K) 

Başlangıç Düğüm 
Kütleleri 

(kg) 

Başlangıç Düğüm Hacimleri 
(m3) 

1 T1 = 320 M1 = 21,582 x 10-5 V1  = 7,4087375 x 10-5  
2 T2 = 320 M2 = 7,282 x 10-5 V2  = 25 x 10-6 
3 T3  =320 M3 = 7,282 x 10-5 V3   = 25 x 10-6 
4 T4  =316,25 M4 = 1,179 x 10-5 V4  = 4 x 10-6 

5 T5  =308,75 M5 = 1,208 x 10-5 V5  = 4 x 10-6 

6 T6 =301,25 M6 = 1,238 x 10-5 V6  = 4 x 10-6 

7 T7 =293,75 M7 = 1,269 x 10-5 V7  = 4 x 10-6 

8 T8 =286,25 M8 = 1,303 x 10-5 V8  = 4 x 10-6 

9 T9  =278,75 M9 = 1,338 x 10-5 V9  = 4 x 10-6 

10 T10 =271,25 M10 = 1,375 x 10-5 V10 = 4 x 10-6 

11 T11 =263,75 M11 = 1,414 x 10-5 V11 = 4 x 10-6 

12 T12 =260 M12 = 7,170 x 10-5 V12 = 20 x 10-6 
13 T13 =260 M13= 7,170 x 10-5 V13 = 20 x 10-6 
14 T14 =260 M14 = 7,170 x 10-5 V14 = 20 x 10-6  

 
 
Tablo 3.1’deki soğutucunun başlangıç sıcaklık, hacim ve kütleleri hesaplandıktan sonra yeni θ+dθ 
krank açısındaki sıkışma ve genişleme hacimleri Eşitlik 3.20 kullanılarak, basıncı Eşitlik 3.18 
kullanılarak tekrar hesaplanacak ve elde edilen yeni basınca bağlı olarak her düğümün yeni kütlesi 
Eşitlik 3.27’den bulunacaktır. Eşitlik 3.18 ve 3.27’de kullanılan sıcaklıklar, θ krank açısındaki 
sıcaklıklardır. 
 
Her düğümde benzer ifadeler kullanılmakta olup, 2 nolu düğüm örnek alınarak izlenen yol 
açıklanmaya çalışılmıştır. Akışın sıkıştırma hacminden genişleme hacmine doğru aktığı çevrim 
esnasında krank mili açısının ilk defa dθ kadar artırıldığında, iki nolu düğümün yeni sıcaklığının nasıl 
hesaplandığını, Şekil 3.3’deki şematik gösterimden faydalanarak açıklayalım. 
 
Şekilde iki nolu kontrol hacminin bir nolu kontrol hacmi ile komşu olduğu yüzey 21, iki nolu kontrol 
hacminin üç nolu kontrol hacmi ile komşu olduğu yüzey ise 23 indisleriyle gösterilmiştir. 1, 2 ve 3 
indisleri kontrol hacmi numarasını belirtmektedir. 
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1 
 
                   

    ∆ML2 
                  
∆MR2                
              2 
 

 
 

3 

 
          21   23 
 

Şekil 3.3.  İki nolu kontrol hacminde dz zamanında meydana gelen toplam kütle değişimlerinin 
şematik gösterimi. 

 
θ krank açısında her bir kontrol hacminin kütlesi M1, M2, M3, ........., M14 ve θ+dθ krank açısında her 
bir kontrol hacminin yeni kütlesi M1N, M2N, M3N, ........., M14N simgeleri ile gösterilmiştir. θ krank 
açısında kütlenin korunumu, 
 

tMMMMMMM =++++++ 141312...........321      (3.29) 
 
ve benzer şekilde θ+dθ krank açısında kütlenin korunumu için, 
 

tMNMNMNMNMNMNM =++++++ 141312.........321     (3.30) 
 
ifadeleri yazılabilir. Sistemde gaz sızıntısının olmadığı kabulü yapıldığından, θ krank açısında 
sistemdeki toplam gaz kütlesinin, θ+dθ krank açısında sistemde mevcut toplam gaz kütlesine eşit 
olacağı belirtilebilir. Dolayısıyla Eşitlik 3.29 ve Eşitlik 3.30 birbirine eşit olacaktır. O halde 
 

NMNMNMNMMMMMM 1413......211413.....321 ++++=+++++    (3.31) 
 
yazılabilir. Eşitlik 3.31, 23 yüzeyinin solunda ve sağında bulunan kontrol hacimlerinde meydana gelen 
kütle değişimleri için düzenlenirse; 
 

( ) )1414(...)44()33()22(11 MNMMNMMNMNMMNMM −++−+−=−+−   (3.32) 
 
elde edilir. Eşitlik 3.28 kullanılarak, dz zamanında üç nolu kontrol hacmi kütlesinde meydana gelen 
değişim, 
 

333 MNMM −=∆          (3.33) 
 
ile ifade edilir.  Diğer kontrol hacimlerinde dz zamanında meydana gelen kütle değişimlerini bulmak 
için Eşitlik 3.33, sadece düğüm numarası değiştirilerek kullanılabilir. 
 
İki nolu kontrol hacminin termodinamik analizi yapılırken Şekil 3.3’de görülen 23 yüzeyi, 2 nolu kontrol 
hacminin sağ iç yüzeyini temsil ettiğinden, 23 yüzeyinin sağ tarafında mevcut kontrol hacimlerinde dz 
zamanında oluşacak toplam kütle değişimini belirtmek için ∆MR2 simgesi kullanılmıştır. Eşitlik 3.32 
yeniden düzenlenerek, 
 

( ) ( )1413..431413...432 MMMMNMNMNMNMMR ++++−++++=∆   (3.34) 
 
elde edilir. Üç nolu kontrol hacminin termodinamik analizi yapılırken ise Şekil 3.3’de görülen 23 yüzeyi, 
3 nolu kontrol hacminin sol iç yüzeyini temsil etmektedir. Dolayısıyla 23 yüzeyinin sol tarafında kalan 
kontrol hacimlerinde (1 ve 2 nolu kontrol hacimleri) dz zamanında oluşacak toplam kütle değişimini 
belirtmek için ∆ML3 simgesi kullanılmıştır. ∆ML3 için, 
 

)22()11(3 MNMMNMML −+−=∆        (3.35) 
yazılabilir. Eşitlik 3.34’den, 
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))22()11((2 MNMMNMMR −+−−=∆        (3.36)  

 
bağıntısı yazılabilir. Eşitlik 3.35 kullanılarak, 
 

2*)1(3 MRML ∆−=∆          (3.37) 
 
eşitliği bulunur. Eşitlik 3.37 düğüm numaraları değiştirilmek suretiyle birbirlerine komşu olan tüm 
kontrol hacimleri için geçerlidir.  
 
2 nolu kontrol hacmine göre 21 yüzeyinin sol tarafında dz zamanında oluşacak toplam kütle değişimini 
belirtmek için ∆ML2 simgesi kullanılabilir. 21 yüzeyinin sol tarafında sadece 1 nolu kontrol hacmi 
bulunmaktadır. Dolayısıyla sadece 1 nolu kontrol hacminde oluşan kütle değişimi, 21 yüzeyinin 
solundaki tüm kütle değişimini ifade edecektir. Dolayısıyla Eşitlik 3.33 1 nolu kontrol hacmi için 
düzenlenerek 
 

2111 MLMNMM ∆=−=∆         (3.38) 
 
yazılabilir.  
 
Kontrol hacmine giren akışın entalpisi, akışın geldiği yöndeki kontrol hacminin sıcaklığını taşır. 
Dolayısıyla iç yüzey sıcaklıkları akış yönüne bağlı olarak şartlanır. Daha hassas sonuçlar için taşınan 
sıcaklığın o döngüdeki değeri ile bir önceki iterasyondaki değerinin aritmetik ortalaması alınır. Örneğin 
iki nolu kontrol hacminin iç yüzey sıcaklıkları için;  
 
Eğer ∆MR2 > 0 ise akış, sıkıştırma hacminden genişleme hacmine doğrudur. Bu durumda 23 yüzey 
sıcaklığı için 2 nolu kontrol hacminin sıcaklığı önem taşır ve ( ) 22223

θθθ dTT ++=T  denklemi ile 

hesaplanır. Eğer ∆MR2 < 0 ise ( ) 23323
θθθ dTT ++=T denklemi ile hesaplanır. 

 
Eğer ∆ML2>0 ise akış, genişleme hacminden sıkıştırma hacmine doğrudur. Bu durumda 21 yüzeyinin 
sıcaklığı için 2 nolu kontrol hacminin sıcaklığı önem taşır ve ( ) 22221

θθθ dTT ++=T  denklemi kullanılır. 

∆ML2< 0 ise ( ) 21121
θθθ dTT ++=T  denklemi ile hesaplanır. 

 
dz zamanında çalışma gazına transfer edilen ısının değeri Eşitlik 3.4 kullanılarak  
 

( )( )dzTTAhQ WCSc 22 2* −=         (3.39) 
 
denklemi ile hesaplanır. Burada AC kontrol hacmi ısı aktarım alanı, TWCS, kontrol hacmi yüzey 
sıcaklığıdır. 
 
23 yüzeyinin sağ tarafında mevcut kontrol hacimlerinde dz zamanında oluşacak toplam kütle değişimi 
∆MR2 ve 21 yüzeyinin sol tarafındaki kontrol hacimlerinde dz zamanında oluşacak toplam kütle 
değişimi ∆ML2 olarak tanımlanmıştır. Birim krank açısında kontrol hacmine akışkan tarafından taşınan 
net enerji Eşitlik 3.9 kullanılarak 
 

23212 **2**2 TCPMRTCPMLE ∆−∆−=∆       (3.40) 
 
ifadesi elde edilir. 
 
Bulunan tüm değerler Eşitlik 3.11’de kullanılarak 
 

( ) ( )VV CMETCMQT *22**2 222 ∆+∆−=∆       (3.41) 
dz zamanı sonrasında sıcaklığın değişimi elde edilir.  
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Eşitlik 3.12 kullanılarak θ+dθ krank açısındaki yeni sıcaklık değeri T2
θ+dθ, θ krank açısındaki sıcaklık 

değeri T2
θ ’ya bağlı olarak 

 

222 TTT d ∆+=+ θθθ          (3.42) 
 
formülüyle ifade edilir. Analize, çalışma hacimlerinin sıcaklıkları olan Ti değerlerinin, bir önceki Ti 
değerleri ile yakınsadığı ana kadar devam edilir.  
 
Ele alınan sistem altıncı çevrimde kararlı şartlara ulaştığından; krank mili beşinci turunu bitirip altıncı 
turuna başladığı andan itibaren çevrimde sisteme verilen iş, dış ortamdan sisteme ısı transferi ve 
soğutucunun etkinlik katsayısının hesaplanmaktadır. 
 
Krank açısı dθ kadar artırıldığında Eşitlik 3.6 kullanılarak sisteme verilen iş için, 
 

( ) ( )
2

θθθ
θθθ

d
d

tt
PPVVW

+
+ +

×+=         (3.43) 

 
ifadesi yazılabilir. Sistem kararlı şartlara ulaştığında, altıncı çevrimdeki θ+dθ krank açısında sisteme 
verilen toplam iş için; θ krank açısında sisteme verilen iş ile mevcut krank açısında sisteme verilen iş 
toplanmalıdır. Bu durumda Eşitlik 3.43, 
 

 ( ) ( )
2

θθθ
θθθθθθ

d
d

tt
d PPVVWW

+
++ +

×++=       (3.44) 

 
şeklinde yazılabilir. 
 
Toplam ısı aktarımı, ısıtıcı ve genişleme hacmindeki kontrol hacimlerinde gerçekleşen tüm ısı 
aktarımlarının toplamı olduğundan soğutucunun soğutma yükü için, 
 

141312 QQQQc ++=          (3.45) 
 
eşitliği yazılabilir. Soğutma yükü Eşitlik 3.4 kullanılarak ifade edilirse, 
 

( ) ( )dzTTAhdzTT
A

hdzTT
A

hQ gwgghw
h

hhw
h

hc 14,13,12, 2
)(

2
−+−+−=    (3.46) 

 
eşitliği elde edilir. Eşitlik 3.46’da sırasıyla; hh ve hg ısıtıcı ve genişleme hacmi için ısı aktarım 
katsayısını, Tw,h  ve Tw,g ısıtıcı ve genişleme hacmi duvar sıcaklığını, Ah ve Ag ise ısıtıcı ve genişleme 
hacminin ısı aktarım alanını tanımlamaktadır. 
 
Soğutucunun performansını belirleyen etkinlik katsayısı, 
 

W
Q

COP c=           (3.47) 

 
denklemi ile bulunur. 
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
Bu bölümde, Stirling çevrimi ile çalışan soğutucu için Bölüm 3’te tanımlanan düğüm yöntemi 
kullanılarak ve açıklanan termodinamik analizin uygulanması ile elde edilen sonuçlar grafikler halinde 
verilmiştir. Sonuçların değerlendirilmesi yapılarak önerilerde bulunulmuştur. 
 
 
4.1. Analiz Sonuçları 
 
FORTRAN programlama dilinde bir bilgisayar programı hazırlanmış ve Tablo 4.1’deki veriler 
kullanılarak sonuçlar elde edilmiştir.  
 
Tablo 4.1. Analizde kullanılan veriler. 

 
Açısal hız, (dev/dak) 500-3250 
Şarj basıncı, (bar) 1-8 
Pistonların yer değiştirmesi, (cm) 5 
Pistonların çapları, (cm) 5 
Faz açısı, (derece) 90 
Çalışma gazının toplam kütlesi, (g) 0,682 
Silindirlerin taradıkları hacimler, (cm3) 98,175 
Minimum toplam hacim, (cm3) 195,755 
Maksimum toplam hacim, (cm3) 334,595 

 
Her bir kontrol hacmindeki çalışma akışkanının kütle ve sıcaklığı, sistem basıncının anlık değişimiyle 
iteratif olarak hesaplanmıştır. Analizde beş çevrimden sonra kararlı şartlara ulaşılmıştır. Analizi yapılan 
Stirling çevrimi kararlı şartlara ulaştığında krank açısıyla kontrol hacmi sıcaklıkları, soğuk ve sıcak 
hacimlerin boyutsuz kütle ve boyutsuz hacmin değişimi incelenmiştir.  
 
1, 2, 3, 8, 12, 13 ve 14 nolu kontrol hacimlerinin sıcaklıklarının 2 bar şarj basıncında, 1000 dev/dk 
açısal hızda krank açısı ile değişimi Şekil 4.1’de görülmektedir. Sıkıştırma hacmi ve ısıtıcı; sıcak 
hacim, genişleme hacmi ile soğutucu hacmi; soğuk hacim olarak adlandırılır. Bir başka şekilde 
tanımlarsak 1, 2 ve 3 nolu kontrol hacimleri sıcak hacim; 12, 13 ve 14 nolu kontrol hacimleri ise soğuk 
hacimlerdir. 
 

 
 

Şekil 4.1. Son çevrimde 1, 2, 3, 8, 12, 13 ve 14 nolu düğümlerin sıcaklıklarının krank açısı ile değişimi 
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Sıcak ve soğuk hacimlerin boyutsuz kütleleri sırasıyla; 
 

t
sıı M

MMM
M 321* ++

=          (4.1) 

 

t
sog M

MMM
M 141312* ++

=         (4.2) 

 
ifadeleri ile hesaplanmıştır. Benzer şekilde boyutsuz hacim için, 
 

tV
VV =*           (4.3) 

 
eşitliği yazılabilir. 2 bar şarj basıncında, 1000 dev/dk açısal hızda, sıcak ve soğuk hacimlerin boyutsuz 
kütleleri ile boyutsuz hacmin krank açısına göre değişimi Şekil 4.2’de gösterilmiştir. Sıkıştırma ve 
genişleme hacimlerindeki kütle akış oranları eşit olmalıdır ve bu şart, sıkıştırma hacminde daha büyük 
bir ölü hacim gerektirir. Aksi halde Stirling çevrimi ile çalışan soğutucunun performansı düşük 
olacaktır. Şekil 4.2, tasarımda kabul edilen ölü hacim değerlerinin tatmin edici olduğunu 
göstermektedir. (Analizde sıkıştırma ve genişleme hacmindeki ölü hacim değerleri sırasıyla, 25 ve 20 
cm3 olarak kabul edilmiştir.) 
 

 
Şekil 4.2. Altıncı çevrimde sıcak ve soğuk hacimlerin boyutsuz kütle ve boyutsuz hacminin krank 

açısıyla değişimi. 
 
Son çevrimde soğutucunun 2 bar şarj basıncı ve 1000 dev/dk. için P-V diyagramı Şekil 4.3’te 
gösterilmiştir. Bu çalışmada sistem üzerinde yapılan iş miktarı ve soğutucunun soğutma yükü sırasıyla 
4,31 J ve 3,13 J olarak elde edilmiştir.  
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Q= 4.31J
W=3.13J

Şekil 4.3. Soğutucunun P-V diyagramı. 
 
Soğutma makinesinin geometrisi ve tüm ısı transfer alanı büyüklükleri değiştirilmeden, sadece şarj 
basıncı değiştirilmiş ve bu durumun sistem performansını belirleyen, soğutma yükü ve iş üzerindeki 
etkileri değerlendirilmiştir. Son çevrim için, soğutma yükü ve işin şarj basıncı ile değişimi Şekil 4.4’te 
verilmiştir. Uygulanabilecek şarj basıncı, motorun yapıldığı malzeme ve sızdırmazlık ile sınırlı 
olduğundan, şarj basıncı artışının yaratacağı etkilerin dikkate alınması gereklidir. Bu çalışmada şarj 
basıncı, pratik uygulamalarda bazı sızdırmazlık problemlerini de beraberinde getirecek olmasına 
rağmen, 1 bardan 8 bara kadar 0.5 barlık farklarla artırılmıştır. 
 
Şekilde soğutma yükü ve iş, şarj basıncının artırılmasıyla birlikte yaklaşık 4 barlık şarj basıncı 
değerine kadar yükselmektedir. 4 bardan sonra şarj basıncı artırılmaya devam edildiğinde, sistemin 
soğutma yükünde azalma meydana gelmektedir. Soğutma yükü azalırken sisteme verilen işte 
artmaktadır. Örneğin 6,137 J’luk soğutma yükü sağlayabilmek için  6 bar şarj basıncında  9,542  J işin 
sisteme verilmesi gerekli iken; aynı soğutma yükü  yaklaşık 3,75 barda 6 J’luk iş ile de sağlanabilir. 
 

 
 

Şekil 4.4.  Soğutma yükü ve işin şarj basıncı ile değişimi. 
 
Farklı şarj basınçlarında soğutucunun etkinlik katsayısı (COP) ise Şekil 4.5’te görülmektedir. Şekilde 
görüldüğü gibi şarj basıncı arttıkça soğutucunun etkinlik katsayısı azalacaktır. 
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Şekil 4.5. Soğutucunun etkinlik katsayısının şarj  basıncıyla değişimi 
 
soğuk hacimlerin ortalama sıcaklığı (Tm,sog); 6. çevrimdeki genişleme hacmi ve ısıtıcının 
ortalama sıcaklıklarının ortalamasıdır. Soğuk hacimlerin ortalama sıcaklığı ve soğutucunun etkinlik 
katsayısının şarj basıncı ile değişimi Şekil 4.6’de görülmektedir. Burada soğuk hacimlerin ortalama 
sıcaklıkları şarj basıncı ile artarken, soğutucunun COP’si azalmaktadır. 
 
Stirling çevrimi ile çalışan soğutucunun devir sayısının artırılması, şarj basıncı veya makinanın 
boyutlarının değiştirilmesini gerektirmediğinden oldukça kolaydır ve devir sayısı, soğutucunun 
performansının iyileştirilmesinde önemli rol oynar. Sürekli şartlara ulaşıldığındaki son çevrim için; 
sıkıştırma hacmi, soğutucu, genişleme hacmi ve ısıtıcının ortalama sıcaklıklarının devir sayısı ile 
değişimi Şekil 4.7’de görülmektedir. Şekil 4.7’de devir sayısı arttıkça, sıcak hacimlerin ortalama 
sıcaklıkları (özellikle soğutucudaki) artarken, soğuk hacimlerin ortalama sıcaklıklarının ise fazla 
değişmediği görülmektedir. 
 
Soğutma yükü, iş ve COP’nin devir sayısı ile değişimi, Şekil 4.8’da görülmektedir. Şekilde devir sayısı 
arttıkça soğutma yükünün azaldığı, ancak devir sayısı artışının iş üzerinde fazla etkisinin olmadığı 
görülmektedir. Devir sayısının artması, soğutma yükünü azaltırken, işi fazla etkilemediğinden COP’nin 
azalmasına neden olmaktadır. 
 

 
 
Şekil 4.6. Soğuk hacimlerin ortalama sıcaklıkları ve soğutucunun etkinlik katsayısının şarj basıncı ile 

değişimi. 
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Şekil 4.7. Sıkıştırma hacmi, soğutucu, genişleme hacmi ve  ısıtıcının ortalama sıcaklıklarının devir 

sayısı ile değişimi. 
 
 

 
 

Şekil 4.8. Soğutma yükü, iş, ve soğutucunun etkinlik katsayısının devir sayısı ile 
değişimi. 

Çalışma akışkanı olarak havanın kullanıldığı termodinamik analizde, devir sayısı 1000 dev/dk olarak 
alınmıştır. Çalışma akışkanı olarak hava kullanılan Stirling soğutucuları, düşük devir sayılarında 
yüksek performans ile çalışmaktadırlar [12]. Çalışma akışkanı olarak helyum ve hidrojenin kullanılması 
ise, yüksek açısal hızlarda çalışacak motorlarda iyi performans için tercih edilir. Teorik analizde kabul 
edilen 1000 dev/dak devir sayısı değerinin uygun olduğu görülmektedir. 
 
Soğutma yükü, iş ve soğutucunun ısı transfer alanının ısıtıcının ısı transfer alanına oranının (Ac /Ah ), 
ısıtıcının ısı transfer alanı (Ah) ile değişimi Şekil 4.9’da, soğutma yükü, iş ve soğutucunun  etkinlik  
katsayısının, ısıtıcının ısı transfer alanı ile değişimi Şekil 4.10’de görülmektedir. 
 
Şekil 4.9 ve 4.10’da ısıtıcı ve soğutucunun ısı transfer alanları, toplam ısıtıcı ve soğutucu ısı transfer 
alanı sabit kalacak şekilde değiştirilmiştir. 
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Şekil 4.9. Soğutma yükü, iş ve soğutucunun ısı transfer alanının ısıtıcının ısı transfer alanına oranının 

(Ac/Ah) ısıtıcının ısı transfer alanı (Ah) ile değişimi. 
 

 
 

Şekil 4.10. Soğutma yükü, iş ve soğutucunun etkinlik katsayısının, ısıtıcının ısı transfer alanı ile 
değişimi 

 
Her iki şekilde de ısıtıcının ısı transfer alanının artmasıyla, soğutma yükünün de arttığı, ancak işte 
fazla değişim olmadığı görülmektedir. Isıtıcının ısı transfer alanı arttıkça; Şekil 4.9’da soğutucunun ısı 
transfer alanının ısıtıcının ısı transfer alanına oranı (Ac /Ah) parabolik bir eğri çizerek azalacak ve Şekil 
4.10’da ise soğutucunun etkinlik katsayısı artacaktır. 
 
Stirling çevrimi ile çalışan soğutucunun temel amacı; belirli bir sıcaklıkta, soğutulması istenilen 
ortamdan ne kadar ısının çekilebildiğidir. Hazırlanan bilgisayar programında başlangıçta 260 K olarak 
kabul edilen genişleme hacmi sıcaklığı, 5 K artırımlarla 280 K’e kadar yükseltilmiştir. Son çevrimde 2 
bar şarj basıncı, 1000 dev/dk’lık açısal hızda, genişleme hacmi sıcaklığının yükseltilmesinin; soğutma 
yükü, iş ve COP ile sıkıştırma hacmi, soğutucu, ısıtıcı  ve genişleme hacmi ortalama sıcaklıkları 
üzerindeki etkileri Şekil 4.11 ve 4.12’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.11. Devir başına soğutma yükü ve iş ile soğutucunun etkinlik katsayısının genişleme hacmi 

sıcaklığı ile değişimi. 
 

 
 
Şekil 4.12. Sıkıştırma hacmi, soğutucu, ısıtıcı ve genişleme hacmi ortalama sıcaklıklarının genişleme 

hacmi sıcaklığı ile değişimi. 
 
 
Şekil 4.12’de genişleme hacmi sıcaklığının artırılmasının; soğuk hacim sıcaklıklarına (T14 ve Th) olan 
etkisinin, sıcak hacim sıcaklıklarına (T1 ve Tc) olan etkisinden daha fazla olduğu görülmektedir. 
Kaynak sıcaklığının artışı soğuk hacim sıcaklıklarını artırırken, devir sayısının artışı ise sıcak hacim 
sıcaklıklarının artmasına neden olur. 
 
Şarj basıncı ve genişleme hacmi sıcaklığının birlikte değiştirilmesi sonucunda 1000 dev/dk’lık dönüş 
hızında, soğutucunun soğutma yükü ve etkinlik katsayısının değişimi Şekil 4.13’te verilmiştir. Şekilde 
şarj basıncı artışı ile soğutma yükünün arttığı görülmektedir. Genişleme hacmi sıcaklığı artarken de 
sistemin soğutma yükü artmaktadır. COP’ nin değişimi incelendiğinde; şarj basıncı artması veya 
genişleme hacmi sıcaklığının azalması ile COP’ nin de azaldığı görülmektedir.  
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Şekil 4.13.  Soğutucunun soğutma yükü ve etkinlik katsayısının, farklı genişleme hacmi sıcaklıklarında 

şarj basıncı ile değişimi. 
 

4.2. Öneriler 
 
Kontrol hacmi analizi,  Stirling çevrimi ile çalışan soğutucunun pek çok durumunun karşılaştırılması 
için gerekli bilgileri sağlar. Bu analizde 14 kontrol hacmi ele alınmış ve bu hacimlerin krank açısına 
göre değişimleri dikkate alınmıştır. Daha hassas sonuçlar için Stirling çevrimi ile çalışan soğutucunun 
kontrol hacmi sayısı artırılmalıdır. 
 
Bu çalışmada çalışma gazı olarak hava kullanılmıştır. Nitrojen veya hidrojenin çalışma gazı olarak 
kullanılması, termal özelliklerinin daha iyi olmasına bağlı olarak performansın iyileşmesini 
sağlayacaktır. Fakat bu etkiyi, yapılan bu analiz ile görmek mümkün değildir. Çünkü bu çalışmada ısı 
aktarım katsayıları sabit alınmıştır. 
 
Sıkıştırma hacminin duvar sıcaklığı sabit ve 320 K olarak alınmıştır. Çevre sıcaklığına yakın 
sıcaklıklardaki soğutma şartlarında, V tipi Stirling çevrimi ile çalışan soğutucunun etkinlik katsayısı, 
buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinin COP’si ile yarışabilir durumdadır. 
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ÖZET 
 
Jeotermal bölge ısıtmalarında, ısıtma amacı ile kullanılan suyun dağıtım sıcaklığı; uygulamalarda 70 - 
85°C aralığında olmaktadır. Böylece, görece yüksek sıcaklıklı jeotermal kaynağın termodinamik 
kullanılabilirliğinin önemli bir kısmı, düşük sıcaklıktaki dolaşım suyunun ısıtılması sırasında 
yitirilmektedir. Buna karşılık, akışkanın yüksek termodinamik potansiyelinin; önce güç üretiminde, 
sonrasında ısıtma amacı ile kullanılmasıyla, ısıtma kapasitesi önemli ölçüde azaltılmadan, güç 
üretilmesi olanaklıdır. Bu çalışmada, Balçova bölge ısıtma sisteminin verileri esas alınarak, karşı 
basınçlı ve yoğuşturucu çıkışlı buhar çevrimleri ile güç üretiminin olabilirliği ve bu üretimin bölge ısıtma 
sistemi kapasitesine etkisi analiz edilmiştir.   
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Yurdumuzda bölge ısıtmasında kullanılan jeotermal kaynaklar, bazı bölgelerde 130°C üzerinde 
sıcaklıklara ulaşmaktadır. Kurulmuş olan bölge ısıtılma sistemlerinde, jeotermal suyun enerjisi bir ısı 
değiştirgecinde temiz suya aktarılmakta ve 70°C - 85°C sıcaklıktaki temiz su, dolaşım suyu olarak 
bölgeye gönderilmektedir [1]. Bu durum, jeotermal kaynağın termodinamik kullanılabilirliğinin önemli 
bir kısmının, düşük sıcaklıktaki dolaşım suyunun ısıtılması sırasında yitirildiği anlamına gelmektedir.  
 
Diğer yandan, jeotermal kaynakların elektriksel güç üretiminde kullanılması dünyada yaygın bir 
uygulamadır. Güç üretimi için uygulanan başlıca iki yöntemden birisi, jeotermal akışkandan elde edilen 
su buharının doğrudan türbine gönderilmesidir. Diğer yöntemde ise, jeotermal akışkan, ikincil bir 
akışkanın kullanıldığı kapalı bir güç çevrimine ısı vermek için kullanılmaktadır. Kaynak sıcaklıklarına 
bağlı olarak, yukarıda bahsedilen iki yöntemin birarada kullanılması da olanaklıdır [2]. Jeotermal 
kaynaklardan güç üretiminin genellikle 150°C ve üzerindeki kaynak sıcaklıklarında yaygın olarak 
kullanılmasına karşın, daha düşük sıcaklıklardaki kaynaklar için de başarılı uygulamalar yapılmıştır. 
Örnek olarak, İtalya’da kurulu 700 kW gücündeki Travale 21 ikincil çevrim ünitesinde, 115°C sıcaklıkta 
jeotermal akışkan kullanılmaktadır. Burada, ısısının bir kısmını güç ünitesinde bırakarak çıkan 
jeotermal akışkan, daha sonra sera ısıtılmasında değerlendirilmektedir [3]. Düşük sıcaklıklı sahaların 
elektrik üretimine açılması için deneme amaçlı kurulan 400 kW gücünde diğer bir ikincil çevrim 
tesisinde ise, jeotermal su santrala 130°C sıcaklığında girmekte ve 106°C sıcaklığında çıkmaktadır [4]. 
Jeotermal akışkandan elde edilen su buharının doğrudan kullanıldığı Japonya Kirishima Oteli 
uygulamasında ise, buhar türbine 133°C sıcaklık ve 23 ton/saat debi ile gönderilmektedir. Jeotermal 
akışkan %2 oranında yoğuşmayan gaz içermekte olup, yoğuşmayan gazların türbin çıkış 
kondenserinden uzaklaştırılması için vakum kompresörü kullanılmıştır [3].  
 
Türbin akışkanı olarak su buharının kullanıldığı uygulamalarda, yüksek basınç altında ve sıvı fazda 
üretilen jeotermal akışkanın basıncı düşürülerek su ve buhar fazlarına ayrılmakta ve elde edilen buhar 
türbine gönderilmektedir. Ancak ayırıcıdan çıkan sıvı fazın ekserjisinden yararlanılmaması nedeni ile, 
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bu sistemlerin verimi düşüktür. 150°C altındaki sıcaklıklarda ise, çevrim akışkanı olarak bir organik 
akışkanın kullanıldığı ikincil (binary) güç santralleri, elektrik üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.  
Jeotermal akışkanın ikincil akışkana ısı aktarmak amacı ile kullanıldığı bu santraller, genellikle hava 
soğutmalı paket sistemler halinde inşa edilmektedir. İkincil çevrim santrallerinin verimi, su buharı 
kullanılan sistemlere göre biraz daha yüksek olmasına karşın, birim güç başına ilk yatırım maliyetleri 
yüksek olmaktadır. Ancak, her durumda, düşük çalışma sıcaklıkları nedeni ile, jeotermal bir santralın 
güç üretim verimi düşük ve ilk yatırım maliyeti kömür veya doğal gaz gibi geleneksel yakıtlı bir 
santralden yüksek olmaktadır. Bu nedenle, jeotermal enerjinin, konut ısıtması veya kurutma gibi 
doğrudan ısı kullanımlı uygulamalarda kullanılması, daha akılcı bir çözüm olmaktadır. 
 
Buna karşın, akışkanın yüksek termodinamik potansiyelinin önce güç üretiminde kullanılıp, daha sonra 
ısıtma amaçlı bir kojenerasyon çevriminde kullanılmasıyla, ısıtma kapasitesi önemli ölçüde 
azaltılmadan güç eldesi mümkündür. Bu çalışmada, Balçova bölge ısıtma sisteminin verileri esas 
alınarak, karşı basınçlı ve yoğuşturucu çıkışlı buhar çevrimleri ile güç üretiminin olabilirliği ve bu 
üretimin bölge ısıtma sistemi kapasitesine etkisi incelenmiştir.  
 
 
 
 
2. BALÇOVA JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMİ 
 
Bölgede üretim kuyusu olarak kullanılmakta olan sekiz kuyudan; üretim sıcaklığı 83°C - 135°C 
aralığında jeotermal akışkan elde edilmektedir (Tablo 1). Üretilen akışkan içindeki yoğuşmayan gaz 
oranı oldukça düşüktür. Bölge ısıtma sisteminde dolaşan suyun gidiş sıcaklığı, plaka tipi ısı 
değiştirgeçlerinde, jeotermal su yardımıyla 80°C - 90°C aralığına ısıtılmaktadır. Dönüş sıcaklık aralığı 
ise 42°C - 60°C’dır. Böylece 6631 konut ile birlikte 2 otel ve 2 üniversiteye ait muhtelif yapıların ısı 
yükleri karşılanmaktadır [5].  
 
Tablo 1. Balçova jeotermal bölgesinde işletmedeki kuyular.  
 

BD-2 BD-4 BD-6 BD-7 B-4 B-5 B-10 B-11 
Debi 

[m3/h] 
T  

[°C] 
Debi 

[m3/h] 
T  

[°C] 
Debi 
[m3/h] 

T  
[°C] 

Debi 
[m3/h]

T  
[°C] 

Debi 
[m3/h]

T  
[°C]

Debi 
[m3/h]

T  
[°C]

Debi 
[m3/h] 

T  
[°C] 

Debi 
[m3/h]

T  
[°C]

75 128.1 135 135.2 100 135.3 81 116.7 36 83.1 140 98.3 101 92.2 23 92 

 
Tablo 1’den, diğerlerine göre yüksek sıcaklıkta olan dört adet kuyunun (BD-2, BD-4, BD-6 ve BD-7) 
toplam üretimi 391 m3/h ve ortalama üretim sıcaklığı 130°C olarak hesaplanmaktadır. Tablo 1’de 
belirtilenler dışında kuyu açma çalışmaları devam etmektedir. Sonuç olarak bölgenin 130°C ortalama 
sıcaklıktaki üretim kapasitesinin 400 m3/h (111.1 kg/s) olduğu kabul edilmiştir (Şekil 1).  
 

 

Isı değiştirgeci

Bölge ısıtması

BD-2, BD-4, BD-6, BD-7 
111.1 kg/s, 130°C 

Geri basım 
55°C 

Bölge dolaşım suyu 

50°C 

Diğer kuyulardan 

85°C 
 

 
Şekil 1. Balçova jeotermal bölge ısıtma sisteminin genel şeması.  
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Diğer taraftan, Balçova jeotermal bölge ısıtma sistemi işletme giderleri içinde elektrik tüketimi payının, 
2000 yılı içinde, yaklaşık %50 olduğu belirtilmiştir [6]. Elektrik tüketiminin ana kalemleri kuyu içi 
pompaları ile şehir dolaşım pompalarıdır. Bu çalışmada, yüksek sıcaklıktaki kuyuların üretiminden 
yararlanarak, Balçova jeotermal bölge ısıtma sisteminin elektrik tüketimini kendi içinde 
karşılayabilecek; alternatif bir güç üretim tesisinin olabilirliği araştırılmıştır.  
 
 
 
 
3. ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ 
 
Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi için kullanılan iki yöntemden biri, jeotermal akışkanın 
basıncının düşürülerek sıvı ve buhar fazlarına ayrılması ve buhar fazın türbinde güç üretiminde 
kullanılmasıdır. İkincil çevrim olarak tanımlanan diğer yöntemde ise, jeotermal akışkanın ısısı yardımcı 
bir akışkana aktarılmakta ve yardımcı akışkan bir güç çevriminde kullanılmaktadır. Daha basit yapısı 
ve düşük ilk yatırım maliyetleri nedeni ile, burada doğrudan jeotermal akışkandan üretilen su buharının 
kullanıldığı ayırma buharlı sistemler incelenmiştir.  
 
 
3.1. Karşı Basınçlı Türbin Kullanımı 
 
Su buharı kullanılan en basit yapılı santrallar, türbin çıkış buharının atmosfere bırakıldığı karşı basınçlı 
türbin kullanılan sistemlerdir (Şekil 2). Ayırıcı tankında, yüksek sıcaklık ve basınçta üretilen jeotermal 
akışkanın basıncı düşürülmekte ve sıvı ve buhar fazları ayrılmaktadır. Üretilen buhar türbinde 
atmosfer basıncının hemen üzerine kadar genişletilerek güç üretiminde kullanılmaktadır. Sıvı fazda 
kalan jeotermal akışkan ise, ısıtma amaçlı olarak kullanılmaktadır. 
 

Isı değiştirgeci

Bölge ısıtması

Jeotermal akışkan 

111.1 kg/s, 130°C 

     Geri basım 

55°C 

Isıtma suyu 
239.6 kg/s
        85°C

50°C 

3.2 kg/s, 115°C, 169 kPa

Doymuş buhar

Türbin Jeneratör 

Atmosfere 
100°C, 101 kPa

107.9 kg/s, 115°C 
Jeotermal su 

 Ayırıcı 

 
 

Şekil 2. Karşı basınçlı türbin kullanımı durumu için genel akış diagramı. 
 
Balçova jeotermal sistemi için yapılan incelemede, yüksek sıcaklıktaki BD-2, BD-4, BD-6 ve BD-7 
kuyularının değerleri göz önüne alınarak, ortalama üretim sıcaklığının 130°C, üretim debisinin ise 
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111.1 kg/s olduğu durum incelenmiştir. Türbin girişi ayırıcı basıncında ve çıkışı ise standart atmosfer 
basıncında alınmış ve türbin adyabatik verimi %75 kabul edilerek türbin gücü hesaplanmıştır. 
Jeotermal suyun enerjisinden 55°C sıcaklığa kadar yararlanıldığı düşünülerek, ayırıcıda çekilen buhar 
nedeni ile ısıtma kapasitesinde olan kayıp ayrıca hesaplanmıştır. Ayırıcı sıcaklığına (basıncına) bağlı 
olarak üretilen buhar miktarı ve ısıtma kapasitesindeki azalma Tablo 2’de verilmiş ve türbin gücünün 
değişimi grafik olarak gösterilmiştir (Şekil 3).  
 
Tablo 2. Buharın özelliklerinin, türbin gücünün ve ısıtma kapasitesinin değişimi.  
 

Ayırıcı basıncı ve 
sıcaklığı 

Üretilen buhar 
miktarı [kg/s] 

Türbin çıkış 
kuruluk derecesi 

Türbin gücü 
[kW] 

Isıtma gücünün 
azalması [kW] 

143 kPa, 110°C 4.235 0.987 186.7 10424 
169 kPa, 115°C 3.2 0.981 208.6 7899 
198 kPa, 120°C 2.15 0.975 184.2 5321 

 
Tablo 2’de gösterildiği gibi, ayırıcı basıncının düşmesi ile birlikte, üretilen buhar miktarı artmakta, 
ancak buharın türbin çıkışında atmosfere atılması nedeni ile ısıtma kapasitesinde önemli bir kayıp 
olmaktadır. Isıtma kapasitesinde meydana gelen azalmanın yanısıra, bir ilk değerlendirme olarak, bu 
kadar küçük güçlü bir tesis için yapılacak yatırımın ekonomik olmayacağı öngörülebilir.   
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Şekil 3. Türbin güç üretiminin ayırıcı sıcaklığı ile değişimi.  

 
 
3.2. Türbin çıkışının atmosfer basıncının altında olma durumu  
 
Isıtma kapasitesi azalmaksızın güç üretimini arttırmanın bir yolu, türbinden çıkan buharın düşük 
basınçta yoğuşturulması ve yoğuşma ısısının bölge dolaşım suyunun ısıtılmasında kullanılmasıdır. 
Ancak bölge devresinden dönen suyun ilk olarak yoğuşturucuya girmesi ve burada yoğuşan buharın 
ısısı kullanılarak ön ısıtma yapılması durumunda, jeotermal akışkanın geri basım sıcaklığı, 
yoğuşturucudan çıkan dolaşım suyunun sıcaklığının üzerinde kalacaktır. Bu durum ısıtma 
kapasitesinde bir azalmaya neden olacaktır. Buna karşı önerilen bir düzenleme şekilde gösterilmiştir 
(Şekil 4). Yapılan bu düzenlemede, yoğuşturucu öncesi ve sonrası iki ayrı ısı değiştirici kullanılmıştır. 
İlk ısı değiştirgecinde, bölge dolaşım suyunun ön ısıtması jeotermal akışkan kullanılarak 
yapılmaktadır. Daha sonra yoğuşma ısısı aktarılmakta ve son olarak 2. ısı değiştiricide dolaşım suyu 
istenilen sıcaklığa getirilmektedir. Düzenlemede, 2. ısı değiştiricide ve yoğuşturucuda sıcak ve soğuk 
akışkan arasındaki en düşük sıcaklık farkı 5°C seçilmiştir. 1. ısı değiştiricisinde ise, sistemden 
uzaklaştırılan jeotermal akışkan ile bölge dolaşım suyu giriş sıcaklıkları arasındaki fark, 3.6°C 
olmaktadır. Ayırıcıdan elde edilen buhar miktarının ve dolayısı ile güç üretiminin belirlenmesinde, 1. ısı 
değiştirgecinden çıkan bölge dolaşım suyunun yoğuşturabileceği buhar miktarı göz önüne alınmıştır.  
Yapılan bu düzenleme ile, ısıtma kapasitesinde bir kayıp olmamakta, geri basım sıcaklığının elektrik 
üretimi olmayan duruma göre 1.4°C düşmesi ile 659 kW güç üretim kapasitesi elde edilmiş olmaktadır.  
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1. Isı değiştirgeci 
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Şekil 4. Türbin çıkışının atmosfer basıncının altında olma durumu için genel akış diagramı.  
 
 
 
 
4. EKSERJİ ANALİZİ 
 
Mevcut bölge ısıtma sisteminin ve elektrik üretimi için önerilen sistemin ekserji kayıpları incelenerek 
karşılaştırılmıştır. Basitlik için, farklı sıcaklıktaki kuyuların üretimlerinin karıştırılmasından ileri gelen 
ekseji kaybı gözönüne alınmamıştır. Bir termodinamik sistemdeki tersinmezlik artışı, entropi 
üretiminden yola çıkarak hesaplanmaktadır [7]: 
 
I=T0Sgeneration              (1) 
 
Mevcut ısıtma sisteminde kullanılan bölge ısı değiştirgecinde (Şekil 1), T0 çevre sıcaklığı 298 K 
alınarak ve sıcak ve soğuk akışkanların ısı değiştirgeci giriş ve çıkışındaki entropileri kullanılarak 
sistemin toplam tersinmezlik artışının 2049 kW olduğu hesaplanmaktadır (Jeotermal akışkanın 
ekserjisi 6429 kW azalırken, bölge ısıtma sisteminin ekserjisi 4380 kW artmaktadır). Güç üretimi için 
önerilen sistemdeki ekserji kaybı ise, pompalar hariç sistemin her ekipmanı için ayrı ayrı hesaplanmış 
ve Tablo 3’de verilmiştir.  
 
Tablo 3. Sistemdeki toplam ekserji kaybı.  
 

Ekipman Tersinmezlik Artışı [kW] 
Ayırıcı 113.6 
Türbin 191.4 

Yoğuşturucu 158.1 
1. Isı Değiştirgeci 141.9 
2. Isı Değiştirgeci 845.3 

TOPLAM 1450.3 
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Görüldüğü gibi, yapılan düzenlemelere karşın, 2. ısı değiştirgecinde, jeotermal akışkan ve bölge 
dolaşım suyu arasındaki sıcaklık farkı nedeni ile yüksek tersinmezlik artışı olmakta ve ayırıcıdan 
çekilen sıvı fazın kullanılabilirliğinin ancak bir kısmı değerlendirilmektedir. Buna karşın, toplam 
tersinmezlik miktarı, sadece ısıtma yapılan sisteme göre, üretilen güce yakın bir miktarda azalmıştır. 
Tersinmezlik azalmasının üretilen güce eşit olmamasının nedeni, jeotermal akışkanın dönüş 
şartlarının az da olsa değişmesidir. Diğer yandan, tersinmezliğin daha çok azalması ve güç üretiminin 
arttırılması için ikincil akışkan kullanılan güç çevrimlerinin devreye alınması olanaklıdır. Ancak esas 
amacın bölge ısıtması olması nedeni ile, sistemin basitliğinin kaybolmaması için bu yöntem 
araştırılmamıştır.  
 
 
 
 
SONUÇ 
 
Mevcut işletme şartlarında, Balçova jeotermal ısıtma sistemindeki tersinmezlik artışı 2049 kW olarak 
hesaplanmıştır. Tesis edilebilecek bir kojenerasyon sistemi ile, sistemin ısıtma kapasitesi 
değişmeksizin kendine yeterli miktarda elektrik üretilmesinin teknik olarak olanaklı olduğu 
gösterilmiştir. Balçova bölge ısıtma sisteminin işletme giderlerinin yaklaşık yarısının pompaların 
çalıştırılması için gerekli elektrikten kaynaklandığı düşünülürse, bu sonucun tesis açısından önemi 
anlaşılır.  
 
Bunların yanı sıra, bir güç üretim sisteminin kurulmasının ekonomik analizi yapılmalı ve işletme 
açısından getirebileceği zorluklar değerlendirilmelidir. Sistemin küçük güçlü oluşu, birim güç için ilk 
yatırım giderlerinin artmasına neden olacaktır. Ancak, soğutmanın bölge ısıtma sisteminde dolaşan su 
ile yapılması nedeni ile, soğutma suyu temini için gerekli soğutma kulesi veya hava soğutucuların 
kurulması ve işletilmesi gereği olmayacaktır. Sonuç olarak, Balçova jeotermal sisteminin en yüksek 
verim ile işletilebilmesi ve jeotermal kaynağın kullanılabilirliğinden yüksek oranda yararlanma ilkeleri 
göz önüne alınarak, önerilen seçeneklerin işletme kolaylıkları ve ekonomik getirileri açısından daha 
kapsamlı incelenmesi gerektiği söylenebilir. 
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JEOTERMAL ENERJİ YASASI TASLAĞI 
 
 

Umran SERPEN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Jeotermal Enerji Yasası tasarısı jeotermal enerji kaynakları gelişmiş ülkelerde de kullanılan “Entegre 
Kaynak Yönetimi” felsefesiyle hazırlanmıştır. Bu çerçevede bir “Jeotermal Enerji Politikası” ile 
“Bölgesel Jeotermal Enerji Geliştirme Planları” nın oluşturulmasını yasa zorunlu kılmaktadır. Bu plan 
MTA, DSİ ve Çevre bakanlığı gibi devlet kurumlarıyla işbirliği yanında, araştırma ve geliştirmeye de 
önem vermektedir. Önerilen yasa taslağında, jeotermal kaynak tanımı ve kapsamı sağlıklı bir şekilde 
yapılmıştır. Jeotermal enerji kaynağı ne olursa olsun, enerji taşıyıcı elemanı su olduğu için, akışkan 
özelliği dikkate alınarak tasarı hazırlanmıştır. Yasa tasarısı, yukarıdaki felsefesini uygulamaya 
koyabilmek için, gerekli kurumlar ve görevlerinin tanımları yapmakta ve böyle bir yasada bulunması 
gereken ruhsatla ilgili işlemler, memnuiyetler, itiraz hakları, tahkikat usulleri ile cezai hükümleri 
içermektedir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Türkiye jeotermal kaynaklar açısından zengin bir ülke konumunda olmasına [1] ve varolan jeotermal 
kaynakların kullanımlarının çeşitlilik arzetmesine rağmen, bu ulusal enerji kaynaklarını gerektiği gibi 
hızlı, verimli, onları gözetip koruyan ve niteliklerine uygun bir biçimde halkın hizmetine 
sunamamaktadır. Bunun en büyük nedeni, bu kaynakları doğru bir yöntemle ve sağlıklı bir şekilde 
işletilmesini sağlayacak bir altyapısının, diğer bir deyişle, jeotermal enerji yasasının bulunmamasıdır. 
Aslında, bu kaynakları işletmek için Türkiye gerekli insan gücü ve “know-how”’a sahip bulunmaktadır. 
Jeotermal kaynakların sahibi, tüm diğer yeraltı kaynaklarında olduğu gibi kamu olmakla beraber, 
bunların kimler tarafından ve nasıl işletileceği bir yasa tarafından tanımlanmış değildir. Bugüne dek 
belli kaynaklar devlet yatırımlarıyla geliştirilip, işletildiği için, yasal eksiklik pek duyulmamıştır. Ancak, 
devletin artık yatırım yapamaz hale gelmesi, dünyadaki değişimlere uygun olarak yatırımların özel 
sektöre kayması ve yabancı sermayeye gereksinim duyulması dolayısıyla, bundan sonraki jeotermal 
enerji kaynağı geliştirilmesinde artık yeni ufukların açılması gerekmektedir.  
 
T.C. anayasasına göre su, petrol, madenler ve jeotermal enerji gibi doğal kaynaklar kamuya aittir. Bu 
kaynakların geliştirilmesi için gerekli izinler, devlet tarafından bu kaynaklar için hazırlanmış yasalar 
çerçevesinde verilir. Jeotermal enerji için özel olarak hazırlanmış bir yasa bulunmayıp, bu enerji ile 
ilgili hususlar varolan birçok kanun ve yönetmelik çerçevesinde bir karmaşa içinde idare edilmektedir. 
Bunlardan biri 1926 yılında çıkarılmış “Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar 
Tesisatı” adlı kaplıca sularının sıhhi amaçla kullanımına yönelik bir yasadır. Bu yasa çıkarıldığında, 
dünyada bile jeotermal enerji kullanımı hakkında (İtalya’daki basit bir türbin dışında) bir şey 
bilinmiyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, yetersiz de olsa, kaplıca turizmini geliştirmek 
amacına yönelik bir yönetmelik yayınlanmıştır. 1980’li yılların başında jeotermal kaynaklar, kısa bir 
süre için, maden yasası kapsamına alınmış, fakat, işler gerektiği gibi yürümeyince, bu yasa iptal 
edilerek, bu yaklaşımdan vazgeçilmiştir. Bunun nedeni, jeotermal enerjiyi taşıyan maddenin, 
madenlerin aksine, akışkan olması ve jeotermal sistemlerin, madenlerin statik durumunun aksine, 
dinamik bir yapıya sahip olmasıdır. Yasasızlıktan ötürü, bir jeotermal proje gerçekleştirebilmek için çok 
karmaşık, bazan sorumluluk ve yetkileri değişik bakanlıklarda birbiri içine giren, bürokratik yollardan 
geçmek gerekmektedir. Bu arada, geçmiş dönemde uzman olmayan kişilerce hazırlanan ve TBMM’e 
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sunulan ve jeotermal kaynaklarımızı yönetmekte, onlara zarar verilmesine izin verebilecek kadar 
yetersiz kalabilecek bir yasa tasarısı kadük olmuştur. Bunun yanında 57. hükümetin Enerji Bakanlığı 
tarafından 1980’lerdeki hataya düşülerek, Maden Dairesi Başkanlığı’nda bir gruba hazırlatılan, yine 
tehlikeli sonuçlara yol açabilecek, bir diğer tasarının da bu dönemin sona ermesiyle sonuca 
ulaşamaması, sevindiricidir. 
 
Jeotermal enerji kaynaklarından enerji üretimi, son derece karmaşık ve çeşitli disiplinlerin ortak 
çalışmalarını gerektiren projelerdir. Bu nedenle, jeotermal enerji yasası tüm bu karmaşık gibi görünen 
sorunları çözecek bir yapıda olmalıdır. Bu çalışmada önerilen jeotermal enerji yasası taslağı, bu 
kaynakların dünyanın endüstriyel olarak gelişmiş ve jeotermal enerjinin işletilmesi konusunda ileri 
gitmiş ülkelerdeki yasal uygulamalar [2,3,4,5,6] dikkate alınarak, bu kaynakların çağdaş bir şekilde 
yönetilmesini sağlamayı esas alarak hazırlanmıştır. 
 
 
 
 
2. ÖNERİLEN JEOTERMAL ENERJI YASA TASLAĞININ ANA FELSEFESİ 
 
Bu jeotermal enerji yasa taslağının felsefesi aşağıda verilen esaslar üzerine oturtulmuştur: 
 
 
2.1. Jeotermal Enerji Kaynak Yönetiminin Ana İlkeleri 
 
Jeotermal enerji yasası, “İntegre Kaynak Yönetimi” konseptini [5] dikkate alan, dünyanın değişik 
yerlerindeki benzer deneyimlerin avantajlarını yansıtan bir tasarı olup, bu çerçevedeki amaçları 
aşağıda verilmektedir: 
 

(1) jeotermal sahaların kontrollu gelişimiyle jeotermal kaynakların korunmasının sağlanması, 
(2) jeotermal kaynakların sürdürülebilir yönetimle işletilmesinin sağlanması, 
(3) Yatırımcıları çekebilmek amacıyla güven ortamının sağlanması için: 

- başarılı projelerin idari ve teknik yönlerinin açıklanması, 
- kısıtlamaların mümkün olduğu kadar basit ve az tutulması, 
- arama riski taşıyan aktivitelerin desteklenmesi, 

(4) gerçekleştirilen işlemlerin yakından gözlenerek çevrenin korunması, 
(5) Doğal güzellikleri olan özel jeotermal kaynakların korunması. 

 
Bu çerçevede yasa taslağının amacı, “T.C. sınırları içinde önceden bulunmuş veya varlığı yeni 
belirlenecek jeotermal enerji kaynaklarını, toplum ve ülke hizmetine sunmak üzere ülke çıkarları 
dikkate alınarak, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve integre işletme yönetimini sağlamak ve teşvik 
etmek için, gerekli esasları düzenlemek” olarak belirtilmiştir. 
 
 
2.2. Jeotermal Enerji Kaynak Yasa Tasarısının İdari Esasları 
 
Bu çerçevede ilk aşamada amaç, içerik, kanuni dayanaklar ile yasa taslağında kullanılan terimlerin 
tanımlamaları verilmiştir ve jeotermal kaynaklar düşük (<375 kJ/kg), orta (375-765 kJ/kg) ve yüksek 
(>765 kJ/kg) entalpili sistemler olarak sınıflandırılmıştır. Aşağıda bu yasa için çok kritik olan birkaç 
terimin tanımlanması verilmektedir: 
 
Jeotermal Kaynak: Yerkürenin doğal ısısına ek olarak, yeryüzü altında bulunan her türlü enerjiden 
ortaya çıkan, veya bundan yaratılan, veya bundan türetilen doğal ısı, tüm çözünmüş mineraller, yer 
altında ısınmış akışkanlar, tuzlu sular, bileşik gazlar ve buhar ürünleridir [4].  
 
Jeotermal Akışkanlar: Yeraltından ve üstünden üretilen doğal tuzlu su, sıcak su, buhar ve gazlar dahil 
olmak üzere jeotermal proseslerin tüm ürünleri yanında, jeotermal formasyonlara basılan ve daha 
sonra üretilen su, gaz ve diğer akışkanlar [2]. 
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Sürdürülebilir Yönetim: Toplumun sağlık ve güvenliğini koruyarak sosyal, ekonomik ve kültürel 
varlığına katkıda bulunmayı sağlayacak bir enerji üretim kapasitesi vasıtasıyla jeotermal kaynakların 
kullanımı, geliştirilmesi ve korunmasının; jeotermal kaynak potansiyelinin gelecek nesillerin makul, 
öngörülebilir gereksinimlerini karşılayabilmesi, yaşamı destekleyen hava, su, toprak ve ekosistemlerin 
korunması ve jeotermal kaynaklarla ilgili faaliyetlerin çevre üzerindeki herhangi bir zararlı etkisinin 
önlenmesi, çare bulunması ve azaltılması gibi esasları dikkate alarak yönetimidir [5]. 
 
Ülke Çıkarları: Kıyıların, bataklıkların, göllerin, akarsuların, jeotermal kaynakların ve civarlarının doğal 
karakterlerinin korunması ve onların uygun olmayan bir tarzda bölünmesi, kullanılması ve 
geliştirilmesinin korunması; olağanüstü doğal güzelliklerin ve arazi yapısının uyumsuz bir şekilde 
bölünmesi, kullanımı ve geliştirilmesi; kıyı, göl, akarsu ve jeotermal kaynaklara toplumun 
ulaşabilmesinin korunması ve arttırılmasıdır [5]. 
 
 
2.3. Önerilen Jeotermal Enerji Yasa Taslağının Kapsamı 
 
Bu yasa taslağı aşağıdaki konularla ilgili işlemlerin yürütülmesinde uyulacak usul ve esaslara ait 
hükümleri kapsamaktadır: 

a) jeotermal projelerin çeşitli aşamalarında aramacı/işletmeci ve T.C. Devleti arasındaki ilişkiler, 
b) jeotermal projelerin izlenip, denetlenmesi hakkındaki idari konular, 
c) jeotermal enerji faaliyetlerinin çevreyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi hakkındaki teknik 
kurallar, 
d) çalışma ve işletme izinleri, 
e) cezai hükümler, 
f) idari önlemler, 
g) itiraz hakları ve tahkik usulleri, 
h) yasaklar ve özel kayıtlar, 
i) vergiler. 

 
 
 
 
3. ÖNERİLEN JEOTERMAL ENERJİ YASA TASLAĞININ KAPSAMINDAKİ ANA BÖLÜMLER 
 
3.1. İdari Kurumlar 
 
Yasa taslağı, jeotermal enerji ve diğer mevzuatın uygulaması ile görevli, katma bütçeli ve tüzel kişiliğe 
sahip, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir “Jeotermal İşleri Genel Müdürlüğü” kurulmasını 
önermektedir. Kurumun görevi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kararlarına esas oluşturacak iş ve 
işlemleri tamamlamak ile faaliyetlerin yürütümü için düzenlemeler yapmak suretiyle her türlü kararı 
almak, jeotermal enerji kaynaklarıyla ilgili yapılan faaliyetleri yönlendirmek ve uygulamayı sağlamaktır. 
 
Jeotermal İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak bir teknik kurul oluşturulacaktır. Jeotermal İşleri 
Genel Müdürü sayısı 7’yi geçmeyen, tümü jeotermal enerjinin yerbilimi, sondaj, üretim, rezervuar, 
çevre ve işletme gibi çeşitli dallarında uzmanlığı kanıtlanmış olan kişilerden, bağımsız çalışacak bir 
Teknik Kurul heyeti oluşturacaktır. Teknik kurulun görevleri aşağıda verilmektedir: 
 

a) Jeotermal Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne danışmanlık yapmak,  
b) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için Jeotermal Enerji Politikası ve Bölgesel Jeotermal 

Enerji Planı oluşturulmasında Jeotermal Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne yardımcı olmak,  
c) Ruhsat taleplerini değerlendirmek, jeotermal kaynakların aranması ve işletilmesi konusundaki 

faaliyetleri teknik açıdan izlemek, DSİ ile işbirliği yaparak yeraltı su kaynaklarının korunmasını 
sağlamak, izleme faaliyet raporlarını yayınlamak, korozyon ve çökelmeyi önlemek için 
jeotermal akışkanların tabi tutulacağı işlemler konusunda önerilerde bulunmak, meskun 
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bölgeler ve yakınlarında göçme olayını araştırmak, izlemek ve önlenmesi için gerekli 
tedbirlerin alınmasını sağlamak,  

d) Jeotermal enerji alanında AR-GE çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek, toplum ve 
jeotermal projelerde çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamaktır.  

 
 
3.2. Jeotermal Veri Toplama Merkezi  
 
Yasa taslağı Jeotermal İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, Jaudin et al., (1995) [6] tarafından 
önerilen bir “Jeotermal Veri Toplama Merkezi” kurulmasını öngörmektedir. Ülkemizdeki jeotermal 
kaynaklarla ilgili varolan ve gelecekte üretilecek tüm teknik bilgiler bu merkezde toplanacak ve 
paylaşılacaktır. Bu veri merkezi, araştırma yapan kurumlara ve Üniversitelere açık olacaktır. 
 
 
3.3. Jeotermal Enerji Gelişme Politikası ve Bölgesel Jeotermal Enerji Planı 
 
Bölgesel Jeotermal Enerji Planının amacı, jeotermal kaynakların sağlıklı ve doğru değerlendirilmesi 
için, Jeotermal Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne yardımcı olurken, jeotermal kaynakların işletilmesi 
konusunda kurallar getirmektir. Bu plan aşağıdaki konuları içerir: 

a) Jeotermal Bölgelerdeki jeotermal sistemler hakkında bilgi toplanarak, bunların önce gelişme 
halinde, korunan, ve açık sistemler olarak ve daha sonra da bu sistemler düşük, orta ve 
yüksek entalpili alt gruplar halinde olmak üzere sınıflandırılması [7].  

b) Varolan jeotermal sistemlerin jeolojik oluşumları da dikkate alınarak, bu açıdan farklı bir 
sınıflandırma yapılması. 

c) Sistemlerin sınırlarının jeofizik ve diğer yöntemlerle belirlenmesi. 
d) Sınıflandırma ve sınırların gerekirse elde edilen yeni kanıtlar ve Teknik Kurul’un kararıyla 

güncelleştirilmesi. 
e) Bölgesel Plan, eldeki bilgiler ışığında, jeotermal sistemlerin kullanımı konusunda elektrik, 

ısıtma, endüstriyel ve entegre kullanım ve optimum işletme gibi konularda yol gösterici ve 
yönlendiricidir. 

f) Bölgesel Jeotermal Enerji Gelişme Politikası ve Planın belirlenmesi süreci aşağıdaki şekilde 
oluşur: Teknik Kurul tarafından bir taslak hazırlanır, taslak Jeotermal Enerji İşleri Genel 
Müdürünün onayına sunulur ve ön onayı alınır; taslak Enerji Bakanlığınca MTA, DSİ, Çevre 
Bakanlığı gibi ilgili yerlere gönderilerek, en geç bir ay içinde önerilerinin veya görüşlerinin 
sunulması talep edilir, Jeotermal Enerji İşleri Genel Müdürü ile Teknik Kurul’un birlikte yaptığı 
toplantıda görüşülerek, Bölgesel Jeotermal Enerji Gelişme Politikası ve Planı’na son durumu 
verilip, Enerji Bakanının onayı ile yürürlüğe girer ve ilan edilir. 

 
 
3.4. Çalışma ve İşletme İzinleri 
 
Yasa taslağı, jeotermal kaynakların arama ve işletmesiyle ilgili işlemlerini Castaldo et. al., (1995) 
tarafından da önerildiği gibi [8]; yüzey araması, derin arama ve geliştirme-işletme aşamalarına 
ayırmaktadır. Yüzey araması jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal çalışmaları kapsamaktadır. Derin arama 
ise, birkaç arama kuyusu delinmesi ve bunların sonuçlarının değerlendirilerek, bir jeotermal 
rezervuarın varlığının kanıtlanmasını içermektedir. Geliştirme ve işletme safhası ise, sahadan 
maksimum verimi alabilmek için, üretimi uzun dönemde korumayı hedefleyen bir seri işlemi 
kapsamaktadır. Çalışma izni süreleri çalışmaları hızlandırmak için kısa tutulmaktadır. 
 
Yasa taslağına göre, uygun bir proje sunulması halinde, 2.5 km2’den az 10 km2’den fazla olmamak 
kaydıyla [9], iki yıl için yüzey arama ruhsatı verilmektedir. Tek bir aramacı, herhangi bir jeotermal 
bölge sınırları 200 km2’den fazla alanda ruhsat sahibi olamamaktadır. Ruhsat sahibi gerekli çalışmayı 
hüsnüniyetle yapmış, ancak zorunlu nedenlerle tamamlayamamışsa süre bir yıl daha 
uzatılabilmektedir. Yüzey aramasını tamamlayan hak sahiplerine sahanın potansiyelini belirleme 
amacıyla 3 kuyudan az olmamak kaydıyla derin kuyu delmek, test etmek ve değerlendirmek için, derin 
arama ruhsatı verilmektedir. Yüzey ve derin arama işlemlerini başarıyla tamamlayan ve raporlarını 
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teslim eden kurumlar uygulama ve işletme ruhsatına hak kazanırlar. Ancak, bu ruhsatı alabilmek için, 
bir “Jeotermal İşletme Uygulama Projesi” sunulması [10] ve bunun da Teknik Kurul tarafından 
onaylanması gerekmektedir. Uygulama ve İşletme ruhsatı 15 yıldan az ve 30 yıldan fazla olamaz. 
Ruhsat süresi işletmede teknolojik iyileştirmeler ve yenilemeler yapmak kaydıyla 20 yılı geçmemek 
üzere uzatılabilir. 
 
Ruhsatlar 150 milyon TL. karşılığında ve ruhsat harçları da 750 bin TL/hektar/yıl ödenerek elde 
edilebilir. İhale ile kazanılan ruhsat için harç 1.5 milyon TL./hektar/yıl’dır. Ruhsat harcı beşinci yıldan 
sonra 3 milyon TL./hektar/yıl ve onuncu yıldan itibaren 9 milyon TL./hektar/yıl olmaktadır. Sahadan 
jeotermal enerji üretimi başladıktan sonra gelirlerinin % 12.5’u devlet hissesi olarak ödenecektir. 
Bunun dışında, jeotermal enerji üretimi yapılırken üretilebilecek yan ürünler için de %5 devlet hissesi 
ödenecektir [1]. 
 
 
3.5. Araştırma, Arama ve İşletmeyi Teşvik 
 
Yasa taslağına göre, Jeotermal İşleri Genel Müdürlüğü ulusal kaynaklarımızla ilgili sorunların çözümü 
için fon ve krediler tahsis ederek araştırmacıları teşvik edecektir. Yasa tasarısı jeotermal enerji 
yatırımlarını cesaretlendirmek için, jeotermal enerji işlemlerinin riskli olanlarına teşvik getirmektedir. 
Özellikle, jeotermal proje maliyetlerinin önemli bir oranını kapsayan ve sonuçları risk taşıyan, arama 
ve geliştirme aşamasında delinen jeotermal kuyular, bu taslağa göre teşvik edilmektedir. Arama 
aşamasında ve geliştirme aşamasında ruhsat sahiplerine özellikle sondajlar için destek olmak 
amacıyla düşük faizli kredi verilebilecek ve bunların bir kısmı hibe edilecektir. 
 
 
3.6. Özel Durumlar 
 
Yasa taslağı daha geliştirilmemiş bir kaynaktan kaplıca turizmi, ufak çapta seracılık ve küçük 
endüstriyel kullanım gibi, fazla ısı üretimi gerektirmeyen kullanımlarla yararlanmak isteyen kurumlara, 
yasanın tüm yönleriyle uygulanmasının maliyetinin çok yüksek olacağını da dikkate alarak, Teknik 
Kurulun daha düşük maliyetli bir program hazırlamasını öngörmektedir. Bu program çerçevesinde 
tesis kurup, üretim yapan kurumlar, daha sonra bu kaynağın tam kapasiteyle üretim ruhsatının bir 
başka hak sahibine verilmesiyle, bu haklarını kaybetmeyecek ve kendileri için gerekli ısı veya akışkan 
miktarını almaya devam edebileceklerdir.  
 
 
3.7. Yasayla İlgili Yönetmelikler 
 
Bu yasa taslağı kanun haline geldiğinde, 3 ay içersinde Jeotermal İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
bu yasa taslağı ile ilgili, bu yasanın felsefesiyle uyumlu Çevre, Arama, Sondaj, Formasyon 
Değerlendirmesi, Üretim Ölçmeleri, Rezervuar ve Reenjeksiyon Değerlendirmesi ve Jeotermal Enerji 
Uygulama-İşletme yönetmelikleri yayınlanacaktır. 
 
 
 
 
5. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 
 
Yasa tasarısı, yönlendirme ve talimat verme yoluyla, yatırımcıların maliyeti düşürme adına veya 
bilgisizlik ve deneyimsizlik nedeniyle uzun zamandan beri ihmal ettikleri jeotermal enerji kaynaklarını 
doğru ve sağlıklı arama, formasyon değerlendirme, test, rezervuar mühendisliği ve işletme 
çalışmalarıyla bu kaynakların uygun yöntemlerle işletilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Böylece, 
uzun dönemde, bu yasa taslağının ve ilgili yönetmeliklerin de uygulanmasıyla, jeotermal kaynaklar 
sürdürülebilir bir biçimde (kaynak ve çevre korunarak) yönetilecek ve bu kaynakların yakınındaki 
insanlar her anlamda bundan yararlanırken, tüm ülke insanları da zengin [1] jeotermal kaynakların 
ülkenin enerji sorunlarına integratif katkıda bulunmasının faydalarını göreceklerdir. 
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Şimdiyedek, ülkemizin jeotermal kaynakları kamu kurumları tarafından aranmış ve onlar tarafından 
işletilmiştir. Bu gelişme biçimi, kurulan bazı işletmelerin ekonomik olmaması sonucunu da beraberinde 
getirmiş, yasa eksikliği de bazı kamu yöneticilerini, tamamlanamamış bazı tesislerle zor durumda 
bırakmıştır. Bunun yanında, üretimleriyle halka gerçekten yararlı olan, ancak ekonomisi doğru 
çizilmemiş jeotermal projeler toplanan vergilerle gerçekleştirildiği için, ülke ekonomisine tam bir 
katkıda bulunamamakta ve toplumun bir kısmını mutlu ederken, yükü vergi ödeyenlerin üstünde 
bırakmaktadır. Globalleşmenin etkisiyle birlikte başlayan özelleştirme ve özel sektörün bu riskli 
projelere yatırım yapma olanağı, bu projelerin ekonomik olarak çalışmasını sağlayacaktır. Bu konuda 
yatırımcılar bu projelere ilgi duyma yanında, yatırım da yapmaya başlamışlardır. Bu yasa taslağı 
onların da geleceği görmelerini ve riskleri hesap edebilmelerini sağlaması yanında, onları riskli 
yatırımlarda teşvik te edecektir. Öte yandan, yasa taslağı ülkemiz jeotermal kaynakları hakkında 
oluşturacağı veri tabanı ve teşviklerle jeotermal enerji kaynakları üzerindeki araştırmayı da 
yoğunlaştıracak ve ülkemiz de bunun yararlarını uzun dönemde görecektir. 
 
Bu yasa taslağının öngördüğü yönetmelikler vasıtasıyla, toplumun danışma mekanizmaları yoluyla 
çevre ve proje planlama konularında katılımı sağlanacaktır. Öte yandan, Türkiye’de yerel toplumun 
çeşitli endüstriyel projelerde çevre konusunda giderek bilinçlendiği gözlenmektedir. Gönüllü sivil 
toplum kuruluşlarının da katkısıyla toplumla kurulacak ilişki, bu projelerin daha sağlam temeller 
üzerine oturmasını sağlayacaktır. 
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Bu bir MMO 
yayınıdır 
 

MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan 
sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
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ÖZET 
 
Yaz aylarında Akdeniz ülkelerindeki oteller, hastaneler ve birçok özel ve kamu binaları için soğutma ciddi 
bir ihtiyaçtır. Günümüzde soğutma uygulamalarında genellikle elektrik tüketimi fazla olan kompresörlü 
veya vidalı soğutma grupları kullanılmaktadır. Güneş enerjisi ile işletilen soğurmalı (absorbsiyonlu) 
soğutma grupları, soğutma için gerekli enerji ihtiyacını azaltarak, soğutma giderlerini düşürmesinin 
yanısıra, CO2 emisyonlarını da ciddi bir oranda azaltır. 
 
Tübitak tarafından desteklenen projede Sarıgerme’de bir otel için parabolik oluk tipi güneş kollektörleri ile 
entegre edilmiş soğurmalı soğutma sistemi geliştirilmektedir. Özellikle Akdeniz Bölgesi için uygun olan bu 
sistemlerde, ihtiyaç duyulan enerjinin büyük kısmı geliştirilen parabolik oluk tipi güneş kollektörleri 
tarafından sağlanırken, geri kalan kısmı mevcut buhar kazanları tarafından karşılanacaktır. Sistemden 
elde edilen güneşsel ısı, çift etkili soğurmalı soğutma grubunun ve çamaşırhanenin buhar ihtiyacı ile 
mutfaktaki sıcak su ihtiyacının temini gibi birçok uygulamalarda kullanılabilecektir. 
 
Bu tür uygulamalarda ısıtma ve soğutma yüklerinin büyük bir kısmının güneş enerjisi ile sağlanmasına 
çalışılmalıdır. Akdeniz Bölgesinin güneş enerjisi yönünden uygun iklim koşulları ve Türkiye’deki düşük 
üretim maliyetleri dikkate alındığında, bu tür uygulamalar ekonomik bir yatırım olmasının yanında, elektrik 
ve LPG gibi, temel enerji kaynaklarının kullanımını  ve CO2  emisyonlarını da önemli oranda azaltır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Güneş ışıma enerjisi dünyanın ekolojik dengesinin sürekliliğini sağlayan güneşsel ısı, fotosentez, hidrolik, 
rüzgar, dalga, biyokütle vb. yenilenebilen tüm temiz enerji türlerini oluşturur. Güneş ışıma enerjisi gece 
gündüz nedeniyle kesikli, ışın açısal ve atmosferik koşullar nedeniyle de çok düşük ekserjilidir. Bu nedenle 
güneş enerjisi doğal biçimiyle, fosil yakıtlar esas alınarak geliştirilen günümüz enerji dönüşüm 
teknolojilerinde, sınırlı düz kollektör uygulamaları dışında yaygın olarak kullanılamamaktadır. Güneş ışıma 
enerjisinin ekonomik sektörlerde yaygın biçimde kullanılabilir  hale getirilebilmesi için, yüksek sıcaklıklarda 
iş akışkanı üretebilen yoğunlaştırıcı tür güneş kollektörlerine gereksinim vardır. Orta ve yüksek sıcaklık 
uygulamalarında (100-300 °C) çizgisel odaklamalı güneşi doğu-batı yönünde tek eksende takip eden ışın 
yoğunlaştırıcı sistemler, noktasal odaklamalı sistemlere kıyasla daha ekonomik olmaktadır. Bu nedenle 
ticari yönden pazarlanabilir ve sürekli kullanılabilir, yüksek verimli, düşük yatırım maliyetli ve hafif 
yoğunlaştırıcı güneş kollektörlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Sistem geliştirme işleminin deneme 
yanılmaya dayanan uzun erimli, zahmetli ve pahalı deneysel incelemelerle yapılması, pratik ve ekonomik 
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olmamaktadır. Bu nedenle, sistem geliştirilmesinde daha etkin ve ucuz bir yaklaşım olan, sistemin 
matematiksel modelinin türetilmesi ve bilgisayar simülasyonlarıyla elde edilen veriler yardımıyla  en uygun 
tasarım verilerinin belirlenmesi metodu, öne çıkmaktadır. 
 
Akdeniz ülkelerindeki otel, hastane, kamu binası gibi yerlerde genellikle yaz aylarında soğutma ihtiyacı 
fazladır. Buralarda kullanılan soğutma sistemleri kompresörlü sistemler olup, yüksek miktarlarda elektrik 
tüketimine sebep olurlar. Diğer yandan, güneş kollektörleri ile elde edilen güneşsel ısı ile çalıştırılan 
soğurmalı soğutma gruplarındaki enerji tüketimi, elektrik enerjisinden güneşsel ısı enerjisine kayar. 
 
Yeni geliştirilen parabolik oluk tipi güneş kollektörleri ile elde edilen ısı sadece soğurmalı soğutma 
gruplarında değil, proses buhar üretimi ve sıcak su temini için de kullanılır. Böylece kurulan sistemin 
birçok uygulamada kullanılmasıyla, işletme giderlerindeki ciddi azalma, bu tip sistemlerin amortisman 
süresini kısaltarak, sistemin ekonomik uygulanabilirliğini artıracaktır. 
 
 
 
 
2. GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI 
 
Güneş ışınımının teknolojik toplama ile yararlı enerjiye dönüştürülmesinde ısıl veya fotovoltayik 
esaslardan yararlanılır. Isıl esasa dayanan sistemlerin daha geniş uygulama alanı bulunmaktadır. Genel 
olarak bu sistemler; 
 
(a) Düşük sıcaklık uygulamaları (20-100 °C) 
(b) Orta sıcaklık uygulamaları  (100-300 °C) 
(c) Yüksek sıcaklık uygulamaları  (>300 °C) olarak gruplandırılabilir.  
 
Düşük sıcaklık uygulamalarında daha çok düz kollektörler kullanılır. Bu uygulamalardan bazıları [1]: 
 
(a) Konutların sıcak su temini 
(b) Konut ısıtması 
(c) Sera ısıtması 
(d) Tarım ürünlerinin kurutulması 
(e) Konut soğutması 
(f) Yüzme havuzu ısıtması 
(g) Güneş ocakları ve fırınları 
(h) Arı su elde edilmesi 
(i) Tuz üretimi 
(j) Güneş pompaları 
 
Yukarıda belirtilen uygulamalarda güneş ışınımı bir ısı değiştiricisi (genellikle düz toplayıcı) aracılığıyla bir 
akışkana (su, hava, halojenli hidrokarbonlar vs.) aktarılır ve sıcaklığı artan akışkan uygulama amacına 
göre depolanır veya sisteme doğrudan gönderilir.  
 
Orta sıcaklık uygulamalarında, güneş ışınımının yansıtılarak veya kırılarak bir noktaya veya eksene 
yoğunlaştırıldığı odaklı toplayıcılar kullanılır. Sanayi için gerekli sıcak su veya buharın temini, büyük 
soğutma ve ısıtma sistemleri, odaklı toplayıcıların uygulama alanlarından bazılarıdır. Bu uygulamalarda, 
genellikle güneşi takip eden mekanizmalara ihtiyaç vardır. 
 
Orta sıcaklık uygulamalarında genellikle kullanılan parabolik oluk tipi ışın yoğunlaştırıcılarda, odak çizgisi 
boyunca konumlandırılan soğurucu boru içerisinden geçen iş akışkanı, soğurulan ışınım enerjisini alarak 
akışkan sıcaklığının yükselmesine neden olur. Parabolik yüzeye yapıştırılan (kaplanan) yüksek ışın 
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yansıtma değerli yansıtıcı yüzeyden yansıyan ışın, boru çevresindeki cam örtüden geçerek emici 
(soğurucu) boru üzerine düşer. Bu ışınların büyük bir bölümü emiciliği yüksek, yansıtıcılığı düşük ışıma 
özelliğindeki seçici yüzey kaplı boru tarafından emilerek, güneşsel ısı olarak, iş akışkanına aktarılırken, 
kalan bölümü de borudan yansıyarak camdan dış ortama kaçar. Burada cam kılıfın en önemli görevi, dış 
hava sıcaklığına oranla sıcaklığı çok yüksek olan emici boru yüzeyinden çevreye olan ısı transferi 
kayıplarını azaltmaktır. 
 
Parabolik oluk tipi güneş kollektöründe, emici boru üzerinde ideal odaklama, güneşten gelen direkt 
ışınların, kollektör açıklık alanının normali ile çakışması durumunda oluşur. Bunun için kollektör sisteminin 
güneşi iki eksende takip etmesi gerekir. Güneşin iki eksende izlenmesinin karmaşık ve pahalı olması 
nedeniyle, özellikle 100-300 °C arasındaki orta sıcaklık uygulamalarında tek eksende, doğu-batı yönünde 
güneş izlenmesi ekonomik yönden uygun olmaktadır. 
 
Güneş ışınımından yararlanılarak 300 °C’nin üzerinde sıcaklık elde edilen sistemlerde; “heliostat” adı 
verilen, geniş bir alana gelen güneş ışınımını, güneşi izleyerek bir noktaya odaklayan sistemlerden 
yararlanılır. Güneş fırınları ve güneşsel güç sistemlerinde yansıtıcı olarak aynalardan yararlanılmakta ve 
3500 °C sıcaklığa kadar çıkılabilmektedir. Fransa ve Amerika’da bulunan güneş fırınlarında metallerin 
eritilmesi, kesilmesi ve kalıplanması yapılmaktadır. Yüksek sıcaklıkta buhar elde edilerek bir türbin 
aracılığıyla elektrik üretilen güneşsel güç sistemlerinin uygulamaları da mevcut olup, üzerinde yoğun 
çalışmalar yapılmaktadır. 
 
Orta ve yüksek sıcaklık güneş enerjisi uygulamaları ülkemizde henüz başlamış değildir. Bunun başlıca 
nedeni düz güneş kollektörleri ile istenilen sıcaklıklara çıkılamaması ve bu sıcaklıkta güneşsel ısı sağlayan 
sistemlerin henüz ticari olarak kullanılmamasıdır. Bunun için sistem yapıları, işletme ve çevresel koşullar 
dikkate alınarak yapılacak ekonomik analizlerin, bu uygulamaların ekonomik olduğunu ortaya koyması 
gerekmektedir.  
 
Parabolik oluk tipi güneş kollektörlerinden oluşan sistemlerden elde edilen yüksek basınç ve sıcaklıktaki 
(12 atm. ve 180 °C) kızgın su kullanılarak yapılan başlıca uygulamalar proses buhar üretimi ve soğurmalı 
soğutmadır.  
 
 
2.1. Güneş Enerjisi ile Proses Buhar Üretimi Uygulamaları 
 
Yüksek performanslı parabolik oluk tipi güneş kollektörleriyle sağlanan 180 °C sıcaklıkta ve 12 atm. 
basınçta kızgın suyun ısıtıcı akışkan olarak kullanıldığı buhar jeneratöründen elde edilen buharın 
kullanılabileceği uygulamalar aşağıda sıralanmıştır [1]: 
(a)  Sıcak kullanma suyu elde edilmesi, 
(b)  Yüzme havuzu ısıtılması, 
(c) Mahal ısıtılması, özellikle düşük sıcaklıkların yeterli olduğu yerden ısıtma sistemleri daha yüksek 

performansla yapılabilir. Ancak sadece mahal ısıtması yapılması, ısıtma ihtiyacının arttığı durumda 
güneş ışınımının azalması ve bunun sonucu fazla miktarda kollektör alanı gerektirmesi sebebiyle 
ekonomik değildir. Mahal ısıtması kombine sistemlerde yük dağılımının tüm yıla yayılması amacıyla 
kullanıldığı zaman, kurulan sistemden tüm yıl boyunca bir çok farklı uygulamada faydalanılması 
sebebiyle ekonomik olabilir. 

(d)  Endüstriyel mutfak ve çamaşırhanelerin yanısıra, turistik tesislerin mutfak ve çamaşırhanelerindeki 
buhar ihtiyacının sağlanması, 

(e) Endüstriyel tesisler için yüksek kalite ve sıcaklıktaki proses buharının temini başlıca uygulamalardır. 
Proses buhar; 
- Kurutulmuş gıda üretiminde ve gıdaların temizlenmesinde, 
- Metalürji ve kimyasal işlemlerde, 
- Büyük et kombinaları ve pişirilmiş gıda üretim tesislerinde, gıdaların ön pişirilmesinde, 
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- Tuğla ve gazbeton yapı malzemelerinin fırınlanması ve kurutulmasında, 
- Tekstil sektöründeki boyahanelerin kurutma fırınlarında ve benzer birçok uygulamada  kullanılabilir. 

Ayrıca yüksek kaliteli buhar  ile elektrik elde edilebilmektedir. Amerika’da bu amaçla yapılmış birçok tesis 
bulunmaktadır. Güneş enerjisi ile elektrik üretiminin suyun bulunmadığı ancak güneş ışınımının kuvvetli 
olduğu çöl ve çöl benzeri, arazi değerinin düşük olduğu kurak alanlarda uygulanabilirliği yüksektir. 
Türkiye’de Konya Ovası’nın çorak bölümleri bu amaca en uygun alanlardır. 
 
 
2.2. Güneş Enerjisi ile Soğurmalı Soğutma Sistemi Uygulamaları 
 
Soğurmalı soğutma çevrimleri, birincil (soğutucu) ve ikincil (emici) akışkan olarak adlandırılan, iki farklı 
akışkandan meydana gelen çevrim akışkanı (iş akışkanı çözeltisi) ve ısı enerjisi ile çalışan sistemlerdir. 
Buharlaştırıcıda buharlaşan akışkan birincil akışkan olup, soğutucu görevi yapmaktadır, bu akışkanın 
çevrimi gerçekleştirebilmesi için ikinci bir akışkan tarafından emilmesi (absorbe edilmesi) gerekir. 
 
Soğurmalı soğutma sistemleri, ayıraçlarına sağlanan ısı girdisiyle çalışırlar. Bu çoğunlukla, tek etkili 
sistemlerde 80-130 °C sıcak/kızgın su veya maksimum 1 atm’deki düşük basınçlı buhardır. Bu tip 
sistemlerin soğutma etkinlik katsayısı (COP) değeri 0,7’yi aşmamakta olup, ancak tesiste ısı girdisi için 
yeterli atık ısı varsa ekonomik olabilmektedir. Günümüzde atık ısı olarak, doğal yer altı sıcak su kaynakları 
ve son zamanlarda da imalat ve prosesler sonucu veya kojenerasyon sistemleri çıktısı olan, egzost gazları 
ve ceket soğutma suyu ile bir eşanjörde üretilen kızgın su kullanılmaktadır [1]. 
 
Dolayısıyla sadece soğutma yapmak amacıyla turistik tesis veya endüstriyel tesislerde soğurmalı soğutma 
gruplarının kullanımı, yüksek ilk yatırım maliyeti ve yakıt ile üretilecek kızgın su ve buharın yüksek işletme 
maliyeti sebebiyle tercih edilmemektedir. 
 
Hesaplamalar, atık ısı yerine temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi destekli 
soğurmalı soğutma sistemlerinin, ısıtma ve soğutmada güneş enerjisinden yararlanılmasını mümkün 
kılabileceğini göstermektedir. Özellikle soğutma uygulamalarında, soğutma ihtiyacının artışının güneş 
ışınımının artışı ile aynı yönde olması sebebiyle, uygun sistemlerin kurulması güneş enerjisi ile soğutma 
yapılmasını ekonomik yapacaktır.  
 
Ancak gerek literatürde yer alan araştırmalarda ve gerekse ticari olarak yapılan uygulamalarda, enerji 
toplayıcı olarak düz güneş kollektörleri kullanılmıştır. Bu kollektörlerde elde edilen su sıcaklığı en iyi 
teknolojiler kullanılsa da 120 °C’yi geçememekte ve ancak COP değeri düşük tek etkili soğurmalı soğutma 
grupları çalıştırılabilmektedir. 
 
Sistemin ekonomik olması için tüm sistem performansının yükseltilmesi gerekli olup, ısı depolama 
yapılması, ısıl kayıpların azaltılması, kollektör ve kollektör alanlarının doğru boyutlandırılması gereklidir. 
 
Güneş enerjisiyle elektrik üreterek, mekanik soğutma yapılması da mümkündür. Ancak soğurmalı 
soğutma sistemleriyle karşılaştırıldığında kesinlikle ekonomik değildir. 
 
Güneş enerjisi yatırımlarının ilk yatırım maliyeti çok yüksektir. İşletme giderleri diğer konvansiyonel 
sistemlere göre az olmasına rağmen COP değeri düşük cihazlarla istenilen soğutma ihtiyacını karşılamak 
için büyük kapasiteli cihazlar seçilmeli ve bu da direkt olarak toplayıcı (güneş kollektörü) miktarının ve ilk 
yatırım maliyetinin artmasına sebep olmaktadır. 
 
Dolayısıyla sistemi ekonomik yapabilmek için, öncelikle COP değerinin yükseltilmesi gereklidir. Bu konuda 
son yıllarda yapılan çalışmalar sonucu imal edilen çift etkili soğurmalı soğutma gruplarıyla COP değeri 
1,4’e kadar çıkmaktadır. Bu da gereksinim duyulan ayrıştırma ısıl kapasitesinin, yarıya düşürülebilmesini 
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ve buna bağlı olarak toplayıcı alanının da yarıya düşürülerek, ilk yatırım maliyetinin yaklaşık olarak % 50 
oranında azalmasını sağlamaktadır. 
 
Ancak çift etkili soğurmalı soğutma gruplarının ayıracına sağlanan ısı girdisinin yüksek sıcaklıkta ve 
basınçta (4-8 atm), buhar olması gerekmektedir. 4 atm’de doymuş buhar sıcaklığının yaklaşık olarak    
143 °C olması, bu sıcaklıkta buharı üretmek için daha yüksek sıcaklıkta buhar veya kızgın suyun temin 
edilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. 
 
Günümüzde yaygın olarak kullanılan düz güneş kollektörleri ile maksimum 110-120 °C kızgın su elde 
edilebildiğinden, daha yüksek sıcaklıklara çıkabilmek için yoğunlaştırıcı güneş kollektörlerine ihtiyaç 
duyulmuştur. 
 
Bu projede tasarımı ve prototip imalatı yapılan parabolik oluk tipi güneş kollektörleri ile 12 atm., 180 °C’de 
kızgın su elde edilebilmektedir. Dolayısıyla elde edilen bu özelliklerdeki kızgın su ile bir buhar 
jeneratöründe 143°C doymuş buhar rahatlıkla elde edilebilir. Bu konuda yapılan ön çalışmalarda, uygun 
kızgın su ve buhar debilerinde, kızgın su devresinin 180/155 °C, buhar devresinin ise 143/95 °C olarak 
çalışabileceği görülmüştür. 
 
Güneş enerjisiyle üretilen kızgın su kullanılarak elde edilen 143 °C doymuş buhar çift etkili LiBr-H2O 
soğurmalı soğutma sisteminin ayıracına ısı girdisi olarak verilir. Böylelikle tahrik edilen soğurmalı soğutma 
sistemi, gereksinim duyulan soğutma ihtiyacını karşılar. Güneş enerjisiyle çalıştırılan bir soğurmalı 
soğutma sistemi ve gerekli ekipmanların işletme akış şeması Şekil 1’de verilmiştir [1].  
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Şekil 1. Güneş enerjisiyle çalıştırılan bir soğurmalı soğutma sistemi ve gerekli ekipmanların işletme akış 
şeması (POT: parabolik oluk tipi güneş kollektörü, KSD: kızgın su deposu, KSP: kızgın su pompası, SSD: 
soğutma suyu deposu, SK: soğutma kulesi, ÇES: çift etkili soğutma grubu, BSP: besi suyu pompası) [1]. 
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Sonuç olarak parabolik oluk tipi kollektörün kullanımı ile güneş enerjisiyle çift etkili soğurmalı soğutma 
grupları çalıştırılabilecek ve tek etkililere göre iki kat yüksek COP değerine ulaşılması sayesinde, daha 
düşük kapasitede güneş enerjisi toplayıcıları ve soğutma sistemi kullanımı yeterli olacaktır. Böylece 
yatırımlara karar verilmesinde ülkemiz için çok önemli bir parametre olan ilk yatırım maliyeti 
düşürülebilecektir. Ayrıca gerek diğer enerji kaynaklarının azalması ve buna bağlı olarak pahalılaşması 
sonucu oluşan yüksek işletme maliyetlerinden kurtulunacak, gerekse de emisyonları azaltması sebebiyle 
çevre korunacaktır.   
 
2.2.1. Tek ve Çift Etkili Soğurmalı Soğutma Makineleri Üzerinde Yapılan Simülasyonlar 
 
Tasarım ve imalatta kullanılacak teknikler hakkında karar verebilmek için güneş enerjisi tekniği ve 
parabolik oluk tipi kollektörler ile tahrik edilen, tek ve çift etkili  soğurmalı soğutma makineleri üzerinde 
simülasyonlar yapılmıştır. 
 
Bu simülasyonlarda Antalya’nın meteorolojik verileri kullanılarak, 15 Nisan - 30 Eylül arasındaki soğutma 
sezonu için, güneş kollektörlerinden elde edilen enerji, soğurmalı soğutma grubunun çalıştırılabilmesi için 
gereksinim duyduğu enerji ve destek sisteminden alınması gerekli olan enerji miktarları hesaplanmıştır. 
Soğurmalı soğutma gruplarının Soğutma Etkinlik Katsayısı (COP) değerleri yükün bir fonksiyonu olarak 
modellenmiş olup, Şekil 2’de çift etkili soğurmalı soğutma makinesinin COP değeri, yükün bir fonksiyonu 
olarak verilmiştir.  
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Şekil 2. Çift etkili soğurmalı soğutma gruplarında COP değerinin yüke göre değişimi [3]. 

 
Tek etkili soğurmalı soğutma makineleri için güneş kollektörleri giriş ve çıkış sıcaklıkları    80 °C – 110 °C 
olmasına karşın, bu değerler çift etkili makinelerde 155 °C – 180 °C‘dir.  Şekil 3 ve 4’de, tek ve çift etkili 
soğutma makinelerinin ihtiyaç duyduğu aylık enerji miktarları ile güneş ışınımından elde edilen ve destek 
sistemi ile sağlanan enerji miktarları da gösterilmiştir.  
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Şekil 3. 150 m2 kolektör alanı ile tahrik edilen tek etkili soğurmalı soğutma grubunun enerji simulasyonu - 

Güneş kollektörleri alanından ve destek sisteminden karşılanan aylık enerji miktarları ve soğurmalı 
soğutma makinesinin (SSM) gereksinimi olan aylık ısı enerjisi [3]. 
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Şekil 4. 150 m2  kolektör alanı ile tahrik edilen çift etkili soğurmalı soğutma grubunun enerji simulasyonu - 

Güneş kollektörleri alanından ve destek sisteminden karşılanan aylık enerji miktarları ve soğurmalı 
soğutma makinesinin (SSM) gereksinimi olan aylık ısı enerjisi [3]. 

 
Beklendiği gibi aynı oranda soğutma yükünü karşılamak üzere kurulan, yüksek sıcaklık seviyesindeki 
parabolik oluk tipi kollektör alanından elde edilen yaklaşık yıllık 565 kWh/m2-yıl enerji ile tahrik edilen çift 
etkili soğurmalı soğutma makinesi, düşük sıcaklık seviyesindeki yaklaşık yıllık 760 kWh/m2-yıl enerji ile 
tahrik edilen tek etkili soğurmalı soğutma makinesinden daha düşük enerjiye ihtiyaç duyar. Yoğunlaştırıcı 
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tip kollektörlere özgü bir özellik olan küçük emici yüzey alanı sebebiyle, yüksek emici yüzey 
sıcaklıklarından kaynaklanan ısı kayıpları, sistemin tüm performansındaki yükselmenin yanında çok düşük 
kalır. Çünkü yüksek sıcaklık uygulaması sebebiyle artan ısı kayıpları, borunun üzerine yerleştirilen düşük 
demirli cam kılıf sayesinde azaltılmasına rağmen, kollektör verimini yaklaşık olarak % 25 oranında 
düşürürken, çift etkili soğurmalı soğutma makinesinin COP değerinin, tek etkili soğurmalı soğutma 
makinesinin COP değerine göre sağladığı performans artışı yaklaşık % 86’dir. Böylece tüm sistemin 
verimi yaklaşık % 47 oranında artar [1]. 
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Şekil 5. Güneş enerjili tek ve çift etkili soğurmalı soğutma sistemlerin karşılaştırması [3]. 
 
Buradaki en önemli noktalar, yüksek soğutma etkinlik katsayısına sahip çift etkili soğurmalı soğutma 
makinelerinin kullanımı ile, hem destek sistemi yakıt tüketiminin düşmesi, hem de kollektör alanının önemli 
oranda azalmasıdır (Bkz. Şekil 5). Bu şekilde sistemin, hem ilk yatırım maliyeti azaltılacak, hem de işletme 
giderleri konvansiyonel sistemlere göre çok az olan güneş enerjili soğurmalı soğutma sisteminin 
amortisman süresi kısaltılarak, yaygınlaşması sağlanacaktır. Konvansiyonel sistemlerle, verim ve fiyatlar 
yönünden yapılan karşılaştırmalar sonucunda, parabolik oluk tipi güneş kollektörleri ile çift etkili soğurmalı 
soğutma gruplarının birlikte kullanıldığı güneş destekli soğutma sistemlerinin, 100 kW üzerindeki soğutma 
yükleri için ekonomik olabileceği beklenmektedir. Türkiye’deki düşük üretim maliyetleri ve seçici yüzeyli 
boru, cam kılıf, yansıtıcı yüzey gibi ilk etapta yurt dışından ithal edilecek malzemelerin, zamanla yurt 
içinde üretilmesi ile, sistem fiyatını belirleyen en önemli maliyetlerden, güneş kollektörünün üretim maliyeti 
düşecek, bu da sistemin amortisman süresini daha da kısaltacaktır. Çift etkili soğurmalı sistemlerin tüm 
çalışma süreci içerisinde genellikle % 50 ile % 80 kısmi yük altında çalıştığı bilindiğinden, bu sistemlerin 
ortalama COP’si 1,4 civarında kabul edilmektedir (Bkz. Şekil 2). 
 
 
 
 
3. SARIGERME’DE GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SOĞUTMA SİSTEMİ UYGULAMASI 
 
Güneş enerjisi destekli soğutma uygulamalarında bugüne kadar farklı tiplerde kollektörler kullanılmıştır. 
Bunlar düz ve vakum tüplü kollektörlerle çalıştırılan absorbsiyonlu (soğurmalı) ve adsorbsiyonlu soğutma 
makineleridir. 
Bu tip uygulamalarda parabolik oluk tipi kollektörlerin kullanımı Avrupa’da bilinmemekte olup, Amerika’da 
Berquam ve arkadaşları [2] tek etkili soğurmalı soğutma grupları ile parabolik oluk tipi kollektörleri 
kullanmışlardır. Krüger ve arkadaşları [3] ise tek etkili soğurmalı makinelerini incelemişlerdir.  
 
Yaygın olarak kullanılmakta olan tek etkili soğurmalı soğutma makineleri,, genelde düz kollektörlerle tahrik 
edilmektedir. Düz kollektörlerle ulaşılabilen sıcaklıklar 80 °C – 110 °C arasında olup, sıcaklık yükseldikçe 
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kollektör verimi azalmaktadır. Yapılan pazar araştırmalarında 80 °C’nin altındaki sıcaklıklarda tahrik edilen 
tek etkili soğurmalı soğutma makinelerinin kabul edilebilir yatırım maliyetlerine sahip olmadığı 
görülmüştür. Bu nedenle soğutma uygulamalarında düz kollektörlerin kullanımı yaygınlaşmamıştır. Vakum 
tüplü kollektörler ise parabolik oluk tiplerle kıyaslandığında çok pahalı olması sebebiyle yatırım maliyetini 
yükseltmekte ve parabolik oluk tipi kollektörlerin ulaştığı sıcaklıklara ulaşamamaktadır. 
 
Sarıgerme’deki bir otelde TÜBİTAK TİDEB proje desteği kapsamında yapılacak uygulamada, 116 kW 
soğutma yükünün güneş enerjisi ile karşılanması için Şekil 5’de akış şeması verilen bir sistem 
kurulacaktır. Burada kullanılacak parabolik oluk tipi kollektörler bu proje kapsamında Türkiye’de 
tasarlanmış olup, 5 m boyunda, 1,8 m eninde ve yaklaşık 9 m2 açıklık alanına sahiptir. Bu kollektörde, 
toplayıcı alanının açıklık alanına oranı olan, geometrik yoğunlaştırma oranı 15 olup, her kollektörden 5-6 
kWh enerji sağlanacağı hesaplanmıştır. Böylece kurulacak sistemde 20-24 adet kollektörün otelin 
bahçesine montajı yapılacaktır.  Bu kollektörler, özel geliştirilen bilgisayar yazılımı ve fotosellerden oluşan 
güneşi takip sistemi ile kontrol edilen, bir motor redüktör grubu ile gün boyu 270 ° açısal hareket yaparak 
güneşi takip edecektir. Böylece kollektörün siyah krom seçici yüzey kaplanmış CrNi borusunun, gün 
boyunca güneş ışınlarını dik olarak alması sağlanarak sistemin performansı arttırılacaktır [1]. 
 
Bu sistemde, ortalama 1,4 COP değerine sahip çift etkili soğurmalı soğutma grubunun çalıştırılması için 
gerekli olan ısı, 143 °C, 4 atm özelliklerinde buhar ile karşılanacaktır. Bu özellikte buharın üretileceği 
jeneratörün ısıtıcı akışkanı olarak, parabolik oluk tipi güneş kollektörlerinden elde edilen 180 °C, 12 atm 
özelliklerindeki kızgın su kullanılacaktır. Bu nedenle parabolik oluk tipi kollektörler 12 atm, 180 °C / 155 °C 
giriş – çıkış sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.  
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Şekil 6.  Güneş enerjili ve LPG’li buhar kazanı destek sistemli  

soğutma ve buhar üretiminin termal akış şeması [3]. 

Parabolik oluk tipi kollektörlerle toplanan direk güneş ışınımının kesintili ve geceleri hiç olmaması 
sebebiyle, sistem üzerine kollektörlerde üretilen fazla kızgın suyun depolanacağı kızgın su ısı depolama 
tankının yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde otelin soğutma ihtiyacının olmadığı veya azaldığı 
saatlerde depolanan kızgın su desteği ile, güneş ışınımının olmadığı veya azaldığı durumlarda soğutma 
işlemi devam edebilecektir. Böylece sistemin gün boyu çalışma süresi uzatılarak, işletme giderlerinin 
azaltılması ile sistemin amortisman maliyeti ve süresi kısaltılacaktır. 
Bu sistemde soğurmalı soğutma makinesinin sürekli çalışmasını sağlamak için, özellikle geceleri buhar 
üretimini destekleyecek bir buhar kazanına da ihtiyaç duyulmakta olup, yeni kurulacak sistemlerde buhar 
kazanı ile soğurmalı soğutma grubunun desteklenmesi yerine, küçük kapasitede buhar sıkıştırmalı 
konvansiyonel bir soğutma grubu ile  de geceleri soğutma ihtiyacı desteklenebilecektir. Burada çok tarifeli 
elektrik sayaçlarının kullanımı, geceleri kullanılan elektrik enerjisine daha düşük bedeller ödenmesini ve 
işletme giderlerinden tasarruf edilmesini sağlayacaktır. 
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Şekil 7. Geliştirilen parabolik oluk tipi kollektörünün prototipi [1]. 

 
Otel odalarındaki soğutma ihtiyacının azaldığı, fakat güneş ışınımının fazla olduğu 11:00 – 17:00 saatleri 
arasında, depolamadan sonra, üretilen fazla buhar ile otelin mutfak, çamaşırhane, hamam ve sauna gibi 
alanlarında 300 – 700 kg/h’lik buhar ihtiyacı ve 60 °C’de sıcak su ihtiyacı karşılanacaktır. Böylece sisteme 
yapılan yatırımdan elde edilecek enerjinin kullanım alanı ve süresi arttırılarak LPG ve elektrik tüketimi 
azaltılacaktır. Bu da otelin işletme giderlerinin düşmesini ve sistemin amortisman süresinin kısalmasını 
sağlayacaktır. 
 
 
 
 
4. SONUÇ 
 
Türkiye’nin uygun güneş kuşağı ve doğalgaz taşınım güzergahı üzerinde olması, güneşsel ısı yükleri ile 
soğutma ısı yüklerinin çakışması nedeniyle, doğalgaz destekli güneş enerjili soğurmalı soğutma 
sistemlerinin Türkiye ekonomisi yönünden uygunluğunun derinliğine araştırılması gereklidir. Bu 
uygulamalarda soğutma yükü ve güneşsel ışın şiddeti aynı fazda olup birlikte artması, bu tür 
uygulamaların ekonomik olmasını destekler. Alışılmış soğurmalı soğutma sistemlerinde (tek etkili) üretilen 
soğunun, harcanan enerjiye oranı (COP değeri) yaklaşık 0,7-0,9 dolayındadır. Güneş enerjili soğurmalı 
soğutma sistemlerinin ekonomik yönden uygun olabilmesi, COP değerleri, tek etkili sistemlerin yaklaşık iki 
katı olan, çift etkili soğurmalı soğutma sistemlerinin kullanılmasını gerektirir. COP değerinin iki kat artması 
ile, soğurmalı soğutma sisteminin ısı girdisi, dolayısıyla da güneşsel ısıyı sağlayan kollektör sayısı yarıya 
düşer. Bu da toplam yatırım maliyetinin yaklaşık % 40 azalmasına neden olur. Çift etkili soğurmalı 
soğutma sistemleri sadece yüksek sıcaklıkta buhar ile çalıştırılabildiği için, buhar üretiminde 
kullanılabilecek yüksek sıcaklık ve ekserjide kızgın su üreten, parabolik oluk tipi güneş kollektörlerinin 
kullanımı en ekonomik çözüm olmaktadır. Bu nedenle çift etkili soğurmalı soğutma uygulamalarında, 
güneşsel rejenerasyon ısısı üreten parabolik oluk tipi kollektör sistemleri ile ilgili AR-GE çalışmaları 
yapılmalıdır. 
 
Çift etkili soğurmalı soğutma grubunun kullanımı, güneş enerjisi ile soğutma yapılmasını avantajlı kılar. 
KOSGEB ve TÜBİTAK TİDEB tarafından desteklenen projede, Sarıgerme’deki bir otelin bahçesine 
kurulacak olan parabolik oluk tipi kollektörler ile buhar jeneratöründen elde edilen 4 atm’deki doymuş 
buharın bir kısmı soğutma için kullanılırken, diğer kısmı çamaşırhane, mutfak, havuz ısıtması, mahal 
ısıtması, sıcak su üretimi vb. farklı uygulamalarda kullanılarak yük faktörü arttırılır. Böylelikle yüksek ilk 
yatırım maliyetine sahip bu sistemler, daha fazla uygulamada kullanılarak, işletme enerji giderlerinden 
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tasarruf edilen miktar arttırılır, bu da amortisman süresini azaltır. Kurulan sistem üzerinde yapılacak 
ölçümlerle, güneş enerjili soğutma sisteminin ve üretilen parabolik oluk tipi kollektörlerin termal testleri 
yapılacak, sistem ve elemanlarının performansı tespit edilecektir.  
 
Türkiye’deki enerji krizi ve yükselen elektrik ve LPG giderleri göz önüne alındığında, güneşli günlerin 300 
günden fazla olduğu Akdeniz Bölgesindeki oteller ve buhar ihtiyacı olan endüstriyel tesislerde, parabolik 
oluk tipi kollektörlerle toplanan güneş enerjisi ile buhar ve soğutma uygulamaları ekonomik olacaktır. 
Ayrıca bu uygulamalarda temiz bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin kullanımı ile  çevreye atılan 
emisyonlar da azaltılacaktır. Bunu sağlamak üzere bir yandan sistemdeki en yüksek maliyete sahip olan 
parabolik oluk tipi güneş kollektörlerinin performansını yükseltecek çalışmalar yapılırken, diğer taraftan da 
üretim maliyetini düşürecek tekniklerle daha ucuz, fakat yüksek performanslı kollektörlerin imalatı üzerinde 
çalışılmaktadır. Bu proje kapsamında üretilen parabolik oluk tipi güneş kollektörlerinin, kısa bir süre içinde 
gerek Türkiye’deki birçok uygulamada kullanılması, gerekse yurt dışına ihracatı planlanmaktadır. 
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HVAC SİSTEMLERİNDE EKSERJİ ANALİZİNİN 
GEREKLİLİĞİ VE UYGULAMALARI 
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ÖZET 
 
Günümüzde, HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme) sistemlerinde tüketilen enerjinin toplam 
enerji tüketimindeki payı, yaklaşık olarak % 20 tutmaktadır. Bu bağlamda, enerjinin ve hatta boşa 
giden enerjinin etkin ve verimli kullanımı, büyük önem taşımaktadır. Biz, mühendisler,  HVAC  
sistemlerinin performansının değerlendirilmesinde, termodinamiğin birinci yasasını, başka bir deyişle, 
enerji denkliliğini (balansını) uygulama alışkanlığı içindeyiz. Oysa, bu sistemlerin işletilmesini 
sağlamak için gerek duyduğumuz enerji, kullanılabilir enerjidir.  
 
Ekserji analizinin teorisi, büyük ölçüde kullanılabilir enerji analizinin gibidir. Ekserji, kullanılabilir enerji 
ve kullanılabilirlik önemli ölçüde benzerdir. Ekserji yok oluşu, ekserji tüketimi, tersinmezlik ve kayıp iş 
de önemli ölçüde benzerdir. Bu konudaki terminolojinin pek standartlaştırılmadığı görünmektedir.  
 
Enerji, genellikle iş yada iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.  Oysa, bunun yerine, enerji; 
hareket yada hareket üretebilme kabiliyeti olarak tanımlanmalıdır. Bunun yanı sıra, ekserji; iş ya da iş 
yapabilme kabiliyeti olmaktadır. Enerji, bir proseste  daima korunabilirken, ekserji ise daima tersinir 
proseslerde korunabilmekte, gerçek proseslerde ise, tersinmezlikler nedeniyle tüketilmektedir.  
  
Ekserji analizi, bir sistemin enerji analizinden farklıdır. Ekserji analizinin sonuçları, genellikle, bir 
sistemdeki proseslerin daha fazla anlamlı ve duyarlı gösterilmesini sağlamak için göz önüne 
alınmaktadır. Bu yüzden, ekserji analizi, bu çalışmada ele alınan HVAC sistemlerinin analizinde 
önemli bir araçtır. Çünkü,  bu analiz, mevcut sistemlerdeki verimsizlikleri azaltarak, daha verimli enerji 
sistemleri tasarlamanın mümkün olup olmayacağını açığa kavuşturacaktır.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Enerji ekonomisi geniş bir alandır. Birçok çalışma, enerji ve ekonomiyle birlikte yapılmıştır. Bu 
nedenle, günümüzde enerji maliyetleri ile enerji fiyatları terimleri yaygın olarak benzer kabul 
edilmektedir. Fakat maliyetler gerçekle ilişkili değildir. Genelde enerji maliyeti, bir hammadde maliyeti 
içerir. Bunun nedeni, enerjinin genellikle değerinin olmayışıdır. Oysa, ekserji ekonominin esasıdır, 
miktarlar gibi ücret ve maliyetleri hassasiyetle kapsar. 
 
İş, ekserji ve ekonomiyle bağlantılıdır, entropiden ekonomiye olan bağlantı 20-30 yıl önce 
araştırmalarla başarıyla ortaya konulmuştur. Bu alandaki araştırmalardan önemli biri Nicholas 
Georgescu Roegen’ a aittir.  “Entropi Yasası ve Ekonomik Proses” isimli 1971 yılında yayımlanan 
kitabı sürekli olarak birçok araştırmacıya ve projelerine referans kaynak olmuştur. Birçok araştırmacı 
ekserji ve ekonomi arasındaki ilişkiye dikkat çekmektedir. Rosen, bu gibi çabaların yalnız endüstriye 
tasarım aktivitelerinde değil, aynı zamanda topluma da yardımcı olabileceğine dikkat çekmektedir [1]. 
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Günümüzde, HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme) sistemlerinde tüketilen enerjinin toplam 
enerji tüketimindeki payı,  yaklaşık olarak % 20’yi bulmaktadır. Bu bağlamda, enerjinin ve hatta boşa 
giden enerjinin etkin ve verimli kullanımı, özellikle büyük önem taşımaktadır.   
 
HVAC sistemlerinde, buharlaştırmalı  soğutma serbest enerji veya enerji kazanımı için kullanılır.  
Buharlaştırmalı soğutmanın performansının verimli değerlendirilmesi kullanılan enerji ve iç hava 
kalitesinin geliştirilmesi için çok önemlidir. HVAC sistemlerinin performansının değerlendirilmesinde, 
termodinamiğin birinci yasasını, başka bir deyişle enerji balansını uygulamaya alışılmış olunabilir. 
Oysa, bu sistemlerin işletilmesini sağlamak için gerek duyulan enerji, kullanılabilir (yararlı) enerjidir. 
Kullanılabilir enerji bu sistemlerin çalıştırılması için gereken enerjidir. Bu teori Gibbs tarafından 
oluştutulduktan sonra bir çok mühendislik dalında gelişerek hızla yayılmıştır [2-3]. 
 
Termodinamikte ekserjinin bir diğer adı kullanılabilir iştir. HVAC sistemlerin ekserji analizi üzerine 
birçok araştırma yapılmıştır. Fakat halen ekserji analizlerinde bazı hatalar mevcuttur. Bunun nedeni,  
fonksiyonel sistemlerin ve enerji akışının eksik sınıflandırılmasındandır, bu da gerçek ekserji 
verimliliğinin değerinin altında veya üstünde bir değer bulunmasına neden olacaktır. Ayrıca, atmosferik 
dengenin ölü hal dengesi olarak seçilmesi de hatalı sonuç bulunmasına yol açar. Az miktarda yoğuşan 
suyun etkisi büyük ekserji kaybı çıkarsa bile, gerçek  kullanılabilir enerjinin kullanılmasında 
önemsenmez. Böylece ekserji verimliliği gerçek değerin altında bulunur [2]. 
 
Bu çalışmada, öncelikle, ekserji konusu genel hatlarıyla ele alınacaktır. Daha sonra, HVAC 
sistemlerindeki bazı uygulamalarından derlenen ekserji analizleri verilecektir. Son olarak, elde edilen 
sonuçlar tartışılacaktır. Bir bakıma, HVAC tasarımcısı ve  uygulamacısına, ekserjiye odaklı bir bakış 
açısı kazandırmaya çalışılacaktır. 
 
 
 
 
2. ENERJİ VE EKSERJİ 
 
Başka yerde [4] geniş kapsamlı olarak ele alındığı gibi, ekserji; enerji, çevre ve sürdürülebilir 
gelişmenin bir karışımı olarak karşımıza çıkar. Bu bölümde, sadece enerji ve ekserji arasındaki ilişki 
ele alınacaktır. Enerji, genellikle iş yada iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. Bunun yerine, 
hareket ya da hareket üretme yeteneği olarak tanımlanmalıdır. Bu, şüphesiz daha az belirgindir, ama 
daha fazla doğru tanımlamadır. Ekserji ise, iş (=düzenli hareket) yada iş üretebilme kabiliyetidir.  
Hareket, sık sık belirli bir yönü olmayan, yani anlamsız  iştir [5,6]. Başka bir bakış açısından, yani 
enerji verimliliği bakış açısından enerji; yaşamı konforlu kılan paradır [7]. Özetle, enerjinin para, hatta 
peşin para olarak tanımlanmasını önerebiliriz  [8,9].   
 
Termodinamik bakış açısından ekserji; bir referans çevreyle denge haline gelirken, bir sistem yada 
madde veya enerji akışıyla üretilebilecek maksimum miktarda iş olarak  tanımlanır. Ekserji, referans 
çevreye göre tamamen kararlı dengede olmamanın sonucu olarak, değişime neden olan akış yada 
sistemin potansiyelinin bir ölçüsüdür.  Enerjiden farklı olarak, ekserji; korunum yasasına uğramaz 
(ideal veya tersinir prosesler hariç olmak üzere). Ekserji daha çok, gerçek proseslerdeki 
tersinmezlikler nedeniyle, tüketilir yada yok edilir. Bir proses boyunca ekserji tüketimi, prosesle ilişkili 
tersinmezlikler nedeniyle ortaya çıkan entropiyle orantılıdır.  Enerji ve ekserji kavramları, Tablo 1’ de 
açık olarak kıyaslanmaktadır [10]. 
 
Enerji ile ekserji kıyaslandıktan sonra, ekserji analizi yapmanın önemini aşağıdaki şekilde 
sıralayabiliriz [10]: 
 
a) Enerji kaynakları kullanımının çevreye olan etkilerinin en iyi şekilde belirlenmesinde ana bir araçtır. 
b) Enerji sistemlerinin tasarımı ve analizi için termodinamiğin ikinci yasasıyla birlikte kütle ve enerjinin 

korunumu prensiplerini kullanan etkin bir yöntemdir.  
c) Daha fazla verimli kaynak kullanılma amacını destekleyen uygun bir tekniktir. Belirlenmesi 

gereken atık ve kayıpların yerleri, tipleri ve gerçek büyüklükleri ortaya çıkarılır.  
d) Mevcut sistemlerdeki verimsizlikleri azaltarak, daha verimli enerji sistemlerini tasarlamanın nasıl 

mümkün olup- olamayacağını gösteren etkin bir tekniktir.  
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e) Sürdürülebilir gelişmenin elde  edilmesinde anahtar bir bileşendir. 
f) Enerji politikaların oluşturulmasında kullanılabilecek önemli bir araçtır.  
 
Tablo 1. Enerji ve ekserji kavramlarının karşılaştırılması [10] 
 

 

Enerji Ekserji 
Sadece madde yada enerji akış parametrelerine 
bağlıdır ve çevresel parametrelere bağlı değildir. 

Madde veya enerji akışı ve çevresel 
parametrelerin her ikisine bağlıdır. 

Sıfırdan farklı değerleri vardır (Einstein’ın 
bağıntısına göre, mc2 ye eşittir). 

Sıfıra eşittir (Çevreyle dengede olarak ölü 
durumda) 

Tüm prosesler için termodinamiğin 1. yasasıyla 
gösterilir. 

Sadece tersinir prosesler için termodinamiğin 
birinci yasasıyla gösterilir (Tersinmez 
proseslerde, kısmen yada tamamen yok olur). 

Tüm prosesler için termodinamiğin ikinci 
yasasıyla sınırlıdır (tersinir olanlar da dahil). 

Termodinamiğin ikinci yasası nedeniyle tersinir 
prosesler için sınırlı değildir. 

Hareket yada hareketi üretme kabiliyetidir. İş yada iş üretme kabiliyetidir. 
Bir proseste her zaman korunur; ne vardan yok 
olur, ne de yoktan var edilir. 

Tersinir proseslerde her zaman korunur, ama 
tersinmez proseslerde her zaman tüketilir. 

Miktarın (niceliğin) bir ölçüsüdür. Niceliğin ve entropi nedeniyle  niteliğin 
(kalitenin) bir ölçüsüdür. 

 
 
 
3. EKSERJİ VE EKONOMİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 
 
Ekonomik analizlerin performansları için bir çok YÖNTEM, ekserji esas alınarak geliştirilmekte ve 
uygulanmaktadır. Bu yöntemler,  aşağıdaki isimler altında tanımlanır: 

• Termoekonomik analiz, 
• 2. yasa maliyet analizi, 
• Ekserjik-ekonomik analiz. 

 
Sonuç olarak, bu teknikler bir sistemin, işletilmesi ve tasarımının  optimize  edilmesine (en 
iyilendirilmesine) ve ekonomik kaynakların doğru tahsisinde yardımcı olur. Bir sistemin karlılığı, 
ekonomik fizibilitesinin en yüksek düzeyde doğrululuğunun sağlanmasıyla mümkündür.  
 
Ekserji–ekonomi araştırmacısı  Tsatsaronis [1],  ekserji-ekonomi yöntemlerini (oldukça zor ve 
karmaşık),  dört  ana grupta toplar. Bunlar: 

a) Ekserji-ekonomi maliyet hesabı, 
b) Ekserji-ekonomi hesap analizi, 
c) Ekserji-ekonomi benzerlik sayısı ve  
d) Üretim / maliyet verimlilik diyagramlarıdır. 

 
4. EKSERJİ ANALİZİ 
 
Bu bölümde, ölü hal, ekserji bileşenleri adı altında potansiyel, kinetik ekserji, fiziksel ve kimyasal 
ekserji, kavramlarına değinilecektir. 
 
Enerji kaynaklarının doğru ve verimli kullanımları termodinamiğin 1. ve 2. yasalarıyla belirlenir. Enerji 
ısıl bir sisteme yakıtla girer ve maliyeti ürün içinde hesaplanır. Termodinamiğin 1. yasası gereği enerji 
yok  edilemez. Bu kavram bazen, kullanışlı bir tasarımla ve ısıl analizle bozulabilir. Bu fikir enerjide 
uygulanmasa da ekserji kavramında termodinamiğin 2. yasası kapsamında kullanılır. Soğutma 
ünitesinden elde edilen 1 kJ enerji ile, 1 kJ elektrik enerjisi veren bir güç tesisinin verdikleri enerjilerin 
kullanışlılığı, ekonomikliliği ve kalitesi aynı değildir. Ekserji, enerji kaynaklarının daha verimli 
kullanılmasını sağlar. Aynı zamanda  Termodinamiğin 1. yasasının da anlaşılmasına yardımcı olur. 
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4.1. Ölü Hal  
 
Basınç, sıcaklık, hız, sistemin çevreden olan yüksekliği, iş geliştirmesine olanak verecektir. Sistem 
değişiklikleri çevreyle dengedeyse bu hale ölü hal (dead state) denir. Ölü halde, mekanik, ısıl ve 
kimyasal denge sistem ve çevre arasında vardır. Bu denge hali, basınç sıcaklık, sistemin kimyasal 
potansiyelinin çevreyle eşit olmasıyla ilgilidir. Buna ilave olarak, sistemin hızı sıfır ve çevre 
koordinatlarından yüksekte değildir. Bu koşullar altında cansızlığın (durgunluğun) sistem içinde yada 
çevrede değişmesi yada aralarında bir etkileşim olması beklenmez. 
 
Sistem ve çevre arasındaki bir değer denge tipi tanımlanabilir. Bu denge şeklinin sınırlandırılmasıdır. 
Burada koşullar mekanik ve ısıl dengeyle belirlenmek zorundadır. 
 
 
4.2. Ekserji Bileşenleri 
 
4.2.1. Potansiyel ve Kinetik Ekserji 
 
Bir sistemde nükleer, manyetik, elektrik ve yüzey gerilim etkilerinin yokluğunda sistemin ekserjisi dört  
bölümde incelenebilir. Bunlar: (a)  kinetik ekserji EKE, (b) potansiyel ekserji EPE, (c) fiziksel ekserji EF, 
ve (d) kimyasal ekserji EKM. Bu durumda sistemin toplam ekserjisi, 
 

EX= EKE + EPE + EF + EKM              (1) 
 
şeklinde yazılabilir. 
 
Kinetik, potansiyel ve fiziksel ekserji literatürde termomekanik ekserji olarak özetlenir [11]. 
 
Buna göre birim kütle başına ekserki, başka bir deyişle  özgül ekserji, 
 

eX= eKE + ePE + eF + eKM               (2) 
olur. 
 
Çevreyle ilişik olarak ekserji değerlendirildiğinde, sistemin kinetik ve potansiyel enerjisinin tamamının 
işe dönüşebilmesi durumunda, 
 
            eKE = 0.5V2              (3) 
 
            ePE= gz               (4) 
 
yazılır. Burada V hız ve  z çevreden olan yükseklik farkıdır. Sistemin çevreyle aynı bağlamda olduğu 
göz önüne alınırsa; eKE ve ePE = 0 olur. Bu durumda fiziksel ekserji en yüksek düzeyde elde edilebilir. 
Benzer şekilde, T sıcaklığında ve P basıcındaki sistem, To sıcaklığında ve Po basıncındaki çevreyle 
etkileşim neticesinde teorik maksimum kimyasal iş elde edilebilir. Sistem sınırlı denge halinden denge 
haline geçer. 
 
4.2.2. Fiziksel Ekserji 
 
Kapalı sistemlerde fiziksel ekserji  aşağıdaki bağıntıyla ifade edilebilir. 
 
 EF= (U-Uo) + Po (V-Vo) – To (S – So)          (5) 
 
Burada U, V ve  S, sırasıyla, iç enerji, hacim ve sistemin entropisidir. Uo, Vo ve So değerleri benzer 
özellikler olup sistemin sınırlı denge hali değerleridir. 
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4.2.3. Kimyasal Ekserji 
 
Kimyasal ekserjiden elde edilebilecek maksimum iş, sistemin yada maddenin sınırlı denge halinden 
denge haline geçmesiyle mümkündür. Çevre dengesi (To, Po) iken saf bileşenlerin 
konsantrasyonlarının kısmi basınçlarından (Poo,i) gidilerek her bir bileşenin kimyasal ekserjileri aşağıda 
verilen bağıntıdan hesaplanır. 
 
 Eoi= RToln(Po/Poo,i)            (6) 
 
Bunun yanı sıra, gaz karışımları ve ideal sıvıların ekserjileri, 
 
 eKM = Σi xi [ eoi + RToln(xi)           (7) 
 
bağıntısından bulunur. xi, maddenin bileşimindeki molar kesri, eoi standart kimyasal ekserjiyi gösterir. 
Kimyasal ekserjinin gerçek çözümlerinde aşağıdaki bağıntıdan da  yararlanılabilir: 
 
 eKM = Σi xi [ eoi + RToln(γixi)            (8) 
 
γi, i bileşeninin aktiflik katsayısıdır. 
 
 
 
 
5. EKSERJİ  KAYIPLARI VE TERMODİNAMİK DENKLİLİK BAĞINTILARI 
 
Ekserjetik,  ekserji kavramına dayalı mühendislik bilimi için kullanılan uygun bir genel terimdir. 
Aşağıda, ekserji kayıpları ve verimleri kısaca  açıklanacaktır [12]. 
 
 
5.1. Bir Sistem İçin Giren ve Çıkan Ekserjiler 
 
Gerçek prosesler için giren ekserji (Exg), çıkan ekserjiden (Exç) daima fazladır. Bu denksizlik, ekserji 
yok oluşu olarak da adlandıırılan tersinmezlikler nedeniyledir. Şekil 1’ de gösterildiği gibi, çıkan ekserji, 
ürünün (Exü) ve atığın (Exa) ekserjisi olmak üzere, iki kısımdan oluşur. Ekserji kaybının ve atık 
ekserjinin her ikisi, ekserji kayıplarını gösterir. Ama, tanımlama olarak, tersinmezliklerin hiçbir ekserjisi 
yoktur ve bu yüzden, doğrudan hiçbir çevresel etkisi yoktur. Bununla beraber, büyük miktarda bir 
ekserji yok oluşu, çevresel zarara yol açabilen giren ekserjinin fazla miktarda  kullanımı anlamına 
gelebilir.  
 
 
5.2. Ekserji Verimleri 
 
Ekserji verimi basit olarak, kullanılan ekserji olarak tüm ekserji girişi ve yararlanılan ekserji olarak da 
tüm giren ekserjiyi tanımlar. Yani, 
 

ç
ex,1

g

Ex
η =

Ex
                                                                                                                              (9)       

Bununla beraber, çoğu proseslerde çıkanın bir kısmı atık olup, 
                                                                                                (10) ç üE = E +E a

bağıntısı yazılabilir.    Böylece, ekserji verimi, 
 

  ç a ü
ex,2 ex,1

g g

Ex -Ex E E
η = = =η -

Ex E Ex
a

g

x
                                                                                    (11) 

şeklinde elde edilebilir. 
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Bazen ekserjinin bir kısmı sistemden etkilenmeden geçer, yani geçen ekserji (Exge) söz konusu olur. 
Bu durumda,  
 

 ç a ge ü g
ex,3

g ge g g

Ex -Ex -Ex Ex -Ex
η = =

Ex -Ex Ex -Ex
e

e
                                                                                        (12) 

elde edilir. 
 

 

 
 
Exg 

Exg

 
 
Sistem 
veya 
proses 

Exg

Exa

Exü  
Exç 

 
 

Şekil 1.  Bir  sistem için giren ve çıkan ekserjiler [12] 
 
 
5.3. Termodinamik Denklilik Bağıntıları 
 
Termodinamik denklilik bağıntıları vermeden önce, bir sistemdeki bir miktar için genel denklilik 
aşağıdaki gibi yazmak daha doğru olacaktır [13].  
 
 Giren+Üretilen–Çıkan–Tüketilen=Depolanan                                                                         (13)  
 
Burada; giren ve çıkan, sırasıyla, sistem sınırlarına giren ve sınırlarından çıkan miktarları, üretilen ve 
tüketilen, sırasıyla, sistem dahilinde üretilen ve tüketilen miktarları ve depolanan ise, sistem dahilindeki 
miktarın gelişimini (pozitif ya da negatif) gösterir. (13) bağıntısı,  miktarlar olarak, integral şeklinde ve 
akımsal olarak (birim zamanda) diferansiyel şeklinde ifade edilebilir. Diferansiyel denklilik, belirli bir 
zaman aralığında bir sistemde ne olduğunu açıklar ve integral balans, iki zaman arasında bir sistemde 
ne olduğunu belirtir. Diferansiyel denklilikler genellikle sürekli proseslere uygulanırken, integral 
denklilikler yığın (batch) proseslere uygulanır. Sürekli akışlı-sürekli açık sistemler için depolanan akım 
terimi diferansiyel denklilikte sıfırdır.  
 
Daha önce de belirtildiği gibi, korunum yasasına (nükleer reaksiyonları ihmal ederek) uğrayan enerji, 
ne üretilebilir ne de tüketilebilir.  Ekserji ise, tersinmezlikler nedeniyle bir proses boyunca tüketilir ve bu 
yüzden korunamayan bir yasayla karşı karşıya kalır. Sonuç olarak, genel denklilik bağıntısı (Eşitlik 13) 
bu miktarlar için aşağıdaki gibi yazılabilir:  
 
 Giren Enerji – Çıkan Enerji = Depolanan Enerji                                                                     (14) 
 
 Giren Ekserji – Çıkan Ekserji – Tüketilen Ekserji = Depolanan Ekserji                                  (15) 
 
(14) ve (15) no’lu çıkan bağıntıları, Eşitlik (10) da gösterildiği gibi, iki bileşene de ayrılabilir. Yani, 
 
 Çıkan Enerji = Çıkan Ürün Enerjisi + Çıkan Atık   Enerji                                                      (16) 
 
 Çıkan Ekserji = Çıkan Ürün Ekserjisi + Çıkan  Atık Ekserji                                         (17) 
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6. HVAC SİSTEMLERİNDE EKSERJİ UYGULAMALARI 
 
Bu bölümde, öncelikle, HVAC sistemlerine analitik olarak kısaca bir bakış yapılacak ve daha sonra 
ekserjinin bazı uygulama sonuçları, detaylı hesaplara girmeden, elde edilen sonuçlar bazında 
sunulmaya çalışılacaktır.  
 
 
6.1. HVAC Sistemlerine Analatik Bakış 
 
Ekserji, enerjinin iş yapabilme yeteneğini ayarlar. Akışkan akışı için tersinir proseste çevreyle denge 
seviyesi eşitlene kadar iş üretilebilir [2].  Bu durumda, ekserji genellikle   
 
 ex = ( h – Tos) – (ho - Toso )         (18) 
 
bağıntısıyla ifade edilir ve aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi akış ekserjisi olarak adlandırılır. 
 

0 0 0( ) (h h T s s )ψ = − − −                                                                                                     (18b) 
 
HVAC sistemlerinde nemli havayla karşılaşılması nedeniyle, nemli havanın yaklaşık ideal 
davranabileceği ve akış ekserjisinin de  
 
 ex = (cpa + ωcpv ) [ T - To – ln( T / To)] 
      + (1 + 1.608ω)RaToln( P / Po ), 
      + (RaTo{ (1 + 1.608ω)ln[ ((1 + 1.608ωo) / (1 + 1.608ω)] 
      + 1.608ωln (ω/ωo) }          (19) 
 
şeklindeki bağıntıya  eşit olacağı kabul edilebilir. Burada, T, P ve  ω sırasıyla sıcaklık, basınç ve  
havanın mutlak nemini (özgül nemini) verirken, c ve R özgül ısı ve gaz sabitini,“ o “ indisli terimlerde 
ölü hal durumundaki değerleri göstermektedir. 
 
HVAC sistemlerinde  2. yasa verimi (ekserji verimi) 

 ηII  =

•

üretilen

• • •

üretilen bozulan kayıp

A

A + A + A
        (20) 

bağıntısından bulunabilir. Burada, 
•

A  kullanılabilir işi ifade eder. 

HVAC sistemlerindeki bir önemli nokta da, doğru ele alınan sistem için ölü hal noktasının 
belirlenmesidir. Genellikle ölü hal olarak atmosferik koşullar seçilir. Oysa, atmosferik hava 
doymamıştır, kullanılabilir bir enerjiye sahiptir. Bu yüzden maksimum iş W, 
 

W = exo + ( ωos - ωo)exw - exos                                                                                                      (21) 
Eşitliğinden  bulunur. Burada, “os” dış hava sıcaklığıyla ilintili  havanın mutlak nemini ifade ederken, 
dış havanın ekserjisi exos ve suyun ekserjisi exw aşağıdaki eşitlikler yardımıyla  bulunur. 
 
Nemli hava için ekserji: 
 

exos  =  (RaTo{ (1 + 1.608ωos)ln[ ((1 + 1.608ωo) / (1 + 1.608ωos)] 
      + 1.608ωosln (ωos/ωo) }         (22) 
 
Su için ekserji: 
 

exw = - RaTo ln (Pwo / Pwos)          (23) 
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6.2. Örnek HVAC Ekserji Analizleri 
 
Bu bölümde iki farklı HVAC uygulamasına ait ekserji analizi sonuçları verilecektir. Daha önce de 
belirtildiği gibi, burada karmaşık hesapları vermekten öte, uygulama sonuçlarıyla bir bakış açısı 
kazandırmaya çalışılacaktır.  
 
6.2.1. Bir Ofisin İklimlendirilmesi 
 
HVAC sistemiyle iklimlendirme yapılan 30 m2 büyüklüğünde bir ofisi ele alalım. Dış hava sıcaklığı 
ısıtma modunda –3 ºC,  iç hava sıcaklığı 20 ºC, dış havanın bağıl nemi  % 81 ve iç havanın bağıl 
nemi % 45’ dir. Soğutma modunda ise,  dış hava sıcaklığı 35.8 ºC, iç hava sıcaklığı 25.5 ºC, dış hava 
bağıl nemi  % 52.8  ve iç hava bağıl nemi % 57.5’ dir. Odada 10 kişinin saatlik taze hava ihtiyacının 
karşılandığı kabul edilsin. Buna göre, daha önceki bölümlerde verilen bağıntıların kullanılmasıyla, 
Tablo 1’ de verilen sonuçlara ulaşılır. 
 
Tablo 2. Isıtma ve soğutma modunda çalıştırılan HVAC sisteminin enerji  ve ekserji bilgileri 
 

Isıtma modunda enerji ihtiyacı ve ekserji bilgileri 

      Isıtılan mahal koşulları 
 Oda ısı yükü Oda nemliliği Taze hava 

Tüm iklimlendirme 
ünitesi 

Enerji ihtiyacı (kW) 3.82 -0.7 3.87 6.99 
Ekserji ihtiyacı (kW) 0.2997 -0.02794 0.1194 0.4467 
Ekserji ihtiyacı (kW)  0.4467  2.3 
Ekserji verimi ηex  87.6%  19.42% 
Enerji verimi  100%  304% 

Soğutma modunda enerji ihtiyacı ve ekserji bilgileri 

        Isıtılan mahal koşulları 
 Oda ısı yükü Oda nemliliği Taze hava 

Tüm iklimlendirme 
ünitesi 

Enerji ihtiyacı (kJ/h) -3.9 -0.7 -3 -7.6 
Ekserji ihtiyacı (kJ/h) 0.1345 -0.04772 0.1194 0.356 
Ekserji ihtiyacı (kJ/h)  0.356  2.97 
Ekserji verimi ηex  84.7%  12% 
Enerji verimi  100%  -256% 

 
Tablo 2’deki  sonuçlar incelendiğinde, ekserji verimleri veya verimliliğin çok küçük olduğu görülür. Bu 
da sistem performansının geliştirilebileceğini gösterir. Şekil 2’ de HVAC sistemlerin enerji akış şeması 
sistem performansını etkileyen unsurlar sınıflandırılarak gösterilmiştir.  
 
Şekil 3’ de verilen diğer bir örnek incelendiğinde, yoğuşan küçük miktardaki su düşük sıcaklıkta 
sistemin enerji kullanımına göre önemsiz gözükse de ekserji üretimini artırmaktadır. Buna göre 
soğutma koşulu için bulunan sonuçlar Tablo 3’ de verilmiştir. 
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Akış çıkışına  
Verilen enerji 
Veya ekserji 

 
 
 
 
 
 
 
                                 

                               

 

Isı eşanjöründen 
kaybolan ekserji 

DÖNÜŞÜM 

   sistemi 

     yada 

  alt sistem 

Akış çıkışına  
Verilen enerji 
Veya ekserji 
üretimi 

İkincil akıştaki      
    akış girişi 

İkincil akıştaki      
   akış çıkışı 

Elektriksel veya 
mekanik iş W  

Çevreyle ısı değişimi Q 

Birincil akıştaki    
    akış girişi 

Birincil akıştaki    
    akış çıkışı 

Enerji kaynağı 
akışı içindeki 
ekserji miktarı 

 
 

Şekil 2. HVAC sistemlerin enerji akış şeması [2] 
 

 
     
m  =  4 .0  k g /s  
T  =  1 0 .0 2  o C  

S u  3       
m  =  4 .0  k g /s  
T  =  1 4 .4 6  o C  

S u  4  

     
m  =  0 .0 0 9 0  k g /s  
T  =  1 0 .0 2  o C  

S u  5  

 
m a  =  3 .0 2 4  k g /s  
T  =  3 5  o C  
W  =  0 .0 1 4 0 6  

H a v a  1   
m a  =  3 .0 2 4  k g /s  
T  =  1 8 .3 5  o C  
W  =  0 .0 1 1 0 8  

H a v a  2  

 
Şekil 3. HVAC soğutma ve nemlendirme [2] 

 
Tablo 3. Soğutma ve nemlendirme için ekserji bilgileri [2] 
 

Ekserji 
kJ/h Hava 1 Hava 2 Su 3 Su 4 Su 5 Ekserji 

Üretimi 
Ekserji 
Desteği 

Ekserji 
Verimliliği

 3.854 6.611 18.4567 12.536 0.0035 2.757 5.92 45.05 
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6.2.2. Toprak Kaynaklı (Jeotermal) Isı Pompasıyla Isıtma 
 
Genellikle, jeotermal ısı pompaları (JIP) olarak adlandırılan toprak kaynaklı ısı pompaları (TKIP),  1995 
yılından beri, Amerika ve Avrupa’da   % 59 veya yıllık  % 9.7 olarak en fazla gelişme göstermiştir. 
Dünya’daki  26 ülkede kurulu kapasitesi; 6 875 MWt ve yıllık enerji kullanımı ise,  23 287 TJ/yıl ‘dır. 
Kurulu olan cihazların gerçek sayısı, 512 678 dolayındadır.   Bunun yanı sıra, JIP’ ları, son dört  yıldır, 
ülkemizde gündeme gelmiş ve birçok konutta ısıtma/soğutma amaçlı olarak uygulamaya sokulmuştur 
Bu sistemlerin ülkemizdeki ve dünya’daki gelişimleri ve fizibilitesi başka yerde [14-19] geniş kapsamlı 
olarak işlenmiştir. Bunun yanı sıra, bu sistemlerin tasarımı ve testi de, HVAC mühendisleri bakış 
açısından ilgili kaynaklarda [20,21] ele alınmıştır. 
JIP sistemi, Şekil 4’ de gösterildiği gibi, üç ana kısımdan oluşmaktadır [22]: 
 

a) Isı pompası cihazı 
b) Toprak ısı değiştiricisi 
c) Isı dağıtım sistemi 
 

Odanın ısıtma ve soğutma yükleri, sırasıyla, 3.8 ve 4.2 kW’ dır. Toprak ısı  değiştiricisi düşey tipte 
olup, derinliği 50 m’ dir. Sisteme ait teknik özellikler ve performansının değerlendirilmesi başka yerde 
[23,24] geniş kapsamlı olarak verilmiştir. 
 
 

TOPRAK ISI 
DEĞİŞTİRİCİSİ 

V

      7 8

ISI 
POMPASI 

Yoğuşturucu 

Buharlaştırıcı 
Genişleme 
vanası 

W
IIII

IV

II 

         1

       23 

   4 

Kompresör 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5
          6

ODA 
V 

 
Şekil 4. Jeotermal (toprak kaynaklı) ısı pompası sisteminin şematik gösterilimi [22] 
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Tablo 4. JIP sisteminin termodinamik özellikleri [25] 
 

 
Durum 

T 
 

(°C) 

P 
 

(MPa) 

h 
 

(kJ/kg) 
 

s 
 

(kJ/kgK) 

m&  
 

(kg/s) 

ψ 
 

(kJ/kg) 

xE  
  

(kW) 
 

1          3.0 0.48 252.4771 0.9395 0.0188 43.8363 0.8241
2s 94.6984 2.60 296.6314 0.9395 0.0188 87.9906 1.6542
2a 106.2522 2.60 307.67 0.9691 0.0188 90.2039 1.6958
3 60.0 2.60 126.9696 0.4393 0.0188 67.4634 1.2683
4 -1.1530 0.48 126.9696 0.4780 0.0188 55.9250 1.0514
5 41.3100 - 172.8410 0.5893 0.2040 1.7817 0.3635
6 37.3200 - 156.1469 0.5358 0.2040 1.0386 0.2119
7          6.8 - 28.4512 0.1029 0.47 2.4121 1.1337
8   8.0 - 33.4720 0.1208 0.47 2.0960 0.9851
0 (soğutucu 
akışkan) 

25.0 0.10 274.1235 0.1591 - 0  

0 
(sirkülasyon 
suyu) 

 
25.0 

 
0.10  104.87 0.3673 -

 
0 

 

 
Tablo 5. JIP sisteminin enerji ve ekserji denklilik sonuçları [25] 
 
A. Enerji denkliliği 

Giren Enerji Çıkan Enerji 

Açıklama Nominal 
değer 
(kW) 

Toplam 
belirsizlik 

(%) 

Açıklama Nominal 
değer 
(kW) 

Toplam 
belirsizlik 

(%) 
Verilen elektrik 
gücü                        

2.0587 ± 4.36 Fan-coil de verilen 
ısı akımı*                    

3.4056 ± 3.42 

Kompresöre 
verilen iş akımı*       

1.0376 ± 3.45  

Toprak ısı 
değiştiricisince 
eklenen ısı akımı    

 
2.3595 

 
± 3.42 

 

B. Ekserji denkliliği 
Q&  W&  (Tersinmezlikler) 

0kaybıx üI E T S= = &&
retim  

 
 

Bileşen 
 Nominal  

değer 
(kW) 

Toplam 
belirsizlik 

(%) 

Nominal  
değer 
 (kW) 

Toplam 
belirsizlik 

 (%) 

Nominal  
değer 
 (kW) 

Toplam 
belirsizlik 

 (%) 
Kompresör (I) - - -1.0376 ± 3.45 0.1659 ± 3.79 
Yoğuşturucu (II) - 

3.4056 
± 3.42 - - 0.2800 ± 3.79 

Kısma vanası (III) - - - - 0.2169 ± 3.79 
Buharlaştırıcı (IV) 2.3595 ± 3.45 - - 0.0785 ± 3.79 
Fan coil veya oda 
(V) 

- 
3.4056 

± 3.42 - - 0.2121 ± 3.42 

Toprak ısı 
değiştiricisi (VI) 

2.3595 ± 3.42 - - 0.0497 ± 3.42 

Kompresördeki mekanik ve elektriksel kayıplar 1.0211 ± 5.56 
*Isı akımı (heat transfer rate) ile  birim zamandaki ısı geçiş miktarı kastedilmektedir. 
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Şekil 4’ de gösterilen JIP sisteminin Şubat 2001’de ve ısıtma modunda yapılan deneyler sonucunda, 
elde edilen termodinamik özellikler Tablo 4’ de gösterilmiştir. Bu tablodan görüleceği üzere, 
kompresöre iş girişi nedeniyle akış ekserjisinde (ψ ) artışa yol açılır ve sistemin diğer bileşenlerde ise, 
tersinmezlikler nedeniyle, ekserji akışında bir azalma söz konusu olur. Kütle, enerji ve ekserji denklilik 
bağıntılarının kullanılmasıyla,  Tablo 5’ de verilen sonuçlara ulaşılır. Bu sonuçlar, başka yerde [25], 
istemdeki tersinmezlikler ve olası iyileştirmeler bakımından geniş kapsamlı olarak irdelenmiştir. 
 
 
 
 
7. SONUÇLAR 
 
Enerji (birinci yasa) analizi, ısıl sistemlerin analizinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. 
Termodinamiğin birinci yasası, sadece enerjinin korunumu ile ilişkilidir ve sistemin performansının 
nasıl, nerede ve ne kadar azaltıldığı hakkında hiçbir bilgi vermez. Buna karşın ekserji analizi, enerji 
sistemlerinin tasarımı, optimizasyonu (en iyilendirilmesi) ve performansının değerlendirilmesinde, 
yararlı bir araçtır. Ekserji analizi genellikle, sistemin maksimum performansını belirlemek ve ekserji 
kaybı yerlerini saptamak amacıyla yapılır [26].  
 
Ülkemizde, HVAC sistemlerin ekserji analizi ile sınırlı çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada, bir yandan 
ekserji  genel hatlarıyla ele alınmaya çalışıldı, öte yandan da iki farklı uygulama örneği verilerek, konu 
çok yönlü tartışıldı.  
 
Ülkemizde, HVAC sistemlerde, maalesef, enerji analizinin bile  tam olarak yapılmadığı bir süreçte, 
burada ele alınan ekserji analizi, çok karmaşık,  belki de farklı (lüks olarak)  algılanabilir. Ancak, enerji, 
çevre ve sürdürülebilir gelişmenin mükemmel bir karışımı olan ekserjinin, gerek tasarım gerekse de 
işletme aşamasında ele alınmasın, enerji verimliliği sağlamada ve hatta  ülkelerin enerji politikalarının 
oluşturulmasında [10]  anahtar bir rol oynadığı göz ardı edilmemelidir. Gelişmiş ülkelerde, ‘’Enerji 
Verimliliği Müşavirliği (maalesef bu kavram bile ülkemizde henüz tam uygulamaya girememiş) 
yanında, örneğin; ekserji konusundaki önemli  çalışmalarıyla tanınan G. Wall [5,6]’un  ‘’Ekserji 
Müşaviri’’ olarak hizmet etmesi, konunun önemini açıkça ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, burada 
sunulan çalışmanın, HVAC mühendislere farklı bir bakış açısı kazandıracağı ve ileride ‘’HVAC Ekserji 
Müşavirliği’’, hizmetlerinin de ülkemizde verilmeye başlanacağı yazarlar  tarafından umulmaktadır. 
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oluşmaktadır. 23 yıllık iş yaşamı olup, bunun yaklaşık ilk 6 yılı Üniversitede asistan, daha sonraki  10 
yılı İzmir sanayisinde (DESA A.Ş., AKZO-KEMİPOL A.Ş ve SİMPLOT ve BEŞİKÇİOĞLU A.Ş) Proje 
Başmühendisliğinden Müdürlüğe kadar çeşitli pozisyonlarda, 1 yılı MMO İzmir Şubesi’nde Teknik 
Müşavir ve geri kalan 6 yılı ise, E.Ü’nde öğretim üyesi olarak çalışarak geçti/geçmektedir. 1999 
yılında, Termodinamik Anabilim Dalı’nda  Doçent oldu. 165’in üzerinde (45’i  SCI kapsamında makale 
olmak üzere, 77 adedi uluslar arası yayın)  ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmanın yazarı ve/veya 
ortak yazarıdır. ‘’Sertifikalı Enerji Yöneticisi” olan Hepbaşlı’nın ilgi alanları; enerji verimliliği ve yönetimi, 
ısıl sistemlerin enerji ve ekserji analizleri, alternatif enerji kaynaklarının potansiyeli ve istatiksel 
değerlendirilmesi, jeotermal enerji (özellikle jeotermal ısı pompaları)nın kullanımı, boru mühendisliği ve 
ısı tekniği uygulamalarıdır. Taylor & Francis, USA, tarafından yayınlanan   “Energy Sources (SCI-
TÜBİTAK B-Tipi)” ile  ilki Ocak 2004’de çıkacak olan ve  Marcel Dekker Inc., New York City, tarafından 
yayınlanacak, International Journal of Green Energy’’  dergilerin  uluslar arası yayın danışma kurulu 
üyesidir. Ayrıca, 2004 Mart’ında, Academic Press/Elsevier Inc. tarafından yayınlanacak olan ‘’The 
Encyclopedia of Energy’’ nin ‘’Geothermal (Ground-Source) Heat Pumps’’ konulu bölüm yazarıdır. Evli 
ve bir kız babası olup, Almanca, İngilizce ve Japonca (Basic II düzeyinde) bilmektedir. 
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TEMIZ VE HIJYENIK ODALARDA PAKET KLIMA 
KULLANIMI 

 
 
Cihangirhan Salih GÜZEY 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Gelisen çagimizda artik klima cihazlarinin daha verimli, ekonomik, kompakt olmalari istenmektedir. 
Hem gelisen teknolojinin nimetlerinden faydalanan hem de bu özellikleri saglayabilen paket klima 
cihazlari gerek hijyenik oda gerekse sadece temiz oda uygulamalarinda genis bir kullanim alani 
bulmaktadirlar.  
 
Özellikle hastane, bilgi islem merkezi, müze, optik-lazer endüstrisi, laboratuvarlar, kalibrasyon odalari 
gibi pek çok uygulamalarda kullanilabilen paket klimalar verimli olmalari, ekonomik kurulmalari ve 
çalismalari, çok az yer kaplamalari ile günümüzde çok tercih edilmektedirler. Gerek Laminar Flow 
tavan üfleme sistemleri, gerekse Turbulent Flow (Karisik Akis) uygulamalarinda kendisine pek çok 
uygulama alani bulan bu cihazlar her geçen gün daha fazla müsteri tarafindan tercih edilmektedirler. 
Paket klimalar iç kisminda kompresör ve sogutucu devre elemanlari, isitici-sogutucu batarya, 1. ve 2. 
kademe filtre, egzost-vantilatör fanlari ve bunlarin motorlarina kumanda eden frekans konvertörleri ile 
birlikte gerekli tüm otomatik kontrol ve elektrifikasyon elemanlarini barindirmaktadirlar. Class 1’den 
daha iyi – Class 100.000 arasi klimatize edilen ortama çok yakin kurulabilmeleri, kolay kullanilmalari, 
bakimlarinin zahmetsiz olmasi, bina otomasyon sistemlerine çok kolay baglanabilmeleri, çok sessiz 
olmalari dolayisiyla makina dairesi ve ayri bir operatör gerektiren konvansiyonel klima santrallerine 
göre önemli bir avantaj kazanmaktadirlar. 
 
 
 
 
GIRIS 
 
TEMIZ VE HIJYENIK ODALARDA KLIMA PROSESI GEREKSINIMLERI 
 
• Isitma 
• Sogutma 
• Nem alma 
• Filtreleme (partikül kontrolü)  
• Mikrobiyolojik üreme kontrolü (sadece hijyenik uygulamalar için) 
• Taze hava  
• Nemlendirme 
• Basinç kontrolü  
 
Aseptik ortam, steril ortam 
 
• Aseptik ortam içerisinde bakteri üremesi kabul edilebilir limitler içerisinde kontrol edilir ve tutulur. 
• Steril ortam içerisinde yasayan mikroorganizmalarin varligina müsaade edilmez. 
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TEMIZ ODALARI ETKILEYEBILEN BINA DISI VE BINA IÇI KIRLILIK KAYNAKLARI 
 
Temiz ve hijyenik ortamlari tehdit eden çok çesitli unsurlar vardir. Kurulum asamasinda ve tüm sistem 
kurulduktan sonra isletme asamasinda çesitli sorunlara yol açan bu unsurlari iyice tanimak gerekir. 
 
Bina Disi Kaynaklar 
 
Ortalama olarak dis ortam havasinda 0.5µm’den büyük partikül sayisi 10.000.000-50.000.000 
partikül/m3 civarindadir. Bu partiküller klima cihazi içerisinde bulunan uygun filtreler ile kontrol 
edilebilir. 
 
Kirli dis ortam havasi  
 
• Çiçek tozu, toz, mantar sporlari 
• Endüstriyel atiklar 
• Araç egzozu 
 
Hava emis noktasina yakin olan kaynaklar 
 
• Yolkenarina yakin olan yerlesimlerde, garaj veya otoparklarda araç egzozu 
• Yükleme rihtimlari 
• Çöplükten gelen kokular 
• Binada veya komsu yapilarda bulunan egzoz atis noktalari 
• Taze hava alis noktalarinin yakinindaki sihhi olmayan kosullar 
 
Toprak gazlari 
 
• Radon 
• Yeralti yakit tanklarindan sizinti 
• Öldürücü ilaçlar 
 
Nem veya durgun suda mikrobik gelisim 
 
• Yagmur sonrasi çatilar 
• Kuytu köseler 
 
 
Bina içi kaynaklar 
 
-HVAC (isitma-sogutma-iklimlendirme) sistemi ekipmanlari 
 
• Hava kanali veya diger ekipmanlarda toz veya kir 
• Damlama tavalari, nemlendiriciler, hava kanali, serpantinlerde mikrobiyolojik gelisim 
• Biyositlerin uygun olmayan kullanimi, sizdirmazlik ve temizlik amaçli kimyasal maddeler 
• Yanma ürünlerinin uygun olmayan bir sekilde atilisi 
• Sogutucu akiskan sizintisi 
 
-HVAC (isitma-sogutma-iklimlendirme) sistemine dahil olmayan ekipmanlar 
 
• Büro ekipmanlarindan (uçucu organik bilesikler, ozon) 
• Gereçler (solventler, tonerler, amonyak) 
• Dükkanlar, laboratuvarlar ve temizlik prosesleri 
• Asansör motorlari ve diger mekanik sistemler 
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Insan Aktiviteleri 
 
Insandan yayilan 0.3µm’den büyük partikül sayisi yapilan fiziksel aktiviteye göre degisir. Yaklasik 
partikül yayilimi 100.000-10.000.000 partikül/dakika civarindadir. Yayilan partikül boyutlari 5-300µm 
boyutlarindadir. Nefes alip veren deriden dis ortama partikül yayilimi olur. 
 

• Oturan bir insanda 100.000 partikül/dakika,  
• Ayakta duran ve basini-kollarini hareket ettiren bir insanda yaklasik 500.000 partikül/dakika,  
• Normal bir yürümede ise 10.000.000 partikül/dakika yayilim olur. 
• Bir öksürmede ortama 0,5µm’den büyük yaklasik 600.000 partikül yayilir. Ortama yayilan bu 

partiküller buharlasarak ortamda partikül sayisini arttiran vücut tuzlari, organik partiküller, bakteri 
vs. birakirlar. Sigara içenlerde ise bu sayi daha da fazladir.  

• Kozmetik kullanimi ortama yaklasik 1 milyar partikül yayilimina sebep olur (yikamakla 
gitmeyeceginden ve kimyasal, metalik artiklar birakacagindan çok büyük bir kirlilik kaynagidirlar). 

• Güneslenme sonrasi cildin kurumasi sonucu partikül yayilim sayisi daha da artar. 
• Temiz odalarda kurallara uygun olarak çalisan tek bir insan potansiyel olarak yaklasik 2 milyar 

partikül yayabilmektedir. 
 

Kisisel aktiviteler 
 

• Sigara içmek 
• Yemek pisirmek 
• Vücut ve kozmetik kokusu 
 

Ev isleri 
 

• Temizlik malzemeleri ve temizlik 
• Depolanmis gereçler ve çöp 
• Deodarant ve parfüm kullanimi 
• Uçusan toz veya kir (örn.:süpürülme sonucu uçusan tozlar) 
 

Bakim aktiviteleri 
 

• Uygunsuz bakimi yapilan sogutma kulelerinden yayilan sis içindeki mikroorganizmalar 
• Uçusan toz veya kir 
• Boya, yapiskan ve diger ürünlerin kullanimindan kaynaklanan uçucu organik bilesikler 
• Hasaratla mücadelede kullanilan kimyasallar 
• Depolanan gereçlerden yayilim 
 

Toz veya lif olusumuna izin veren yerlesimler 
 

• Hali, perde gibi dokuma ürünleri  
• Açik raf uygulamalari 
• Eski veya yipranmis mobilyalar 
• Bozulmus asbest içeren malzemeler 
 

Sihhi olmayan kosullar ve su zarari 
 

• Kirlenmis veya sudan zarar görmüs mobilyalarda mikrobiyolojik gelisim 
• Yüzey yogusmasi olan yerlerde mikrobiyolojik gelisim (pencerelerde kis günlerinde olusan 

yogusmalar vb.) 
• Tikanmis veya iyi tasarlanmamis kanalizasyon sistemindeki durgun su 
• Zararli gazlarin geçisine izin veren kuru kapaklar 
 
Yapi bilesenleri veya mobilyalardan açiga çikan kimyasallar 
 

• Uçucu organik bilesikler  
• Inorganik bilesikler 
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Tesadüfen meydana gelen olaylar 
 
• Su veya baska bir sivinin dökülmesi 
• Sel veya çati, boru hattinda meydana gelen sizintidan kaynaklan mikrobiyolojik gelisim 
• Yangin (kurum, koku veya vs.) 
 
Özel kullanim alanlari ve çok amaçli binalar 
 

• Sigara içim alanlari 
• Laboratuvarlar 
• Atölyeler ve baski merkezleri 
• Fitness merkezleri 
• Güzellik salonlari 
• Mutfak alanlari 
 
Redekorasyon/remodelleme/tamir aktiviteleri 
 
• Yeni mobilyalardan yayilma 
• Yikimdan kaynaklanan toz ve lifler 
• Boya, yapiskanlardan kaynaklanan koku, uçucu organik ve inorganik bilesikler 
• Yikim veya remodelleme sirasinda açiga çikan mikrobiyolojikler 
 
 
TEMIZ ODA OLUSTURULMASI GEREKEN UYGULAMALAR 
 
• Müze, arsiv, radyo-televizyon stüdyosu, özel sartlarda korunmasi gereken döküman ve 

malzemelerin saklandigi, teshir edildigi veya satildigi ortamlar. 
• Kimya endüstrisi (ilaç-serum gibi hijyen isteyen ecza ile ilgili fabrikalar).  
• Film ve folyo üretim tesisleri, ses-data kayit banti üretim ortamlari 
• Mikro elektronik endüstrisi (üretim, bakim, montaj hatlari için) 
• Ortopedik endüstri (yapay eklem, organ üretimi yapilan yerler) 
• Otomotiv endüstrisi (boya tesisleri) 
• Uzay teknolojisi (füze, uydu üretim tesisleri) 
• Hastaneler 
• Hassas üretim isleri (kamera, lens, gözlük cami, mikroskop ve diger optik cihaz uygulamalari, 

lazer endüstrisi) 
• Bilgi islem merkezleri  
• Bilimsel arastirma merkezleri (bakteri kültürü, mantar üretimi yapilan ortamlar, bilimsel arastirma 

yapilan yerler) 
• Gida, içecek, tütün endüstrisi 
• Elektro-teknoloji endüstrisi:Hassas ölçüm ve kalibrasyon yapilan ortamlar  
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TEMIZ ODA STANDARTLARI 
 
Temiz odalar ile ilgili degisik standartlar bulunmaktadir. Bunlarla ilgili tablolar asagida verilmistir. 
 

US. Fed.Std.209  Partikül Büyüklügü   

Sinif Ismi  0.1µm 0.2µm 0.3µm 0.5µm 5µm 

209E 209D Hacim Birimleri Hacim Birimleri Hacim Birimleri Hacim Birimleri Hacim Birimleri 

SI Ingiliz (m3)           (ft3) (m3)           (ft3) (m3)           (ft3) (m3)           (ft3) (m3)           (ft3) 

M1  350             9.91 75.7           2.14 30.9        0.875 10.0          0.283     -               - 

M1.5 1 1,240          35.0 265            7.50 106           3.00 11.0            1.00     -               - 

M2  3,500          99.1 757            21.4 309           8.75 100             2.83     -               - 

M2.5 10 12,400        350 2,650         75.0 1,060        30.0 353             10.0     -               - 

M3  35,000        991 7,570          214 3,090        87.5 1,000          28.3     -               - 

M3.5 100     -                 - 26,500        750 10,600       300 3,530           100     -               - 

M4      -                 - 75,700      2,140 30,900       875 10,000         283     -               - 

M4.5 1000     -                 -     -                  -     -                - 35,300       1,000 247           7.00 

M5      -                 -     -                  -     -                - 100,000     2,830 618           17.5 

M5.5 10000     -                 -     -                  -     -                - 353,000         10,000 2,470        70.0 

M6      -                 -     -                  -     -                - 1,000,000      28,300 6,180         175 

M6.5 100,000     -                 -     -                  -     -                - 3,530,000    100,000 24,700       700 

M7      -                 -     -                  -     -                - 10,000,000  283,000 61,800    1,750 

 
Uluslararasi Temiz Oda Standartlarinin karsilastirmasi   
 

Ülke ve 
standart 

A.B.D 
209D 

A.B.D 
209E 

Ingiltere 
BS 5295 

Avustralya 
AS 1386 

Fransa 
AFNOR 
X44101 

Almanya 
VD I.2083 

ISO 
standart 

Yayin 
tarihi 

1988 1992 1989 1989 1972 1990 
sonralari 

1997 

     - 0  
 1 M1.5 C 0.035 - 1 3 
 10 M2.5 D 0.35 - 2 4 
 100 M3.5 E or F 3.5 4 000 3 5 
 1 000 M4.5 G or H 35 - 4 6 
 10 000 M5.5 J 350 400 000 5 7 
 100 000 M6.5 K 3500 4 000 000 6 8 

 
Mikrobik kirlilik 
 

Mikrobik kirlilik için tavsiye edilen limitler 
 

SINIF 
 

Hava miktari 
CFU/m3 

Yerlesim plakalari 
(çap 90 mm), 
CFU/4 saat  

Temas plakalari 
(çap 55 mm), 

CFU/plaka 

Eldiven baski. 5 
parmak 

CFU/eldiven 
A  < 1  < 1  < 1  < 1  
B  10  5  5  5  
C  100  50  25  -  
D  200  100  50  -  

 
Not: 
• Ortalama degerlerdir. 
• Her bir yerlesim plakasi 4 saattan daha az bir süre temas ettirilebilir. 
• Partikül ve mikrobiyolojik ölçüm sonuçlari için uygun uyari ve eylem limitleri belirlenmelidir. Eger 

bu limitler asiliyorsa düzeltici faaliyetler yapilmalidir.  
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Ülkemizde daha çok kullanilan temiz oda standarti  
 
Ülkemizde en fazla DIN standarti kullanilir. Ilgili DIN standartina esdeger US FED-STD-209’a denk 
gelen class sayisi rakamsal olarak 1ft3 hava içerisinde ilgili partikül boyutuna esit veya daha büyük 
ebatta bulunan sayiyi verir.  
 
Örnek: US FED-STD-209’a göre Class 100 olan bir ortamda 1ft3 hava içerisinde bulunan 0.5µm’ye esit 
veya daha büyük partikül sayisi en fazla 100 adet olmalidir. 
 
Geçerli olan hijyeniklik standarti  
 
DIN 1946/4’tür. 
 
DIN 1946/4’te belirtilen Class  
 
Class I – (US FED-STD-209’a göre Class 1 ile 100 arasi) Çok yüksek temizlik ihtiyaci olan yerler. 
Üfleme laminer akimli olmalidir.  
Class II – (US FED-STD-209’a göre Class 10.000 ile 100.000 arasi). Normal seviyede temizlik ihtiyaci 
olan yerler. Üfleme karisik akimli olur. 
 
Bir hastanede Class I olmasi gereken ortamlar  
 
• A ve B tipi ameliyathaneler (özellikle transplantasyon, beyin, açik kalp, ortopedi tipi 

ameliyathaneler) 
• Ameliyathanelere bitisik odalar (Steril malzeme temin edilen depo ve koridorlar, lavabo ile ameliyat 

öncesi ve sonrasi bekleme odalari ve teçhizat odalari, kendine gelme odasi) 
• Acil ameliyathane ile buna bitisik olan mahaller (Steril malzeme temin edilen depo ve koridorlar, 

lavabo ile ameliyat öncesi ve sonrasi bekleme odalari ve teçhizat odalari, kendine gelme odasi) 
• Dogumhane ameliyathanesi 
• Yogun bakim kisminda bulunan enfekte olma egilimli veya kendileri enfekte hastalarin koguslari 
• Özel bakim kisimlarindaki koguslar ve acil islem odalari (bagisiklik zayifligi tedavisi olan hastalar 

için odalar) 
• Dispanser (steril odalar) 
 
Temiz odalar için kullanilmasi gereken filtreler  
 
Esasen ilgili standartlarda her class için belirli bir filtre kullanimi öngörülmemistir. Her halükarda;  
 
• 1.kademe filtre EU4 veya daha iyi,  
• 2.kademe filtre EU7 veya daha iyi olmak zorundadir.  
• 3.kademe filtre ise ilgili class için düsünülen HEPA veya ULPA filtre olmalidir (3. kademe filtre 

havanin üflenecegi ortama çok yakin konmalidir).  
 
Asagidaki tabloda belirtilen filtrelerin kullanimi klima endüstrisinde genel olarak uygulanmaktadir. 
Hava degisimleri ve hava hizlari da standartlarda belirtilen baglayici degerler olmayip rehberlik etmesi 
amaciyla verilmistir, firmadan firmaya bazi degisiklikler gösterebilir.  
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US 
FED.STD.209 
SINIFI 

- 100.000 / M 
6.5 

10.000 / M 
5.5 

1.000 / M 
4.5 

100 / M 3.5 10 / M  2.5 1 / M  2.5 - 

ISO 209 SINIFI 9 8 7 6 5 4 3 2 
VDI 2083 SINIFI 7 6 5 4 3 2 1 0 
Hava akis tipi Türbülant 

karisim 
havasi 

Türbülant 
karisim 
havasi 

Türbülant 
karisim 
havasi 

Hemen 
hemen 

türbülant 
olmayan 
laminer 

akis 

Türbülant 
olmayan 
laminer 

akis 

Türbülant 
olmayan 
laminer 

akis 

Türbülant 
olmayan 
laminer 

akis 

Türbülant 
olmayan 
laminer 

akis 

3m oda 
yüksekliginde 
hava degisimi 
l/h 

<20 20-40 30-60 50-150 
m.hav. 

240-600 240-600 240-600 240-600 

Ortalama hava 
hizi    m/s 

- - - 0.1-0.3 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 

1. Asama filtre G3 G3 G3 F5 F5 F5 F6 F7 
2. Asama filtre F7 F7 F7 F7 F9 H10 H11 H12 
Son filtre H13 H13 H14 H14 H14 U15 U16 U17 
 
Nemlendiricilerin kullanilma amaci 
 
DIN 1946/4 Tablo:2’de belirtilen ortamlarda nem kontrolü gereklidir. Özellikle kis mevsiminde isitici 
bataryadan geçen hava kurur. Kuru hava hastane gibi hassas ortamlarda insan sagligi için zararli 
oldugundan klimatize edilen havanin ayni zamanda bagil nemini de istenilen limitler içerisinde tutmak 
gerekir. 
 
Temiz oda ve hijyenik ortam uygulamalarinda buharli nemlendirici kullanmanin önemi 
 
DIN 1946/4’e göre standart bir sulu nemlendirici suyunda yapilmasi gereken ölçümler oldukça 
teferruatli olup resirküle suyunda mikroorganizma üremesini engellemek için kimyasal maddeler 
kullanmak gerekir (Suyun kontrolü Alman Içme Suyu Yönetmeligine göre yapilmalidir). Bu kimyasallar 
üflenen hava ile ortama tasinip solundugunda sagliga zarar verir. Legionella Pneumophilia (Lejyoner 
hastaligi) riski çok yüksektir. Sulu nemlendiriciler özellikle resirküle havali klima sistemlerinde tam bir 
mikrop-bakteri üretme ve yayma merkezi gibi çalisir. Günümüzde yeni kurulan hiç bir hijyenik 
sistemde kullanilmamaktadir.  
Atomizasyonlu veya ultrasonik nemlendirme cihazlarinda da çok iyi demineralize ve dezenfekte 
edilmis su kullanilmalidir. Bu suyu elde edebilmek için çok pahali su aritma sistemleri gerekir. Sadece 
nemlendirme cihazlarinin kurulum maliyetleri bile tüm diger yöntemlere oranla çok daha pahalidir 
(sadece nemlendirici ünitesi tek basina buharli nemlendiriciden en az 2-3 kat daha pahalidir).  
 
Buharli nemlendirici ise direkt sebeke suyuna baglanir ve suyu 100OC’ye kadar kaynattigi için 
içerisinde hiçbir mikrop, bakteri, virüs kalmaz. Tam hijyenik kuru buhari tek basina sebeke suyundan 
üretebilen tek nemlendirici sistem alternatifidir. 
 
Hijyenik bir klima santrali için istenenler 
 
Hijyenik bir klima santrali ile standart bir klima santrali arasinda pek çok yönden benzerlikler vardir. 
Ancak asagidaki özellikler hijyenik bir klima cihazinin olmazsa olmaz özellikleridir.  
 
• En az 2 kademe filtre olmalidir. 
• Sistem içindeki 1. Kademe filtre kalitesi en az EU4’tür. 
• Santral içindeki 2. Kademe filtre kalitesi en az EU7'dir. 
• 2. kademe filtre basma hatti kanali baslangicindadir. 
• 1. ve 2. Kademe filtreler lifleri ayrismayacak sekilde islanmasi fonksiyonunu etkilemeden ve hava 

sizdirmazligi degismeden hizmet edebilmelidir.  
• Üfleme havasi debisi en az 2400m3/h olmalidir (DIN 1946/4’e göre). 
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• Birinci kademe filtre taze hava emisinden hemen sonra ve kanal içerisinden cihaza kadar 
sürünülerek de olsa ulasilabilir, temizlenebilir bir yapidadir. Hava girisi ile santral arasi kanalin içi 
tümüyle erisilerek temizlenebilir. 

• Toksik olmamak kaydiyla resirküle hava, taze hava ile ayni veya farkli filtre setleri olmak üzere 
taze hava baslangicindan itibaren ayni tip filtrelerden geçerek filtre edilmelidir. 

• Drenaj gideri zeminde bulunmaz. Drenaj sistemi binanin ortak kanalizasyon hattina bagli olmaz. 
• Drenaj hattinin samandira ile hava sizdirmazligi saglanmalidir.  
• En azindan fanlarin, filtrelerin, nemlendirici ve nem alici hücrelerin içerisinin görülmesine olanak 

taniyacak sekilde isiklandirma yapilmistir.  
• Klima cihazlari ve hava kanallari servis, bakim ve temizliklerinin yapilmasina olanak taniyacak 

kadar büyük olmalidir.  
• Boru baglantilari da dahil olmak üzere tüm klima cihazlari iç yapisi köse bucak temizlik 

yapilabilecek sekilde ve pürüzsüz yapidadir. 
• Kanal, boru, kablo baglantilari, cihaz içi ve disi baglanti noktalarinda, dis hava, egzost 

baglantilarinda, drenaj hattinda, kisaca tüm sistemde hava sizdirmazligi ilgili standartlara uygun 
olmalidir. 

• Her filtre kademesinde (1. ve 2.) filtre analog skalali bir doluluk göstergesi bulunmalidir.  
• Basma hatti fani 1. ve 2. Kademe filtreler arasinda olmalidir. 
• Nemlendirici, isitici-sogutucu hücresi,  2. Kademe filtreden öncedir (kisaca belirtmek gerekirse 2. 

Kademe filtreden sonra klima hatti üzerinde hiç bir klima hücresi yoktur; susturucu dahi yoktur). 
• Damla tutucular 2. Kademe filtreden önce konmalidir. Korozyona dayanikli  ve 

temizlenebilir/dezenfekte edilebilir yapida olmalidir.  
• Isi geri kazanim hücresi 1. ve 2. Kademe filtreler arasinda olmalidir. 
• Taze hava susturuculari su sekilde dizilmelidir: 1. Kademe filtre - susturucu - üfleme fani 
• Üfleme hatti susturuculari su sekilde dizilmelidir: fan - susturucu - 2. Kademe filtre 
• Devam eden servisin süresini göstermek için servis saat sayaci sistemde mevcut olmalidir. 
• Class I odalar da normal güç kaynaginin kesilmesi durumunda sogutma ve nemlendirme hariç 

diger fonksiyonlarin çalismasini temin edecek yedek güç kaynagi tesis edilmelidir (UPS 
kullanilmasi zorunlulugu yoktur) 

• Sistemde üfleme faninin arizasi durumunda ortamda negatif basinç olusmasini engellemek 
amaciyla egzost fanini otomatik olarak kapatacak (veya egzost fan arizasinda üflemeyi 
kapatacak) önlem alinmalidir.  

 
Asagidaki resimde tipik bir hijyenik klima santrali görülmektedir.  
 
 

ÜFLEME 
HAVASI

EN AZ EU4 FÝLTRE
HÜCRESÝ

EN AZ EU4 FÝLTRE
HÜCRESÝ

EN AZ EU7 
FÝLTRE
HÜCRESÝ

SUSTURUCU ASPÝRATÖR

EGZOST TAZE HAVA

ISITICI SOÐUTUCU VANTÝLATÖR BOÞ 
HÜCRE

SUSTURUCU BOÞ
HÜCRE

BUHARLI 
NEMLENDÝRÝCÝ

EGZOST 
HÜCRESÝ

EMÝÞ

 
 

Yukaridaki resimde de görüldügü gibi böyle bir klima santrali ancak makina dairesi içine konulabilir. 
Böyle bir klima santraline sicak su kazani, su sogutma grubu, buharli nemlendirici gibi ekipman 
baglandiginda sistem fonksiyon kazanir.  
 
Asagidaki resimde görülen tipte istenilen fonksiyonlari saglayan hijyenik paket klima cihazlarinin 
kullanimi  son yillarda daha fazla yayginlik kazanmaktadir.  
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Hijyenik Paket Klima Cihazi 
 

 
Hijyenik Paket Klima Cihazinin Iç Görünüsü 

 
 
 
 
HIJYENIK VE TEMIZ ODA SISTEMINDE BULUNAN DIGER UNSURLAR 
 
Hijyenik paket klimalarin kurulum asamalarinda da konvansiyonel klima sistemlerinin kurulumunda 
gösterilen azami özenin gösterilmesi gerekmektedir. Üfleme plenumlari ve sistem içerisinde çalisan 
aksesuarlarin seçiminde ve kullaniminda herhangi bir kisitlama olmayip paket klima uygulamalarinda 
da ayni diger klasik klima sistemlerindeki uygulamalar yapilabilir.  
 
Havalandirma kanallari  
 
Hijyenik veya temiz oda ihtiyacina yönelik bir klima sistemini olusturan kanal tesisatinda asagidaki 
noktalara dikkat edilmelidir. 
• Pürüzsüz yüzeyli sacdan mamul malzeme olmalidir. 
• Kanal içinde ana klima sistemine dahil olmayan herhangi bir cihaz bulunmamalidir.  
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• Hava kanali (galvaniz sacdan veya esdeger yüzey kalitesinde baska bir malzemeden mamul) 
pürüzsüz bir yapida olmali. 

• Flexible kanallar hava terminal noktalarina baglantilarda kullanilmak üzere her biri en fazla 2m 
uzunlukta olmalidir. 

• Sistem yapisal bosluklara as-built seklinde yapilmis kanallardan (servis kanallari veya çift duvar 
arasinda, çati boslugu gibi yerlerde bulunan emis-üfleme kanallari gibi) muaf olmalidir. 

• Hava kanallari mekanik yükleri karsilayabilir yapida ve asinmaya karsi dayanikli olmalidir.  
• Tüm kanallar ve bunlarin içerisindeki parçalar temizlik amaciyla sökülüp disari çikartilabilir olmali 

(eger disaridan bir kapak vasitasiyla içlerine ulasilamiyorsa). Ayni zamanda tüm parçalar 
arasindaki sizdirmazlik gerekli sizdirmazlik standartlarini karsilamalidir.  

• Birinci kademe filtre taze hava emisinden hemen sonra ve kanal içerisinden cihaza kadar 
sürünülerek de olsa ulasilabilir, temizlenebilir bir yapida olmalidir. Hava girisi ile klima santrali 
arasi kanalin içi tümüyle erisilerek temizlenebilmelidir. 

• Basma hatti hava kanali özellikle Class I standarti için klimatize edilecek ortamlara mümkün 
oldugunca yakin olmalidir. Class II için ise eger yakin degilse yeterince basinçlandirilmis 
olmalidir. Sizdirmazlik seviyesi standartlara uygun olmalidir.  

• Egzost havasi özellikle radyoaktif madde içeren zonelar için ayri bir kanal vasitasiyla tasinmalidir. 
Bu hava filtre edilmeden dis ortama atilmalidir (Sadece German Radiation Protection Regulation 
dahilindeki uygulamalarda filtre edilmelidir). 

• Hava sizdirmaz shut-off damperler hem basma hatti için (eger 3. Kademe filtreler ile geri hava 
akisi önlenmemisse) hem de emis kanallarinda asagidaki uygulamalar için dahil edilmis olmalidir. 
Bina kontrol mühendisligi tarafindan onaylandigi sürece test edilmis yangin damperleri de bu 
amaçla kullanilabilir (shut-off damper özellikli yangin damperleri vardir). 

• Duman atma kanallari istenilen hijyenikligi etkilemeden dumanli havayi tasiyip atacak sekilde 
tasarlanmis olmalidir.  

• Emis kanallari yangin damperleri kapatildigi zaman degisik ortamlar arasinda bakteri transferini 
önleyecek sekilde tasarlanmis olmalidir.  

• Klima cihazlari ve hava kanallari servis, bakim ve temizliklerinin yapilmasina olanak taniyacak 
kadar büyük olmalidir (kapali kutu gibi, ulasilamayan cihaz ve kanallar hijyenik bir sisteme 
sokulmamalidir).  

• Temizlik 3. Kademe filtre ile üfleme terminali arasinda kanal kisminda ve odalarda periyodik olarak 
yapilmalidir. Kisa dönemli sistemi kapatma sonucunda bu temizlik tekrarlanmalidir. 2. Kademe - 3. 
Kademe filtre arasi kanal kismi temizligi pratik olmayip yapilmasi gerekmemekte, bu kanal 
kisminin temizligi montaj esnasinda saglanmalidir (monte edilmeden önce iç kisimlari iyice 
temizlenmelidir; kanal montaj elemanlari bu temizligi yapmalidir). Kontrol mühendisleri buna dikkat 
etmelidir. 

• Ameliyathaneden emilen havanin en az 1200m3/h kismi tabandan emilmelidir (eger tavan-taban 
kanallari ayri ayri ise ve AHU karisim havali ise tabandan emilen hava tümüyle disari atilmali, 
tavandan emilen hava karisim havasina dahil edilmelidir. Zira atik anestezik gaz tabanda biriktigi 
için bu havanin tümüyle atilmasi gerekir). 

 
Temiz Oda ve Ameliyathanelerde kullanilan üfleme sistemleri 
 
Temiz Odalarda 2 çesit üfleme sistemi bulunur. Class I veya Class II uygulamalari için gerekli tüm 
unsurlar ile birlikte laminer ve/veya türbülant hava akisinin saglanmasi için HEPA/ULPA filtrelerinin 
içine konacagi hava üfleme terminalleridir. Her birisinde fark basinç presostadi bulunmasi bu 3. 
Kademe filtrelerinin tam olarak ne zaman kullanilamaz hale geldigini ögrenebilmek ve yenileri ile 
degistirebilmek amaciyla çok önemlidir.  
 
Karisik akis (Turbulent Flow)  
 
• Hava tek yönlü bir akis göstermez.  
• Hava ortama plenum box’lar içerisine konulmus HEPA filtrelerden geçirilerek verilir.   
• Tüm oda içerisinde oldukça homojen bir partikül konsantrasyonu kisa bir süre içerisinde saglanir.  
• Üfleme havasi ile olusturulan türbülans sayesinde havalandirilan ortam içerisinde ölü hacim 

kalmamaktadir.  
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• Hava çikis hizi yüksektir.  
• Class I partikül standartlarini yakalamak çok güçtür.  
 
Laminer akis (Laminar Flow) 
 
• Hava tek yönlü bir akis gösterir.  
• Hava ortama Laminar Flow (LF) ünitesi içerisine konulmus HEPA filtrelerden ve laminer akisi 

saglayan laminerizatörden geçirilerek verilir.   
• Ameliyat masasi ve etrafinda çok düsük partikül konsantrasyonu devamli olarak saglanir.  
• LF ünitesinin alt kismindaki ameliyat masasi ve çevresi istenilen Class standartlarini saglamakta, 

odanin  köselerine dogru gidildikçe partikül konsantrasyonu artmaktadir.  
• Hava çikis hizlari 0.2-0.5m/s civarindadir. 
• Class I partikül standartlari saglanir.  
 

VAV üniteleri 
 
Temiz oda yapilacak ortamlarin içerisine üfleme yapacak plenum box’lardaki HEPA/ULPA filtrelerin 
zaman içerisinde tikanmasi sonucu olusturduklari fark basinci bu filtrelerin ilk kullanildiklari yeni 
haldeki fark basincindan daha fazla olacaktir. Filtreler eskidikçe fark basinci gitgide artacak, emis 
tarafinda basinç kaybi degismemesine ragmen üfleme hattindaki basinç kaybi gitgide artacaktir. Bu 
da zaman içerisinde pozitif basinçli olmasi gereken ortamlarda negatif basinç olusmasina (dolayisiyla 
temiz odanin fonksiyonunu yitirmesine sebebiyet verecektir). VAV ünitesi üzerindeki donanimi 
sayesinde kendi hatti üzerindeki filtreler doldukça kendi damperini açacak ve basinç kaybini 
azaltacak, böylelikle ortama üflenen hava miktarinda degisme olmayacaktir.  
 
Yangin ve Shut-Off damperleri 
 
Hem yangin hem de Shut-Off damper özellikli damperlerin kullanilmasiyla sistemde belirli bir tasarrufa 
gidilecektir zira her ikisi de kullanilmak zorundadir. Asagidaki yerlerde kullanmak zorunludur: 
• Hava sizdirmaz shut-off damperler hem basma hatti için (eger 3. Kademe HEPA/ULPA filtreler ile 

geri hava akisi önlenmemisse) hem de emis kanallarinda asagidaki uygulamalar için dahil edilmis 
olmalidir. Bina kontrol mühendisligi tarafindan onaylandigi sürece test edilmis yangin damperleri 
de bu amaçla kullanilabilir. 

• Tablo 2'de 3. Kolona dahil uygulamalarda belirtilen Class'lara göre degisik Class odalarin birlesme 
yerlerinde. 

• Birçok kata ayni anda hizmet eden sistemlerde her kat bransmanina 
• Ayni Class olan odalar arasinda sayet uzman tarafindan odalarin birbirinden ayrilmasi 

öngörülmüsse 
• Birbirinden farkli hijyenik gereksinimleri olan odalar için taze hava ve egzost hatlarinin dis hava 

panjurlari ile ilgili odalar arasindaki bir noktaya 
• 3. Kademe filtrelerin giris kisminda havalandirma sistemi çalisirken HEPA/ULPA filtrelerin 

degistirilmesine müsaade edecek olan müstakil olarak kontrol edilebilecek hava sizdirmaz bir 
damper bulunmalidir. Bu damperin shut-off/yangin damperi olmasi durumunda manuel olarak da 
müdahale edilebilir tipte olmasi gerekir. 

 
Frekans konvertörleri ve fark basinç sensörleri 
 
Temiz oda uygulamalarinda frekans konvertörlerinin kullanilmasi hayati öneme haizdir. Zira temiz 
odalar kullanilmadigi zamanlarda bile sistem çalistirilmali ve iç hava minimum sayida sirküle ettirilerek 
havadaki partikül sayisi-canli organizma sayisi belirli limitler içinde tutulmalidir. Fark basinç 
sensörlerinden gelen ortam pozitif (veya negatif basinç) bilgi sinyaline göre fan devrini degistirebilmek 
için klima sisteminde frekans konvertörü kullanilmasi sarttir. Bu elemanlar genellikle hijyenik paket 
klima cihazina dahildir. 
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Lif tutucu filtreler 
 
Ameliyathanelerde ve temiz odalarda yerlere dökülen kil, tüy, kumas lifi, iplik gibi hava ile birlikte 
sürüklenebilecek maddelerin emis kanali içerisine girip toz, partikül kaynagi olmasini engellemek için 
kullanilan lif tutucu filtreler hiç bir alet kullanmaksizin kolaylikla sökülebilecek yapida imal edilir. Bu 
filtreye takilan maddeler disarida kalip kolayca görülebildigi için filtrenin temizlenme zamani anlasilir. 
Paslanmaz çelik yapida olup diger filtreler gibi eskimez (belirli bir kullanim ömrü yoktur).    
 
Emis/üfleme menfezleri 
 
Türbülant üfleme sisteminde havanin yönlendirilme amacina bagli olarak perfore sacdan veya 
anemostadli emis/üfleme menfezleri kullanilir.  
 
Hava kilitli kayar kapi 
 
DIN 1946/4’e göre asagidaki maddelere uyulmasi gerekir. 
• Class I ile Class II odalar arasinda hava kilitli kayar kapi olmalidir.  
• Class I odalar ile açik hava ortami arasinda hava kilitli kayar kapi olmalidir. 
• Ameliyathane ile yogun bakim kismi arasinda hava kilitli kayar kapi olmalidir.  
 
Yapisal unsurlar 
 
DIN 1946/4’e göre asagidaki maddelere uyulmasi gerekir. 
• Taze hava girisi dis ortam zemin seviyesinden en az 3m yukarida olmalidir.  
• Egzost havasi çikisi mümkünse çatidan olmali, atilan hava çevreye zararli maddeler 

içermemelidir. 
• Class I odalarda pencere var ise hava sizdirmaz olmalidir. Ancak ameliyathanenin bina dis 

duvarindan iki tarafi da pencereli bir koridor ile ayrilmasi tavsiye edilir.  
• Bina içerisinde sterilizasyon yapilan odalarin temiz olan kisimlariyla temiz olmayan kisimlari 

(yataklarin temizlenip, çarsaflarin degistirildigi kisimlar) arasindaki hava transferi mümkün olan en 
az seviyeye indirilmis olmalidir. 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Temiz oda uygulamalari ile ilgili gereken sistem unsurlarini ve klima cihazlarini tanidiktan sonra 2 
farkli klima cihazi arasinda bir seçim yapmak gerekmektedir. Müsterinin çesitli kriterleri gözönüne 
alarak bu seçimi yapmasinda sistem ile ilgili olarak gözönüne almasi gereken pek çok kriter vardir. 
Bunlar: 
• Binanin eski veya yeni yapilan bir bina olmasi 
• Klima cihazi konulacak yerlerin buna ne kadar müsait oldugu 
• Daha önce kurulmus olan ve yeni kurulacak sisteme bagli çalisacak degisik cihazlarin hali hazirda 

islerligi ve kapasitelerinin yeterliligi (kazan, su sogutma grubu vs.) 
• Isletme, bakim, onarim kolayligi 
• Sistemin parça parça alinip zaman içerisinde gelistirilip gelistirilmeyecegi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ____________________________________  13 ______
  VI. ULUSAL TESISAT MÜHENDISLIGI KONGRESI VE SERGISI

 

 

Asagidaki tabloda iki çesit hijyenik klima cihazinin karsilastirmali özellikleri görülebilir.  
 

ÖZELLIK HIJYENIK KLIMA SANTRALI HIJYENIK PAKET KLIMA CIHAZI 
Kapladigi izdüsüm alan Çok fazla Çok az 
Kullanilan kanal metraji Genelde çok fazla Konuslandirildigi yere bagli 
Genisletilebilirlik Hücreli yapisindan dolayi müsait 

ancak mevcut mahalin hacmi ve 
izdüsüm alani ile sinirli 

Tek parçali oldugu için uygun degil, 
ancak iç kismina ekstra aksesuarlar 
eklenebiliyor. 

Kullanim kolayligi Makina dairesinde bulundugundan 
genelde ayri bir eleman gerektiriyor. 

Konuldugu yere göre her hangi ilgili 
birisi tarafindan kolayca kullanilabilir.  

Bakim kolayligi Çok fazla parçadan mütesekkil 
(chiller, klima santrali, sicak su 
kazani, pompa istasyonu, vs.). 
Bakimi teferruatli  

Tek parça cihaz. Tüm sistem ve 
elemanlari el altinda 

Ortama yakinlik (Class I 
için gerekli kriter) 

Genelde zor (ekipman makina 
dairesinde oldugu için) 

Ayni ortama dahi konulabilir. 

*Fiyat  3 birim 1 birim 
*Fiyat karsilastirmasinda ortalama boyutta bir ameliyathane için yeterli tipik bir hijyenik klima santrali, 
su sogutma grubu, buharli nemlendirici, otomatik kontrol malzemeleri, pompa, vana ve nispeten kisa 
bir borulama düsünülmüstür. Fiyat sadece ana klima sistemi fiyati karsilastirmasidir. Diger 
malzemelerin iki sistem için ayni oldugu varsayilarak degerlendirmeye alinmamistir (kanal, VAV, 
HEPA, Plenum Box vs.) 

 
Asagida yaklasik olarak 1 adet ameliyathane için düsünülen 2400m3/h debili, 20kW isitma kapasiteli, 
17 kW sogutma kapasiteli bir cihaz için konvansiyonel klima santrali-su sogutma grubu-kazan çözümü 
ve paket klima santrali çözümleri gösterilmistir. Yaklasik olarak ölçümlendirme yapilmistir.  
 

KULLANILAN CIHAZ-SISTEMIN 
KAPLADIGI ALAN 

HIJYENIK KLIMA SANTRALLI 
SISTEM 

HIJYENIK PAKET KLIMA 
CIHAZLI SISTEM 

Kazan 1.5m2 Yok 
Su pompalari 2m2 Yok 
Hava sogutmali su sogutma grubu 
veya dis ünite 

3m2 0,25m2 

Klima santrali veya paket klima iç 
ünitesi 

12m2 1,5m2 

Toplam Kaplanan Alan (borulama, 
kanal, servis bosluklari hariç) 

18,5m2 1,75m2 

 
Yukarida da görüldügü gibi özellikle kaplanan izdüsüm alan açisindan paket klima kullaniminin önemli 
oranda bir üstünlügü vardir. Merkezi klima sistemi çözümünün yaklasik %10’u kadar bir yer 
kaplamaktadir. 
Ilk kurulum maliyeti olarak bakildiginda kabaca hijyenik klima santralinin 1/3’ü kadar bir maliyete 
kurulabilen hijyenik paket klima cihazi isletme maliyeti açisindan da diger sisteme oranla daha 
ekonomiktir.  
 
Hijyenik paket klima cihazi kullanmanin avantajlari 
 
• Ortama daha yakin konuldugu için daha az statik basinç gereksinimi (dolayisiyla daha az elektrik 

sarfiyati). 
• Su sogutma grubu kullanilmamasi ile direkt sogutma yapilmasi (indirekt olarak önce freon ile su, 

sonra da su ile hava sogutmadaki verim düsüslerinin bulunmamasi; DX batarya kullanimi ile freon 
ile direkt olarak hava sogutulmasi).  

• Kazan kayiplarinin olmamasi (direkt olarak elektrikli isitici kullanilmasi).  
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• Temiz odaya çok yakin konulabilmesi ve ana cihazlar (kazan-su sogutma grubu-klima santrali) 
arasindaki borulamanin hiç olmamasi dolayisiyla genel sistemdeki izolasyon kayiplarinin çok 
daha az olmasi. 

• Yillik isletme boyunca paket klima kullanimi %50’ye varan enerji tasarrufu saglamaktadir. 
 
Hijyenik paket klima cihazi kullanmanin dezavantajlari 
 
• Paket klima içerisindeki hacim oldukça kisitli oldugundan tüm detaylar isin en basinda 

belirlenmedigi sürece üretimden sonra her hangi bir parçanin eklenmesi veya farkli kapasite ve 
boyutlu bir digeriyle degistirilmesi çok zordur (üretici dizaynina bagli olarak degisiklik gösterir). 
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İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA EĞİTİMİNDE BİLGİ 
TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI 

 
 
Hüseyin BULGURCU 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bilindiği gibi üniversitelerimizde İklimlendirme ve Soğutma (İKS) eğitimi lisans düzeyinde Makine 
Mühendisliği ve Tesisat-Enerji Öğretmenliği Bölümlerinde, ön lisans düzeyinde ise İklimlendirme-
Soğutma ve Doğalgaz-Sıhhi Tesisat  programlarında verilmektedir.  
 
Gelişen bilgisayar teknolojileri ve yazılımları sayesinde İKS eğitimi alanında da oldukça önemli 
gelişmeler ortaya konmuştur. Özellikle bu alanda çalışan firmalar ürünlerinin daha kolay tanıtmak ve 
seçimlerini sağlamak için elektronik kataloglar ve seçim programları hazırlamışlardır. Profesyonel 
yazılım firmalarının hazırlanmış oldukları hesaplama ve tasarım yazılımları, animasyon ve 
simülasyonlar da mevcuttur. Yine bazı üniversitelerin bu alanda birikimlerini sundukları paket 
yazılımlar da bulunmaktadır.  
 
Bu çalışmada İKS eğitiminde bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklar araştırılmış olup bu alanda 
kullanılabilecek bazı yazılımlar derlenmiştir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Alan yazılımlarının Meslek Yüksekokullarında kullanımı ilk defa 2002 yılında hazırlanan MEB-YÖK 
Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesinde dikkate alınmış ve İklimlendirme ve Soğutma 
Programında 4.yarıyılda seçmeli olarak “İKS Yazılımları” adlı bir ders konulmuştur [1]. Alan 
yazılımlarının bir derste kapsamlı olarak işlenebilmesi mümkün değildir. Bundan dolayı mesleki 
derslerin verildiği laboratuarlarda bilgisayar-projeksiyon (veya büyük ekran TV) desteği gereklidir. 
Böylece dersler bilgisayar desteğinde işlenerek alan yazılımlarının tüm meslek derslerinde  
kullanılması sağlanabilir. 
 
İKS eğitimi alanında kullanılabilecek yazılımlar genel olarak şu şekilde sınıflandırabilir[2]: 

• Birim çevirme 
• Psikrometrik hesaplama 
• Ders sunumları 
• Ürün tanıtım ve seçimi 
• Isı yükü ve yalıtım hesaplama  
• Soğutucu akışkan seçimi ve su buharı termodinamik özellikleri 
• Basınç kaybı ve boru çapı, kanal çapı hesabı 
• İKS sistem analizi ve tasarımı 
• İç hava kalitesi hesaplama ve danışma 
• Animasyon ve simülasyonlar 
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1.1 BİRİM ÇEVİREN YAZILIMLAR 
 
Bilindiği gibi literatürde İngiliz ve SI birim sistemleri arasında dönüşüm problemleri yaşanmaktadır. Bu 
dönüşümler için bazı kitaplarda kapsamlı tablolar bulunmakla beraber kullanımları pratik değildir. Birim 
çeviren yazılımlar bu sorunu ortadan kaldırmıştır. TABLO-1’de kullanışlı bazı birim çeviren yazılımlar 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 1.  Birim çeviren yazılımlar 
 

S.NO YAZILIMIN ADI BOYUTU FİRMA ADRESİ 
1 Birim Çeviren V1.0x  413 kb www.antmekanik.com 
2 eWUnit 1.0 72 kb Hyun Tech Co. 
3 Convert 568 kb www.joshmadison.com 

 

 
 

Şekil 1.  Birim Çeviren yazılımı ara yüzü 
 
 

1.2 PSİKROMETRİK HESAPLAMA YAZILIMLARI 
 
Nemli havanın termodinamik özellikleri tablolar ve psikrometrik diyagram yardımıyla bulunabiliniz. 
Ancak  bu diyagramlar kullanımında rakımdan ve okuma hatalarından kaynaklanan zorluklar 
yaşanmaktadır. Psikrometrik yazılımlar ile işlemlerin yapılması oldukça kolaydır. Çok kullanışlı bazı 
psikrometrik hesaplama yazılımları TABLO-2’de sunulmuştur. 
 
Tablo 2.  Psikrometrik hesaplama ve grafik yazılımları 
 
S.NO YAZILIMIN ADI BOYUTU FİRMA ADRESİ 
1 PsyCalc98 1,04 mb www.linric.com 
2 Fridgetech 290 kb www. fridgetech.com 
3 Hvacalc 60 kb Steve.sant@dial.pipex.com
4 Ahucalc 334 kb www.fridgetech.com 
5 Psychrometric V1.3 0,98 mb www.aecalc.com 
6 Trane PscyrChart V3.1.5 15.7 mb www.trane.com 
7 ActonPsych psikrometri programı 6,88 mb www.dogayayin.com 
8 Elite-psychart psikrometrik diyagram programı 6,53 mb www.elitesoft.com 
9 Pmtherm psikrometrik hesap programı 619 KB www.fridgetech.co.uk  
10 Psychro psikrometrik tablo programı 99.3 KB www.fridgetech.co.uk 

http://www.elitesoft.com/
http://www.fridgetech.co.uk/
http://www.fridgetech.co.uk/
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1.3 DERS SUNUMLARI 
 
İklimlendirme ve soğutma programındaki tüm meslek dersleri  2000 yılından itibaren  ofis yazılımları ile 
sunu haline getirilmiştir. Böylece tahtaya çizilmiş olan veya asetatla  gösterilmesi pahalı olan resimler 
kolaylıkla gösterilebilmekte dolayısıyla konular daha verimli ve hızlı işlenebilmektedir. Ayrıca ders 
içeriklerinde daha kolay güncelleme yapılabilmektedir (TABLO-3) [3]. 
 
Tablo 3.  Ders notları ve sunumları 
 

S.NO YAZILIMIN ADI BOYUTU FİRMA ADRESİ 
1 İks kavramları 13,8 mb Balıkesir MYO  İKS Prog. 
2 Atölye işlemleri 8,61 mb www.klima.egitimi.com 
3 Soğutma ilkeleri 65,1 mb Balıkesir MYO  İKS Prog. 
4 İklimlendirme esasları 19 mb www.klima.egitimi.com 
5 İKS elektriği 11,8 mb Balıkesir MYO  İKS Prog. 
6 Meslek resim 14,7 mb Balıkesir MYO  İKS Prog. 
7 Otomatik kontrollar 20,7 mb www.klima.egitimi.com 
8 İklimlendirme sistemleri 24,7 mb www.klima.egitimi.com 
9 Elektrik meslek resmi 3,48 mb Balıkesir MYO  İKS Prog. 
10 Ticari soğutma 21,3 mb www.klima.egitimi.com 
11 Koruyucu bakım 10,7 mb www.klima.egitimi.com 
12 Deney föyleri 3,28 mb Balıkesir MYO  İKS Prog. 
13 Soğutma sistem tasarımı 13 mb Balıkesir MYO  İKS Prog. 
14 Isıtma sistemleri 14 mb Balıkesir MYO  İKS Prog. 
15 Yapı tesisatı 8,27 mb Balıkesir MYO  İKS Prog. 
16 Havalandırma sistemleri 19 mb Balıkesir MYO  İKS Prog. 

 
 
1.4 ÜRÜN TANITIM VE SEÇİM YAZILIMLARI   
 
Günümüzde elektronik ticaret bilgi ağları sayesinde büyük bir ivme kazanmıştır. Firmalar ürün 
tanıtımlarını katalog ve broşür yerine daha etkin ve ucuz olarak internet yazılımları ile yapmaktadır. 
Arama motorlarına tanıtmak şartıyla web siteleri ile dünyanın her tarafına ulaşmak mümkündür.  
 
Ürün tanıtım ve seçim yazılımları şu türlerde olabilmektedir: 

• Ürün seçim yazılımı (seçim programı) 
• Elektronik kataloglar 
• Ücretlendirme ve satış yazılımları (e-ticaret) 
• Tesisat, servis-bakım ve işetme kitapçıkları (e-kitap) 

 
Bu yazılımların  mesleki derslerde kullanılması öğrencilerin piyasadaki ürünleri tanıması ve iş hayatına 
uyum sağlaması yönünden faydalı olmaktadır. Ayrıca mesleki eğitimde modele dayalı yapılan 
çalışmalar öğrenme sürecini daha etkin hale getirmektedir. Ancak burada sadece belli ürünlerin 
reklamını yapılmaması için çok sayıda firma yazılımlarının tanıtılması gereklidir (Şekil-2). 
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Şekil 2.  Soğutma aksesuar seçim yazılımı ara yüzü (CoolCat)  
 

Tablo 4.  Ürün seçim ve tanıtım yazılımları 
 

S.NO YAZILIMIN ADI BOYUTU FİRMA ADRESİ 
1 ABB_EU2000_KLİMA (klima santral seçimi) 23,4 mb www.abb.com 
2 Aircond (klima seçimi) 26,9 mb Century co. 
3 Caps V2 (Tuthill pompa seçimi) 1,69 mb www.tuthillpump.com 
4 Carwin V1.55 (carlyle kompresör seçimi) 3,46 mb Carlyle compressor co. 
5 Cbgcat (elektrolux kompresör seçimi) 4,98 mb www.cubigel.com 
6 Comprex (dorin kompresör seçimi) 4,95 mb www.dorin.com 
7 Comsel (grasso kompresör seçimi) 1,61 mb www.grasso.nl 
8 Condense (BAC kondenser seçimi) 2,03 mb www.bac.com 
9 Cooling Tower (BAC soğutma kulesi seçimi) 11,1 mb www.bac.com 
10 EC_70 (BAC evaporatif kondenser seçimi) 10,5 mb www.bac.com 
11 Coolcat 3.1 (Danfoss aksesuar seçimi) 2,2 mb www.danfoss.com 
12 Disk_UH (Tecumseh kompresör seçimi) 2,22 mb www.tecumseh-europe.com 
13 Frawin 1.1 (Frascold kompresör seçimi) 2,24 mb www.frascold.com 
14 Hit32  (Halton havalandırma ekipman seçimi) 80,9 mb www.halton.com 
15 İmco (imco havalandırma ekipman kataloğu) 275 mb www.imco.com.tr 
16 Kes klima (ürün tanıtım mpeg dosyası) 42,3 mb www.kesklima.com 
17 Massecim (Mas pompa seçimi) 15,8 mb Mas pompa tic. A.Ş. 
18 Ostberg (fan tanıtımı) 3,32 mb www.imco.com.tr 
19 Pamsan (ürün tanıtımı) 25,6 mb www.pamsan.com.tr 
20 Palladio 3.31 (alfa-laval evap-kondenser seçimi) 9,21 mb www.alfalaval.com 
21 İnPhorn 1.1  (parker soğutma aksesuar seçimi) 13,6 mb www.parker.com 
22 RS+ 2.0 (Danfoss-maneurop kompresör seçimi) 30,8 mb www.danfos-maneurop.com 
23 Select_Full_2 (Copeland kompresör seçimi) 1,69 mb www.copeland-corp.com 
24 Valvedim (Sauter vana ve sürücü seçimi) 2,33 mb www.ch.sauter-bc.com 
25 Vap 3.2  (Bock kompresör seçimi) 1,38 mb www.bock.de 
26 Ventil 2.02 (Nicotra fan seçimi) 8,5 mb www.nicotra.com 
27 Wbitzer (Bitzer kompresör-sulu kondenser seçimi) 4,75 mb www.bitzer.de 
28 Wilo22En (Wilo pompa seçimi) 49,3 mb www.wilo.com 
29 WinChillCalc 1,04 mb www.grasso.de 
30 Winnergy V4.3 (ısı değişitirici seçimi) 2,29 mb Innergy Tech Inc. 
31 York (ürün tanıtım kataloğu) 19 mb www.york.com 
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1.5 ISI YÜKÜ VE YALITIM HESAPLAMA YAZILIMLARI 
 
Isıtma, soğutma, klima-havalandırma ve ısı yalıtımı gibi tüm yük hesapları yazılımlar ile daha kolay  
yapılabilmektedir. Örnek olarak bir soğuk hava deposunun elle hesaplanabilmesi ısı kazançlarının 
çeşitliliğine bağlı olarak bazen birkaç saat alabilmektedir. Ancak aşağıda gösterilen yazılımla bu işlem 
2 dakikada tamamlanabilmektedir. Ayrıca belli markalardan cihaz seçimi yapılabilmekte, boru çapları 
da hesaplanabilmektedir. 
 
Danimarka Teknik Üniversitesi tarafından ticari kaygı olmaksızın hazırlanan CoolPack programı ile 
soğuk oda, klima, su soğutma grubu ve ticari soğutucu yük hesapları yapılabilmektedir [4].  
 
Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından ve çeşitli firma ve dernekler tarafından 
hazırlanan Isı Yalıtım Hesaplama yazılımları bu konuya iyi örneklerdir. 
 
Tablo 5.  Isı yükü hesaplama yazılımları 
 

S.NO YAZILIMIN ADI BOYUTU FİRMA ADRESİ 
1 MTH 2.4 (mekanik tesisat hesaplama yazılımı) ? www.antmekanik.com 
2 Chillcalc  (soğutma grubu yük hesabı) 300 kb www.fridgetec.com 
3 DWcalc (Dean-Wood klima yük hesabı) 388 kb www.dean-wood.com 
4 Coldroom (Dean-Wood soğuk depo yük hesabı) 1,43 mb www.dean-wood.com 
5 Coolpack 54 mb www.dtu.dk 
6 Kalorifer tesisatı hesap programı (Demirdöküm) 2,0 mb www.demirdokum.com.tr 
7 Klima ısı kazancı (Demirdöküm) 2,66 mb www.demirdokum.com.tr 
8 Isı kaybı hesabı (E.C.A.) 92,3 mb www.emas.com.tr 
9 AECalc (ısı yük hesabı) 1,27 mb www.aecalc.com 
10 Isı yalıtım (exel dosyası) 439 kb www.mmm.org.tr 
11 Duvar ısı kaybı  20 kb www.alarge-soft.com 
12 TS825 (ısı yalıtım hesabı) 7.411 mb www.izoder.com.tr 
13 Hvac-Calc Residential proje hesap programı  www.wwwebworks.com 
14 Trace 700 Load Design  (Trane yük hesabı)  www.trane.com 

 
 
1.6 SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ VE SU BUHARI YAZILIMLARI 
 
Su buharının ve çeşitli alternatif soğutucu akışkanların grafik ve tabloları, çeşitli firmalar ve 
üniversiteler tarafından hazırlanan yazılımlarla kolaylıkla elde edilebilmektedir (Şekil-3).  
 
Tablo 6’da bu alanda kullanılabilecek bazı yazılımlar listelenmiştir. 
 
Tablo 6.  Soğutucu akışkan seçim yazılımları 
 

S.NO YAZILIMIN ADI BOYUTU FİRMA ADRESİ 
1 Kleacalc soğutucu akışkan seçim programı 3,55 mb www.klea.com 
2 Forane soğutucu akışkan seçim programı 1,16 mb http://www.forane.com 
3 Equalizer_sizer (amonyak dengeleme hattı seçimi) 1,46 mb http://irc.wisc.edu 
4 Flashgas (gazın faz durumu) 1,630 mb http://irc.wisc.edu 
5 Refcycle 1.0 1,101 mb www.softlookup.com 
6 Refprop soğutucu akışkan tablo programı 383 kb www.trane.com 
7 Wasp (su buharı hesaplama) 254 kb www.fridgetech.com 

 

http://www.forane.com/
http://irc.wisc.edu/
http://irc.wisc.edu/
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Şekil 3.  Refcycle soğutucu akışkan seçim yazılımı ana birimi 
 
 
1.7 BASINÇ KAYBI VE BORU ÇAPI, KANAL ÇAPI HESAPLAMA YAZILIMLARI 
 
Bu tür yazılımlarda çok farklı akışkanların çok farklı sıcaklıklardaki termo-fiziksel ve transport özellikleri 
elde edilebildiği gibi farklı çap ve özellikteki borular içinden akış halinde oluşacak basınç kayıpları da 
hesaplanabilmektedir. Akışın katmanlı mı veya tedirgin mi olduğu dahi belirlenebilmektedir. 
 
Yine havalandırma yüklerine (hız, debi, müsaade edilen basınç kaybı) bağlı olarak dairesel ve köşeli 
kanal çapları belirlenebilmekte, basınç kayıpları daha hassas şekilde bulunabilmektedir. 
 
Tablo 7.  Basınç kaybı, boru çapı, kanal çapı hesaplama motorları 
 

S.NO YAZILIMIN ADI BOYUTU FİRMA ADRESİ 
1 Maytes hesap (doğal gaz hesaplama) 112 kb Maytes  
2 PressureDrop V3.0  (basınç kaybı hesaplama) 1,18 mb 101.515.407@compuserve.com 
3 Alarge tesisat (tesisat proje çizim ve hesabı) 5,13 mb www.alarge-soft.com 
4 BoruÇapı V.10 (ısıtma-soğutma boru çapı) 4,713 mb www.antmekanik.com 
5 Pipesize V 0.9 (boru çapı hesabı) 21,8 kb Randy.Wilkinson@on.ramp.ior.com 
6 Linewind soğutma boru hesaplama programı 877 kb  www.mistral.ltd.uk 
7 Coolpack (soğutucu akışkan boru hesabı) 54 mb www.dtu.dk 
8 Ductsize (kanal hesabı) 11,8 kb ? 
9 Ductassistant (kanal hesabı) 419 kb www.aecalc.com 
10 Kanal çapı hesabı ? www.antmekanik.com 
11 Aero-Duct (kanal hesabı) 5,85 mb www.dogayayin.com 
12 Ventair 62 (hava kanal hesabı) 267 kb www.trane.com 
13 VeriTrane Duct Trainer (trane kanal hesabı)  www.trane.com 
14 Trane Pipe Designer (Trane boru çapı hesabı)  www.tane.com 
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1.8  İKS SİSTEM ANALİZİ VE TASARIM YAZILIMLARI 
 
İklimlendirme sistemleri kurulurken farklı sistem tiplerine göre ilk yatırım ve işletme masrafları 
yönünden incelenmesi ve optimum seçim yapılması gerekir. Yine soğutma sistemlerinde kompresör, 
kondenser ve soğutucu akışkan tipinin belirlenmesi çok önemlidir. İşte bu farklı seçimleri mukayese 
edebilecek bazı yazılımlar hazırlanmıştır. Özellikle Danimarka Teknik Üniversitesi tarafından 
hazırlanan CoolPack yazılımı farklı sistemleri karşılaştırma imkanı vermektedir. Yine KleaCalc 
soğutucu akışkan seçim programında farklı akışkanları teorik bir çevrim üzerinde mukayese etmek 
mümkün olabilmektedir. Trane firmasının hazırladığı System Analyzer yazılımla farklı klima sistemleri 
mukayese edilebilir. 
 
 
1.9  İÇ HAVA KALİTESİ HESAP VE DANIŞMA YAZILIMLARI 
 
İç hava kalitesi 90’lı yıllardan bu yana oldukça önem kazanmıştır. Ve günümüzde havalandırma 
yüklerinin seçiminde en önemli faktör iç hava kalitesidir.  
 
İnternette bu alanda hazırlanmış yazılımlara da rastlanmaktadır. Bu yazılımlar iç hava kalitesinin 
sürekli kontrolü için bazı pratik bilgiler içermekte ve hava kirlilik konsantrasyonları ile ilgili hesaplama 
imkanı sunmaktadır. 
 
Tablo 8.  İç hava kalitesi hesaplama yazılımları 
 

S.NO YAZILIMIN ADI BOYUTU FİRMA ADRESİ 
1 IAQ Tools İç hava kalitesi hesaplama programı 749 KB www.carmelsoft.com 
2 IAQ Manager 2002 12,7 mb www.environ.com 

 
 
1.10 ANİMASYON VE SİMÜLASYONLAR 
 
Günümüzde anlaşılması ve anlatılması zor olan termodinamik çevrimler animasyon yazılımları ile 
daha kolay açıklanabilmektedir. Bu konuda profesyonel yazılım firmalarının yanında üniversitelerin ve 
diğer eğitim kurumlarının yoğun çalışmaları mevcuttur [5]. Örnek olarak Sandiego State Üniversitesi 
öğrencileri tarafından hazırlanan virtual thermo uygulamaları birçok termodinamik konularını 
kapsamakta olup çalışmalar devam etmektedir [6]. 
 
Animasyonların genellikle resimlerin üst üste (flash) veya yan yana (gif) kaydırılması ile elde 
edilmektedir. 
 

Şekil 4. Otomatik genleşme valfi animasyonu Şekil 5. Vidalı kompresör animasyonu 
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Şekil 6.  Paletli kompresör animasyonu Şekil 7. Sarmal (scroll) kompresör 

 
Balıkesir Meslek Yüksekokulunda başlatmış olduğumuz bir proje ile İKS alanındaki temel şema ve 
resimleri animasyon haline getirmeye çalışıyoruz. Yukarıda bu çalışmalarla ilgili bazı örnekler 
verilmiştir (Şekil-4-7). 
 
Simülasyon teknikleri gerçek fiziksel davranışlar belli matematiksel modeller kurularak sanal ortamda 
elde edilebilir. Mesela atmosferdeki mevsimlere bağlı sıcaklık değişimleri, bir hava kanalındaki 
havanın davranışı bu yolla simülasyon haline getirilmiştir [7]. Yine laboratuar eğitim cihazlarının 
çalışma mantığı ve davranışları bu yolla kopya edilerek sanal laboratuar eğitim cihazları yapılmaktadır 
[8]. Şekil-8’deki hava kanalındaki akış hızları ANSYS simülasyon tekniği ile hazırlanmıştır. 
 

   
 

Şekil 8.  Hava kanalında akışın simülasyonu [9] 
 
Şekil-9’da bir klima santralindeki yaz soğutma işlemi Jawa Aplett uygulaması olarak hazırlanmış olup 
temel psikrometri öğretiminde çok faydalı bir araçtır. 
 
Şekil-10’daki PID kontrol simülasyonu Visual Basic ile hazırlanmış olup PID kontrolün temel 
değişkenlerini ayarlama ve sonuçları gözleme olanağı sunmaktadır. 



    ______________________________ 9 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

 
Şekil 9.  Bir klima santralindeki proseslerin psikrometrik diyagramda gösterilmesi [10] 

 

 
 

Şekil 10.  PID parametrelerinin bir seviye tankı ile gösterilmesi 
 
 
 
 
2. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
İnternette yaptığımız araştırmalarda İKS alanında hazırlanmış olan yazılımların diğer disiplinlere göre 
oldukça yoğun olduğu görülmüştür. Ayrıca bu alanda faaliyet gösteren dernekler, odalar ve firmalar 
hizmet içi eğitimlerini web tabanlı hale getirmişlerdir. Üniversitelerde fiziki alt yapı yetersizlikleri 
nedeniyle bilgi teknolojilerinin kullanımı oldukça sınırlı kalmıştır ve haftalık birkaç saat bilgisayar dersi 
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ile bu talebin giderileceği zannedilmektedir. Sanayi ve teknoloji devrimini geriden takip eden bir ülke 
olarak, bilgi çağını da kaçırmamamız için bu yazılımların okullarımızda ve firmalarda yoğun olarak 
kullanılması çok önemlidir. 
 
Gerek eğitim kalitesinin artması ve gerekse bilgi paylaşımının yaygınlaşması için acil yapılması 
gereken çalışmalar şu şekilde özetlenebilir: 

• Alan yazılımlarının toplanması ve eğitimde kullanılması için mesleki ve teknik okullarda 
bölümlere ait bilgisayarların bulunması gereklidir. 

• Mesleki derslerde kara tahta kullanımı en aza indirilmeli bunun yerine dersler bilgisayar 
desteğinde yapılmalıdır. 

• Öğretim elemanlarının bilgi teknolojileri takip edebilmesi için kendilerine ait internet erişimli 
bilgisayarlarının olması gereklidir. 

• Belli mesleklerdeki öğretim elemanları YÖK tarafından hazırlanacak projelerle bir araya 
getirilerek bilgi teknolojilerine uyumlu ders notları ve ders dokümanları hazırlanmalıdır. 

• İKS alanındaki hareketli eleman resimleri animasyon haline getirilmelidir. 
• Deney cihazlarındaki temel prosesler deneyden önce simülasyon tekniği ile gösterilmelidir. 
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ÖZET 
 
Günümüz binalarında yer alan her türlü elektrikli ve elektro-mekanik donanım; konfor, ekonomi, kalite 
ve güvenlik açısından kontrol altına alınmaya başlamıştır. Binalarda ısıtma, havalandırma ve 
iklimlendirme (HVAC) sistemlerinden, yangın ve güvenlik sistemleri, aydınlatma, acil durum enerji 
dağıtımı, asansörler ve proses kontrol sistemlerine kadar bir çok değişik sistem söz konusu olup, bu 
sistemlerin merkezi denetim ve kontrolü, sonrasında bu bilgilerin depolanması gerek enerji yönetimi 
gerekse işletme ve bakım için önemli bir gereksinimdir. 
 
Binalardaki HVAC sistemlerinin her koşulda konfor sağlaması ve enerji etkin bir sistem olarak 
çalışması için iyi tasarlanmış bir kontrol senaryosu gereklidir. HVAC sisteminden beklenen en yüksek 
verimi almak ve sistem hassasiyetini en yüksek düzeyde tutmak için kontrol stratejileri ve 
parametrelerinin uygun seçilmesi gerekir. 
 
Bu çalışmanın amacı; Bina Yönetim Sistemlerinin (BYS) kapsamını, işlevlerini, evrelerini, 
üstünlüklerini anlatmak, uygulamada sık kullanılan mekanik sistemler için enerji tasarrufuna yönelik 
kontrol ilkelerini sıralamak ve BYS’nin Türkiye’deki uygulamalarında karşılaşılan sorunları aktarmaktır. 
Söz konusu çalışmanın, başta yatırımcılar olmak üzere, tasarımcılar, işletmeciler ve mekanik yüklenici 
firmalara yararlı olacağı yazarlar tarafından umulmaktadır. 
 
 
 
 
1 GİRİŞ 
 
Binalarda her türlü iklim koşulunda ısıl konforun sağlanması için ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme 
(HVAC) sistemlerinin iyi kontrol edilmesi gerekir. Binalarda enerji tasarrufunun en iyi yollarından birisi,  
Bina Yönetim Sistemleri (BYS) ile etkin bir HVAC kontrolü sağlamaktır. Ancak HVAC sistemlerin 
kontrol stratejilerini belirlemek çoğu zaman oldukça zordur. Esas olan, ısıl konforu ve iç hava kalitesini 
sağlarken, enerji giderlerini en aza indirerek, çevre kirleticileri en alt düzeyde tutmaktır.  
 
BYS’lerinin gelişimi şöyle özetlenebilir: 19. yüzyılın sonlarında binalarda havalandırma kontrolü 
yalnızca açılabilen pencerelerden oluşmaktaydı. 1880’lerde termostatik kontroller icat edildi. Ancak, bu 
sistemler de enerji kaynağına gereksinim duymaktaydı. Bu nedenle, istenen havalandırma debileri ve 
sıcaklık kontrolü 20. yüzyılın başlarında elektrik enerjisi yaygın olarak kullanılır hale gelinceye dek 
sağlanamamıştır. 1930’larda iklimlendirme teknolojisinin gelişmesi ile doğal havalandırma yöntemleri 
tarihe karışmıştır [1]. Günümüzde, ideal havalandırma debilerinin ne olması gerektiği, arzu edilen 
sıcaklık ve nem koşulları bilinmektedir. Bunun yanı sıra, bu koşullara uygun kontrol sistemleri ve 
teknolojileri hızla gelişmekte ve ucuzlamaktadır.  
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Binalarda başarılı bir enerji yönetiminin kurulması ve HVAC kontrolünün  uygulanması  için, mekanik 
ve kontrol sistemlerinin iyice kavranması gerekir. Bu bağlamda, bina içinde konfor şartlarını zorlayan, 
olumsuz etki yaratan iç ve dış yükleri ekonomik bir şekilde dengede tutarken, binanın tesisatını uygun 
şekilde  tasarlamak ve ona uygun bir otomasyon sistemini kurmak gerekir. 
 
BYS’den tüm işletme dönemi boyunca iyi sonuçlar alınması için sistem tasarımı aşamasında nesnel 
ve sistematik bir yaklaşım gereklidir. Bu yaklaşım, ancak, yatırımcı, işletmeci ve yüklenici arasındaki 
eşgüdüm ile sağlanabilir. Türkiye’de mevcut BYS’ndeki yetersizliklerin çoğu, BYS’nin tasarım 
aşamasındaki eşgüdüm eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 
 
Binalarda enerji tüketimindeki en büyük payı, binayı konfor değerlerinde tutmaya çalışan, HVAC ve 
aydınlatma sistemleri alır. Binalardaki toplam enerji tüketiminin bina kullanım amacına bağlı olarak 
%10 ile %60 arasındaki oranının HVAC cihazlarınca tüketildiği belirlenmiştir [2, 3]. 
 
Amerikan Enerji Verimliliği ve Ekonomisi Konseyi tarafından yapılan bir araştırma sonucunda, ticari 
binalardaki enerji tüketiminin 80’li yılların ortalarından sonra hızla artmaya başladığı saptanmıştır [4]. 
 
1980-2001 yılları arası ortalama değerleri olarak Türkiye’de sektörel bazda enerji tüketiminin dağılımı 
Şekil 1’de gösterilmiştir [5]. Konutlarda ve ticari binalarda tüketilen enerji, toplam tüketimin %36’sını 
oluşturmaktadır. Bu rakam, Türkiye’de konutlarda ve binalarda enerji giderlerini azaltmaya yönelik 
çalışmaların önemini vurgulamaktadır.  
 

 
 

Şekil 1. Türkiye’de sektörel bazda enerji tüketimi dağılımı (1998-2001 yılları ortalaması)  [5] 
 
Amerika’da bir danışmanlık firması tarafından bina işletmecileri ve sahiplerine yönelik yapılan bir 
ankete göre, yeni yapılan binaların %81’inde HVAC sistemleri ve kontrolünde memnuniyetsizlik 
yaşanmıştır [6]. Buradan, bu sistemlerin gerek tasarımı gerekse de işletmesinde mühendislik 
açısından yürütülmesi gereken çalışmaların önemini göstermektedir.  
 
 
 
 
2 BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ (BYSleri) 
 
BYSleri; ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme, aydınlatma, yangın algılama ve söndürme, 
güvenlik, enerji izleme ve dağıtımı, asansör kontrolü, yedek enerji sistemleri, sıhhi tesisat,    vs. gibi 
sistemleri tek merkezden izleme, kumanda ve yönetme işlemlerini binaya uygun senaryolara göre 
gerçekleştiren etkili bir sistemdir. Günümüz binalarında BYS, binanın yönetimi, işletmesi ve 
bakımındaki kolaylıkları ve yüksek enerji tasarrufu potansiyeli ile vazgeçilmez bir durumdadır. BYS’nin 
amacı; en rahat koşullara en ucuz şekilde sahip olmaktır. Ancak, BYS’nin başarısı, iyi tasarlanarak 
devreye alınmış ve iyi eğitilmiş kullanıcılara bağlıdır. Özellikle binalardaki HVAC sistemlerinin dinamik 
performansının anlaşılması deneyim gerektirir. 
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Günümüz binalarında –özellikle büyük ve kalabalık- BYS büyük önem kazanmaktadır. BYS’lerinin 
uygulama alanı çok genmiş bir yelpazeye sahip olmakla birlikte, aşağıda en çok uygulandığı  alanlar  
sıralanmıştır: 
 
 

• Bürolar, Oteller,Üniversiteler,Okullar             : Konfor, memnuniyet, yüksek çalışma verimi,        
  ve enerji tasarrufu 

• Hastaneler, Laboratuarlar                    : Özel havalandırma ve nemlendirme  
  sistemleri, enerji tasarrufu 

• Müzeler, Kütüphaneler                   : Özel nem ve sıcaklık kontrolü, 
  ve enerji tasarrufu 

• Alışveriş Merkezleri, Havalimanları             : Konfor ve enerji tasarrufu. 
• Ticari ve Endüstriyel  Binalar                         : Proses kontrolü ve enerji tasarrufu 

 
Ciddi bütçe gerektiren BYS’nin verimliliği, sistemin yatırım geri dönüşü açısından çok önemlidir. BYS 
verimini etkileyen unsurlar, ana başlıklarla  aşağıda belirtilmiştir. 

• Mekanik sistemin tasarımı ve montajı, 
• Otomatik kontrol sistemi tasarımı ve planlaması, 
• İşletme Yönetimi, 
• Hizmet ve Bakım, 
• Bina alt sistemlerinin eşgüdümü. 

 
BYS’nde teknolojik kapsamı artmaya başladıkça, sistemin maliyetindeki artış ve enerji 
harcamalarındaki azalmanın kesiştiği nokta, enerji tasarrufu için ekonomik potansiyelin sınırı olarak 
tanımlanabilir (Şekil 2). En uygun yatırımı yapmada, fikir edinmek üzere, bu eğrilerden yararlanılabilir.  
Ancak, teknolojik kapsamın artması ile maliyet ve verimlilik arasındaki ilişki, sistemlerin yapısına, 
malzeme fiyatlarına ve piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilecektir. 
 

 
 

Şekil 2. Teknik ve ekonomik olarak BYS’nin enerji korunum potansiyeli [7] 
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BYS’nin üstünlükleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
• Binanın her tarafına dağılmış olan elektrikli ve mekanik sistemlerin merkezi gözetleme, kontrol 

ve denetimine olanak tanıması, 
• Dağınık binalardan oluşmuş komplekslerde (üniversite kampüsleri, hastane, fabrikalar, vb.’leri) 

her binada bağımsız veri merkezleri kurulup, bu veri merkezleri ayrıca daha üst seviyede 
kontrol, denetim ve eşgüdüm için birbirlerine bağlanabilmesine olanak tanıması,  

• Her büyüklükte bina ve komplekslere adapte edilebilen, mevcut sistemin sürekli olarak 
genişlemesine ve yenilenmesine olanak tanıması, 

• Yangın algılama-söndürme,güvenlik,giriş-çıkış kontrol sistemleri vb diğer bina alt sistemleri ile 
bütünleşebilen mikroişlemci teknolojisi ile üretilmiş sistemler olması, 

• Tüm sisteme ait bilgilerin depolanmasına ve bu bilgilerin daha sonra işlenmesine (bakım, 
yönetim ve alarm raporlaması) ve istenen verilerin süzülmesine  izin vermesi, 

• Binada arzu edilen çevre koşullarını sağlarken enerji tüketiminde maksimum ekonomiyi 
gerçekleştirmesi, 

• Kontrol döngülerinin verimi ve hassasiyeti en yüksek seviyede olması, 
• Arıza ve acil durumlarda yapılması gerekenler kişilerden bağımsız ve hızlıca kendiliğinden 

devreye girmesi, 
• Kontrol yazılımlarının uygulanabilirliğinin kolay olması, 
• Bilgisayar ve kullanıcı ara yüzü yardımıyla kullanılıp ekran üzerinden kullanıcının sistemi 

çabuk kavramasının sağlaması, 
• İşletme gereksinimlerinin değişmesine göre esnek değiştirilebilecek yazılımlarla çabuk uyum 

sağlanması ve  
• İşletme giderlerinin izlenmesinin kolaylığıdır. 

 
BYS, Şekil 3’de gösterildiği gibi, esas itibariyle üç kademeli bir mimari yapıdan oluşur. Bunlar: 
 

a) Yönetim seviyesinde merkezi denetleme  ve veri değerlendirme, 
b) Otomasyon seviyesinde yerel kontrol ve gözetleme (Doğrudan Sayısal Kontrol-

Programlanabilir Mantık Kontrolörü (DDC-PLC) üniteler ) ve  
c) Sahada yerel uygulama elemanlarıdır. 

 

 
Şekil 3. BYS mimarisinin gösterimi 

 
Bu üç kademeden, DDC üniteler hızlı gelişimiyle önem kazanmıştır. DDC’nin bina otomasyonundaki 
görevi; otomasyonun sevk ve idaresinin kendiliğinden ek bir kontrole gerek duymadan yerine 
getirmesidir. Özellikle yarı iletkenlerin küçültülmesi ve daha hızlı-ucuz yeni tekniklerin bulunması ile 
mikroişlemcilerin kullanımı yaygınlaşmıştır.  
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Binadaki sistemlerin yatay ve dikeyde birbirleriyle bütünleşmesi ve aynı dili konuşmasına yönelik 
sistem mimarisi Şekil 4‘de gösterilmiştir. Tüm bu sistemlerin bütünleşmesi,  DDC sistemlerdeki 
gelişmelere paralel olmuştur.  DDC’nin diğer sistemlere göre üstünlükleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
 

• Bina otomasyonunun sevk ve idaresinin tamamlanmasını, optimizasyonun ve kontrolün 
gerçekleştirilmesini, küçük arıza ve sorunların giderilmesini sağlar. 

• DDC sistemi, geleneksel sisteme göre daha ekonomiktir. 
• DDC sistemi tesisatta değişiklik yapılmasına veya genişleme yoluna gidilmesine uyum sağlar. 
• Tüm bilgi sistemini kapsayan merkezin bakımını, normal ve uyumlu çalışmasını sağlar. 

 

 
Şekil 4. Değişik bina alt sistemlerinin bütünleşmesi [8] 

 
 
2.1 Bina Yönetim Sistemlerinin (BYS) Temel İşlevleri ve Uygulama Yazılımları 
 
2.1.1 İşletmenin Kontrolü ve Yönetimi 
 
BYS, tüm işletmenin bir veya birden çok merkezden kontrolünü ve yönetimini sağlar. Bu işlevleri 
yerine getirebilmek ve işletme yönetimine destek olabilmek için uygulanan yazılımlar aşağıda 
açıklanacaktır  [9]. 
 
2.1.1.1 Çalışma Zamanlarının Denetimi Yazılımı (Bakım Yazılımı) 
 

• Kumandası yapılan veya açık / kapalı durumu gözlenen bütün motorların ve diğer cihazların 
çalışma süreleri toplanarak belirli zaman aralıklarında bakımlarının yapılması için kullanıcıya 
uyarılarda bulunur ve bakım için veritabanı oluşturur. 

• Çalışma sürelerinin toplanmasına, cihazların sıralı çalışmasına ve yedeklerinin devreye 
alınmasına yardımcı olur. 

 
Yazılım, süreli bakım işleri için gerekli idari personel sayısını azaltır. Süreli bakımda yapılan 
temizleme, yağlama, parça değiştirme, vs. ile işletmenin daha verimli ve güvenli çalışması sağlar. 
2.1.1.2 Arıza İstatistik Yazılımı 
 
Yazılım, denetim ve kontrolü yapılan tüm işletmelerde daha önceden belirlenmiş süreler içinde 
meydana gelen arızaların istatistiğini tutarak zayıf noktaların belirlenmesine olanak verir. 
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2.1.1.3 Yetki-İşlem Güvenliği Yazılımı 
 
Eğitimli ve yetkili işletmecinin, otomasyon sistemine doğru kimlik kodu veya şifre ile ulaşmasını 
sağlayan bu yazılım sayesinde; başka kişilerin sisteme girişi engellenmektedir. Yetki seviyeleri, hem 
adresler hem de adresler üzerinde uygulanacak sistem komutlarını güvenlik altına alma yeteneğine 
sahiptir. Örneğin; sıcaklık ayar değiştirme yetkisi veya cihazları açma/kapama yetkisi sadece belli 
kullanıcılara verilebilir. 
 
2.1.2 İşletmenin Kontrolü 
 
İşletmenin kontrolü için işletmenin mekanik yapısına uygun kontrol senaryoları ve bunları 
gerçekleştirecek yazılımlara gereksinim vardır. Bu yazılımlardan sık kullanılanlar, aşağıda verilmiştir. 
 
2.1.2.1 Zamana Göre Anahtarlama Yazılımı (Günlük, Haftalık, Tatil) 
 
Yazılım, sistemdeki cihazların belli bir zaman programına göre (günlük, haftalık, tatil gibi) çalıştırılıp, 
durdurulmasını sağlar. Sistemler gerektiği zaman çalıştırılıp durdurabileceği için enerji tüketimi 
azalacaktır. Bu yazılımda sistemden, istenen zamanlarda, belirli tepkiler göstermesi istenir. Bu tepkiler 
aşağıdaki şekilde olabilir: 

o Anahtarlama komutunun verilmesi, 
o Sınır değerin ayarlaması, 
o Ayar değerlerin değiştirilmesi, 
o Herhangi bir  başka yazılımın başlatılması veya durdurulması, 
o Rapor verilmesi, 
o Kullanıcıya metin halinde bir bilgi aktarılması, 
o Tepki istenen zaman, haftanın 7 günü için süreli olabileceği gibi, tatil günleri gibi yılın belirli 

günleri için ayrı yazılımlar oluşturulabilir. 
o Çeşitli yazılımların getirdiği çelişkili tepkilerde, öncelikli yazılımın tepkisi kabul edilecektir. 

Örneğin; yangın durumunda, zamana göre çalışması gereken herhangi bir fan durdurulacaktır. 
 

2.1.2.2 Tepkiyle Çalışma Yazılımı 
 
Zamana göre anahtarlama yazılımı gibi çalışır. Farklı olarak burada anahtarlama yada kontrol 
işlemindeki değişiklikte, neden zaman değil, sistemin çalışmasında oluşan bir değişikliktir. Örneğin; 
Klima Santralı (KS)’nın fanı durduğunda, tüm vanalar tam kapalı konuma gelecektir ve böylece  taze 
hava damperi kapanacaktır. Bununla birlikte,  donma bilgisi geldiğinde, ısıtma vanası tam açıp taze 
hava damperi tam kapanacaktır 
 
2.1.2.3 Sıralı Devreye Alma Yazılımı 
 
Bu yazılım ile elektrik enerjisinin kesilmesi durumunda, jeneratör devreye girdikten sonra ve/veya 
enerjinin geri gelmesi durumunda, şebekeye ve jeneratöre fazla yük bindirmemek için, motorların ve 
cihazların, kademeli olarak devreye alınması mümkün olacaktır. 
 
Bu yazılımın uygulanması için kullanılacak olan dijital çıkış (anahtarlama) modülünün özelliği ise, 
enerji kesilmesinde kontağını açan tip olmasıdır. 
 
2.1.2.4 Çalışma Saatlerine Göre Öncelik Değiştirme Yazılımı 
 
Birden çok cihazın birlikte veya yedekli çalışması durumunda (Soğutma grupları, pompalar, vb.’leri), 
cihazlar her hafta çalışma saatlerine göre yeniden sıralanacaktır. En az çalışan 1 numaraya, daha az 
çalışan 2 numara vs. gelecektir. Böylece, elemanların süreli bakımlarında bir aksaklık olmayacak ve 
düzenli bakım sağlayacak bir yöntem sağlanacaktır. Benzeri uygulama cihazın her çalışmaya 
başladığında başka bir cihazı yedeklemesiyle gerçekleşir. Ancak, bu durumda çalışma saatleri ve 
sıklığındaki düzensizlik nedeniyle eş çalışma zamanı yakalanması zorlaşır. 
 



  _____________________________________  7 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

Bu yazılım aynı zamanda cihazlardan bir tanesinin arızalanması durumunda, yedek cihazı 
kendiliğinden devreye sokar ve elle bir müdahaleyi gerektirmez. 
Yazılım sayesinde süreli bakımlar, takvime göre değil gerçek çalışma saatlerine göre düzenlendiği 
için, daha sağlıklı olur. 
 
2.1.2.5 Süreli Çalıştırma Yazılımı 
 
Bu yazılımla, HVAC ile ilgili tesisatlar, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla süreli olarak çalıştırılır. 
Yazılım uygulanırken ortamın konfor şartları, ortamın gerçek sıcaklılığı, dış sıcaklık ve en kısa 
durdurma süreleri parametre olarak kullanılır. Bu yazılımla ilgili ayrıntılı açıklama 3. bölümde 
yapılacaktır. 
 
2.1.2.6 Cihaz Koruma Yazılımı 
 
Bu yazılımla, uzun süre kullanılmayan mekanik cihazların haftada bir kez belli sürelerde ve aralıklarda 
çalıştırılması ile cihazların ömürlerinin uzatılması sağlanır. Örneğin; ısıtma dönemi boyunca 
çalışmayan soğutma vanasının milinin korozyon nedeniyle kullanılamaz duruma gelmesi bu yolla 
önlenir. Donma termostatından donma bilgisi geldiğinde, ısıtıcı vana tam açılır ve böylece serpantin 
korunmuş  olur. 
 
2.1.2.7 Klima Santrallerinin Çalışma Yazılımı 
 
KS’larının çalışma yazılımı, sadece “DUR” ve “ÇALIŞ” olmamalı, enerji tasarrufu ve yönetim için 
gereken tüm yazılımları sağlayacak biçimde tasarlanmalıdır.  
 
Bu yazılımlar, KS’nde kullanım amaçlarına göre konforu sağlamak veya istenen sıcaklık ile nem ayar 
değerlerini sağlamak görevini üstlenirler. Ortam (veya dönüş havası) sıcaklığının veya neminin kontrol 
edildiği, üfleme havasında sınırlama yapılan KS’nde, oransal sınırlama ve kaskad kontrolü yapılır. Bu 
kontrol için; üfleme havası ile ortam (veya dönüş) havasında birer duyar eleman bulunmalıdır. 
Kontrolün temeli, üfleme havası değerlerini (sıcaklık veya nem) ortam değerine bağlı kontrol ederek, 
istenen ortam ayar değerinin en hızlı biçimde yakalanmasına dayanmaktadır. 
 
İşletmeci, istediği zaman KS’nde uygulanan gece havalandırması “Night Purge” ve hızlı ısıtma “Boost 
Heating” vs. gibi yazılımları devreye sokabilir. Bu yazılımlarla ilgili ayrıntılı açıklama 3. bölümde 
verilecektir. 
 
2.1.3  İşletmenin Denetimi 
 
İşletmenin denetimi rapor yazılımları yardımı ile yapılır. Denetim, işletmenin yönetiminde ve bakımında 
kilit unsurdur. BYS’nin denetimi altında bulunan bütün sistemlerin çalışma süreleri sırasında olabilecek 
her türlü bilgi aynı anda veya belirli aralıklarla veya isteğe bağlı olarak okunabilir ve yazıcı ile 
yazdırılabilir. En sık kullanılan rapor yazılımları aşağıdaki gibidir: 
 
2.1.3.1 Nokta Durum Raporu  
 
Sisteme bağlı  bütün  noktaların  durumlarını belirten  bilgilerin (çalışıyor – çalışmıyor bilgisi, 
otomatikte – elde bilgisi, (sıcaklık, nem, basınç gibi), vana ve damper (klape) motorlarının yüzde 
olarak konumları, sistemlerin enerji tüketim değerleri, depo seviyeleri vs.) alınmasını sağlar.  
 
2.1.3.2 Alarm Raporu 
 
Sisteme alarm olarak tanıtılmış tüm noktaların bilgilerinin alınmasını sağlar. Alarm kontağının açılması 
veya ölçülmüş bir değerin sınır değerlerini aşması durumunda; yazılım bu hareketi alarm olarak algılar 
ve senaryosuna bağlı olarak çalışması gereken işlevleri harekete geçirir.  
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Oluşan alarm, alarmın kullanıcı tarafından görülüp görülmediği yazılımın veritabanında saklanır ve 
saat-tarih değerleri ile birlikte istenildiği zaman çıktı alınabilir. Alarm noktaları sınıflara ayrılabilir, 
böylece hataların hızlı ve diğer olaylardan arındırılmış olarak değerlendirilmesine olanak tanınır. 
 
2.1.3.3 Geçmiş Veri Grafikleri ve Eğilim (Trend) Raporu 
 
Eğilim (trend) işlevi, kontrolü kritik olan noktalardaki sıcaklık, nem, basınç gibi fiziksel büyüklüklerdeki 
sapmaların gözlenmesi ve tespiti için belirli bir zaman dilimi içinde meydana gelen değişiklikleri 
gösteren rapordur. Bu işlev sayesinde, gerçek zamandan başlayarak,  belirlenmiş çok kısa zaman 
aralıklarında (saniye gibi) geçmişe doğru, ölçülen fiziksel büyüklüğe ait değerler görülebilir, yazılı çıkış 
alınabilir, sistemin nasıl çalıştığı ve performansı hakkında detaylı çözümleme yapılmasına olanak 
tanınır. Eğilim veri tabloları ile geçmiş veri tabloları farklı veri dosyaları üzerinden takip edilir ve 
genelde bu iki fonksiyon birbirinden anlam ve zamansal yapı olarak farklıdır. 
 
2.1.3.4 Cihaz Genel Durum Raporu 
 
Cihaz durum raporlarıyla, bir cihazın o an hangi durumda bulunduğu kolayca anlaşılabilmelidir (açık, 
kapalı, donma, gece havalandırması, yangın vb). Cihaz durum raporları, nokta raporlarına göre en az 
10 kat hızlı okuma ve anlama yeteneği vermektedir. Ayrıca, cihaz durum raporları, sadece arızalı veya 
sadece belirli arıza seviyesindeki gibi, özel süzülmüş raporlar şeklinde de verilebilmelidir. 
 
Cihaz durumları ayrıca istatistik amaçlı bilgiler de verebilmelidir. Örneğin; belirli bir tarih aralığı içinde 
bir cihaz % 20 fan kayışı kopuk durumunda, % 65 çalışma ve % 15 durma pozisyonunda kalmıştır gibi 
raporlar alınabilecek şekilde EXCEL gibi yardımcı yazılımlara bilgi iletilebilir. Bu şekilde aynı türden 
cihazların çalışma biçimleri birbirleriyle karşılaştırılabilecek ve normalden farklı davrananlar hızla tespit 
edilebilecektir. Bu yöntemle takvime dayalı yada çalışma saatine göre bakım zamanı gelmemiş, ancak 
arıza olasılığı olan cihazlar için erken bakım gerçekleştirilebilecektir. 
 
2.1.3.5 Ayar Değerleri Raporu  
 
Sistemdeki tüm noktaların ayar değerlerini gösteren rapordur. Bu raporda ayar değerleri ile ölçülen 
değerler arasındaki sapmalar gözlenerek sistemdeki problemli bölgeler belirlenir. 
 
2.1.3.6 Adres Raporları 
 
Sisteme bağlı noktaların kullanıcı ve teknik adreslerini gösteren raporlardır. Sistemdeki  teknik 
yerleşimlerin ortak sınıflara ayrılması, yerleşimlere ait noktalardan benzer olanlarının durumunun hızlı, 
güvenli ve detaylı olarak görülmesi açısından sınıflar oluşturma işlevi çok önemlidir. 
2.1.3.7 Sistemin Kendisi İle İlgili Durum Raporu 
 
Sistem genelinde kullanılan saha bilgisayarlarının, giriş/çıkış modüllerinin arızaları ve durumları, 
mikroişlemcilerin sürüm numaraları, haberleşme hızları hakkında da bilgi veren rapordur. 
 
 
2.2 BYS Evreleri 
 
Bir BYS projesi, temelde dört evreden oluşur. Bu evreler; BYS kapsamını belirleyen ve sistemi 
tanımlamaya yardımcı olan “kapsam ve tanımlama” evresi ile başlar, BYS’nin standartlarını, 
şartnamelerini ve projelerinin temel yapısının belirlenmesini sağlayan “tasarım ve proje” evresi ile 
devam eder. Projenin yüklenici firma tarafından uygulamaya konulması ve devreye alınmasını 
kapsayan  “uygulama” evresi ve arkasından sistemin ince ayarlarının yapıldığı “sonlandırma” evresi ile 
son bulur. 
 
A. Kapsam ve Tanımlama 

 
• Binanın kullanım amacı ve bina genel gereksinimleri (bireylerin gereksinimleri, mal sahibinin 

gereksinimleri,yerel otoriteler (belediye vs) ve çevre gereksinimleri) belirlenmeli, bina alt 
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sistemleri tasarımı yapılmalı ve sonrasında mekanik tasarım ve otomasyon projesi 
yapılmalıdır. 

• BYS gereksinimlerini tanımlamak ve belirlemek için sistematik yaklaşım gereklidir. 
• Bina sahibi ve bina işletmecisi eşgüdüm içerisinde çalışarak danışman firma yardımıyla BYS 

kapsamını açık ve detaylı şekilde belirlemelidir. Zaman, para ve kapsam üçgeninde bina 
işlevlerini gözeterek en uygun tasarıma ulaşmalıdır. 
 

BYS kapsamını belirlerken aşağıdakilerin gözetilmesi gereklidir: 
 

o Konfor 
o Sağlık 
o Yangın güvenliği 
o Güvenlik 
o Aydınlatma 
o Bina içi ulaşım-asansör 
o Enerji izleme 
o Acil durum senaryoları (aydınlatma, enerji dağıtımı, insan tahliyesi, duman atma vs.) 

 
B. Tasarım ve Proje 
 
BYS projelendirmesi, mekanik tasarımcının işidir. Çünkü, binanın HVAC kontrol senaryolarını ve 
cihazların çalışma koşullarını en iyi mekanik projeci belirleyebilir. Ancak, mekanik tasarımcının BYS’ne 
ve HVAC otomasyonuna çoğu zaman uzak olması, konunun uzmanı bir projeciyle çalışmasını zorunlu 
kılar. Böyle durumlarda mekanik tasarımcı ile BYS tasarımcısı mutlaka eşgüdüm içinde çalışmalıdır. 
BYS tasarımcısı, mekanik sistemde istenen parametreleri ve cihaz çalışma senaryolarını bilmeden 
projeyi kendi yaklaşımlarına göre çözerse, sonuç sağlıksız işleyen bir mekanik sistem olur. Bu bilincin 
gelişmesi yatırımların geri kazanım süresi ve sağlıklı bir işletme için çok önemlidir.  
 
BYS’lerinin tasarımı ve projelendirilmesi için aşağıdaki prosedür uygulanabilir: 

 
• Bina ile ilgili mimari ve mekanik projeler yardımı ile otomatik kontrol saha istasyonlarının 

yerleşiminin belirlenmesi, 
• Nokta listesinin çıkarılması, 
• Şartname, kontrol senaryoları ve kontrol diyagramlarının oluşturulması, 
• Donanım, yazılım ve montajda istenen standartların belirlenmesi, 
• Ayar değerleri için tasarım verilerinin netleştirilmesi, 
• Merkezi denetleme ve veri izleme yazılımının (SCADA) kaç noktada olacağının kararının 

verilmesi, 
• Internet ile sahaya erişim gereksiniminin belirlenmesi, 
• Otomasyon ve yönetim seviyesinde istenen haberleşme dillerinin belirlenmesi, 
• Birbirleriyle konuşacak alt istemlerin belirlenmesi, 

 
Yukarıdaki maddeleri belirleyebilmek ve en uygun tasarımı yapabilmek için, aşağıdaki veriye 
gereksinim duyulur: 
 

1) Mekanik tasarım verisi:  
 

o Otomatik kontrol vanaları seçimi için gerekli veri, 
o Damper motoru seçimi için damper alanları, 
o Fan hızlarının kaç kademeli olduğu bilgisi, 
o Frekans dönüştürücü kullanılacak motorların listesi, 
o Hız ölçümü yapılacak kanalların listesi, 
o Sıcaklık, basınç gibi hissedicilerin ölçme aralıklarının bilgisi, 
o Cihazların çalışacağı ortamın özelliklerinin bilgisi, vs. 
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2) Mimari tasarım verisi: 
 
Sabit bina özellikleri 

o Ortamların büyüklükleri, yönleri, ısı kazançları ve ısı kayıplarının bilgisi, 
o Duvar ve pencerelerin yalıtım değerleri, vs. 

 
Dinamik bina özellikleri 

o Ortamların tasarlanan sıcaklık ayar değerleri bilgisi, 
o Işık akısı ayarlanacak ortamların bilgisi, 
o Yangın algılama sistemi kurulacak mekanlar bilgisi, 
o Bina kullanım saatleri ve binadaki kişi sayısının zamana göre değişimi bilgisi, 
o Binada mevsimlere göre değişen bina içi uygulamalar ya da özel günlerdeki uygulamalar 

bilgisi, 
o HVAC sistemlerin enerji ve ekonomisi bilgisi, 
o Tahmini yıllık enerji tüketimi bilgisi, 
o Tahmini İlk yıl işletme giderleri bilgisi, vs. 

 
3) Kaynak verisi: 

 
o Ticari Kaynaklar    : Bakım ekibinin nitelik ve nicelik bilgisi, 
o Enerji Kaynakları   : Yakıt, elektrik, gaz verilerinin bilgisi, yenilenebilir ve ucuz enerji  

 kaynakları ve depolama olasılıklarının bilgisi, 
o Depo                      : Yedek parça stok malzeme listesinin bilgisi vs. 

 
 
C. Uygulama 
 

BYS yazılım ve donanımını sağlayan yüklenici firma, daha önce projelendirilmiş BYS üzerinde 
kendi sistemine göre düzenlemeler yaparak, projeyi uygulamaya koyar. Bu aşamada, BYS projesi 
son haline ulaşmış olur. BYS yüklenici firma, BYS projesini son haline getirirken, başta mekanik 
yüklenici olmak üzere, işletmeci ve bina sahibi ile sürekli eşgüdüm içinde çalışmalıdır.  
 
Uygulamadaki prosedür aşağıdaki gibi olabilir: 
 
• Otomatik kontrol istasyonları yerleşiminin netleştirilmesi, 
• Nokta listesinin son halini alması, 
• Saha şematiklerinin kontrol noktalarıyla birlikte çiziminin yapılması, 
• Otomatik kontrol cihaz seçiminin yapılması, 
• Sahadaki noktaların ilgili kontrol cihazlarının giriş/çıkışlarına bağdaştırılması ve projesinin 

çizilmesi, 
• Kablo listesi hazırlanması, 
• Otomatik kontrol saha istasyonlarının yerleştirildiği, röle, trafo, devre kesici, terminal, vs. den 

oluşan otomatik kontrol panosunun projelendirmesi, imalatı ve sahada testinin yapılması, 
• Otomatik kontrol cihazlarının montajının yapılması, 
• Kablo çekimi ve testlerinin yapılması 
• Önceden tanımlanan kontrol stratejilerinin yazılıma uygulanması, sahada testlerinin yapılması, 
• SCADA yazılımı ile PC’deki ara yüz yardımıyla saha kontrolü ve denetiminin yapılmasıdır. 

 
 
D. Sonlandırma 
 
Sonlandırma işlemi, mekanik yüklenici kontrolünde BYS yüklenicisi tarafından yapılır. Yapılan işlemler 
aşağıda sıralanmıştır: 
 

• Tüm saha testlerini bitirdikten sonra sistemi el konumundan otomatik konuma geçirme ve 
otomasyonu devreye alma işleminin başlatılması, 
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• Nokta denetleme listesi ile tüm noktaların donanımsal ve yazılımsal olarak işlevini yerine 
getirmediğinden emin olunması, 

• Sistemde ayar değerini yakalayamayan ortamların belirlenmesi ve mekanik tasarımcıyla 
birlikte çözüm üretimi, 

• SCADA yazılımının işlevlerinin kontrolü 
o Alarm ve hata raporlaması 
o Geçmiş veri grafikleri ve verilerin yedeklenmesi, 
o Bakım için veritabanı oluşturulması, 
o Nokta durum raporunun alınması, 
o Ayar değerleri raporunun alınması, 
o Adres raporlarının alınması, 
o Cihaz genel durum raporlarının alınması. 

• Kullanıcı eğitiminin verilmesi, 
• Yazılım ve donanıma dair tüm belgelerin işletmeye teslim edilmesi. 
• BYS bakımı anlaşması yapılması. 

 
 
 
 
3 HVAC SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK KONTROL İLKELERİ 
 
Bir binanın genel gereksinimleri belirlenip bina ve bina alt sistemlerinin tasarımı tamamlandıktan 
sonra, bina mekanik tasarımı ve kontrol yaklaşımları belirlenebilir. 
 
Binalarda enerji giderlerini azaltmaya dönük çalışma yapabilmek için, binayı ve işlevlerini, işletme 
saatlerini, ve binadaki alt sistemleri iyi tanımak gerekir. Enerji etkin bina tasarımı gereksinimleri için 
ASHRAE Standart 90.1’e bakılabilir. 
 
DDC sistemler yardımıyla sistemi oluşturan yerleşimlere ait enerji dağılımını en uygun seviyeye 
getirebilir ve kullanılan enerji en düşük seviyede tutulur. Böylece yatırım geri dönüşü hızlanır. 
 
Binaların HVAC sistemlerinde enerji giderlerini azaltma çalışmaları yaparken özen gösterilmelidir. 
Isıtma döneminde enerji giderlerini azaltan bir strateji, kış mevsiminde enerji giderlerinin daha da 
artmasına neden olabilir. Uygulanan senaryolar ve stratejiler, her mevsim için kontrol edilmelidir. 
 
HVAC sistemlerinde en sık kullanılan kontrol ilkeleri aşağıda sıralanmıştır: 
 
 
3.1 Isıtma ve Soğutmanın En Verimli Kaynaktan Seçilmesi 
 
Güneş, jeotermal gibi bedava veya düşük maliyetli enerji kaynakları öncelikli tercih edilmelidir. Eğer 
elektrik fiyatlandırması zaman tarifesine bağlı ise, en büyük güçlü cihazlar mümkün olan en ucuz 
saatlerde çalıştırılmalıdır. Eğer olanak varsa, ucuz saatlerde ısı depolama yoluna gidilebilir. 
 
 
3.2 Cihazların Sadece Gerektiğinde Çalıştırılması 
 
Binalardaki kısımların kullanım sürelerine uygun olarak HVAC cihazları devreye girip çıkmalıdır. HVAC 
cihazları, ilgili ortamın ısıl ataleti de gözetilerek enerji tasarrufu için sabahları ortam sıcaklığı, dış hava 
sıcaklığı ve ilgili donanım kapasitesi gözetilerek olabildiğince geç devreye sokulmalı ve kullanım 
saatleri, iç ve dış sıcaklık gözetilerek olabildiğince erken durdurulmalıdır. 
 
Hızlı ısıtma, kış döneminde veya “en uygun başlatma / durdurma” yazılımı çalışmadan önce, sistemin 
en ekonomik biçimde istenilen sıcaklığa getirilmesini sağlayan yazılımdır. Normal ısıtma kontrolü, 
üfleme havasının belirli limitler arasında kalması şartı ile yapılabilir. Hızlı ısıtmada ise bu limitler göz 



  ____________________________________  12 _______
  VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

ardı edilir. KS ayar değerine ulaşıncaya kadar (karışım havalı KS’inde dış hava damperi kapatılarak) 
ısıtma vanaları %100 açılarak ısıtma yapılır. 
 
3.2.1 En Uygun Başlatma – Durdurma (Optimum Start-Stop  OSPT)  
 
En uygun başlatma ve durdurma yazılımı, ısıtma ve soğutma sistemlerinin gerçek kullanım zamanları 
öncesi ve sonrasının hazırlanmasıdır. Isıtma ve soğutma sistemleri çok erken çalıştırılırsa, enerji 
gereksiz yere tüketilir ve çok geç çalıştırılırsa, konfor şartlarında  bozulmalar oluşur. En uygun 
başlatma-durdurma yazılımları ya dış hava sıcaklığı, mahal akış sıcaklığı ve kullanım zaman tabloları 
gibi veriyle yada sistemlerin açılma-kapanma zamanlarındaki bina ısıtma/soğutma karakteristiğinin 
belirlenmesi yöntemi ile oluşturulur. Sabit debili bir KS’nde en uygun başlatma zamanı değişken debili 
bir KS’ne göre daha geçtir. Çünkü, değişken debili KS çalışma saatine dek düşük debide çalışır. 
Çalışma saatleri öncesi iç hava kalitesi koşulları önemsenmediği sürece gerçekleşen senaryo için taze 
hava yerine tamamen ortamdaki hava yeniden döndürülür. Hafta başlarında yazılım kendiliğinden en 
uygun başlatma zamanını geriye çeker. Çünkü ortam uzun süredir şartlandırılmamaktadır. 
 
En uygun başlatma yazılımı (Şekil 5), sistemlerin en geç çalıştırılma zamanlarını hesaplayarak  enerji 
kullanımını en az düzeyde tutar. En uygun durdurma yazılımı (Şekil 6) ise; kullanım süresinin 
bitiminden -durma sürecindeki sıcaklık değişiminin zamansal ve değersel hesaplanması sonucu- belli 
bir süre önce sistemleri, konfor şartları alt limit değerlerinde olacak şekilde durdurur.  

 
 

Şekil 5. En uygun başlatma [10] 
 

 
 

Şekil 6. En uygun durdurma  [10] 
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Kullanıcı istediği zaman en uygun başlatma ve durdurma kontrolünü devre dışı bırakabilmelidir. İyi 
uygulanmış bir uygun başlatma ve durdurma yazılımı ile  % 5-15  enerji tasarrufu sağlanmaktadır.Bu 
strateji kendi kendine mevsim değişikliklerine ve binadaki değişikliklere uyum sağlayacak şekilde 
düzeltme yapacak yetenektedir. 
 
3.2.2 Gece Çevrimi (Night Cycle) 
 
Bu senaryonun amacı, bina kullanım zamanları dışında ısıtma döneminde düşük sıcaklık sınırı 
(normal çalışma sıcaklığının 4-6 °C altında) belirleyerek ve dış hava kullanmadan bu sınırları 
korumaktır (Şekil 7). Kısa süreli sistem durma periyotlarında, sistemin tam kapalı tutulması yerine, 
sistem  daha düşük sıcaklık değerlerinde tutulursa enerji tüketimi azaltılır. Değişken debili sitemlerde 
bu senaryo uygulanırken fanlar enerji tasarrufu için düşük debide çalıştırılırlar. 
 
Gece çevrimi, aynı zamanda mahal konfor şarlarının kısa süreli durma zamanlarında bozulmasını 
(kışın donma korunması,aşırı nemlenme ve soğuma vb) önler. Yazılım, kullanıcının tanımlayacağı 
sınır değerlerine bağlı olarak ısıtma,soğutma ve varsa nemlendirme sistemlerini durma zamanlarında 
gerektiğinde çalıştırarak mahal konfor şartlarının korur. 
 

 
 

Şekil 7. Gece çevrimi [10] 
 
3.2.3 Döngüsel Kumanda Yazılımı ( Duty Cycling Program) 
 
Döngüsel kumanda yazılımı; ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan 
elektrikli ısı geçişi yardımcı cihazlarının ( fan, pompa vb ) sistem normal çalışma periyodunda mahal 
konfor şartları korunmak kaydı ile belli sürelerle ve aralıklarda durdurulması yöntemiyle elektrik enerjisi 
tasarrufu sağlamasıdır. Daha fazla enerji tasarrufu ve konfor sağlayan değişken debili sistemler 
sayesinde güncelliğini yitirmiş bir yazılımdır. 
 
 
3.3 Isıtma ve Soğutmanın Sıralı Devreye Girmesi 
 
Isıtma ve soğutma eşzamanlı devreye girmemelidir. Merkezi havalandırma sistemleri soğuk dış havayı 
ısıtma ve soğutmanın arasında kullanabilir. Bölgelere ayırma yada sistem seçimi eşzamanlı ısıtma ve 
soğutmayı önlemek için kullanılabilir. Benzer şekilde nem alma ve nemlendirme sistemleri de 
eşzamanlı yapılmamalıdır. 
 
3.3.1 Sıfır Enerji Bandı (Zero Energy Band)  
 
Sıfır enerji bandı  (SEB) kontrolü, ısıtma ve soğutma işlevlerinin iki ayrı bağımsız ayar değerinde 
çalıştırıldığı her türlü uygulamada kullanılabilen bir en  iyileştirme (optimizasyon) fonksiyonudur. 
Sistemde üç işletme bölgesi ( ısıtma – SEB (ölü bölge) - soğutma ) mevcut olup ortam SEB’nın altına 
düştüğünde ısıtma kontrolü yapılmakta, SEB’nın üstüne çıktığında soğutma kontrolü yapılmakta, bu iki 
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değer arasında ise ne ısıtma ne de soğutma kontrolü yapılmamakta ve ortam sıcaklığının bu iki değer 
arasında gezinmesine izin verilmektedir (Şekil 8). Sıfır enerji bandında sadece damper kontrolü yapılır. 
 

 
 

Şekil 8. Sıfır enerji bandı [10] 
 
3.3.2 Sıfır Enerji Bandında Fan Kontrolü 
 
Bu strateji, SEB’nda fanların çalışmasının zorunlu olmadığı varsayımı üzerine kurulmuştur. Bu 
stratejinin verimli olabilmesi için SEB’nın 2°C den az olmaması gerekmektedir. Bu kontrol stratejisi 
sadece kullanım saatleri dışında uygulanabilir. Kontrol stratejisi ısıtma ve soğutma tarafında ayrı ayrı 
tanımlanabilir (Şekil 9).  Örnekte 6,5 °C lik SEB bulunan bir sistemde soğutma bölgesinden 1°C geride 
ve ısıtma bölgesinden 1°C ileride fanların kapatılması ile enerji tasarrufu hedeflenmiştir. Eğer fanlar 
hız ayarlı ise bu bölgede fan hızı oransal olarak azaltılabilir. 
 

 
 

Şekil 9. Sıfır enerji bandında fan kontrolü  [11] 
 
3.4 Dış Havadan Yararlanılması 
 
Enerji tasarrufu için dış havadan yararlanmanın temelde iki yolu vardır: (a) Dış havayı kullanarak 
“bedava soğutma” veya “gece temizlemesi” yapmak  ve  (b) Dış hava sıcaklığına bağlı olarak sıcaklık 
ayar değerlerini değiştirmektir. Ancak dış havayı doğrudan ortama verirken iç hava kalitesi ve sağlık 
için en düşük havalandırma oranlarını (ASHRAE, Standart 62)  gözetmek gerekir. 
 
Dış havanı kullanılması özellikle geçiş mevsimlerinde önemlidir. İlkbahar ve sonbaharda ısıtma veya 
soğutma yerine bedava dış hava kullanılarak önemli tasarruflar sağlanabilir. Ancak dış havanı 
seçiminde ortam ve dış hava sıcaklıklarını karşılaştırmak yerine entalpilerini karşılaştırıp seçmek enerji 
verimliliği açısından daha etkilidir. 
 
Kazan dairelerinde ve merkezi ısıtma yapılan ortamlarda dış hava sıcaklığına göre ayar değeri 
kaydırmaları ciddi enerji tasarrufları sağlamaktadır. KS’nde ise ortam sıcaklık ayar değerleri konfor 
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sınır ayar değerlerini aşmayacak şekilde dış hava sıcaklığına göre kaydırılabilir. Örneğin;  bir KS’nin 
yaz tasarım ayar değeri 26ºC ve kış tasarım ayar değeri 20ºC ise, yazılım dış hava sıcaklığına 
bakarak bu aralıkta bir değere otomatik olarak gelebilir. Isıtma döneminde mümkün olan en düşük 
ayar değeri, soğutma döneminde ise mümkün olan en yüksek ayar değeri büyük enerji tasarrufu 
sağlamaktadır. Dış hava sıcaklığına göre ayar değerini kaydırma işlemine literatürde değişik 
tanımlamalarla karşılaşılmaktadır. Bunlar: “dış hava kompenzasyonu”, “dış hava reset kontrolü” ve “dış 
hava kaskad kontrolü”dür [10]. Bu ayar değerinin ayarlanması, tasarımcının isteğine göre iki 
yaklaşımla  belirlenebilir: (a) Ortam sıcaklık ayar değerini tasarımcının belirleyeceği bir doğru parçası 
üzerinde dış hava sıcaklığına göre kaydırmak: Bu yöntemin sakıncası doğru parçasının genellikle 
geçmiş yıllarda yapılan ölçümlere dayanması ve sonuç olarak o yıl oluşacak bir mevsim değişikliğine 
uygun davranmamasıdır. Ayrıca, koşullandırılan ortam içindeki yük değişimlerini ve değişim hızını 
dikkate almamaktadır. Bunun yanı sıra, doğrusal varsayılan ısıl karakteristikler doğrusal olmaktan çok 
uzaktır. (b) Dış hava sıcaklığı ile ayar sıcaklığı arasında ikinci dereceden bir bağlantı kurmaktır. Bu 
yaklaşım Bölüm 3.4.5’te ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 
 
Uygulamalarda 1 °C’lik ayar değeri hatası yaklaşık % 10’luk yakıt kaybına neden olabilmektedir. 
Otomatik ayar değeri kaydırılması, işletmeci tarafından gerekli görüldüğünde yazılımdan iptal edilip, 
serbestçe ayarlanabilir. 
 
3.4.1 Kuru Termometre Sıcaklığı ile Dış Hava Seçimi 
 
Soğutma mevsimlerinde dış hava kuru termometre sıcaklığı (DHKT) sıcaklık ayar değerinden 
düşükse, dış hava seçilmelidir. Kuru termometre sıcaklığı ile dış hava seçimi daha çok nem 
hissedicisinin pahalı geleceği ufak sistemler için uygundur. 
 
Eğer dış hava nemi çok yükselip alçalmıyorsa ve dış hava sıcaklığı 16 - 25° C arasında ise, sadece 
kuru termometre sıcaklığına bakarak dış hava seçimi yapmak daha uygun olur. 
 
3.4.2 Entalpi İle Dış Hava Seçimi 
 
İç ve dış havanın  toplam ısısını (entalpisini) karşılaştırılarak en az entalpisi olan kaynak seçilir. 
Seçilen kaynak en az dönüş havası veya dış ve dönüş karışım havasıdır. Eğer dış hava entalpisi 
ölçülemiyorsa, dış havanın entalpisi sabit bir değer kabul edilebilir (63.96 kJ/kg kuru hava). Ancak, bu 
durumda dış hava seçimi sağlıksız olabilir. Çünkü, genelde dönüş havası (ortam) entalpisi daha 
kararlıdır. 
 
Bu stratejinin sağlıklı işleyebilmesi için, yüksek kaliteli, en fazla % 3 sapmalı nem hissedicisi 
kullanılmalıdır. Dış hava seçim kararı için ise, tipik dönüş havası entalpisi atamak gerekir. 
 
Entalpi ile dış hava seçimi (Şekil 10), yaz dış hava koşullarının kuru termometre sıcaklığının yüksek, 
fakat bağıl nem değerlerinin düşük olduğu iklim bölgelerinde kuru tip soğutucu batarya kontrolünde ve 
nemlendirici havuz suyunun soğutulduğu sistemlerde dış hava ve soğutucu akışkan kullanma 
koşullarının belirlenmesinde ana kriter olarak kullanılır [12]. 
 

 
 

Şekil 10. Entalpi seçim diyagramı [10] 
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3.4.3 Bedelsiz Dış Hava Soğutması (Free Outside Cooling) 
 
Geçiş dönemlerinde yaşanan sabah ısıtma, öğle saatleri soğutma ve akşam tekrar ısıtma ihtiyacının 
olduğu günlerde otomatik olarak taze havayı % 0-100 arasında oransal olarak ayarlamak suretiyle 
sistemin soğutma ihtiyacı dış hava ile sağlanabilir. Böylece soğutma gruplarını devreye sokmadan 
%100 taze hava konforu sağlanabilir. 
 
Nemli bölgelerde (örneğin; Akdeniz kıyı bölgesi) kuru termometre sıcaklıkları karşılaştırması yerine, 
entalpi karşılaştırması yapılarak bedelsiz dış hava soğutması yapılması daha verimli olacaktır.  
 
3.4.4 Gece Havalandırması (Night Purge) 
 
Çoğu iklim kuşaklarında yaz ve geçiş mevsimi boyunca sabah saatlerinde dış hava sıcaklığı mahal 
ortam sıcaklığından daha düşük olabilmektedir. Gece havalandırması ile binanın mekanik soğutması 
başlamadan geceleyin serin olan dış hava ile ön-soğutma yapılabilir. Böylece, tüm çalışma günü 
boyunca binada biriken kirli hava ve bina zarfında depolanan ısı yükü dışarı atılır.  Eğer sistem 
değişken hava debili ise, gece havalandırması enerji tasarrufu için düşük debide yapılır. Bu strateji için 
dış hava sıcaklığı ve bağıl nemi yada çiğ noktası sıcaklığı ve dış hava sıcaklığı incelenir.  
 
%100 dış havanın kullanıldığı durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

• Dış hava sıcaklığı ısıtma/soğutma çevrim sıcaklığının üzerindeyse (Örneğin;10°C), 
• Dış hava sıcaklığı ortam sıcaklığından daha düşükse (nem oranı da gözetilir), 
• Dış hava çiğ noktası sıcaklığı 10 °C nin altında ise, 
• Ortam sıcaklığı gece havalandırması için en düşük kabul edilecek değer olan 24 °C’nin altında ise. 

 
Bu senaryo, yapısı gereği, 24 saat çalışan binalarda (hastaneler v.b.) kullanılmaz. Ortam sıcaklığı 
dönüş kanalından ölçülüyor ise, sistemin çalışırlığı için senaryo devreye girmeden 100 saniye önce 
fanlar çalışmalıdır. 
 
3.4.5 Dış Hava Sıcaklığı İle Kazan Çıkış Sıcaklığının Kaydırılması 
 
Genelde, kazan dairelerinde merkezi ısıtma hattına giden su sıcaklığı yıl boyunca 75-90 °C tutulur. Bu 
ise, ısıtma gereksiniminin azaldığı veya hiç olmadığı dönemler için ciddi enerji kayıpları demektir. Bu 
nedenle, dış hava sıcaklığı ile kazan çıkış ayar sıcaklığı arasında ikinci dereceden bir bağıntı 
kurulması uygun olur. Bu bağıntıda kullanılacak dış hava sıcaklığı için 24 saat boyunca ölçülmüş dış 
hava sıcaklığının ortalama değeri alınır. Bunun için her yarım saatte bir dış hava sıcaklığı ölçümü 
yapmak yeterlidir. Her yarım saatte bir önceki 48 ölçümün ortalaması alınarak istenen değer bulunur. 
Kazan çıkış sıcaklığı ayar değeri için Şekil 11’deki gibi örnek bir formülden yararlanılabilir. Bu formül, 
Mathews ve Diğ. [11]’lerinin Güney Afrika’da bir konferans merkezindeki kazan için saptadığı 
formüldür. Kazan tipine ve çalışma koşullarına göre eğride değişimler yapılmalıdır.  
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Şekil 11. Dış hava sıcaklığına göre kazan çıkış suyu sıcaklık ayar değeri kaydırması [11] 
 
Buna ek olarak, kazan dairesindeki dolaşım pompaları yalnızca ısıtma gereksinimi olduğunda 
kullanılmalıdır. Isıtma gereksinimi için ısıtıcı batarya ısıtma vanalarının anlık konumlarını 
gözetlemelidir. Eğer vana açıklığı % 5’in altında ise, ısıtma ihtiyacı yok sayılabilir ve kazan sıcak su 
dolaşım pompaları çalıştırılmaz. 
 
Pompalar sık devreye girip çıkmasını önlemek amacıyla pompa çalışmaya başladıktan sonra 5 dakika 
zorunlu çalışma süresi gibi yazılımlar eklenebilir. 
 
 
3.5 Sıcaklık Ayar Değerinin Kaydırılması 
 
Bu seçenek ile ortam sıcaklık ayar değeri ortamda insan olup olmamasına göre kaydırılır. Bu strateji, 
öğle tatili gibi zaman dilimlerinde veya kızılötesi hareket hissedicileri yardımıyla gerçekleştirilir. Eğer 
ısıtma yapılıyorsa, sıcaklık ayar değeri daha düşük, soğutma yapılıyorsa sıcaklık ayar değeri daha 
yüksek bir değere kaydırılır. Böylece, ısıtma ve soğutma için gereksiz yere enerji harcanmamış olur.  
 
Sıcaklık ayar değeri ile kaydırma ile ilgili diğer bir uygulama da binanın kullanım yoğunluğuna göre 
gün içinde değişik zamanlarda değişik sabit ayar değerlerinin verilmesi ile gerçekleştirilir. Örneğin; 
kullanım yoğunluğu gün içinde çok değişen alışveriş merkezlerinde böyle bir uygulama uygundur.  
 
Gün içinde 3 ayrı sıcaklık ayar değeri tanımlanabilir. 
 
22:00 -09:00   Kullanım olmadığı varsayılarak verilen ayar değeri (Sistem uykuda) 
09:00-10:00    Kullanım ön hazırlığı için verilen ayar değeri (Hızlı tepki) 
10:00-22:00    Kullanım olduğu düşünülerek verilen ayar değeri (enerji tasarrufu) 
 
Diğer optimizasyon yazılımları olarak ise, HVAC sistemlerinde  enerji tasarrufuna yönelik daha pek 
çok senaryo uygulanabilir. Bu bağlamda, yük dağıtımı (load shedding), sıcaklık kompenzasyonlu yük 
kontrolü, fan-pompa hız kontrolü, ısıtma/soğutma kilitlemesi, soğutma gurupları veya kazanların sıralı 
kontrolü-optimizasyonu ve ayrımcı kontrol (discriminator control) vs. sayılabilir. 
 
4 SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Bu bildiride, BYS’leri kısaca tanıtılmaya çalışılarak, HVAC sistemlerinde enerji tasarrufu sağlamada 
izlenecek kontrol ilkeleri verilmeye çalışıldı. Bir bakıma, HVAC tasarımcılarına ve uygulamacılarına bir 
bakış açısı vermeye çalışıldı.  
Mevcut çalışmadan elde edilen sonuç ve öneriler aşağıda belirtilmiştir:  
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a) Binalardaki HVAC sistemlerinin her koşulda konfor sağlaması ve enerji etkin bir sistem olarak 
çalışması için iyi tasarlanmış bir kontrol senaryosu gereklidir. 

b) BYS binanın kullanım amacı ve tüm gereksinimleri belirlendikten sonra mekanik tesisat ile birlikte 
uzman HVAC mekanik tasarımcıları tarafından tasarlanmalıdır. 

c) BYS yüklenici firma mekanik tesisatın kontrolünü tasarımcının ilettiği senaryolara uygun olarak 
uygulamaya koymalı, deneyimleri ile BYS tasarımını geliştirmelidir. 

d) BYS’nin başarısı iyi tasarlanıp devreye alınmış ve iyi eğitilmiş kullanıcılara bağlıdır. 
e) BYS’nin başarılı olabilmesi için yatırımcı, işletmeci ve yüklenicinin eşgüdüm içinde çalışması 

gereklidir. Bu çalışmanın amaçlarından bir tanesi bu konuya dikkat çekmektir. Günümüzde çoğu 
uygulamada BYS’leri verimli ve yüksek kapasiteli çalışması için gereken senaryolardan 
yoksundur. Yapılan bunca yatırımın geri dönüşünü oldukça hızlandıran enerji yönetimi ve enerji 
tasarrufuna yönelik kontrol yazılımları için zaman ve para harcanmalıdır. 

f) Otomatik kontrol yazılımlarını uygularken yazılımı tüm mevsimlerde denemek gereklidir. Isıtma 
mevsiminde enerji tasarrufu sağlayan bir senaryo, soğutma mevsiminden bundan daha çok enerji 
harcanmasına neden olabilir.  

g) Yonga teknolojisindeki ilerlemeler DDC sistemlerin önünü açmıştır. DDC sistemlerin işlevleri her 
geçen gün artarken fiyatları düşmektedir. 

h) Kontrol parametreleri için her binanın kendi ısıl özeliklerine uygun değerler seçilmelidir. Bu da,  
gerek ısıl sitemler gerekse kontrol sistemlerinde deneyim gerektirir. 

i) Mühendislik, ekip çalışması ve uzmanlık gerektiren bina yönetimi ve tasarımının önemine dikkat 
çekilmelidir. 

j) Ülkemizde özellikle son yıllarda hızla gelişen inşaat sektörüne paralel olarak BYS önem kazanmış 
hatta kaçınılmaz olmuştur. Mevcut kurulu BYS iyileştirilmesi ile bile kısa vadede ciddi enerji 
tasarrufu sağlanabilir. Bu konudaki bilincin artması ve uzmanların yetişmesi sektör için önemlidir. 

k) Ülkemizde, “enerji tasarrufu” ile “enerji verimliliği” sözcüklerinin halen karıştırıldığı bir süreçte, 
çıkarılan bazı yönetmelikler (örneğin; TS 825), yapılarda enerji verimliliğini gündeme getirmiş ve 
böylece belirli sınırlamalar söz konusu olmuştur. Bunun yanı sıra, yapı sektöründe de % 30 kadar 
bir enerji tasarruf potansiyelinin olması, bu sektördeki enerji verimliliği çalışmalarının daha etkin 
yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Örneğin, bazı üniversite yapılarında, yılda 8000 Ton Eşdeğer 
Petrol (TEP)’ den daha fazla enerji tüketilmesi, yıllık enerji tüketimi 2000 TEP’ i aşan işletmelerin 
“Enerji Yöneticisi” bulundurması gerekliliği, ama bunan karşın  yapılarda bu konuda herhangi bir 
yönetmeliğin  olmaması,  konunun önemini açıkça  göstermektedir. Bu bağlamda, ülkemizde 
‘’Yapı Enerji Yöneticisi’’ kavramının gündeme gelmesi ve bu konuda çalışmaların yürütülmesi 
büyük önem taşıyacaktır [13-15]. 
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ÖZET 
 
Güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan Türkiye’de güneş enerjisinden büyük bir oranda sıvılı 
düzlemsel güneş kolektörleri aracılığıyla yararlanılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de güneş kolektörü 
üreten kuruluşların, ürettikleri kolektörler üzerine istatistiksel bilgiler verilmiş, güneş kolektörlerinde 
yüksek verim sağlanması için yapılması gerekenler de açıklanmıştır. Ayrıca kullanımı yaygın olan 
pompasız-doğal dolaşımlı sistemlerde kolektör-depo arası boru eğimi ve uzunluğunun doğru seçimi 
üzerine bilgiler verilmiştir. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Güneş enerjili ısıtma sistemleri; güneş enerjisinden faydalanarak genellikle su akışkanını ısıtan, esas 
olarak kolektör, depo, bağlantı boruları ve yardımcı devre elemanlarından meydana gelen bir 
sistemdir. Konutlarda sıcak su temini için tüketilen enerji, konut için gerekli enerjinin %12 kadarıdır. 
Sıcak su temini için daha çok gaz, fuel-oil, bitkisel atıklar veya elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Son 
zamanlarda güneş enerjisi potansiyeli yüksek ülkelerde (Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Avustralya, 
Japonya,...) konutların sıcak su gereksinimlerinin büyük bir kısmı güneş enerjisi ile sağlanmaktadır. 
Birçok ülkede de sıcak suyun güneş enerjisinden yararlanılarak hazırlanması için teşvikler 
uygulanmaktadır.  
 
Güneş enerjili sistemlerin ekonomik ve en yaygın olanlarının başında, sıcak su sistemleri gelir. 
Genellikle çatının güney yönüne yerleştirilen düzlemsel kolektörlerle, yıllık sıcak su gereksiniminin 
%60-75 kadarı güneş enerjisinden karşılanır. Sıcak su sistemlerinde güneş enerjisinden yaygın 
şekilde yararlanılmasının nedenlerinden bazıları aşağıda verildiği gibidir: 
 

-Sıcak su gereksinimi için gerekli enerjinin yıl içinde aylara göre değişimi çok azdır. 
-Enerji gereksiniminin az ve gerekli sıcaklığın düşük olması nedeniyle büyük kolektör yüzeyine 
gerek duyulmaz. Dolayısıyla kolektörlerin yerleştirilmesi sorun olmaz.  
-Sistemin yapılması kolay, yardımcı elemanları az ve kontrolü basittir. 
-Sıcak suyun her gün bulunması zorunlu değildir. Gerektiğinde belli bir süre güneşin 
durumuna göre beklenebilir [1, 2, 3, 4]. 

 
 
 
 
2. GÜNEŞ ENERJİLİ ISITMA SİSTEMLERİ 
 
Güneş enerjili su ısıtma sistemini oluşturan elemanlar; kolektör, depo, bağlantı boruları, yardımcı 
devre elemanlarıdır: (fark termostatı, genleşme deposu, ısı değiştirici, hava tahliye cihazı, su doldurma 
boşaltma vanası, su filtresi, su yumuşatma cihazı). 
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Şekil 1.Güneş kolektörü ve elemanları (1-İç Panel, 2-Alt Taban, 3-Üst Örtü, 4-Yalıtım, 5-Kasa, 6-Cam 
Lastiği, 7-Conta, 8-Kasa Yalıtımı, 9-Cam Çıtası) [5] 

 
Güneş ışınımı ile bir akışkanın sıcaklığının artmasını sağlayan gereçlere güneş kolektörleri  adı 
verilir,(Şekil 1). En basit anlamda, bir yüzeye düşen güneş ışınlarından bir kısmı yüzey tarafından 
yutulur ve akışkana doğru iletim ve taşınımla ısı geçişi olurken, dış yüzeyden de çevreye, yüzey 
sıcaklığına ve ısı taşınım katsayısına bağlı olarak ışınımla ısı geçişi olur. Yutulan ışınımla çevreye 
olan ısı kaybının farkı, faydalanılan güneş enerjisidir ve ısıtılmak istenen akışkana geçer. Belli bir 
zaman aralığında kolektör üzerine gelen güneş ışınımından (q), kolektörün ışınım yutma oranı, α 
olmak üzere, α.q kadarı kolektör yüzeyi tarafından yutulduktan sonra kolektörün yüzey sıcaklığına ve 
kolektör ile çevre arasındaki ısı taşınım katsayısına (hd) bağlı olarak taşınımla ve ışınımla çevreye ısı 
kaybı olur. Yutulan enerjinin çevreye gideninden geri kalanı, kolektör malzemesinin ısı iletim katsayısı 
ve kalınlığına bağlı olarak iletimle ve iç yüzeyden de su sıcaklığına ve iç yüzeyle su arasındaki ısı 
taşınım katsayısına  bağlı olarak taşınımla, suya geçen faydalı enerjidir. Çevre sıcaklığı ve güneş 
ışınımı bulunulan yere, zamana ve atmosfer şartlarına bağlı olarak kontrol dışı değiştiğinden dolayı 
faydalanılan enerjiyi artırmak için; 
 

-Çevreye olan ısı kayıplarının azaltılması  
-Yüzeyin yutuculuğunun artırılması 
-Kolektör içindeki akışkana ısı geçişinin iyileştirilmesi ve bunların yanında ısınan suyun 
değiştirilmesi ve ışınımın yoğunlaştırılması gerekir. 
 

Gelen ışınımdan yüzey tarafından yutulan kısmı arttıkça faydalanılan ışınımın artması için, yüzey 
sıcaklığının artarak dışa olan kayıpların artmaması gerekir. Bunun için de, levhanın ısı iletim katsayısı 
ve iç yüzeydeki ısı taşınım katsayısı büyük olmalıdır. Akışkanın hareket ettirilmesi ile hem iç yüzeydeki 
ısı taşınım katsayısı artırılır, hem de iç yüzeyle akışkan arasındaki sıcaklık farkı artırılarak ısı geçişi 
iyileştirilir. Dış yüzeyden kayıplar, yüzeyle çevre arasındaki sıcaklık farkı kadar, hd ısı taşınım 
katsayısına bağlıdır. Rüzgarlı günlerde, hd büyüdüğü gibi, yüzey sıcaklığının artması ile de hd büyür. 
Bu bakımdan dış yüzeydeki hava hareketini azaltmak amacı ile ışınım geçiren bir saydam örtünün 
kullanılması ısı kayıplarını azaltmak için gereklidir. Böylece aradaki havanın ısıl direnci dolayısıyla da 
ısı kaybı azalır. Diğer taraftan ısınan akışkanın güneş ışınımı almayan tarafından kayıpların 
azaltılması için yalıtılır ve bütün kısımları dış etkilerden korumak için bir kılıf içine alınarak düzlemsel 
kolektör elde edilir.  
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Yansıtıcı yüzeyler kullanılarak güneş ışınımı yoğunlaştırılabilir. Akışkan sıcaklığının 100oC değerinden 
daha düşük olabileceği sistemlerde düzlemsel kolektörler daha yüksek sıcaklıklarının gerekli olduğu 
sistemlerde odaklı kolektörler kullanılır. Odaklı kolektörlerde güneş ışınımı yoğunlaştırıldığı ve ısı 
kaybı yüzeyi küçüldüğü için yüksek sıcaklıklara çıkılabilmesine rağmen düzlemsel kolektörlerin bir çok 
artısı vardır: 
 

-Konstrüksiyonları daha basittir.  
-Yayılı ışınımdan da faydalanılır.  
-Tesisatın yerleştirileceği zeminin hazırlanması daha kolaydır. 
-Tesisat elemanları azdır ve hareketli kısımları yoktur. 
-Daha mukavim ve daha uzun ömürlüdür. 
-Nakliyesi kolaydır. 
-İşletme masrafları daha azdır. 
 

Kolektörler, dolaştırılan akışkan cinsine göre sıvılı ve hava akışkanlı kolektörler olmak üzere ikiye 
ayrılır. Sıvılı kolektörlerde daha çok su veya antifirizli su dolaştırılır. Sıvılı kolektörlerin verimi hava 
akışkanlı kolektörlerden daha yüksek, yapımı kolay ve ucuzdur. Toplanan enerjinin depolanması için 
daha küçük depo yeterlidir. Fakat sıvının donma tehlikesi, korozyon ve sızdırma gibi sorunları vardır. 
Havalı akışkanlı kolektörler ise, daha uzun ömürlü, daha hafif, verimleri düzgün dağılımlı fakat 
yapımları zordur. Tozlanma ve sızdırma sorunları vardır. Uygulamada çok kullanılan basit bir 
düzlemsel kolektör beş kısımdan meydana gelir: Saydam yüzey, yutucu yüzey, boru malzemeleri, 
yalıtım malzemeleri, taşıyıcı kasa. 
 
Saydam örtünün amacı güneş ışınımını içeri alıp çevreye olan ısı kayıplarını azaltmaktadır. Özellikle 
rüzgarlı bölgelerde taşınımla olan ısı kaybı çok fazladır. Saydam örtü taşınımla çevreye olan ısı 
kaybını önlediği gibi yutucu yüzeyi yağmur, dolu ve toz gibi dış etkilerden de korur. Kolektörlerde 
kullanılan saydam örtülerin, kısa dalga boylu güneş ışınımlarını geçirme oranı büyük, yutucu levha 
tarafından yayılan uzun dalga boylu ışınımların dışarı çıkmaması için de uzun dalga boylu ışınımları 
geçirme oranı küçük olmalıdır. Ucuz olmalı, kolay temin edilmeli, mor ötesi güneş ışınlarından 
etkilenmemeli, yüksek sıcaklıklara dayanabilmeli, kolay işlenebilmeli ve çevreden gelebilecek etkilere 
(dolu, taş vs) mukavim olmalıdır.  

 
Yarı saydam cisimler, güneş ışınımını yansıtır, yutar ve geçirirler. Belirli bir dalga boyunda gelen 
ışınımı için cismin yansıtma, yutma ve geçirme oranlarının toplamı birdir. Bu bağıntı belirli bir dalga 
boyu aralığı için geçerlidir. Güneş ışınımı, kısa dalga boylu, yutucu yüzey tarafından yayılan ışınım ise 
uzun dalga boyludur. Gerçekte; saydam örtülerin uzun dalga ve kısa dalga boylu ışınımı geçirme, 
yutma ve yansıtma özellikleri farklıdır fakat bütün dalga boylarında gelen güneş ışınımını büyük kısmı 
dalga boyu aralıklarında geldiğinden, bir çok güneş enerjisi uygulamasında, saydam örtülerin 
özellikleri dalga boyundan bağımsız düşünülebilir.  

 
Saydam örtü olarak kullanılan malzemelerin öncelikle kısa dalga boylu güneş ışınımını geçirme oranı 
büyük olmalı ve yutucu yüzey tarafından yayılan uzun dalga boylu ışınımı geçirmemelidir. Ucuz olmalı, 
kolay temin edilebilmeli, kırılma ve çizilmeye karşı mukavim olmalı, güneş ışınımına dayanabilmeli ve 
hafif olmalıdır. Uygulamada, saydam örtü olarak genellikle, camlar ve plastik esaslı saydam 
malzemeler kullanılır. Camlar, dalga boyu 0.3-3.0 µm olan güneş ışınımının büyük bir kısmını geçirir 
ve yutucu yüzey tarafından yayılan 3.0-50 µm gibi uzun dalga boylu ışınımları geçirmez. Güneş 
ışınımından bozulmadıkları gibi, yüksek sıcaklıklara da dayanıklıdır. Buna karşın, kırılgan oldukları için 
taşınması, yerine takılması ve işlenebilme güçlüğü sebebiyle hassas boyutlarda kesilmesi veya şekil 
verilmesi zordur. Rijit olmadıklarından ve metallere karşı dirençli olmadıklarından yerine takılırken 
lastik kasketler içine alınması gerekir. Aksi halde kenarlarda kalan açıklıklardan örtü altına hava girişi 
olacak, ısı geçiş katsayısı büyüyecek ve nem girişi sebebiyle yoğuşma olacaktır. Camların geçirme 
oranı bileşimindeki demir oksit miktarı arttıkça azalır. Dolayısıyla, saydam örtü için demir oksit miktarı 
%0.05 değerinden küçük olan camlar seçilmelidir. Camların geçirgenliğine daha çok ara yüzeylerdeki 
yansıtma etki etmektedir. Yansıtmayı azaltmak için, camın bir veya iki yüzeyi yansıtma önleyici 
maddelerle kaplanır.  
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Plastik örtülerin kısa dalga boyu güneş ışınımını geçirme oranı da yüksektir. Fakat çoğu plastik örtü 
uzun dalga boylu ışınımı da geçirdiklerinden yutucu yüzey tarafından yayılan ışınım dışarı kaçar. 
Plastikler genelde camdan daha ucuzdur. Kolay şekil alabilirler ve sızdırmazlık sağlarlar. Buna karşın, 
yüksek sıcaklıklarda şekilleri bozulabilir ve mor ötesi güneş ışınımına  dayanıklı değillerdir.  

 
Kolektörlerde güneş ışınımını yutan ve ısıyı borulardaki akışkana aktaran kısım yutucu yüzeydir. 
Yutucu yüzeyin, her şeyden önce güneş ışınımını yutma oranının büyük ve uzun dalga ışınım 
yayıcılığından küçük olması gerekir. Işınımı yutarak ısınan levhanın ısıyı temas halindeki akışkana iyi 
bir şekilde iletmesi için, ısı iletim katsayısı yüksek malzemeler seçilir ve ısı geçişinin çabuk ve iyi 
olması için levhalar ince yapılır. Bunların yanında, imalat kolaylığı, elde edilebilme imkanları, kolay 
işlenebilirliği ve fiyatı da göz önüne alınmalıdır. Kolektörlerde yutucu yüzey olarak genellikle bakır, 
alüminyum ve paslanmaz çelik kullanılır. Bakırın ısı iletim katsayısı yüksek olmasında rağmen 
diğerlerine göre çok daha pahalıdır. Çelik ise piyasada kolay temin edilebilir fakat korozyon sorunu 
yüksektir. Diğer taraftan, seçilen malzemenin lehim veya kaynak yapılabilme özelliği de göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bakırın lehimi kolay ama pahalıdır. Alüminyumun başka bir metal ile lehim veya 
kaynağı ise çok zordur. Yutucu yüzeylerde ışınım geçirilmediğinden, belli bir dalga boyunda, yansıma 
ve yutma oranlarının toplamı birdir. Ayrıca Kirchoff kanununa göre ısıl denge halinde belli bir dalga 
boyunda, yutma ve yayma oranları birbirine eşittir [6]. Siyah boyaların güneş ışınımı yutma oranı 
yüksek olduğu gibi ışınım yayma oranları da (uzun dalga boylu ışınım yutuculuğu) büyüktür. Yüzeyin 
yutma oranı, geliş açısına bağlı olarak değişir. Bu değişim, geliş açısının 50o değerine kadar çok 
yavaş daha büyük değerlerinde ise hızla azalmaktadır.  
 
Siyah yüzey, ışınım için gerçek yutucudur. Bütün dalga boylarındaki, her açı altında gelen ışınımın 
tamamını yutar. Ancak, gerçek maddeler yüzeyler, her zaman, ışınımın bir kısmını geliş açısına bağlı 
olarak yansıtır. İdeal siyah cisim aynı zamanda ısıl ışınım için gerçek yayıcıdır. İdeal yutucu yüzey ise, 
kısa dalga boylu ışınımın tamamını yutan, ancak uzun dalga boylu ışınım yayıcılığı olmayan 
yüzeylerdir. Kısa dalga boylu ışınımın tamamına yakınını yutan ve uzun dalga boylu ışınım yayıcılığı 
az olan yüzeylere seçici yüzey adı verilir. Seçici yüzeylerin, güneş ışınımını yutma oranını, uzun dalga 
boylu ısıl ışınım yayma oranına bölümüyle elde edilen değer, seçici yüzeylerin iyilik derecesi hakkında 
bir bilgi verir. Genellikle seçici yüzeylerde oranı 4 değerinden daha büyüktür. Uygulamada yayma 
oranı çok küçülünce yutma oranı da küçülmektedir. Bu sebeple de, oranın çok büyük olması, çoğu 
zaman seçici yüzeyin daha iyi olduğunu belirtmez. Seçici yüzey elde edilmesinde önce, yüzey 
temizlenir, sonra asit banyosuna tabi tutulur. Uzun dalga boylu ışınımı yansıtma oranı büyük (uzun 
dalga boylu ışınım yayma oranı düşük) metaller, güneş ışınımını yutma oranı büyük olan bir madde ile 
ince bir film halinde kaplanır. Kaplamalar, kimyasal banyo, püskürtme veya elektrotlama ile 
gerçekleştirilir [1, 2, 3, 4, 7].  
 
 
Seçici Yüzeyli ve Seçici Boyalı Kolektörler 
 
Seçici yüzeyin bakır panele göre farklılığı, kolektörün iç panelinden ön cama doğru olan ışınıma bağlı 
olarak düşük ısı yayılımına sahip olmasından dolayı daha az ısı kaybına sahip olmasıdır. Bu, özellikle 
iç panel sıcaklığının yüksek olması, çevre sıcaklığının düşük olması ve güneş ışınımının az olması 
durumunda yüksek verim sağlamaktadır. Seçici yüzeye sahip kolektörler sayesinde bulutlu havalarda 
ve kışın; sıcak su elde etme olanağına sahip olunabilmektedir veya normal zamanlarda daha sıcak su 
elde edilebilmektedir. Şekil 1 dikkate alınarak, seçici yüzeyli kolektörlerin elemanları aşağıda verildiği 
gibi olabilir: 
 
1-İç Panel: Bakır kanatçıklar seçici yüzeylerin bakır borulara ultrasonik kaynakla dikilmesi sayesinde 
yapılmalıdır. Bu yöntem metalden metale hiçbir katkı maddesi olmadan direkt ısı geçişi sağlamaktadır 
ve geleneksel kaynak teknolojilerinin sonradan yaşadığı korozyonu ve dolayısıyla verim kaybını 
önlemektedir. Seçici yüzey nikel üzerine siyah kromun kaplanmasıyla elde edilmekte ve yüksek ısıl ve 
optik özelliklere sahip olmaktadır. Kanatçıklardaki borular manifold borularına kaynakla 
birleştirilmişlerdir.  
2-Alt Taban: Dışarı gaz sızıntısını önlemek için gofrajlı alüminyumdan yapılmalıdır. 
3-Üst Örtü: Yüksek optik özelliklere ve dayanıklılığa sahip 4 mm kalınlığında düşük demirli temperli 
camdan yapılmalıdır. Güneş enerjisi ve ışık geçirgenliği yüksek olmalıdır. 
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4-Yalıtım: Alt tabana doğru olan ısı kaybını önlemek için cam yünü kullanılmalıdır. 
5-Kasa: Elektrostatik toz boyama ile kaplanmalıdır. 
6-Cam Lastiği: Sıcaklık farklılıklarına ve UV ışınlarına karşı yüksek oranda dirençli olmalıdır. 
Çerçevenin ve camın sıcaklık farklılıklarına bağlı genleşmesini emmelidir. 
7-Conta: Kasa ile manifold boruları arasındaki teması sağlamalıdır. 
8-Kasa Yalıtımı: Kasaya doğru olan ısı kaybını önleyen cam yünü olmalıdır. 
9-Cam Çıtası: Camın kasaya sabitlenmesini sağlamalıdır. Elektrostatik toz boyama ile kaplanmış 
olmalıdır [8]. 
 
Seçici boyalar  iyi optik ve ısıl özelliklere sahip olmasından dolayı 0.3 µm - 2.5 µm arası dalga boyuna 
sahip gün ışığında yüksek güneş enerjisi yutuculuğuna ve ısıl kızıl ötesi ışınımda yüksek yansıtma 
gücüne sahiptir.  Bu sayede hem alüminyum hem de bakır yüzeyler üzerinde seçici özellikleri elde 
edilmekte yani yüksek güneş enerjisi yutuculuğuna ve düşük kızıl ötesi ısıl yayma özelliğine sahip 
olunmaktadır. Seçici boyalı iç panele sahip kolektörler sıradan siyah boyalı kolektörlerle 
karşılaştırıldığında %30 değerine varan oranda daha yüksek verime ve yüksek doyum sıcaklığına 
sahip olmakta ve düşük güneş ışınımına sahip bulutlu günlerde daha iyi çalışmaktadır. Şekil 1 dikkate 
alınarak, seçici yüzeylerden farklı, seçici boyalı kolektörlerin iç paneli aşağıda verildiği gibi olabilir: 
 
1-İç Panel: Ekstürize ve kendinden kanallı alüminyum kanatçıklar, manifold borularına kaynakla 
tutturulmalıdır. İç panel özel işlemlerle seçici boya ile boyanmalıdır. Veya, bakır kanatçıklar manifold 
borularına kaynakla tutturulmalıdır [5].  
 
Akışkan boruların içinde ilerler ve akışkanın ısı alış verişi boru çeperlerinde olur. Borular içindeki 
akışın düzgün olduğu ve akışkan sıcaklığının sadece akış yönünde değiştiği kabul edilebilir. Ayrıca 
boru cidarlarındaki ve levha kalınlığınca sıcaklık gradyeni de ihmal edilebilir. Akışa dik olan herhangi 
bir kesitte yüzey sıcaklığı, boruların bulunduğu kısımda aşağı yukarı akışkan sıcaklığına eşittir ve 
borular arasında daha yüksektir. Akış doğrultusunda, yüzey sıcaklığı logaritmik olarak artmaktadır. 
Artış miktarı, kolektör tipine, akışkan giriş sıcaklığına, kolektör üzerine gelen güneş ışınımı ve ısı 
kayıplarına bağlı olarak değişir. Borular ile yutucu yüzey bağlantısı farklı şekillerde yapılabilir. Roll-
Bond tipi kolektörlerde birleştirme ısıl direnci olmadığından akışkanla çevre arsındaki ısı geçiş 
katsayısı, diğer tiplere göre daha küçüktür. Kelepçeli birleştirmelerde, yutucu yüzeyle boru arasındaki 
açıklık kalabileceğinden çevreye olan ısı kaybı büyüktür.    

 
Kolektörlerin güneş ışınımı alamayan alt ve yan kısımlarından olan ısı kayıplarının azaltılması için, ısı 
iletim katsayısı küçük malzemelerle kaplanır. Yalıtım malzemesi seçilirken ısı iletim katsayısı yanında, 
yüksek sıcaklığa dayanabilirliği, neme direnci şekil değiştirme, yanma ve genişleme özelliği de göz 
önünde bulundurulur. Cam yünü, stropor ve poliüretan ısı iletim katsayılarının küçüklüğü ve hafifliği 
nedeniyle en çok tercih edilen kolektör yalıtım malzemeleridir. Cam yünü yüksek sıcaklığa dayanıklı 
olduğundan, yüksek sıcaklılara çıkılan kolektörlerde, stropor veya poliüretan üzerine, kolektör levha 
tarafına cam yünü konur. Yalıtım malzemesi ile yalıtım malzemesi arasında bir hava boşluğu 
bırakılması ve yalıtım malzemesinin üzeri ışınım yansıtma oranı büyük olan alüminyum folyo ile 
kaplanması durumunda ısı kaybı daha az olur ve yalıtım malzemesi yüksek sıcaklığa çıkmaz. Yalıtım 
malzemesi kalınlığı, yutucu yüzey sıcaklığı ile çevre sıcaklığı arasındaki farka bağlı olarak seçilir. 
Yüksek sıcaklıklara çıkılan kolektörlerde, yalıtım kalınlığı artırılmalı ve yalıtım malzemesinin toplam ısı 
geçiş katsayısı 0.5 W/(m2K) değerinden daha küçük olmalıdır. 

 
Düzlemsel güneş kolektörlerinin kasaları, genellikle alüminyumdan yapılmaktadır. Kullanılan diğer 
malzemeler, cam takviyeli plastik (GRP), polipropilen, PVC, galvanizli çelik ve paslanmaz  çeliktir. 
Kolektör kasası olarak kullanılan levha alüminyum veya paslanmaz çeliğin mekanik özellikleri ve 
atmosfer şartlarına dayanıklıkları iyidir. Çeliğin mekanik özellikleri de iyi olmasında rağmen atmosfer 
şartlarında pek dayanmaz. Korozyon nedeniyle tahrip olmaktadırlar. Bununla beraber iyi kalite sıcak 
çekilmiş galvanizli saç kuru hava şartlarında 20 yıl kadar kullanılabilmektedir. Kolektörlerin konulduğu 
yerler daha ziyade çatı gibi yüksek yerler olduğundan bakım gerektiren malzemeler önerilmemelidir. 
Polimerik malzemelerin birçoğu alüminyum ve paslanmaz çelikten daha ucuzdur. Fakat atmosferik 
şartlara dayanıklıkları tam olarak denenmemiştir. Isıl genişleme katsayılarının yüksek olması, morötesi 
güneş ışınımından bozulmaları ve yanıcı olmaları önemli eksileridir. Propilen ve PVC malzemesine 
göre cam takviyeli plastik daha dayanıklıdır, fakat pahalıdır. Ağaç ve ağaç esaslı malzemeler daha 
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ucuz olmalarına karşın dış şartlara dayanıklı değillerdir. Sonuç olarak, en uygun kasa malzemeler 
alüminyum, paslanmaz çelik ve cam takviyeli plastiktir. 

 
Kolektörlerin birbirleriyle birleştirilme şekilleri, birim kolektörde toplanan ışınım miktarını değiştirir. 
Birbirine seri bağlı kolektörlerde, basınç kaybı az ve gerekli pompa gücü küçük olmasına rağmen, 
akışkanın kolektöre giriş sıcaklığı kolektör sayısına bağlı olarak arttığından, sistem verimi de kolektör 
sayısına bağlı olarak küçülür. Bu sebeple, dörtten fazla kolektörün birbiri ile seri bağlanmamasına 
dikkat edilir. Paralel bağlı kolektörlerde, akışkanın bütün kolektörlere giriş sıcaklığı yaklaşık 
olduğundan kolektör verimi, aynı sayıda kolektörlere göre daha yüksektir. Fakat basınç daha  fazla 
dolayısıyla pompa  gücü daha büyüktür. Birbirine paralel bağlı çok sayıdaki kolektörde kullanılan 
dağıtma borusunun çapı yeterli büyüklükte değilse veya her kolektöre giriş için bağlantı borusu çapları 
değiştirilmiyorsa, orta kısımlardaki kolektörlerde kısa devre olabilir. Bu sebeple de çok sayıda kolektör 
paralel bağlanmaz, seri ve paralel bağlama bir arada yapılır. 

 
Büyük sistemlerde, belli bir yüzeye yerleştirilen kolektörlerin birbirlerini gölgelememeleri için, 
eğimlerine bağlı olarak aralarında belli bir uzaklıkta bırakılmalıdır (Şekil 2). Kolektörlerin eğimi s ve 
uzunluğu L ise aralarindaki uzaklık Denklem 1 ile hesaplanabilir. 
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Şekil 2.Kolektörler arası uzaklık [2] 
 

Denklem 1 ile verilen, γmin, güneş yükseklik açısı y ve güneş azimut açısı ag olmak üzere Denklem 2 ile 
hesaplanır. 
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Güneş yükseklik ve güneş azimut açıları, yılın günlerin ve günün saatlerine göre değişir. Bu nedenle, 
kolektörler arasındaki uzaklık, kabaca sistemden faydalanılan aylar için deklinasyon açısının ortalama 
değerinde ve güneş saatiyle 09:00 değerinden itibaren birbirini gölgelememesi göz önüne alınarak 
saptanır.  
 
Duyulur ısı depolamasında en yaygın olarak kullanılan madde sudur. Su ile duyulur ısı depolamasının 
birçok artısı vardır: 
 

-Su, ucuzdur ve kolay temin edilir. 
-Toksitlenme ve alevlenme özelliği yoktur. 
-Fiziksel, kimyasal ve termodinamik özellikleri çok iyi bilinmektedir. 
-Isı depolama özelliği iyidir (hacimsel özgül ısısı büyüktür). 
-Isıtma ve soğutma sistemleri için gerekli sıcaklık aralığında kararlı bir sıvı-buhar dengesine 
sahiptir. 
-Isı geçişi ve akışkan dinamiği iyi bilinmektedir. 
-Korozyon etkisini azaltan inhibitör teknolojisi gelişmiştir.  
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Suyun bu artıları yanında bazı eksileri de bulunmaktadır:  
 
-Donduğu zaman genişlediğinden, donmaya karşı önlem alınmalıdır. 
-Korozyon yapıcı özelliğinden dolayı depo içersine inhibitör eklenmelidir. 
-Suyun erime ve kaynama noktaları arasındaki fark küçüktür. 
-Yüksek sıcaklıklarda enerji depolamak zordur. 
 

Genel olarak su dolu bir tank sistem olarak göz önüne  alınırsa enerji dengesi Denklem 3 gibi 
yazılabilir. 

 
(m .cp)d.dT/dt = Qt – Qy – Qk  (3) 

 
Denklem 3 ile verilen, Qt kolektörden gelen ısı miktarı, Qy ihtiyaç için çekilen ısı miktarı, Qk ise depo 
çevresine ısı kaybıdır. Depodaki suyun sıcaklığının değişimi, depodaki suyun ısı kapasitesi ile depoya 
gelen, depodan çekilen ve kayıp olan ısı miktarlarına bağlıdır. Uygulamada depodan ısı kaybı sürekli 
olmasına rağmen, (depo sıcaklığı çevre sıcaklığına eşit olana dek) depodan çekilen ve kolektörden 
gelen enerji miktarları günün saatlerine göre kesintilidir. Kolektörden depoya verilen enerji ve çekilen 
enerji aynı anda olduğu gibi farklı saatlerde de olabilir veya kayıp enerji dışında enerji girişi ve çıkışı 
olmayabilir. Depo içindeki suyun sıcaklığı da her noktada aynı değildir. Üst ve alt kısımları arasında 
sıcaklık gradyeni vardır. Depo sıcaklığının uniform olması için karıştırılması gerekir. Depo ile çevresi 
arasındaki ısı geçişi, depo ve çevre sıcaklıkları sırasıyla Td ve Tdış ve çevreye ısı geçişi yüzeyi Ad  
olmak üzere Denklem 4 ile hesaplanır. 

 
Qk = Kd Ad (Td - Tdış)  (4) 

 
Denklem 4 ile verilen, Kd depo ile çevresi arasındaki ısı geçiş katsayısıdır. Deponun geometrisine iç ve 
dış yüzeylerdeki ısı taşınım katsayısına ve yalıtım malzemesinin ısı iletim katsayısı ile kalınlığına 
bağlıdır. Sıcak su depolarının üst yüzey alanı yan yüzey alanından daha küçüktür ve üst yüzeydeki ısı 
taşınım katsayısının yan yüzeylerdeki ısı taşınım katsayısına eşit alınması halinde, toplam ısı geçiş 
katsayısında yapılacak hata ihmal edilebilecek mertebededir. Depo duvarının iç yüzey sıcaklığı ile 
depodaki su sıcaklığı da birbirine çok yakındır. Bu nedenle iç yüzeylerdeki ısı taşınım katsayısının 
sonsuz olduğu kabul edilebilir. Ayrıca, depo iç yüzeyinde kullanılan metal malzemenin ısıl direnci de 
çok küçüktür. Böylece, bu kabullerle depo için toplam ısı geçiş katsayısı, deponun yan yüzeylerindeki 
toplam ısı geçiş katsayısına yaklaşık eşit alınabilir. Aynı hacim ve yükseklikteki kübik ve silindirik 
depolar için (KA)d değerleri kübik depolara göre daha küçüktür. Her iki tip depo için de yalıtım kalınlığı 
arttıkça (KA)d  değeri logaritmik olarak azalmaktadır. Genel olarak iyi yalıtılmış depolar için Kd değeri 
0.5 W/(mK) olmalıdır. Küresel depolar için Kd değeri diğer şekillerdeki depolara göre daha büyük 
olmasına rağmen aynı hacimdeki diğer depolara göre dış yüzey alanı çok daha küçüktür. Depodaki 
suyun sıcaklığı, depoya giren ve çıkan enerji miktarlarına bağlıdır. Depoya kolektörden enerji girişi 
olması ve gereksinim için depodan enerji çekilmesi durumunda, iyi karıştırılmış depolarda sıcaklığın 
uniform olduğu kabul edilebilir. Fakat, karıştırılmayan depoların alt ve üst kısımlarında sıcaklıklar 
farklıdır. Özellikle doğal dolaşımlı sistemlerde bu fark oldukça büyüktür. Bazı sistemlerde kolektörden 
gelen su ile depodaki su karıştırılırken bazılarında ısı değiştiriciler kullanılır. Isı değiştiricisi kullanılması 
halinde, akışkanın kolektöre giriş sıcaklığı daha yüksek olduğundan, toplanan ışınım daha az 
olmaktadır.  
 
Sıcak su depolarında kullanılan malzemelerin korozyona dirençli, sızdırmaz ve uzun ömürlü olması 
istenir. Uygulamada galvanizli saç, alüminyum, beton ve fiberglas depolar yapılmaktadır. Depoların dış 
kısmı 4-6 cm kalınlığında cam yünü, stropor ve diğer ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak çevreye ısı 
geçişi azaltılır. Sıcak su tanklarının geometrisinin seçiminde imalat kolaylığı ve birim hacimdeki ısı 
geçiş yüzeyi göz önüne alınır. Aynı hacimdeki, küresel bir tankın ısı geçiş yüzeyi, kübik ve silindirik 
tanklara göre daha küçüktür. Fakat, küresel tankların imalatı zordur. Yüksekliği çapına eşit olan 
silindirik bir tankın dış yüzey alanı, aynı hacimdeki küresel tankın yüzey alanından %17 değerinde 
daha büyük ve kübik tankın yüzey alanından %3 değerinde daha küçüktür. Bu nedenle de, genellikle 
silindirik tanklar kullanılır. Diğer taraftan, yüksekliği genişliğine göre büyük olan tanklarda, dış çevre ile 
ısı geçiş yüzey alanı artar, tankın alt ve üst noktaları arasındaki sıcaklık farkı yükselir. Sıcak su 
tanklarının büyüklüğü, tankın kullanıldığı sisteme ve iklim durumuna bağlıdır. Güneş enerjili sıcak su 
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sistemlerinde, genellikle kolektör büyüklüğüne göre 1 m2 kolektör yüzey alanı için 70-100 lt hacmindeki 
tanklar seçilir. Isıtma sistemlerinde ve havanın uzun süre kapalı olduğu bölgelerde depo hacmi daha 
büyük olmalıdır. Depo büyüdükçe, akışkanın kolektöre giriş sıcaklığı küçüldüğünden, kolektör verimi 
ve dolayısıyla toplanan ışınım miktarı daha fazla olur. Fakat, depo sıcaklığının da belli bir değerin 
üstüne (sıcak su sistemlerinde 40oC değerinin üstünde) olması istenir. Bunun için de en uygun çözüm 
sıcaklık kontrollü çift depo kullanmaktır. Kolektörden gelen akışkan sıcaklığı ve yükten dönen akışkan 
sıcaklıkları depo sıcaklığıyla kontrol edilir. Kolektörden gelen akışkanın sıcaklığı; birinci depo 
sıcaklığından büyükse her iki depodan geçirilir, her iki depo sıcaklığından küçükse kolektör devresi 
pompası durdurulur.    

 
Bağlantı boruları, kolektör, depo ve yardımcı devre elemanlarını birbirine bağlayan borular ve ekleme 
barçalarıdır. Basınç kayıplarında ve tüm sistemin ataletinde boruların çaplarının ve tasarımının önemli 
etkisi vardır. Borulardaki yüksek basınç kaybı, yatırımda ve bakımda daha yüksek maliyete neden 
olur. Büyük çaplı borular, daha fazla malzeme gereksinimi ile daha yüksek maliyete neden olur. Enerji 
kayıplarının önemli bir bölümü de borularda meydana gelmektedir. Borularda kullanılacak yalıtım 
malzemesi en az 3 mm kalınlığında olmalıdır. Boru çapı 30 mm değerini aştığında, yalıtım 
malzemesinin kalınlığı kullanılan boru çapında olmalıdır. Ayrıca tüm bağlantı elemanları yalıtılmalıdır.   

 
Yardımcı devre elemanları, sistemin daha iyi çalışmasına yardımcı olan, fark termostatı, genleşme 
deposu, ısı değiştirici, rezervuar, emniyet ventili, hava boşaltma musluğu, su boşaltma vanası, çek 
valf, su filtresi, dolaşım pompası gibi elemanlardır.  
 
Fark termostatı, pompalı sistemlerde kolektör ile depo arasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak su 
dolaşım pompasını çalıştırıp durduran; böylece kolektörde toplanan ısı enerjisinin en iyi şartlarda 
depoya aktarılmasını sağlayan elektronik bir kontrol cihazıdır. Fark termostatının sensörlerinin yerleri, 
çalıştırma, durdurma sıcaklıklarının değerleri ulaşılmak istenen kullanma suyu sıcaklığına göre 
saptanır. 

 
Genleşme deposu, ısı değiştiricili sistemlerde ısı aktarma akışkanının ısınması sonucu meydana gelen 
hacimce genleşmeleri karşılayan yeterli büyüklükte bir elemandır. İki devreli su ısıtıcılarında, ısı 
toplama kapalı devresi, sistemde meydana gelebilecek en düşük ve en yüksek sıcaklıklar arasındaki 
fark, bu sıcaklıklar arasındaki sistem basınçları, ısı taşıyıcı akışkanın hacimce genleşme katsayısı ve 
ısı toplama devresinin hacmi göz önünde bulundurularak uygun büyüklük ve tipte genleşme deposu 
kullanılır. Genleşme deposu, en yüksek çalışma sıcaklığında veya en yüksek durgun durum 
sıcaklığında meydana gelecek, akışkanın hacimce genleşmesini karşılayabilecek ve sistem soğuk 
iken gerekli olan en düşük basıncı da sağlayabilecek şekilde tasarlanmalıdır.  

 
Soğuk iklimlerde donmayı önlemek amacıyla kolektör dolaşım sisteminin sıcak su dolaşımından ayrı 
olması gerekmektedir. Bu durumda güneşten alınan ısı değiştiricisi aracılığıyla verilir. Isı değiştiricisi 
tipinin seçiminde, tasarımda aşağıda verilen kriterler göz önüne alınmalıdır: 
 

-Isı aktarım etkinliği  
-Basınç düşmesi/güç tüketimi, debi 
-Fiziksel tasarımı, biçimi, boyutları, yapıldığı malzeme 
-Maliyet ve temin kolaylığı 
-Kullanma suyu ile ısı taşıyıcı akışkanın karışmasından korunma derecesi 
-Sızıntı saptaması, muayene ve bakım kolaylığı 
-Sistemin diğer elemanları ile malzeme uyumu 
-Sistemin çalışma sıcaklıkları, debi, akışkan ısıl özellikleri vb.  tasarım parametreleri ile ısıl 
uygunluk. 
 

Hava tahliye cihazı, sistemde biriken havayı dışarı atmaya yarayan ve otomatik çalışan bir cihazdır. 
 

Su doldurma–boşaltma vanası, sisteme su doldurmaya veya sistemin suyunu boşaltmaya yarayan bir 
akış kesme elemanıdır.  

 
Su filtresi, sisteme giren su içindeki kir, pislik vb. yabancı maddeleri tutan bir tesisat elemanıdır. 
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Zorlanmış dolaşımlı su ısıtıcılarında, ısı taşıyıcı akışkanı kolektörlerle ısı değiştiricilerin içinde 
dolaştırmak için, santrifüj ya da pozitif dönüş iletimli pompa kullanılmalıdır. Santrifüj pompaların, pozitif 
iletimli pompalara göre aşağıda verilen artılara sahip olduğundan, küçük güçlü santrifüj pompalar 
seçilmelidir: 

-Akışkan devresinin tıkanması sebebiyle dolaşımın kesilmesi durumunda, santrifüj pompa, 
devre basıncını anma değerinin çok az üstüne çıkarabildiği için, patlama tehlikesi olmadığı gibi 
devre elemanları ve pompanın kendisi zarara uğramaz. 
-Su ısıtıcısında sıcaklık yükseldiğinde, ısı taşıyıcı akışkanın viskozitesi azalır, bu da santrifüj 
pompanın basma gücünü artırarak debinin yükselmesine neden olur. Yükselen debi, yüksek 
sıcaklıktaki ısı aktarım verimini büyüterek, sistemin ısıl performansını olumlu yönde etkiler. 
 

Pozitif dönüş iletimli depolar, yalnızca yağlar ve karbonhidratlar gibi, soğukken yüksek viskoziteye 
sahip ısı taşıyıcı akışkanlarla çalıştırılan su ısıtıcılarında kullanılmalıdır. Su ısıtıcısında kullanılacak 
pompanın büyüklüğü, sistemin optimum debisi ile toplam basınç düşmesi dikkate alınarak seçilmelidir. 
Sistemin debisi, kolektörlerin veya ısı değiştiricilerinin özellikleri göz önünde bulundurularak tayin 
edilir. Sistemin iyi bir ortalama verimle çalışabilmesi için debinin 1.10-4 m-2s – 2.3.10-4 m-2s arasında bir 
değere sahip olması gerekir [1, 2, 3, 4, 7, 9]. 

 
Çeşitli şirketlerin ürettikleri kolektörlere ait istatistiksel bilgiler Tablo 1 ile verilmiştir. 
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Tablo 1.Türkiye’de güneş kolektörü üreten bazı firmalara ait bilgiler [10] 
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3. DOĞAL DOLAŞIMLI SİSTEMLER 
 
Sıcak su gereksiniminin çok olmadığı durumlarda, özellikle konutlarda kullanılmaları yaygındır. Doğal 
dolaşımın olabilmesi için deponun kolektör üst seviyesinde olması gerekmektedir. Depolama tankı 
altının alt seviyesi ile kolektör üst seviyesi arasındaki yükseklik 55 cm değerinden az olmamalıdır 
(Şekil 3). 

 
Şekil 3.Doğal dolaşımlı sistem [4] 

 
 Suyun sistemde dolaşımı, kolektörde ısınan su ile daha soğuk olan deponun altındaki suyun özgül 
ağırlıkları arasındaki fark nedeniyle olur. Üzerine güneş düştüğünde kolektör içindeki su ısınarak 
genleşir. Genleşen suyun özgül ağırlığı azalacağından yükselerek üstten depoya girer. Kolektörde 
ısınarak depoya giden suyun yerine, deponun altındaki daha soğuk olan su gelir ve o da ısınarak 
depoya gider. Kolektör güneş gördüğü sürece bu olay devam eder. Suyun bu şekilde hareketine 
termosifon olayı dendiğinden bu şekilde çalışan sistemlere de termosifon sistemi denmektedir. 
Depodaki su ile kolektördeki su sıcaklıkları eşit oluncaya kadar dolaşım devam eder. Depolama tankı 
kolektör üst seviyesinde olduğundan, gece ve güneşsiz gündüzlerde suyun ters dolaşımı da 
sözkonusu olmaz. Bu şekilde depodaki suyun soğuması kendiliğinden önlenir. Güneşli bir günde 
kolektörde dolaşacak su miktarı 40-60 lt/(m2h) değerinde olabilir. Boru tesisatının mümkün olduğu 
kadar az dirsekli, dirseklerin geniş kavisli, boruların depoya doğru yükselen eğimli olması sistemin 
çalışmasını olumlu yönde etkileyen faktörlerdir. Böylece suyun dolaşımına karşı daha az direnç 
gösterilir ve borularda hava toplanması önlenir. Sürtünme dirençlerini azaltmak için boruların çapı en 
az 20 mm (3/4”) olmalıdır. Doğal dolaşımlı sistemde, suyun sistemde dolaşımına sağlayan basınç 
değeri, Şekil 4 ile açıklanmıştır.  

 
Şekil 4.Doğal dolaşımlı sistemde etken basıncın oluşumu [4] 
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Şekil 4 ile verilen sitemde, kolektörden depolama tankına giden sıcak su borusu ile, depolama 
tankından kolektöre gelen soğuk su borusunun yüksekliği (kolektör ekseni-depo ekseni) ‘H’ ile 
gösterilmiştir. Bu iki borudaki sıcak ve soğuk suyun statik basınçları (PS1-PS0) Denklem 5 ile 
belirlenebilir. 
 
PS1=H . dS1 ve PS0=H . dS0 (5) 
 
(dS1) ve (dS0) sırasıyla sıcak ve soğuk suyun özgül ağırlıklarıdır. Soğuk suyun özgül ağırlığı (dS0), sıcak 
suyun özgül ağırlığından (dS1) büyük olduğundan, soğuk suyun statik basıncı (PS0), sıcak suyun statik 
basıncından (PS1) daha fazladır. Soğuk ve sıcak su basınçları farkına etken basınç (Pe) denir. 
Denklem  6 ve 7 ile hesaplanır. 
 
Pe= PS0 - PS1 = H . (dS0 - dS1) [kg/m2 ya da mmSS]  (6) 
Pe= H . (dS0 - dS0) [kg/m2 veya mmSS] (7) 
 
Denklem 6 ve 7 ile verilen, Pe; suyun sistemde dolaşımını sağlayan etken basınç (kg/m2 veya mmSS), 
H;sıcak ve soğuk su borularının yüksekliği, dS0; soğuk suyun özgül ağırlığı (kg/m3), dS1; soğuk suyun 
özgül ağırlığıdır (kg/m3).  
 
Denklemlerden görüldüğü gibi, dolaşımı sağlayan etken basınç, kolektör ile depolama tankı arasındaki 
yükseklik ile depolama tankına giden ve gelen sıcak su sıcaklıkları, dolayısıyla özgül ağırlıkları 
arasındaki farka bağlıdır. Yükseklik ve su sıcaklıkları arasındaki fark arttıkça, suyun sistemde 
dolaşmasını sağlayan etken basınç artacak ve sistemin çalışması daha sağlıklı olacaktır. 
 
Etken basınç suyun kolayca dolaşımını sağlayabilmelidir. Depodaki su ısındıkça, gidiş ve dönüş 
borularındaki su özgül ağırlıkları farkı azalacağından, dolaşım kuvvetinin değeri de düşecektir. 
Dolaşım kuvvetinin en düşük değerinde bile su sistemde dolaşabilmelidir. Suyun sistemde dolaşımı 
sırasında, dolaşım kuvveti boru sürtünme dirençleri ile bağlantı parçalarının dirençleri toplamını 
yenebilmelidir. Aksi takdirde sistem çalışmaz. Bu bakımdan, boru tesisinin dirençleri azaltacak şekilde 
yapılması son derece önemlidir. Mümkün olduğu kadar az bağlantı parçası kullanmak ve yatay boru 
uzunluklarını azaltmak sistemin daha rahat  çalışmasını sağlar. Bu noktada deponun kurulduğu 
yükseklik de büyük önem taşımaktadır. 
 
Doğal dolaşımlı sıcak su sistemlerinin ısıl analizi oldukça karışıktır. Sistemde dolaşan akışkanın 
debisi, kolektör üzerine gelen güneş ışınımını, kolektör ile depo arasındaki uzaklık sistemdeki 
sürtünme ve yerel kayıplar, kolektör konstrüksiyonu gibi çok sayıda değişkene bağlıdır. Genel olarak, 
sık kullanılan doğal dolaşımlı basit sıcak su sistemlerinde akışkanın kolektöre giriş ve çıkış sıcaklıkları 
arasındaki fark, açık havalarda yaklaşık 10oC ve akışkanın debisi yaklaşık 0.009 kg/s değerindedir. 
Sistemde dolaşan akışkan debisi küçük olduğundan, deponun üst noktasındaki sıcaklık alt 
noktasındaki sıcaklıktan daha büyüktür.  

 

h 

Depo 

Kolektör 
l 

400 

Bağlantı borusu

 
 

Şekil 5.Doğal dolaşımın gerçekleşebilmesi için gereken h yüksekliği [11] 
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Doğal dolaşımın sağlanabilmesi için Pe≥ Σ(boru kayıpları) olmalıdır. Pe suyun hareketini sağlayan 
etken basınç ve boru kayıpları kolektör depo arasındaki iki dirsekli eğik boru olmak üzere, örnek 
hesaplama aşağıda verildiği gibidir:  
 
Pe= H . (dS0 - dS1) [mmSS] 
H = h + (kolektör uzuluğu)/2 + (depo çapı)/2 
    
 

1.4 m 0.55 m 
 
h; deponun yerleştireleceği kritik yükseklik (Şekil 5), dS0 =976.56 kg/m3 [12], dS1= 963.4 kg/m3 [12], 
Σ(boru kayıpları) = 20 mmSS (Eğimli boru + 2 adet dirsek) [13], Pe≥ Σ(boru kayıpları) için: 
 
H . (976.56 – 963.4) kg/m3 ≥ 20 mmSS 
(h + 0.7 + 0.275) m . (976.56 – 963.4) kg/m3  ≥ 20 mmSS 
(h + 0.975) m . 13.16 kg/m3 ≥ 20 mmSS 
h ≥ 0.54 m 
 
 Hesaplamalardan görüldüğü gibi sağlıklı bir doğal dolaşımın sağlanabilmesi için depo kolektör üst 
seviyesinden en az 55 cm daha yükseğe yerleştirilmelidir. Bu yükseklik doğal dolaşımlı su ısıtma 
sistemlerinde kritik depo yüksekliğidir. 
 
Güneşsiz gündüzleri ve geceleri sistemden sürekli sıcak su alınması isteniyorsa, sıcak su üzerine bir 
ek ısıtıcı konulabilir. Gerek güneşli ısıtıcıdan gerekse ek ısıtıcıdan gelen sıcak su, bir karıştırma 
vanası ile karıştırılabilir. Sistemin soğuk kış günlerinde donmasını önlemek için kolektörlerin alt 
seviyesine bir boşaltma vanası konulmalıdır. Sistem soğuk su basıncı etkisi altındadır. Bu bakımdan 
kolektör ve depolama tankının basınca dayanıklı olması gerekmektedir. Depolama tankının su ile 
dolabilmesi için üst kısımda otomatik bir hava sorunlar da bulunmaktadır: 
 
-Sıcak su üretim kapasitesi azdır. Kolektörlerde dolaşım yavaş olduğundan su sıcaklığı daha 
yüksektir. Kolektörlerde dolaşan suyun sıcaklığı düşük olduğu sürece verim daha yüksek olacağından, 
doğal dolaşımlı sistemlerin verimi daha düşüktür. 
-Antifiriz kullanılmayan direkt doğal dolaşımlı sistem kışın donma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Antifiriz 
kullanılmadığından sistem içinden paslanır, suda bulunan sertlik yapıcı ve artık maddeler borularda 
kalarak çalışmayı olumsuz yönde etkiler. 
-Depolama tankının kolektörlerin üst seviyesinde olması konstrüksiyon zorlukları yaratabilir. Çatıya 
yerleştirilmiş bir depolama tankının akması sonucu, duvar ve tavanlara verilebilecek zarar dikkate 
alınmalıdır. Tavan arasına konacak bir depolama tankına ulaşmak kolay da olmayabilir. 
-Sistemin bazı noktalarında olabilecek hava birikmeleri çalışmayı olumsuz yönde etkileyeceğinden, 
boru tesisi çok titiz yapılamalıdır. Sürtünme kayıplarını en aza indirebilmek için boru bağlantılarının 
kısa ve dikey olması sağlanmalıdır. Sürtünme kayıplarını azaltmak için daha büyük çaplı boru 
kullanılması gerekeceğinden sistemin maaliyeti artabilir. 
-Sürtünme kayıplarının en fazla olduğu kısım kolektör olacağından kolektör boru çapları 20 mm (3/4”)’ 
den küçük olmamalıdır. Kolektör boruları paralel olmalıdır [1, 2, 3, 4, 11]. 
 
 
 
 
4. VERİM ARTIRMA OLANAKLARI 
 
Cam Kaplama 
 
Verimi yüksek kolektörler yansıması düşük, geçirgenliği yüksek özel bir camla kaplanmışlardır. Eğik 
gelen ışınların tümünün soğurucu levhaya ulaşması ancak böyle sağlanır. Özel camdaki demir payı ne 
kadar az olursa, ışık geçirgenliği o denli yüksek olur. Cam yüzey ile kasa birbirleri ile toz ve su 
geçirmeyecek şekilde birleşmiş olmalıdır. 
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Isı Yalıtımı 
 
Kolektörün içindeki yalıtım etkin olmalıdır. Bunun için yalnızca mineral içeren malzemelerden yapılmış 
parçalar kullanılmalıdır. 
 
Kasa 
 
Güneş kolektörü ile çatı örtüsünün bağlantısı çatının sızdırmazlığını sürekli olarak sağlayacak şekilde 
olmalıdır. Kolektör çatı örtüsüne hiç bir boşluk kalmayacak şekilde kurulmalıdır. 
 
Soğurucu Levha 
 
Yalnızca siyah renkte bir kaplama soğurucu levhanın en üst düzeyde ısınabilmesine olanak verir. 
Soğurulan enerjinin yeniden geri ışımaması için kaplamanın yüksek seçici olması gereklidir. Yani bir 
taraftan ışık için yüksek bir geçirgenlik sağlamalı diğer yandan ısı ışınları geçirgenliği sıfıra yakın 
olmalıdır.  
 
Maliyet 
 
Kolektörün çatıya kurulması önemli bir maliyet faktörü olabilir. İyi bir güneş kolektörü çatıya kolayca 
kurulabilmelidir. 

 
Malzemeler 
 
Kolektörler uzun süre her türlü hava koşuluna maruz kalırlar. Kasa için yalnızca sağlam hammaddeler 
kullanılmalıdır. 
 
Sistem ve Depo 
 
-Isı geçiş yüzeyini artırmak için sıcak akışkanı taşıyan borular enerji deposunda daha fazla 
dolaştırılmalıdır. 
-Daha fazla ısı geçiş yüzeyi elde etmek için taşıyıcı borular kanatlandırılmalıdır. 
-Zaman faktörü depolama ile doğru orantılı olduğundan sıcak akışkan depodaki borularda daha yavaş 
dolaştırılmalıdır. 
-Kolektör üzerine gelen güneş ışınımından daha fazla yararlanmak için ışınım yoğunlaştırıcı 
kolektörler kullanılmalıdır. 
-Güneş ışınımından her saatte maksimum yaralanmak için kolektörler, güneş ışınımını izlemek üzere, 
elle veya otomatik olarak hareketi sağlanacak uygunlukta yapılmalıdır. 
-Sistem ve depo verimi eğrileri dikkate alındığında faz değişim maddesi olarak “CaCl2.6H2O” 
kullanılmalıdır [14]. 
 
 
Kolektörün Yatayla Yaptığı Eğim 
 
Kolektörün yatayla yaptığı eğim açısı için, kolektörün bulunduğu yerin enlem derecesi (φ) dikkate 
alınarak Tablo 2 ile verilen değerler kullanılmalıdır. İstenilen mevsime göre ve yıllık olarak ortalama 
eğim açısı hesaplanarak, uygun bir eğim açısı seçilmelidir. 
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Tablo 2.En uygun eğim açısı seçimi [15] 
 

Aylar Yıl içindeki gün sayısı En uygun eğim açısı (o)

Ocak 17 0.89φ + 29o 
Şubat 47 0.97φ + 17o 
Mart 75 φ + 4o 

Nisan 105 φ - 10o 
Mayıs 135 0.93φ - 24o 

Haziran 162 0.87φ - 34o 
Temmuz 198 0.89φ - 30o 
Ağustos 228 0.97φ  - 17o 

Eylül 258 φ - 2o 
Ekim 288 φ + 12o 

Kasım 318 0.93φ + 25o 
Aralık 344 0.87φ + 34o 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Türkiye coğrafi konumu itibarıyla güneş kuşağı içerisinde yer almakta olup güneş enerjisinden 
yararlanma potansiyeli, Doğu Karadeniz Bölgesi dışında tüm bölgelerimiz için önemle ele alınması 
gereken bir büyüklüktedir. Güneş enerjisinden su ısıtma, konut ısıtma, pişirme, kurutma, soğutma gibi 
ısıl amaçlarla yararlanılabileceği gibi, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek de olanaklıdır. 
Türkiye’nin sahip olduğu yüksek güneş enerjisi potansiyelini, beyin gücü ve teknoloji geliştirmeye 
gereken önemi vererek değerlendirmeli ve yalnızca gelişmiş ülkelerin bir pazarı olmamalıdır. Bunun 
için de güneş enerjisi uygulamalarının yaygınlaşıp gelişmesini sağlayacak kurumsal altyapı 
oluşturulmalı ve gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Uygulamaya yönelik verimli ve maliyet etkin 
çözümler geliştirilmesi için, araştırmalara kaynak ayrılmalı, ilgili firma ve kullanıcılar teşviklerle 
desteklenmelidir.  
 
Bugün Türkiye’de su ısıtma amaçlı 2.5-3 milyon m2 kurulu kolektör alanı olup, yıllık kolektör üretimi 
400-500 bin m2 düzeyindedir. Kurulu kolektör alanıyla güneşten kazanılan enerji yılda 120 bin TEP 
(ton eşdeğer petrol) kadardır. Son yıllarda üretilen kolektörlerin üçte biri aşkın bölümünün ihraç edildiği 
gözlenmektedir. Kolektör sanayisinde kaliteli üretimin kontrolü ve desteklenmesi gereklidir. Türkiye’de 
düzlemsel güneş kolektörleri ve güneşli su ısıtma sistemlerine ilişkin standartlar bulunmakla birlikte, 
teknolojinin hızla gelişmesi nedeniyle, bunların yenilenmesi gerekmektedir. Güneşli soğutma 
teknolojileri, tarımsal ürünlerin ve gıda sanayi ürünlerinin saklanması açısından, Türkiye için üzerinde 
durulması gereken bir seçenektir.  
 
Üzerinde önemle durulması gereken bir konu da, konutların güneş enerjisinden pasif olarak 
yararlanmaları için ileri malzemelerden yararlanarak yeni çözümler geliştirmek, bu bilgileri yaymak ve 
uygulanmalarını teşvik etmektir. Konu güneş mimarisi ile bütünleşik bir mühendislik konusu olarak ele 
alınmalı ve yerleşim alanları ölçeğinde geliştirilmelidir. Güneş mimarisinin başarılı olması için yasaları 
da kapsayan yeni bir mevzuat hazırlanmalıdır.  
 
Güneş enerjisine dayalı ısıl elektrik santrallarının büyük güçlerde olanları fosil yakıtlarla (özellikle 
doğalgazla) birleşik çevrimler kapsamında hibrid santral olarak geliştirilmektedir. Teknik ve ekonomik 
açıdan başarılı ilk uygulaması Amerika Birleşik Devletleri’nde (Luz Santralı, 354 MW) yapılmıştır. 
Türkiye’nin bu teknolojiyi yakından izlemesi gerekmektedir. Türkiye’de de Güneş-Doğalgaz Hibrid 
Termik Santralı kurulması konusunun gündeme alınması ve incelenmesinde yarar görülmektedir.  
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Güneş fotovoltaik sistemleri iletişim, trafik sinyalizasyonu, otoyollarda aydınlatma, orman kuleleri, 
deniz fenerleri, park ve bahçe aydınlatması, şebekeden uzak kırsal bölgelerde elektrik gereksiniminin 
karşılanması gibi öncelikli uygulama alanları bulabilirler. Bu sistemler, uzun dönemde birkaç yüz kW 
değerinin üzerindeki üretim birimleri ile ulusal elektrik ağına bağlantılı biçimde de çalışabilirler. 
Dünyada örnekleri olan bu tür kullanımlar pilot uygulamalarla Türkiye’de de başlatılmalı ve fotovoltaik 
panellerin ekonomikliğine bağlı biçimde geliştirilmelidir. Fotovoltaik çevrimle güneşten elektrik enerjisi 
üretiminde kullanılan fotovoltaik panellerin yerli üretimine olanak sağlayacak araştırmalar 
desteklenmelidir [16 ,17]. 
 
 
 
 
EK 1. TÜRKÇE BİLİM VE TEKNİK DİLİ 
 
Makina ve tesisat mühendisliğindeki yabancı kökenli bazı terimlerin yazım kuralı veya anlam 
açısından yanlış kullanılmakta olduğu görülmektedir. Özellikle; makina, ısı, sıcaklık, kolektör,... gibi 
terimlerin yanlış ve doğru kullanımları üzerine bazı bilgiler aşağıda verilmiştir: 
 
Makina, ısı, sıcaklık ve kolektör terimleri sözlüklerde aşağıda verildiği biçimlerde tanımlanmaktadır 
[18]: 
 
Makine veya Makina:  (isim, Yunanca: mekhos, alet, araç, mekhane, İtalyanca: macchina), Herhangi 
bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek veya belli bir etki meydana getirmek için birleştirilmiş 
mekanizmalar bütünü, 
Isı: (isim, eski Türkçe: ısığ), Bir cismin veya bir yerin sıcaklığını artıran fiziksel güç, sıcaklık: vücut 
ısısı, güneşin ısısı. Sıcak veya soğuk cisimlerin üzerimizde yaptığı etki sonucu duyularımız tarafından 
algılanabilen enerji şekillerinden biri, ısı: (sıfat), sıcaklık derecesi yüksek olan, sıcak, 
Sıcaklık: (isim, sıcak’tan sıcak-lık), Sıcak olan bir şeyin durumu veya etkisi, bir cismin ısınma 
durumunu gösteren bir büyüklüktür, sıcak: (sıfat, eski Türkçe: ısığ, sıcaklıktan ısığ-cak, ısı-cak), 
yakmayacak derecede ısı veren, üşümeyi önleyecek kadar ısıtan, 
Kolektör: (isim, Fransızca: collecteur, eşanlamlısı: toplaç), Küçük kesitli birçok borudan gelen bir 
akışkanın toplandığı boru. Birkaç boruya dağıtılacak bir akışkanın toplandığı ana boru, toplaç: (isim, 
toplamaktan’tan topla-ç), kolektör. 
 
Bu terimlerin çeşitli kaynaklarda yer alan karşılıkları Tablo EK 1 ile verilmiştir. Tablo EK 1 ile verilen 
terimler incelendiğinde aşağıda verilen sonuçlara varılabilir: 
 
-Sözlüklerde “makina veya makine” olarak geçmesine ve yazım kılavuzlarında “makina” terimine 
rastlanılmamasına rağmen, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından da kabul edilen “makina” 
terimi, “makine” yerine kullanılmalıdır. 
-Çok çeşitli bilimsel ve teknik eserlerde, sözlü ve yazılı basında, çeşitli ilanlarda,... ısı ve sıcaklık 
terimlerinin sürekli yanlış kullanılmakta olduğu görülmektedir. Isı, iki sistem arasında (veya sistem ile 
çevresi arasında) sıcaklık farkından dolayı gerçekleşen enerji geçişidir. Yani, enerji geçişi sadece 
sıcaklık farkından dolayı gerçekleşmişse ısı diye tanımlanır. Aynı sıcaklıktaki iki sistem arasında ısı 
geçişi olmaz. Isı, enerji geçişini vurgular. Isı sadece sistem sınırlarını geçişi sırasında tanımlanabilir. 
Sıcak cisimlerden soğuk cisimlere doğru ısı geçişi olur. Isının birimi, enerji birimi olan jouledur. Soğuk 
ve sıcak kavramlarını bilmemize rağmen, sıcaklığın tam bir tanımını yapmak zordur. Vücut 
duyularımıza dayanarak, sıcaklık düzeyini dondurucu soğuk, ılık, sıcak, ateş gibi sözcüklerle göreceli 
olarak ifade edebiliriz. Bazı maddelerin bazı özelliklerinin sıcaklıkta, tekrarlanabilir ve tahmin edilebilir 
bir biçimde değişmesi, hassas sıcaklık ölçümleri yapabilmemize olanak sağlar. Günümüzde SI birim 
sisteminde kullanılan sıcaklık ölçeği celcius ölçeğidir. Bu ölçekte, suyun donma ve kaynama noktaları 
dikkate alınarak skalalar oluşturulabilir. Sonuç olarak, sıcaklık termodinamik bir özeliktir ve birimi “°C, 
°F, K,...” gibi sıcaklık ölçeklerinden biridir [19]. 
-Özellikle güneş enerjisi uygulamalarında kullanılan “güneş kolektörü” terimi yerine, “güneş kollektörü 
veya toplayıcısı” terimleri kullanılmaktadır. Doğru kullanım ise, “güneş kolektörü veya toplacı” 
olmalıdır. 
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Tablo EK 1.Terimler [20, 21, 22, 23, 24] 
 
İngilizce 
karşılığı  

Yazım kılavuzunda 
var  

Yazım kılavuzunda 
yok 

Önerilen/Doğru 
kullanım 

Machine Makine Makina Makina 
Heat Isı  Isı 
Temperature Sıcaklık  Sıcaklık 
Collector Kolektör / Toplaç Kollektör / Toplayıcı Kolektör / Toplaç 
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