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VI

SUNUŞ
Makina Mühendisliğinin önemli alanlarından biri olan Tesisat Mühendisliği hızla gelişmekte ve buna
paralel olarak da bu alanda yetişmiş eleman gücüne olan gereksinim her geçen gün artmaktadır.
Odamız bu gündem doğrultusunda üyelerimize ve sektördeki tüm teknik elemanlara yeni teknolojileri
ve gelişmeleri doğru ve yeterli şekilde ulaştırmak amacıyla, tüm meslek alanlarımızda olduğu gibi,
Tesisat Mühendisliği alanında da çalışmalarını sürdürmektedir.
Günlük yaşantımız, özellikle kent merkezlerinde ve sanayide, giderek çok katlı ve büyük hacimli
yapılara taşınmakta ve bu yapılarda daha verimli, konforlu, sağlıklı bir yaşamı sağlamak görevi de
Tesisat Mühendisliği’ne düşmektedir. Bu husus Tesisat Mühendisliğinin önemini daha da
artırmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde uygulanan yapı standartları ve kodları henüz ülkemize bütünü ile yansımamış olsa
bile; bu alanda tarafımızdan gerçekleştirilen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerinin ivmelendirdiği
süreçlerde önemli adımlar atılmaktadır. Buna ilave olarak, mühendislik etiği, uzman mühendislik, yapı
denetimi, eğitim ve akreditasyon gibi mesleğimizin önemli konuları önceki Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongrelerinde ele alınmış olup kamuoyumuz bilgilendirilmiştir. Böylece Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi bir yandan yeni bilgi ve teknolojilerin paylaşıldığı etkili bir platform olarak görevini yerine
getirirken, diğer yandan meslek alanını ve halkımızı yakından ilgilendiren pek çok konuyu ülkemiz
gündemine taşıma görevini de üstlenmiştir.
Kongrelerimiz’de tesisat mühendisleri ile yapı oluşumunda görevli diğer tüm meslek disiplinleri
elemanlarının birlikte çalışmaları özendirilerek, daha verimli ve sağlıklı yapıların oluşturulması
amacına yönelik olarak, disiplinlerarası çalışmaların temellerinin atılmasına büyük önem verilmektedir.
1993 yılından bu yana İzmir’de düzenlenen ve gerek ilgili sektörden gerekse bilim çevrelerinden
olumlu tepkiler almış bulunan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinin yedincisi 2005 yılında yine
İzmir’de gerçekleştirilmektedir. TESKON 2005 kapsamında, teknik oturumlara ilave olarak, seminerler,
kurslar ve paneller düzenlenerek konusunda uzman kişilerin bilgilerini diğer tesisat mühendisleri ile
paylaşmaları hedeflenmiştir.
Önceki yıllarda olduğu gibi, VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi de birlikte üretme ve yaşama
geçirme anlayışı ile çok yönlü katılımı amaç edinen ve ülke geneline yayılmış bulunan Düzenleme
Kurulu Üyeleriyle, Destekleyen Kuruluşlarıyla, Danışmanlarıyla, Yürütme Kurulu ve Sekreteryasıyla
sürdürülen uzun erimli bir çalışmanın ürünüdür.
Konusunda uzman, örnek uygulamalar gerçekleştirmiş, çağdaş bilgi ve deneyime sahip mühendis ve
bilim adamlarının sundukları bildirilerin yer aldığı Kongre Bildiriler Kitabı’nın yayımlanması ile birlikte
Kongremize katılamayan pek çok tesisat mühendisinin bu birikimlerden yararlanması mümkün
olacaktır.
Kongremizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, başta Düzenleme Kurulu olmak üzere,
Danışmanlarımıza, Yürütme Kuruluna, Destekleyen Kurum ve Kuruluşlara, İzmir Şubemiz Yönetim
Kurulu ve çalışanlarına, bildiri sunan yazarlarımıza, seminer ve kurs düzenleyicilerimize, panellerimize
yönetici ve panelist olarak katılan uzmanlara, Kongremiz bünyesinde gerçekleştirilen Tesisat Fuarı’na
katılarak önemli destek sağlayan değerli firmalara ve Kongremizin tüm delegelerine teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla
Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

VII

ÖNSÖZ
Makina Mühendisleri Odası tarafından 1993 yılından itibaren iki yılda bir yapılan Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongrelerinin yedincisini 23-26 Kasım 2005 tarihleri arasında tekrar İzmir’de
gerçekleştirmiş olmaktan onur duymaktayız.
Tesisat mühendisliği alanında çalışan mühendislerin, bilim adamlarının ve sanayicilerin bir araya
gelerek bilgi alışverişinde bulunmalarını ve son bilimsel araştırma sonuçları ile teknolojik gelişmeleri
izleme olanağını sağlayan VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, alanında en yaygın katılımlı
ulusal bir platform olma özelliğini sürdürmektedir.
VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında hakem incelemesinden geçirilen toplam 38 adet
tam metin bildiri iki paralel oturumda sözlü olarak sunulmak üzere kabul edilmiştir. Ayrıca
delegelerimizin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz 5 adet bildiri de, zaman kısıtı nedeniyle, sadece
Bildiriler Kitabı’nda yayımlanmak üzere kabul edilmiştir. Böylece Kongre Bildiriler Kitabı’nın
delegelerimiz için bir başvuru kitabı olma özelliğini sürdürmesi sağlanmıştır. Kongre bildirileri ayrıca
CD ile de delegelerimize sunulmuştur.
Kongremizin bir diğer amacı da kurslar ve seminerler aracılığı ile delegelerimizin doğru ve tam
bilgilerle donanımına yönelik olarak sürekli eğitimlerini sağlamaktır. Bu kapsamda “Sanayide ve
Konutlarda Doğal Gaz Kullanımı, Tasarım ve Uygulamaları”, “Jeotermal Enerji“, “Isıtma ve Soğutma
Sistemlerinde Bireysel ve Merkezi Sistemlerin Analizi” ve “Mekanik Tesisatlarda Deprem Güvenliği”
seminerleri ile “Temel ve Uygulamalı Psikrometri”, “Temiz Oda” ve “Sanayide Buhar Tesisatı” kursları
düzenlenmiştir.
Tesisat Mühendisliği alanındaki sorunlarının ortaya konulduğu ve irdelendiği değişik platformları
oluşturma amacına yönelik olarak da Kongemiz kapsamında “Yetkili/Yetkin/Uzman Teknik Eleman
Kanunu ve Mesleki Tanınırlık” ile “AB Müzakere Süreçlerinde Tesisat Mühendisliğinin Durumu” başlıklı
panellerle tartışma ortamları yaratılmıştır. Yine kongre kapsamında “AB Sürecinde Tessat
Mühendisliği ile ilgili Avrupa Birliği Standartları ve Türk Standartları” konulu br konferans
düzenlenmiştir.
Düzenleme ve Yürütme Kurulu olarak, ülkemizde tesisat mühendisliği alanında çağdaş bilgi ve
teknolojinin kullanılarak gelişmesi perspektifi ile tüm etkinliklere destek veren, öncülük eden Makina
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’na, Kongre çalışmalarının özgün bir çalışma ortamında
yapılmasını sağlayan Kongre Sekretaryası’nı oluşturarak, hazırlık çalışmalarında her türlü desteği
veren Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’na, Kongre hazırlık çalışmalarının
başlangıcından, sonuçlandırılmasına kadar geçen sürede özverili çalışmalarıyla Kongre’nin
gerçekleşmesinde yoğun emek veren, Kongre Programı’nı oluşturan, Bildiriler Kitabı’nın elinize
ulaşmasında editör olarak da iki yıla yakın bir süre boyunca periyodik toplantılarla görev yapan Kongre
Yürütme Kurulu Üyeleri’ne, tüm sekreterlik ve hazırlık hizmetlerinin yürüten Kongre Sekreteryası’na,
Kongre Programı’nın uygulanması doğrultusunda özverili çalışmalarda bulunan Kongre Program
Yürütme Kurulu’na, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Çalışanlarına, Kongre’nin yürütülmesinde
özverili, gönüllü olarak görev alan Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümleri öğrencilerine, Kongre’nin ülke genelinde etkinliğini
artırmaya çaba göstererek Kongreyi Destekleyen Kuruluşlar statüsünde yer alan tüm kurum ve
kuruluşlara teşekkür ediyoruz.
Ayrıca, Kongre oluşumuna görüş ve önerileri ile önemli katkılarda bulanan Danışmanlar Kurulu
Üyeleri’ne, sundukları bildirilerle Kongre’yi olanaklı kılan tüm uzmanlara ve öğretim üyelerine, “Kongre
Delegesi” olma bilincini taşıyan ve bu bilinçle çağdaş bilgi ve teknolojiye ulaşma çabası içinde olan
değerli tesisat mühendislerine, mimar ve teknik elemanlara, Kongre’nin duyurulmasına katıkıda
bulunan sektörel yayın kuruluşlarına, Kongreyi destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi
sunarız.
KONGRE DÜZENLEME-YÜRÜTME KURULU
23 Kasım 2005
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ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ
1 - I. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ / 15-17 Nisan 1993
15-17 Nisan 1993 tarihinde TMMOB makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen I.
ULusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisinde aşağıda imzası bulunan katılımcılar şu ortak
görüşlerde bulunmuşlardır.
1) Tesisat ihaleleri inşaat ihalesinden ayrı olarak yapılmalı ve yapım usulu Götürü Bedel + Birim Fiyat
kombinasyonlu sözleşmelerle gerçekleştirimelidir.
Bir başka metod olarak da Anlaşmalı Sözleşmeler kapsamında yer alan maliyet + yüzdesi belli
sözleşmelerde yapılablir.
Yukarıdaki maddelerden herhangi biri ile tesisat hizmetleri yapıldığı zaman kaliteli, uzun ömürlü
konforlu tesisatlar meydana getirilecektir.
2) Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren uygulanan Yapı İşleri Makina Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi
ile Birim Fiyat Tarifeleri gelişen teknolojiye uygun olarak revize edilmelidir.
Bugün birçok kalem malzeme Birim Fiyat Tarifeler’inde bulunmamaktadır. Bunun sonucunda
günümüz şartlarına uygun kaliteli ve uzun ömürlü imalat yapılamamaktadır.
Eksikliği bulunan başlıca konular:
 Doğal gaz tesisatı
 Yeni teknolojilere uygun mutfak ve çamaşırhane tesisatı
 Otomatik kontrol tesisat, techizat ve malzemleri
 Yangın algılama ve korunma tesisatları
 Uygulama detayları
olarak özetlenebilir.
Birim fiyatlarda yer alan montajlı birim fiyatlar günün rayiçlerine uygun olmadığı gibi gerçekçi de
değildir. Bu durum kaliteli bir tesisatın yapılmasına ve montajına tesir etmektedir.
3) Tesisat kalemlerine binanın dış cephesine gösterilen ilgiden daha fazla önem verilmelidir. Bunun
ihmal edilmesi sonucunda projelendirme aşamasında unutulan ve gözönüne alınamayan teknik
olayların ileride düzeltilmesi mümkün olmamakta ve çok pahalı ve zor olmaktadır.
4) Tesisat ihmallerinin kaliteli ve güvenilir olarak yapılması için “Birim Fiyatları ve Tarifeleri” gibi
“Devlet İhale Kanunun” da teknolojik ilerlemeye uygun olarak ele alınmalı ve revize edilmelidir.
5) Yapım bozukluğu olan ve teknik kurallara uyulmamış tesislere imar mevzuatının gereği olarak
kullanma izni verilmemelidir. Bir tesisatın yanlış eksik yapıldığı veya teknik kurallara uymadığı
denetim sonucu ispatlanırsa kusurlu olan için tazminat, malikin rücun hakkı gibi hukuki vecibelerin
günümüze uygun olarak düzenlenmesi ve uygulanması sağlanmalıdır.
Ayrıca tesisatta denetim ve sorumluluk kadar sigortalama konusunda da gerekli yasal
düzenlemeler yapılmalı ve uygulanmalıdır.
Bahsi geçen bu denetimin Devlet, Sigorta ve Sektör işbirliği ile yapılması öngörülmelidir.
Yukarıda belirtilen maddelere gerekli dikkat gösterildiği takdirde Tesisat Mühendisliği Sektörü
Türkiye’mize yeni teknolojilerle daha kaliteli hizmet verebilecektir.
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2 – II. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ / 10-14 Ekim 1995
10-14 Ekim 1995 tarihleri arasında İzmir’de Büyük Efes Oteli’nde yapılan ve Makina Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi tarafından,Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tesisat Mühendisleri Derneği, Isıtma
Soğutma Klima İmalatçıları Derneği, Ege Soğutma Sanayi ve İş Adamları Derneği, Dokuz Eylül
Üniversitesi, İZFAŞ ve İzmir Büyük Şehir Belediyesinin katkıları ile gerçekleştirilen II.Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi’ne 600’dan fazla uzman katılmış, toplam 61 bildiri sunulmuş ve 4 panel
yapılmıştır. Kongreye paralel olarak gerçekleştirilen ve ülkemizin tesisat mühendisliği alanında üretim
yapan lider endüstriyel kuruluşlarının katıldığı sergiyi ise 1500 civarında makina mühendisi ziyaret
etmiştir.
Teknik oturumlarda insan sağlığı ve üretkenliği açısından konforlu yaşam hacimlerinin oluşturulması,
çağdaş bilgi ve teknolojiye uygun ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, soğutma, su arıtma, yangın,
hastane tesisatları, yardımcı donanım ve ekipman konuları ele alınmıştır.
•
•
•
•
•

Kongre sırasında, tesisat mühendisliği ve bununla ilgil alanlarda;
İlgili kuruluşların birbirini tanımasını sağlamak, kuruluşlar arasında bilgi ağını kurmak ve
işbirliğini güçlendirmek,
Ulusal politikaların oluşmasına katkı koymak, kamu kuruluşlarına yardımcı olmak
Toplumu bilgilendirmek, kamuoyu oluştuırmak ve toplumun çıkarlarını korumak,
Eğitim ve araştırma – geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak

amaçlarıyla, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Tesisat Mühendisleri Derneği, Isıtma, Soğutma,
Klima İmalatçıları Derneği, Ege Soğutma Sanayi ve İş Adamları Derneği ve Jeotermal Derneğinin
katılımı ile ilgili alanlardaki diğer kuruluşların katılımının da öngörülmesiyle YAPI TEKNOLOJİSİ
TESİSAT DANIŞMA KONSEYİ kurulmuştur.
Kongrenin son günü yapılan değerlendirme forumunda dile getirilen ve diğer oturumlardan foruma
aktarılan aşağıdaki tedbirlerin ilgili kamu kuruluşları ve sektörün işbirliğiyle en kısa zamanda hayata
geçirilmesini zorunluluğun Tesisat Mühendisliği Sektörünün eğitiminde üretimine ve uygulanmasına
kadar tüm bileşenleri ile çağdaş bir yapıya ulaşması ve ülkemiz insanının daha konforlu yaşam
hacimlerine kavuşması açılarından kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.
Eğitim
•

•

Tesisat Mühendisliği eğitimine önem verilmeli, lisans seviyesinde özgün programlar
oluşturulmalıdır.
İTÜ Makina Fakültesinin, gerek ilgili alanda büyük bir öğretim üyesi kapasitesine sahip olması
gerekse bu alanda Fakülteye destek sağlayabilecek çok büyük bir endüstrinin İstanbul’da
olması nedeniyle bu konuda önderlik etmesi uygun bulunmuştur.
Tesisat Mühendisliği alanında mezuniyet sonrası ve meslek içi eğitim kurumları
oluşturulmalıdır.

Araştırma – Geliştirme
•

Mevcut sektörümüzün ulusal ve uluslararası katkılarla gelişmesi sürecinde, ulusal araştırma
potansiyelimizin gelişmesi ve teknolojiye katkı payının arttırılması göz önünde tutulmalıdır.

Yasal Mevzuat ve Standartlar
•
•

Proje yapımına esas iç ve dış sıcaklıklar gözden geçirilip yeni düzenlemeler yapılmalı, buna
paralel olarak derece- gün çalışmaları da başlatılmalıdır. Enerjinin ekonomik kullanımı
bilincinin gerek meslek grubunda gerekse kamuoyunda oluşumu için çalışmalar yapılmalıdır.
Tesisat Mühendisliği alanında mevcut olan üst yapı (kanunlar, yönetmelikler, standartlar, yapı
kodları) gözden geçirilip, mevcutlar uluslar arası yapıya uygun hale getirilmeli, eksiklikler
tamamlanmalı ve bu çalışmalar kısa bir zamanda sonuçlandırılarak uygulamaya sokulmalıdır.
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•

Yapı İşleri Makina Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi, Birim Fiyat Tarifleri ve Devlet İhale
Kanunu gelişen teknolojiye uygun hale getirilmelidir.

Enerji Tasarrufu
•

Enerjinin ekonomik kullanımı bilincinin gerek meslek grubunda gerekse kamuoyunda oluşumu
için çalışmalar yapılmalıdır.

Katılımcılık
•

Ülkemiz insanının çağdaş sağlıklı ve üretkenlik koşullarında yaşaması amacını güden, bunun
teknolojik ve sosyal gereklerini tartışmayı, geliştirmeyi ve uygulanabilir kılmayı hedefleyen
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerine, siyasi iktidarların ve kamu yönetimlerinin katkı ve
katılımlarında duyarlı olmaları sağlanmalıdır.

3 - III. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ / 20-23 Kasım 1997
20-23 Kasım 1997 tarihleri arasında, Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde
İzmir’de Büyük Efes Otelinde gerçekleştirilen III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’ni 20 dernek,
kurum ve kuruluş desteklemiş, Kongrede’de 54 bildiri oturumlarda sunulmuş, Kongre kapsamında 3
panel gerçekleştirilmiştir. Kongreye paralel olarak gerçekleştirilen Sergiye ülkemizin tesisat
mühendisliği alanında ürün ve hizmet üreten 76 kurum ve kuruluşu katılmıştır. Kongreyi 671 kayıtlı
delege olmak üzere 1000’e yakın mühendis, mimar ve teknik eleman izlemiş, sergi ise 3000’i
aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
Teknik oturumlarda insan sağlığı ve üretkenliği açısından konforlu yaşam hacimlerinin oluşturulması,
çağdaş bilgi ve teknolojiye uygun ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme endüstrisindeki yeni
teknolojiler, Tesisat Mühendisliği Eğitimi, Mimarlık Hizmetleri, Tasarım, Çevre, Hava Kalitesi ve
Konforu, Enerji Tasarrufu, Isı Teknolojisi, Buhar Kazanları, Isı Geri Kazanım Sistemleri, Tekstil
Sektörü, Klima, Hastane Atıkları, Yanma Sistemleri, Atık Gaz Arıtılması ve Teknolojisi, Boru ve Pompa
Tesisatlarında Isıl Sorunlar ile Gürültü, Titreşim, Isı Değiştiriciler, Valflerde Isı Ekonomisi, Sanayi
Kuruluşlarında ve Binalarda Enerji Tasarrufu, Yangın Güvenliği, Doğal Gaz Tesisat Uygulamaları,
LPG Tesisleri, HVAC Sistemleirnde çeşitli yenilikler, Jeotermal Enerji ile ısıtma, Su Basınçlandırma
Sistemleri ve Sorunları, Soğutma Sistemlerİnde sorunlar ve çözümler, Endüstriyel Kurutma Sistemleri,
Tesisat Mühendisliği ile ilgili Şartnameler, Lejyonel Hastalığı konuları 18 oturumda ele alınmıştır.
Panellerde ise “Mühendislik Etiği”, “Gümrük Birliği Sürecinde tesisat malzeme Ekipmanları Sanayi ve
Tesisat Mühendislerinin Durumu” ve “Tesisat Mühendisliği İle ilgili Yasal Mevzuata, Bakanlıklar, Yerel
Yönetimler, Odalar ve Dernekler Açısından Bakış” konusu tartışılmıştır.
Kongre’de bu dönem ilk kez uygulanan sabah toplantılarında ise “MMO Tesisat Mühendisliği
Yayınlarının Geliştirilmesi”, “Tesisat Mühendisliği Meslek İçi Eğitimi” ve “MMO Tesisat Mühendisliği
Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği Hazırlıklarına İlişkin Görüş ve Öneriler” başlıklarında
çalışmalar yapılmıştır.
Kongre sırasında tesisat mühendisliği ve ilgili alanlarda gerçekleştirilen yukarıdaki tartışma
ortamlarında katılımcıların eğilimleriyle aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulmasına karar
verilmiştir.
• Genelinde makina mühendisliği, özelinde tesisat mühendisliği ahlakı (etiği) ile ilgili hususların
(kendine, örgütüne, topluma karşı görev, sorumluluk ve ödevlerinin) MMO önderliğinde
sektörle ilgili sivil, resmi kurum ve kuruluşların görüşlerinin de alınarak MMO Tüzük ve
Yönetmeliklerinde ödül ve yaptırımları ile birlikte düzenlenip uygulanması için çalışma
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yapılmasına yönelik olarak, bu düzenlemelerin 1998 yılı ilk 6 ayı içinde bitirilmesi, aynı
konunun TMMOB Genel Kurulu’na taşınması hedefi belirlenmiştir.
Tesisat konusundaki MMO yayınları çevre bilinci ve gelişen teknolojiye bağlı olarak, değişen
standartlara ışığında geliştirilmelidir.
Tesisat alanı ile ilgili meslek kuruluşları, üniversiteler, dernekler, kamu ve özel sektör
kuruluşları ile işbirliğinin güçlendirilerek yapılan meslek içi eğitim programlarına süreklilik
kazandırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.
Türkiye’nin hukuki ve teknik alt yapısal hazırlıklarının tamamlayamadan Gümrük Birliğine
girmesi sancıları tüm sektörlerde olduğu gibi tesisat sektöründe de hissedilmektedir. Standart,
kalite, belgelendirme, ve benzeri sistemlerimizin Birlik Mevzuatına uyumlaştırma çerçevesinde,
tüm ilgili kesimlerin yer alacağı Ulusal Akreditasyon Kurulu ve alt kurumları ivedilikle
oluşturulmalıdır. Gümrük Birliğinin uzun erimde ekonomik birliğe gidişin bir ön adımı olduğu ve
ileride iş gücünün de serbestçe dolaşacağı bilinciyle gerek üniversiteler, gerekse de Odamızca
mühendislerin akreditasyonuna ilişkin yapılan çalışmalar hızlandırılmalıdır.
Birinci ve ikinci kongrede ele alınan konular çerçevesinde “uzman mühendislik” uygulamasına
geçiş amacıyla Odamızca sürdürülen çalışmalar sonucunda hazırlanan ”Uzmanlık ve
Belgelendirme Yönetmeliği” taslağının geliştirilmesi doğrultusunda ilgili tüm kesimlerin görüş
ve önerileri alınarak gerekli düzenlemeler yapılmalı ve Oda Genel Kurulu’na taşınmalıdır.
Tesisat Mühendisliği alanında mevcut olan üst yapı (kanunlar, yönetmelikler, standartlar yapı
kotları) gözden geçirilip, mevcutlar uluslararası yapıya uygun hale getirilmeli, eksiklikler
tamamlanmalı ve bu çalışmalar kısa bir zamanda sonuçlandırılarak uygulamaya sokulmalıdır.
Yapı İşleri Makina Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi, Birim Fiyat Tarifeleri ve Devlet İhale
Kanunu gelişen teknolojiye uyun hale getirilmelidir.
Tesisat mühendisliği alanında kavram kargaşasınn önüne geçilmesi doğrultusunda “dil birliği”
çalışmalarına ivedilikle başlanmalı ve tesisat konusunda ortak bir teknik dil yaratılmalıdır.
Kamu yatırımlarında tesisat denetimlerinde gerekli özen gösterilmemekte, ulusal ve uluslar
arası standart dışı uygulamalarla karşılaşılmaktadır. Bu durum özellikle hastanelerde kamu
sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Bu konuda kamuoyu bilinçlendirilmeli ve ilgililerin
gerekli önlemlerin alması yönünde kamuoyu baskısı oluştrulmalıdır.

II. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinde oluşturulan “Yapı Teknolojisi Tesisat Dayanışma Konseyi”
çalışmaları; kuruluş amaçları doğrultusunda “Yapı Teknolojisi Tesisat Danışma Kurulu” adıyla tesisat
alanındaki ilgili diğer tüm kurumların katılımını hedefleyerek, Oda’nın başkanlığında sürdürülmelidir.

4 - IV. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ / 4-7 Kasım 1999
IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 4-7 Kasım 1999 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası
adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde İzmir’de Büyük Efes Oteli’nde gerçekleştirilmiştir. Kongre, 20
kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiş, kongre boyunca iki ayrı salonda ve toplam 19 oturumda 55
adet bildiri sunulmuştur. Kongre süresince 2 panel, 3 sabah toplantısı ve 4 adet kurs gerçekleştirilmiş,
Hilton Oteli tesisat dairesine bir teknik gezi yapılmıştır. Kongre boyunca düzenlenen sergiye sektörde
ürün ve hizmet üreten, 300’e yakın yerli ve yabancı firmanın temsilciliğini yürüten 74 kuruluş
katılmıştır. Kongreyi 918 adedi kayıtlı delege olmak üzere 2000’e yakın mühendis, mimar, teknik
eleman ve üniversite öğrencisi izlemiş, sergi 5000’i aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
Oturumlarda, Tesisat Mühendisliği kapsamında yer alan ve üretkenlik açısından konforlu, sağlıklı
hacimler oluşturabilmek ve bunu çağdaş bilgi ve teknolojiye uygun ve ekonomik olarak
gerçekleştirebilmenin yollarını göstermek amacı güden bildiriler sunulmuş, konular tartışmaya
açılmıştır.
Panellerde ise “Tesisat Mühendisliğinde Personel Akreditasyonu” ve “Tesisat Malzeme ve
Ekipmanlarında Üreticilerin Karşılaştıkları Sorunlar, İthalatın ve İhracatın Sorgulanması, Denetimi,
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Standardizasyonu ve bu Konulardaki Ülke Politikalarının Belirlenmesi” konuları ilgili Bakanlık Oda,
Dernek ve Üniversite temsilcileri tarafından masaya yatırılmıştır.
İlk uygulaması bir önceki kongrede yapılan sabah toplantıları bu kongrede de gerçekleştirilmiş, “İmar
Mevzuatı Hazırlıkları”, “Tesisat Ekipmanlarının Test ve Standardizasyonu için Ülke Çapında Gerekli
Alt Yapının Oluşturulması” ve “MMO Tesisat Mühendisliği Alanındaki Yayınların Değerlendirilmesi ve
Geliştirilmesi” konuları uzman kişiler tarafından ele alınarak çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Bu kongrede ilk kez olmak üzere 4 farklı konuda kurslar düzenlenmiştir. Konuları “Klima Sistem
Seçimi”, “Soğu Depolamalı İklimlendirme Sistemlerinin Seçim ve Tasarımı”,”Temel ve Uygulamalı
Psikrometri”,”Soğuk Depoculuk ve Soğuk Depo Tasarımı” olan kurslarda katılımcı sayısı 25 ile
sınırlandırılarak verimliliğin artırılması hedeflenmiştir.Beklenenin üzerinde ilgi olması, benzer
aktivitelerin gelecek kongrelerde de gerçekleştirilmesi gerekliliğine işaret etmiştir.
•

Tesisat Mühendisliği üretim ve hizmetlerinin çağdaş, planlı, sağlıklı, güvenli olarak toplum
yararına gerçekleştirilmesi, ülkemiz kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılması için
“uzman mühendislik” uygulamasına geçiş zorunluluğu önemle bir kez daha vurgulanmıştır.

Bu konuda 17 Ağustos’ta Marmara Depremi ardından başlatılan yasal düzenlemelere yönelik
çalışmalar meslek odalarının, ilgili tüm kurumların görüş ve önerileri alınarak ivedilikle
sonuçlanmalıdır.
•

•
•

•

•
•

•

•
•

Meslek Odalarının kamu yararına, kamu adına sürdürdüğü üretim ve hizmetlerin kalitesinin
yükseltilmesi amacıyla yürüttükleri “mesleki denetim hizmetlerinin” önündeki yerel ve
merkezi siyasi iktidarlarca hukuk tanımaz bir anlayışla konulan tüm engeller ve sınırlamalar
kaldırılmalıdır.
Mühendislik eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve yüksek öğretim kurumları arasındaki altyapısal
dengesizlerden kaynaklanan eşitsizliğin giderilmesi için “eğitimde akreditasyon”
gerçekleştirilmelidir.
Ülkemiz tesisat ürün ve malzemeleri açısından bir ithalat cenneti haline gelmiştir. Bu sektörde
ithalat, ihracatımızın 5 katı durumundadır. Yerli üretimin ulusal ve uluslararası rekabet
ortamında etkinliğinin artırılması için AR-GE ve yüksek üretim teknolojilerine yönelik
yatırımlara destek verilmesi devlet politikası haline getirilmelidir.
Ülkemiz sanayicisinin ithal ürünlerle rekabetin önündeki en büyük engellerden biri de ürün,
laboratuar ve sistem belgeleme uygulamalarımızın uluslararası kabul edilebilirliğinin
olmamasıdır. Bu konuda Ekim 1999 sonu itibarıyla kanunlaşan Türkiye Akreditasyon
Kurumu Yasası soruna çözüm getirmekten uzaktır. Eksiklik ve yanlışlıklar içermektedir.
Belgeleme sisteminin tanınırlılığında evrensel ön koşul olan izlenebilirlik, katılımcılık, yansızlık
ilkeleri kanuna yansıtılmamıştır. Bu eksiklik ve yanlışlıklar ivedilikle giderilmelidir.
Tesisat alanındaki mevcut kitap ve süreli yayınların envanter çalışmaları gerçekleştirilmelidir.
Oda yayınlarında çağdaş teknolojik gelişmelerin anında meslektaşlarımıza yansıtılması
amacıyla “forma basım” yoluna gidilmelidir.
Tesisat mühendisliğinin ihtisas konularında yaygın “teknik komisyonların” oluşturulması
hızlandırılmalı ve bu komisyonlara yeni teknolojilerin yayınlara yansıtılması, meslekiçi eğitim
etkinliklerinin düzenlenmesi görevleri verilmelidir. Meslektaşlarımızın bu komisyonlarda etkin
ve üretken yer alabilmesi için özendirici düzenlemelere gidilmelidir.
Ülkemize, özel ve kamu kuruluşlarında, meslek odalarında üniversitelerimizde bulunan
araştırma geliştirme ve test amaçlı labratuvarlarının bir envanteri yapılmalıdır. Çeşitli
amaçlardaki bu laboratuvarların bilgi, deneyim ve altyapı olanaklarının ortak kullanımı
hedeflenmelidir.
Önceki Ulusal Tesisat Kongrelerinde defalarca tekrarlandığı üzere Bayındırlık Birim Fiyat
Tarifleri, Devlet İhale Kanunu ve imara yönelik tüm teknik ve idari mevzuat, gelişen teknolojiye
uygun hale getirilmelidir.
Ülkemiz insanının çağdaş, planlı, sağlıklı, güvenli üretkenlik koşullarında yaşaması amacını
güden, bunun teknolojik ve sosyal gereklerini tartışmayı ve geliştirmeyi amaçlayan Ulusal
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Tesisat Mühendisliği Kongreleri’ne destek veren tüm kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri
Makina Mühendisliği Odası Sekreteryası’nda periyodik toplantılar gerçekleştirilmelidir.

5 - V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ / 3-6 Ekim 2001
V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi kurumsallaşan ve gelenekselleşen özelliğiyle 3-6
Ekim 2001 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde İzmir’de
Efes Convention Center’da gerçekleştirilmiştir. Kongre 27 kurum ve kuruluş tarafından desteklenmiş,
kongre boyunca iki ayrı salonda ve toplam 18 oturumda 38 adet bildiri sunulmuştur.Kongre süresince
2 panel, 1 forum, 2 sabah toplantısı, 4 kurs, 1 seminer ve 1 atelye çalışması gerçekleştirilmiş,
“Balçova Jeotermal Isı Merkezi”ne bir teknik gezi yapılmıştır. Kongre boyunca düzenlenen sergiye
sektörde ürün ve hizmet üreten, 102 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 840 kayıtlı delege olmak üzere 1600
mühendis, mimar, teknik eleman ve üniversite öğrencisi izlemiş, sergi 4000’i aşkın kişi tarafından
ziyaret edilmiştir.
Oturumlarda tesisat mühendisliği alanında bilimsel ve teknik gelişmelerin, AR-GE kapsamında
sektörde yapılan çalışmaların tanıtıldığı sektörel yenilik bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı özgün
bildiriler sunulmuştur.
Panellerde ise ülke ve Odamız gündeminde önemli bir yer tutan, başta Yapı Denetim Mevzuatı ve
Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ile Tesisat Mühendisliğinde Uzmanlık Sertifikalandırma ve
Meslek İçi Eğitim konuları tüm ayrıntıları ile ilgili Bakanlık, Oda, Dernek, Üniversite ve Sektör
Temsilcilerince tartışılmış görüş ve öneriler paylaşılmıştır.
Kongrelerimizin gelenekselleşen sabah toplantıları bu yıl da tekrarlanmış uzmanlık, belgelendirme ve
meslek içi eğitim konularında Düzenleme, Yürütme, Danışmanlar Kurulu Üyelerinin ve Panel
Yöneticilerinin katılımıyla somut çözüm önerileri üretilmiştir.
Bu Kongremizde de 4 farklı konuda kurslar gerçekleştirilmiştir. “Temel ve Uygulamalı Psikrometri”,
“Yangın Tesisatı”, “Proje Yönetimi”, “Kanatlı Borulu Isı Değiştiricileri” konularında
gerçekleştirilen bu kurslara gösterilen yoğun ilgi ve katılım sürekli eğitim anlayışımızın ne kadar önemli
olduğunun bir göstergesi olmuştur.
Ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaşan, kullanımı ve önemi artan jeotermal enerji konusunda geniş
kapsamlı bir seminer düzenlenmiştir. “Jeotermal Enerji Doğrudan Isıtma Sistemleri: Temelleri ve
Tasarımı” başlıklı 16 saat süren seminere 70 delege katılmıştır. Seminer sonrası bir uygulama örneği
olarak “Balçova Jeotermal Isı Merkezi”ne bir teknik gezi düzenlenmiştir.
Kongrede ayrıca “Türkiye İklim Verileri” başlıklı bir atelye çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikte
Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar bir araya getirilmiş ve ortaklaştırılması yönünde önemli bir
adım atılmıştır.
Kongre sonucunda kongre delegeleri aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulmasını oy birliği ile karar
altına almıştır.
•

•

Ülkemizde planlama aşamasından başlanarak yapı tasarım, üretim ve denetim süreci
bütünlüklü olarak yeniden ele alınmalı, çağdaş, planlı, güvenli, sağlıklı ve konforlu yapılar
hedefleyecek idari ve teknik düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. Bu doğrultuda öncelikle 3194
Sayılı İmar Kanunu yeniden düzenlenmelidir.
Tartışmadan, tartıştırılmadan dayatmacı bir anlayışla Meclisten geçirilen, sorunlara çözüm
getirmek yerine ekonomik ve siyasi istismara zemin yaratan 4708 Sayılı Yapı Denetim
Kanunu yerine konuya ilişkin tüm kurum ve kuruluşların katılımına açılacak ortak ve
bütünlüklü bir çalışma ile yapı denetiminde evrensel standartları hedefleyen yasal
düzenlemeler oluşturulmalıdır.
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Toplumun korunması mesleğin ve meslek mensubunun geliştirilmesi için TMMOB ve bağlı
Odaların yetkisini artırıcı idari ve teknik mevzuatlar çağın gereklerine uygun hale getirilmelidir.
Meslek Odalarının mesleki yeterliliğin saptanması ve belgelendirilmesi noktasındaki
çalışmaları ve yürüttükleri meslek içi eğitim programları desteklenmelidir. Makina Mühendisleri
Odası’nın uzmanlık, belgelendirme, yönetmeliği kapsamında gerçekleştirdiği eğitim çalışmaları
geliştirilerek sürdürülmeli, bu çalışmalara üniversitelerin, tesisat sektöründe örgütlü derneklerin
desteği artırılmalıdır. Bu konuda çıkan ve çıkacak olan yayınlar geliştirilmeli ve yeni yayınların
oluşturulması özendirilmelidir.
Yapı üretim ve denetim sürecinde tüm plan ve projelerin ehil, mesleki yeterliliği ilgili Meslek
Odası’nca belirlenmiş mühendis ve mimarlar tarafından hazırlanması ve bu projelerin mesleki
etik ve üyelik sicil kayıtları yönüyle TMMOB ve ilgili Meslek Odalarından mesleki denetiminin
gerçekleştirilmesi önündeki engeller kaldırılmalıdır.
Ülkemizde verilen mühendislik ve mimarlık diplomalarının uluslararası düzeyde tanınırlığının
yaygınlaştırılması noktasında mevcut üniversitelerin durumlarının yeniden gözden geçirilmesi
hedefi gözetilerek mühendislik ve mimarlık eğitim öğretim programlarında ilgili meslek
odalarının görüşleri de alınarak gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.
Ülkemizdeki jeotermal kaynakların kullanımı özendirilmelidir. Kaynakların kamu yararı
doğrultusunda kullanımına yönelik idari ve teknik mevzuat katılımcılık anlayışıyla
oluşturulmalıdır.
Ülkemizde İmar Mevzuatında yeralan tasarım sıcaklıklarının ivedilikle değiştirilmesi
gerekmektedir. Mevcut bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen yeni verilerin Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı’nca mevzuata yansıtılması sağlanmalıdır.
Önceki Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerinde defalarca tekrarlandığı üzere İmar
Kanunundan başlanarak, Devlet İhale Kanunu, Bayındırlık Birim Fiyat Tarifleri, İmara yönelik
tüm teknik ve idari mevzuat değişen teknolojiye uygun hale getirilmelidir. Bu teknik mevzuatın
temelini oluşturacak yapı kodları hazırlanmalıdır. Meslek Odalarının koordinasyonunda ilgili
tüm kesimlerin katılımıyla hazırlanacak bu çalışmalar için ilgili Bakanlıklarca gerekli kaynak
yaratılmalıdır.
Ülkemiz insanının çağdaş planlı, sağlıklı, güvenli üretkenlik koşullarında yaşaması amacını
güden, bunun teknolojik ve sosyal gereklerini tartışmayı ve geliştirmeyi amaçlayan Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongremize destek veren tüm kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri
ile Makina Mühendisleri Odası sekreteryalığında oluşturulan Tesisat Mühendisliği Danışma
Kurulu periyodik olarak toplantılar gerçekleştirmelidir.

V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisinin niteliği ve niceliğiyle çağdaş, demokratik,
sanayileşen, üreten bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancıyla yukarıdaki
istemlerimizin yaşama geçirilmesinin takipçisi olacağımızı bildiririz.

6 - VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ / 8-11 Ekim 2003
VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, kurumsallaşarak 10. yılını dolduran ve
gelenekselleşen özelliğiyle, 8-11 Ekim 2003 tarihleri arasında Makina Mühendisleri Odası adına İzmir
Şubesi yürütücülüğünde İzmir’de düzenlenmiştir. Etkinlik, Kültürpark alanında bulunan İsmet İnönü,
İzmir Sanat,(Tiyatro-Oditoryum Salonlar), Ada Salonu, Pakistan Salonu olmak üzere toplam 5 salonda
ve 9-10-11 no’lu sergi alanlarında gerçekleştirilmiştir. Kongre 30 kurum ve kuruluş tarafından
desteklenmiş, kongre boyunca iki ayrı salonda ve toplam 18 oturumda 39 adet bildiri sunulmuştur.
Kongre süresince 3 panel, 2 forum, 1 öğle toplantısı, 6 seminer, 3 kurs ve 1 atölye çalışması
gerçekleştirilmiş, kongre boyunca 4 teknik gezi yapılmıştır. Kongre boyunca düzenlenen sergiye,
sektörde ürün ve hizmet üreten, 122 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 1085’i kayıtlı delege olmak üzere,
1900’ü aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi
öğrencisi izlemiş, sergi de yaklaşık 10.000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
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Oturumlarda, tesisat mühendisliği alanındaki bilimsel ve teknik gelişmeler ile AR-GE kapsamında
sektörde yapılan çalışmaların tanıtıldığı, sektörel yenilik, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı özgün
bildiriler sunulmuştur.
Panellerde ise, ülke ve odamız gündeminde önemli bir yer tutan, başta “Yapı Denetim Kanunu’nun
Tesisat Mühendisliği’ne Yansımaları” olmak üzere “AB Sürecinde Tesisat Mühendisliği ve
Teknik Mevzuat Uyum Çalışmaları” ile “Tesisat Sektöründe Haksız Rekabet, Mesleki Davranış
ve Etik” konuları tüm ayrıntıları ile ilgili bakanlık, oda, dernek, üniversite ve sektör temsilcilerince
tartışılmış, görüş ve öneriler paylaşılmıştır.
Ülkemizde ve özellikle Ege Bölgesi’nde zengin bir potansiyele sahip olan jeotermal enerji konusunda
“Jeotermal Enerji Doğrudan Isıtma Sistemleri Temelleri ve Tasarımı” başlıklı ve geniş kapsamlı bir
seminer düzenlenmiş, üç gün süren seminer kapsamında 22 bildiri sunulmuş, 1 atölye çalışması
gerçekleştirilmiş ve Balçova Jeotermal Tesislerine bir teknik gezi düzenlenmiştir. Bu çalışmalar
sonucunda oluşturulan ve 500 sayfayı aşan Seminer Kitabı yayın dünyasına kazandırılmıştır.
Kongremizde, ayrıca 5 farklı konuda daha seminerler düzenlenmiştir. ”HVAC Tasarımından Örnekler”,
“Bina Otomasyonu”, “2000’li Yıllarda Sıhhi Tesisat Teknolojisi”, “Doğal Gazın Sanayide Kullanımı”,
“Uluslararası Ürün Akreditasyonu” konu başlıklarındaki seminerlere 432 meslektaşımız katılmıştır.
Seminerlerin yanı sıra Kongremizde 3 farklı konuda kurslar gerçekleştirilmiştir. “Temel ve Uygulamalı
Psikrometri”, “Yangın Söndürme Sistemleri”, “Sıhhi Tesisat Temelleri, Tasarımı ve Uygulamalar”
başlıklarında düzenlenen bu kurslar meslektaşlarımız tarafından yoğun ilgi görmüş ve 95 üyemiz
katılmıştır.
Yeni yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması hk. Yönetmeliğinin ve uygulamalarının, çok
yönlü değerlendirilmesi amacıyla, “Yangın Tesisatı Uygulamaları ve Yangın Yönetmeliği” Forum’u
düzenlenmiş ve yenilikler, zorunluluklar ve problemler tartışılmıştır.
Kongrede ayrıca “Üniversitelerde Tesisat Mühendisliği Eğitimi: İTÜ Yüksek Lisans Program Örneği”
konulu Düzenleme, Yürütme, Danışmanlar Kurulu Üyelerinin Panel Yöneticilerinin, Oturum
Başkanlarının katılımıyla bir atölye çalışması düzenlenmiştir.
Kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulması karar altına alınmıştır.
17 Ağustos Depremi ülke yöneticilerinin milad olarak alınmasından sonra gündeme getirilen Yapı
Denetimi konusunda bugüne dek yapıla gelen yasal düzenlenmelerin tamamı yanlıştır. 595 Sayılı KHK
Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin ardından bu yasa yerine çıkarılan ve ülke sorunlarını
çözemeyeceğini ifade ettiğimiz 4708 sayılı yasa artık tüm kesimler tarafından tartışılır hale gelmiştir.
Mevcut yasal düzenlemelerde tesisat mühendisliği uygulamaları yoktur. Biz Yapı Denetimi istiyoruz.
Bilimin ve tekniğin gereklerine uygun, öznesinde insanın olduğu Yapı Denetim Yasası ilgili tüm
tarafların görüşleri alınarak ve özellikle TMMOB’nin görüşleri dışlanmadan ivedilikle çıkarılmalıdır.
Yapı Denetiminin anahtar kelimesinin Mesleki Denetim, mesleki denetimin de olmazsa olmaz
koşulunun “Uzmanlık ve Belgelendirme” olduğu bilinmelidir. Bina ve bunun doğal eki mekanik
tesisatının tasarımında üretiminde ve bakımında gerek üretenler, gerekse bunları denetleyenler
Odasından belgeli konunun uzmanı mühendisler olmalı ve bu yasal düzenlemelerde yer almalıdır.
Yapı Denetiminin kamusal bir denetim alanı olduğu asla unutulmamalıdır.
•

2001 yılı Şubat krizinden buyana tesisat sektörünün 3 milyar USD’yi bulan Pazar hacminin
%24 oranda daraldığı, 650’ye yakın iş yerinin kapandığı ve içinde meslektaşlarımızın da
önemli bir oranda yer aldığı 50.000’den fazla çalışanın işsiz kaldığı vurgulanmıştır.
Üretimlerinin %20-30’nu ihracata yönelten imalat firmalarının yapısal ve ekonomik sorunlarını
aşma sürecinde olmalarına rağmen, bu dönemde AB Teknik Mevzuatına uyum
çalışmalarındaki gecikmenin rekabeti doğrudan etkilediği belirtilmiştir. Bu nedenle üreticilerin
AB için gerekli çevre, sağlık, güvenlik standart ve normlarına ulaşması ve belgelendirilmesi
için, başta ilgili bakanlıklar olmak üzere, üniversitelerin, bilimsel araştırma kurumlarının,
TÜRKAK’ın, meslek odalarının birlikte çalışma zorunluluğu işaret edilmiştir.
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Makina Mühendisleri Odası’nın uzmanlık alanına giren 6 adet AB direktifi kapsamındaki
ürünler hakkında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu başvurusunun Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nca ivedilikle sonuçlandırılmasının uyum sürecindeki sektörel çalışmaları
ivmelendireceği ve ekonomiklik sağlayacağı vurgulanmıştır.
Sektörde, toplam ciro üzerinden, ARGE çalışmalarına ayrılan payın %06 düzeyinde olduğu
ülkemizde, bu oranın AB ülkeleri ortalaması olan %4 düzeyine çıkarılması gerekmektedir.
Tesisat Sektöründe, ürün bazında ihracatın ithalatı karşılama oranının %27 olduğu
düşünüldüğünde, ithalata bağımlılığı azaltacak önlemlerin alınmasının kaçınılmaz olduğu
belirtilmiştir. Ancak, sektörün KOBİ ağırlıklı olması ve teknoloji altyapısının yetersizliği ile
mühendis başta olmak üzere, kalifiye eleman istihdamındaki güçlükleri aşamaması sonucunda
maliyet-kalite optimizasyonu gerçekleşememektedir. Bu durum da sektörün, rekabet gücünü
azaltmaktadır. KOBİ’lerin üretim teknolojilerini yenilemeleri, kalifiye eleman istihdamını ve
ARGE çalışmalarını özendirici kredi ve teşvik uygulamalarının siyasi iktidarca öncelikli olarak
gündeme alınması önemle vurgulanmıştır.
Ülkemizde ve özellikle Ege Bölgesi’nde zengin bir potansiyele sahip, yerli ve yenilenebilir bir
enerji olan jeotermal kaynakların kullanımı özendirilmelidir. Jeotermal sahaların belirlenmesi
ve rezervuar büyüklüklerinin saptanmasına yönelik projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla
gerekli bütçe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca ayrılmalı ve bu çalışmalar ivedilikle
başlatılmalıdır. Jeotermal kaynakların korunarak kamu yararı doğrultusunda kullanımına
yönelik idari - teknik mevzuat ve Jeotermal Enerji Yasa Taslağı TBMM gündemine alınmadan
önce TMMOB’nin de görüşü alınarak katılımcılık anlayışı ile oluşturulmalı ve sonrasında ülke
genelinde uygulamaya geçilmelidir.
Makina Mühendisleri Odası’nın “Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği” kapsamında
gerçekleştirdiği Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) çalışmaları geliştirilerek sürdürülmelidir. Bu
çalışmalara üniversitelerin, tesisat sektöründe örgütlü derneklerin desteği arttırılmalıdır. Bu
konuda çıkan ve çıkacak olan yayınlar geliştirilmeli ve desteklenmeli, yeni yayınların
oluşturulması özendirilmelidir.
Makina Mühendisliği’nin bir uzmanlık alanı olan tesisat mühendisliği hizmetleri konularında
üniversitelerde açılan yüksek lisans ve lisans programları yaygınlaştırılmalıdır. Yüksek Lisans
programlarında yürütülecek tezler, sanayinin sorunlarına çözüm getirmeyi hedefleyen
konulardan seçilmeli, böylece sanayi ve üniversite işbirliğine katkı sağlanmalıdır. Makina
Mühendisliği lisans eğitimi programında tesisat alanına yönelik seçmeli dersler artırılmalıdır.
Tesisat Mühendisliği alanında Oda ve Üniversitelerce sürdürülen eğitim programları eş güdüm
içerisinde planlanmalı ve yaşama geçirilmelidir.
26.07.2003 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik yeterince duyurulmadan, tanıtılmadan yürürlüğe girmiş, yürürlüğe girdiği tarihten
sonra da yaygın olarak kullanımı sağlanamamıştır. Yönetmeliğin yaygınlaştırılarak
uygulanmasının sağlanması, uygulama aşamasında aksayan, eksik kalan yönlerinin iki yılda
bir ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşü alınarak gözden geçirilmelidir.
Genelde makina mühendisliği özelde tesisat mühendisliği ahlakı (etiği) ile ilgili olarak,
meslektaşlarımızın kendine, örgütüne, topluma karşı görev, sorumluluk ve ödevlerinin
belirlenmesi amacıyla 1997 yılından bugüne sürdürülen ve TMMOB Mühendislik-Mimarlık
Kurultayı’nda son şekli verilen Mesleki Davranış İlkeleri 2004 yılında gerçekleştirilecek
TMMOB Genel Kurulu’na taşınmalı ve sonuçlandırılmalıdır.
Ülkemiz insanının çağdaş, sağlıklı, güvenli ve üretken koşullarda yaşaması amacını güden,
bunun bilimsel, teknik ve sosyal gereklerini tartışmayı ve geliştirmeyi amaçlayan Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongre’mize destek veren tüm kurum ve kuruluşlar, sektör dernekleri ile
Makina Mühendisleri Odası sekreteryasında oluşturulan Tesisat Mühendisliği Danışma Kurulu
çalışmaları sürdürülmelidir.
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Bu bir MMO
yayınıdır
MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan
sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir.
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ÜSTTEN VE ALT YANDAN BESLEMELİ KÖMÜR
SOBALARININ HAVA KİRLİLİĞİNE ETKİLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Etem Sait ÖZ
Engin ÖZBAŞ
Emrah DENİZ

ÖZET
Bu çalışmada, klasik bir soba üzerinde bir takım değişiklikler yapılarak soba hem üstten hem de alt
yandan beslemeli olacak şekilde tasarlanmış ve prototip imal edilmiştir. Bu sistemde, kömür besleme
helezonu, eksen etrafında elle çevrilmektedir. Kömür, yükleme işlemi sobaya entegre bir depodan
yanma odasına helezon ile yapılmıştır. Böylece, karıştırma ve besleme yönünden üstten beslemeli
sobadan bir fark oluşturularak, her iki tip soba ile yakmada hava kirliliğinin etkileri karşılaştırılmıştır.
Bu çalışmada, 30 mm ile 50 mm arasında tane büyüklüğüne sahip linyit kömürü her iki sobada günün
aynı saatlerinde yakılarak hava kirliliği seviyeleri araştırılmıştır. Kömür besleme metodu ile CO
oluşumu arasında yakın bir ilişki olduğu tespit edilmiş, alt yandan beslemeli sobada diğer sobaya göre,
CO emisyonunda %19’luk bir azalma olmuştur. Toplam partikül madde emisyon miktarı alt yandan
beslemede daha da düşüktür. Ek olarak, azot oksit (NO x ) ve kükürt oksit (SO 2 ) değerlerinde aynı
kömürün yakılması ve aynı soba olması dolayısıyla bir değişiklik gözlenmemiştir. Sonuç olarak,
tasarlanan alt yandan beslemeli sobanın üstten beslemeliye göre daha ekonomik ve çevreci olduğu
görülmüştür.
Anahtar Sözcükler : Hava kirliliği, yakma, kömür, soba.

ABSTRACT
In this study, a conventional stove was reconstructed as to allow to be fed both from the top and
through the lower side, and a prototype was made. Coal feeding helical is revolved axially by hand.
Coal is loaded to the stove from an integrated depot into the stove by a helical. Thus we had a method
of mixing and feeding different from the conventional stove and air polluting effects of these two stoves
could be investigated comparatively.
In this study, lignite coal of between 30 mm to 50 mm diameter was burnt in both stoves during the
same hours of the day and air pollution levels were investigated. There were a close relationship
found between the coal feeding method and CO production. The stove fed from the lower side had a
CO emission of 19% less than the other stove. Total particulate matter emission level is less for this
stove as well. There was no change in nitrogen oxides (NO x ) and sulfur dioxide (SO 2 ) levels since the
same coal was burnt in either stoves. It was concluded that the stove fed through the lower side is
more economic and environmentally friendlier than the conventional stove fed from the top.
Keywords: Air pollution, burning, coal, stove
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1. GİRİŞ
Enerjinin elde edilmesi ve kullanılması, gelişmiş toplum yaşantısı için çok önemlidir. Endüstriyel ve
ekonomik gelişmeyle beraber artan enerji üretim ve tüketimi; hava, su ve toprak kirliliğini de
beraberinde getirmiştir. Enerji üretmek amacıyla fosil yakıtların yakılması sonucu oluşan yanma
ürünlerinin, önemli ölçüde hava kirliliğine neden olduğu da bilinmektedir.
Kömür, yaygın olarak bulunan fosil yakıt ve enerji üretmek için de en çok kullanılan yakıttır. Konutlarda
kullanılan enerji türleri içerisinde kömüre dayalı enerji tüketimi %28’dir [1]. Bu nedenle, enerji üretimi
amacıyla kömür kullanımı ile ilgili kararlar alınırken, geniş kapsamlı bir çevre analizinin yapılması da
gerekmektedir.
Teknolojik gelişmeler, insanlara daha konforlu, daha rahat bir yaşam sağlamış olsa bile, aynı zamanda
bir çok olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Bu olumsuzlukların en başında da çevre kirliliği
gelmektedir. Başta insanlar olmak üzere, tüm kara canlıları için kendisi ile temasının kaçınılmaz
olmasından dolayı, en öncelikli çevre sorunu da hava kirliliğidir [2].
Hava kirliliği, havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve
ekolojik dengeye zararlı olabilecek derişim ve sürede bulunmasıdır. Bu tanımda dikkati çeken önemli
nokta, “zararlı olabilecek” ifadesidir. Bu ifade zarar kavramının hava kirlenmesinde yeterli açıklıkta ve
kesin olarak belirlenememesinin bir sonucudur. Hava kirliliğinin etki şekli ve derecesi; yaş, dayanıklılık
gibi kişisel faktörlere bağlıdır. Tanımda kullanılan diğer önemli terim ise “süre”dir. Hava kirlenmesinde
kirleticilere maruz kalma süresi oldukça büyük önem taşımaktadır. Bazı kirleticilere düşük derişimlerde
çok uzun sürede maruz kalınma ile olumsuz etki oluşurken, diğer bazı kirleticilerin düşük derişimleri,
uzun sürede insanlarda ölümcül sonuç doğurabilmektedir [3].
Ülkemizde, bazı yerleşim birimlerinde, hava kirliliği insan yaşamını sona erdirebilecek boyutlara
ulaşmıştır. Hava kirliliğinin bilhassa kış aylarında ölümcül boyutlara ulaşması bu konuda yakıt kaynaklı
kirlenmenin önemini vurgulamaktadır. Ancak, hava kirliliği kaynaklarının yalnızca miktarına bakarak
sonuçlara varılması doğru olmayabilir. Çünkü emisyon kaynağının gerçekleştiği şartlar, insan ve
yaşayan kütle ile teması, derişimi ve diğer kirleticilerle bileşik etkileri, insanın ve yaşamın etkilenme
derecesini belirlemektedir. Bu açıdan mesele hava kirliliğinde en büyük kaynağın tespitinden ötede,
kaynakların katkılarının önlenmesi ve yaşam için zararlı kabul edilen sınırların aşılmamasıdır [4].
Kömürün yakılması sonucu oluşan kirleticiler ve bunların miktarı; kullanılan yakma ünitesinin
boyutuna, yakma yöntemine, yakıtın bileşimine, kullanılan kontrol cihazlarının etkinliğine ve çalışma
şartlarına bağlı olarak değişmektedir [5].
En uygun tasarım ve yakma tekniği, kömürün üstten tutuşturularak yakıldığı kovalı tip sobalardır.
Ancak, hangi tip sobalar olursa olsun, kullanımı kişinin inisiyatifine kaldığından istenilen hedeflere
ulaşılamamaktadır [6].
Bu çalışmada, en doğru yakma tekniğine uygun bir soba tasarımı yapılmıştır. Tasarlanmış olan
helezonla alt yandan beslemeli soba ile üstten beslemeli bir sobanın hava kirliliğine etkileri
karşılaştırılmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Tüm yakma sistemlerinin tasarımında olduğu gibi, soba tasarımı ve geliştirilmesi de yakıt analizi ve
yanma özellikleri esas alınarak yapılmaktadır. Yerli linyitlerin verimli ve temiz bir şekilde yakılabilmesi
için, sobanın yapısı ve özelliklerinden kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması istenir. Bunu
gerçekleştirebilmek için uygulamalarda farklı tip sobalar ortaya çıkmıştır.
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Klasik sobalar ile yapılan deneylerde soba yapılarının yanma üzerine olan olumlu ve olumsuz etkileri
gözlenerek yeni sobanın tasarımı sırasında bu gözlemlerden yararlanılmıştır. Sobanın kullanımı
sırasında işletme kolaylığının sağlanabilmesi, tasarımda göz önünde tutulan diğer bir faktör olmuştur.
Yakıt yükleme, tutuşturma, kül yıkama ve kül temizleme işlemlerinin kolay ve pratik bir şekilde
yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Tasarlanan soba Şekil 2.1. de gösterilmiştir.

Şekil 2.1. Helezonlu alt yandan beslemeli soba
2.1. Helezonlu Alt Yandan Beslemeli Soba
Yeni tasarlanan helezonlu alt yandan beslemeli sobanın tasarımında aşağıdaki hususlar göz önüne
alınmıştır.
1. Sobadaki bazı parçalar yakıta bağlı olarak optimal yanma şartlarını sağlayabilecek şekilde
değiştirilebilmeli veya yeni parçalar eklenebilir olmalıdır.
2. Sobanın kararlı rejimde çalışması için sürekli kömür beslemesi sağlanmalıdır. Kömür
beslemesi, yanma verimini ve emisyon değerlerini minimum derecede etkileyecek şekilde
yapılmalıdır.
3. Birbirine olan olumsuz etkileri en aza indirmek için sobanın yanma bölgesi ile ısı transfer
bölgesi olabildiğince birbirinden ayrı olmalıdır.
4. Uçucu yanıcı maddeler sıcak ve oksijenli bir bölgeden (yanma boğazı) olabildiğince türbülanslı
bir biçimde geçirilerek bunların yanması sağlanmalıdır.
Yeni soba için üstten beslemeli bir sobanın ızgarası çıkarılarak her iki besleme şekline uygun hale
getirilmiştir. Helezon, yanma odası ve ızgara elemanları ile bunların montaj resimleri Şekil 2.2. de
görülmektedir. Burada, helezon ile kömür yüklemesi yapılırken, helezonun ileri-geri hareketi, kömür
besleme ve kül yıkama işlemlerinin beraber yapılmasını sağlamaktadır. Bu işlemde yanma odası ve
ızgaranın geometrik yapısı önemlidir.
Sobanın ikincil hava verme elemanı ile yanma boğazı bölgesi sobanın kendisinde bulunmaktadır.
Hava, sobanın alt kısmında ve üst kısmından iki ayrı noktadan alınmaktadır.
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Şekil 2.2. Helezonla alt yandan beslemeli sobanın montaj resmi
2.2. Helezonlu Alt Yandan Beslemeli Sobanın Çalışması
Sobada yakma süresince yeterli miktarda kömür depoya doldurulmakta ve kömür helezonla yanma
yerine götürülmektedir. Kül ayrıştırma işlemi helezonun ileri-geri hareketi ile yapılmaktadır. Birincil
hava sobanın ızgarasının altından verilirken, kömürün yanması ızgara üzerinde gerçekleşmekte,
uçucu yanıcılar yüksek sıcaklıktaki alev-oksijen perdesinin yer aldığı boğaz bölgesinde yakılmaktadır.
İkincil hava sobanın üzerinden alınıp, yanma gazları tarafından ısıtılan kanallardan geçirilerek boğaz
bölgesine verilmektedir. Isı transfer bölgesi boğaz kısmından sonra başlamaktadır. İkinci geçişin üst
kısmı ve kuyruk borusu ısı transfer yüzeylerini oluşturmaktadır. Sobanın tutuşturulması, ızgaradaki az
miktar kömür, üzerine konan odunlar yardımı ile olmakta ve bu kömürler iyice yanınca helezon
yardımıyla istenilen ölçüde kömür beslenmesi yapılmaktadır. Yanma boyunca sobaya ilave edilen
yakıt direkt olarak yanma bölgesi ile temas etmediğinden soba içerisinde sürekli yanma şartları
bozulmamaktadır. Yanma başlangıcında alt ve üst kapaklar açık tutulmakta, böylece yanma sürekliliği
sağlanmaktadır.
2.3. Kullanılan Ölçü Cihazı
Deneylerde, evsel ve endüstriyel yakma tesislerindeki baca gazı yoğunluklarının analizi için kullanılan
3
çok fonksiyonlu bir ölçüm cihaz kullanılmıştır. Cihaz; CO, NO, NO 2 , SO 2 ölçümlerini ppm ve mg/m
cinsinden yapabilmekte ve fuel-oil, doğalgaz, şehir gazı, sıvı gaz, linyit kömürü (ısıl değeri: 8,2 MJ),
parlak kömür (ısıl değeri: 31,5 MJ) ve odun (hava kurutmalı) yakıt seçeneklerini sunmaktadır.
2.4. Deneylerin Yapılışı
1. İki sobada da %5.52 nem, %6.70 kül, %0.27 kükürt ve 7600 kcal/kg ısıl değere sahip linyit
kömürü kullanılmıştır.
2. Deneylerin yapıldığı odada her iki soba için de aynı şartlar sağlanmıştır.
3. Kömürün helezon içinde sıkışmaması için tane büyüklüğü 30 mm ile 50 mm aralığında
tutulmuştur. Aynı kömür üstten besleme yapılan soba için de kullanılmıştır.
4. Yapılan tüm deneylerde, sobalar 4500 gr linyit kömürü, 150 gr kağıt ve 350 gr tahta parçaları
ile tutuşturulmuştur.
5. Sobalarda iki kere deney yapılmıştır.
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6. İki sobada da her 2 saatte bir 2 defa kömür beslemesi yapılmış ve her beslemede ortalama
1000 gr kömür yüklenmiştir.
7. Dört deney boyunca ilk ölçümle son ölçüm arasında 8 saatlik zaman geçmiş ve dış ortam
sıcaklığı 7-15 ºC arasıda değişmiştir.
8. Deneylerde ölçümler ortalama 10 dk. aralıklarla yapılmıştır.
9. Hassasiyet açısından elektronik terazi kullanılmıştır.
10. Baca gazı emisyon cihazının bağlantısı, üzerindeki ayarlamalar ve kalibrasyon, uygun şekilde
yapılmıştır.
11. İslilik ölçümü için Ringelmann Skalası kullanılmıştır.
2.5. Deney Sonuçları ve Değerlendirme
Ülkemizde ısıtmada kullanılan sobalar yığma tip veya kesintili yüklemelidir. Üstten beslemeli sobalarda
tutuşturmadan sonra besleme işlemi üstten yapılmakta ve yanan kömür altta kalmaktadır. Bu da
Yüklenen kömürdeki uçucu ve yanıcı gazlar ile is ve kurum oluşumu sonucu açığa çıkan partiküllerin
yanmadan bacadan gitmesine neden olmakta ve çevre kirliliği oluşturmaktadır. Yanma eksik
olduğundan, üstten beslemeli sobanın ısıl performansında düşme ve emisyon değerlerinde bir artış
olmaktadır. Yeni geliştirilen sobada bu olumsuz durumlar azaltılmıştır.
Üstten beslemeli sobada kömür yüklemesi esnasında kül yıkama işlemleri olmaz veya zorlukla
yapılabilmektedir. Yeni geliştirilen sobada kömür yükleme esnasında helezon hareketi kül yıkama
işlemini de yapabilmektedir.
Her iki tip sobanın baca gazı emisyon değerleri; Şekil 2.3, Şekil 2.4, Şekil 2.5 ve Şekil 2.6’da
karşılaştırılarak gösterilmiştir. Bu çalışmada, üstten ve alt yandan besleme işlemleri sırasında ölçülen;
islilik dereceleri, CO, NO X ve SO 2 değişimleri (% 10 O 2 ’ye göre) kendi aralarında karşılaştırılmaktadır.
Çıkan sonuçların karşılaştırılmasında TS EN 303-5 Türk Standardı da dikkate alınmıştır. Tablo 2.1’de
TS EN 303-5 Türk Standart’ına göre kazanlar için emisyon sınır değerleri verilmiştir.
2.5.1. İslilik Derecelerinin Karşılaştırılması
Deneylerde, her iki sobanın baca gazı islilik derecesi Ringelmann Skalası ile ölçülmüştür. Baca
gazlarının partikül madde (PM) miktarı sayısal olarak bir sonuç bulunamasa da, emisyonların seviyesi
hakkında karşılaştırma yapılmaktadır. Her iki soba için deney sonuçları Şekil 2.3. de gösterilmiştir.

Şekil 2.3. Üstten ve alt yandan besleme durumunda elde edilen islilik derecelerinin değişimi

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

___________________________________ 594 _______

Yukarıdaki şekilden görüldüğü gibi, her iki sobada da ilk yanma esnasında değerler aynıdır. Fakat,
yükleme işleminin başlamasıyla islilik değerlerinin değiştiği görülmektedir. Üstten beslemeli sobada
besleme anında kül yıkamanın tam olarak yapılamaması ve beslenen kömürün alttan yanmaya
başlaması ile PM emisyon seviyesi, alt yandan beslemeli sobaya göre yüksek çıkmıştır.
Sonuç olarak islilik derecelerinin karşılaştırılması neticesinde, alt yandan besleme ile PM
emisyonunun azaldığı kesin bir şekilde ifade edilebilir.
2.5.2. CO Değişiminin Karşılaştırılması
Yanma esnasında; oksijen miktarı, alev sıcaklığı, yanma gazlarının yüksek sıcaklıkta kalma süresi
ve yakma odası türbülansı gibi nedenlerden CO miktarı değişmektedir.
Deneyler, MSI compact baca gazı analiz cihazı ile her iki sobada test kurallarına göre ölçümler
alınmıştır. Elde edilen sonuçlar; kendi aralarında ve TS EN 303-5 Türk Standardına göre de
karşılaştırılmıştır. Her iki soba da elde edilen değerler Şekil 2.4. de gösterilmiştir.

Şekil 2.4. Üstten ve alt yandan besleme durumunda elde edilen CO değişimi
Üstten beslemeli soba ile alt yandan beslemeli sobada, ilk yanmadan besleme anına kadar CO
emisyon değerlerinde bir değişme görülmemiştir. Fakat, beslemeden itibaren üstten yanmalı
sobanın CO emisyonunu daha fazla artış göstermiştir. Bu durum; üstten beslemeli sobada, kül
yıkanmaması sonucu kömür taneciklerinin yeterli hava ile birleşememesinden meydana
gelmektedir. Kül yılama işlemi alt yandan beslemeli sobada yeterince yapılabildiğinden
kömürün yeterli hava ile teması daha iyi sağlanabilmektedir.
Üstten beslemede en yüksek 2750 mg/m seviyelerine kadar çıkan CO emisyonu, alt yandan
3
beslemede en yüksek 2500 mg/m seviyelerini göstermiştir. Üstten beslemeli sobada CO emisyon
3
3
değerleri 1800 mg/m , alt yandan beslemeli soba da ise 1470 mg/m olarak bulunmuştur. Sonuçta, alt
yandan beslemeli soba üstten beslemeli sobanın CO emisyon değerini %19 azaltmıştır.
3

Alt yandan beslemeli kömür sobası, elle yüklemeli bir kazan olarak da düşünülebileceğinden TS
EN 303-5 Türk Standardı olan Tablo 2.1’deki “Kazanlar İçin Emisyon Sınır Değerleri” açısından
da karşılaştırılabilir.
Alt yandan beslemeli soba, yüklemenin elle yapıldığı, fosil yakıtın kullanıldığı ve anma ısı gücü 50
kW‘tan düşük bir kazan olarak ele alınabilir. Bu durumda da sobanın alt yandan beslenmesi ile
3
ölçülen CO emisyonlarının Sınıf 3’deki (5000 mg/m ) sınır değerlerinin oldukça altındadır.
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Tablo 2.1. Kazanlar için emisyon sınır değerleri (TS EN 303-5) [7].

2.5.3. NO X ve SO 2 Değişimlerinin Karşılaştırılması
Kömür yakma sistemlerinden atmosfere atılan azot oksitler; azot monoksit (NO), azot dioksit (NO 2 )
şeklindedir. Yanma esnasında; yüksek sıcaklıklarda yanma havasındaki oksijen atomlarından ve kömür
içindeki azottan meydana gelir.
Kükürt oksitlerin temel kaynağı, yakma sistemlerinde kullanılan kömürün içerdiği kükürttür. Kömürlerin
kükürt içerikleri, oluşumları sırasındaki çevre şartlarına ve kömürleşme derecesine bağlı olarak
değişmektedir.
Sobalarda yapılan deneyler sırasında NO X ve SO 2 emisyon değişimleri de gözlenmiştir. Bu gözlemler,
her iki yakma durumunun kendi aralarında karşılaştırmaları Şekil 2.5. ve Şekil 2.6. da NO X ve SO 2
olarak yapılmıştır.

Şekil 2.5. Üstten ve alt yandan besleme durumunda elde edilen NO X değişimi
Şekil 2.5. deki grafiğe göre, ölçülen NO X emisyon değişimi iki yakma durumunda da oldukça
3
yakındır ve ortalama 190 mg/m değeri elde edilmiştir.
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Şekil 2.6. Üstten ve alt yandan besleme durumunda elde edilen SO 2 değişimi
Şekil 2.6. daki şekilde de, her iki tip beslemede de SO 2 emisyon değişimi de paralellik göstermiş ve
3
ortalama 20 mg/m değeri ölçülmüştür.
Deneylerde tek tip kömürün kullanılmasından dolayı, her iki sobada da NO X ve SO 2 emisyon
değişimleri oranında bir fark gözlenmemiştir.

SONUÇ
1.
Günümüzde üstten beslemeli sobalarda yakıtlar gelişi güzel olarak yakılmaktadır. Bu durum
enerji kaybına ve sobalardan kaynaklanan hava kirliliğine yol açmaktadır.
2.
İki sobada da ısı transferi için ayrıca bir mekanizma düşünülmemiş yanma ve ısı transferi
olaylarının etkileşim içinde gerçekleştirilmesine çalışılmıştır.
3.
Her iki tip sobada da yanma sırasında kül yıkama işlemi için bir uygulama getirilmemiştir.
Ancak alt yandan beslemeli sobada helezonun ileri-geri hareketi kömür besleme anında kül yıkama
işlemini de sağlamıştır.
4.
Yeni geliştirilen soba kullanım açısından pratiktir. Diğerlerinde soba söndükten sonra ızgara
üzerinin kullanıcı tarafından temizlenmesi gerekliyken bu sobada buna gerek yoktur.
5.
Alt yandan beslemeli sobada yanma bölgesindeki yanma koşullarının sürekliliği sağlanmıştır.
Sobaya kömür beslenmesi durumunda, beslenen kömür doğrudan yanma yerine verilmediğinden bu
bölgedeki yanma koşullarının sürekliliğinin bozulmaması sağlanmıştır.
6.
Deneyler sonucunda; alt yandan beslemeli sobada, CO emisyonu açısından %19’luk bir
azalma ve PM emisyonu açısından da toplam miktarda önemli bir düşüş olduğu anlaşılmıştır.
7.
Alt yandan beslemeli sobanın üstten beslemeli sobaya göre emisyonlarının daha düşük
olması sobanın daha ekonomik ve çevreci olduğunu göstermektedir.
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OKULLARDA İÇ HAVA KALİTESİ PROBLEMLERİ VE
ÇÖZÜMLER
Hüseyin BULGURCU
Nadir İLTEN
Ahmet COŞGUN

ÖZET
Okullarda iç hava problemleri; kimyasal kirleticilerden, toz parçacıklarından ve biyolojik kirleticilerden
(bakteriler, mantarlar ve virüsler) kaynaklanmaktadır. Bu problemlere, okullarımızda yetersiz
havalandırmadan kaynaklanan 0 2 yetersizliği, CO 2 ve nem oranlarının yüksekliği, kirlilikten
kaynaklanan aşırı toz kalkması gibi faktörler de eklendiğinde mevcut durumun önemi daha açık
şekilde görülecektir.
Bu çalışmada, Balıkesir ve Antalya illerindeki bazı ilk, orta ve yüksek okullarda yapılan CO 2 , bağıl nem
ve sıcaklık Ölçüm Değerleri ve bunların aylara göre değişimleri verilmiştir. Ayrıca bazı sınıflarda
günlük CO 2 değişimleri ölçülmüştür. Kuşkusuz sınıf ortamlarında partikül madde (PM) ve bakteri
kontrolü de yapılması olayın tehlike boyutunun dikkatlere sunulması yönünden daha faydalı olacaktır.
Bu ölçümlerin gelecekte devam ettirilmesi hedeflenmektedir. Son olarak okullarımızda iç hava
kalitesini arttırmak için mevcut ve yeni binalarda alınması gereken önlemler üzerinde durulmuştur.
Anahtar Sözcükler : İç hava, iç hava kalitesi, CO2 ölçümü
ABSRACT
Indoor air problems in school stem from chemical and biological (bacteria, fungus and viruses)
pollutants, dust particles. The importance of present situation will be understood more clearly when
considered O 2 deficiency, the high level of CO 2 and moisture, a great amount of dust because of
insufficient airing in schools.
In this study, the results of CO 2 , relative moisture and temperature measurement and their change
monthly in some primary, secondary and high schools in Balikesir and Antalya are evaluated. In
addition, the change of diary CO 2 has been measured in some classrooms. The control of particle
matter and bacteria in classroom will of course be more useful in order to be taken into account the
level of danger. These measurements are planned to carry out in future. Consequently in the present
and new schools precautions to be taken to increase the indoor air quality have been discussed.
Keywords : Indoor air, indoor air quality, CO2 measurment

1. GİRİŞ
İnsanların birçoğu taze hava kirliliğinin sağlığa zararlarını bilmesine rağmen iç hava kalitesi (İHK)
problemlerinin insan sağlığına önemli etkileri olduğunu bilmez. Amerikan Çevre Koruma Örgütü'nün
(EPA) çalışmaları göstermiştir ki iç ortamdaki kirleticilerin seviyesi taze havadan yaklaşık 5-100 daha
fazla olabilmektedir [1]. Taze hava kirliliğinin etkileri 20. yüzyılın başlarından itibaren bilinirken iç hava
kalitesi sadece 30 yıl önce gündeme gelmiştir [2]. İnsanların zamanlarının %90'ını iç ortamlarda
geçirdiği düşünülürse iç hava kirleticilerinin insan sağlığına etkileri daha iyi anlaşılacaktır [3].
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68 kg ağırlığındaki bir insan 24 saat boyunca 12 m (14.4 kg) hava solumaktadır. Çalışma şekline göre
kullanılan hava miktarı değişmektedir (TABLO-1).
3

Tablo 1. 68 kg ağırlığındaki bir insanın hava ve oksijen ihtiyacı (20 C, 1 atm) [4]
0

Meşguliyet
Uyuma
Oturma
Ayakta Durma
Hafif Beden İşi

Solunan Hava
3
(m /h)
0.360
0.420
0.480
1.5 - 3.0

Oksijen Sarfiyatı
3
(m /h)
0.0144
0.0180
0.0216
0.069 – 0.138

Normal atmosferden alınan %21 O 2 ve %0.033 CO 2 içeren havanın bileşimi akciğerlerden
çıkarken%16-17 O 2 ve %4 CO 2 ’ye dönüşmektedir. Oksijen miktarı %15’in altına düşünce tehlike
başlamaktadır. Çalışma halinde oksijen alt sınırı %17-18 civarındadır [4].
Özellikle okullarda iç hava kalitesi birçok nedenden dolayı çok önemlidir. Çocuklar tahriş edici hava
kirleticilere karşı yetişkinlere kıyasla daha hassastırlar.
İç havada yüksek seviyede ajanlar
bulunduğunda astım ataklarını tetiklediğinden, çocuklar arasında astım riski artar. İç hava kirleticilerine
maruz kalan öğrenci ve öğretmenlerde konsantrasyon kabiliyeti azalır, tüm öğrenme ve öğretme
süreçleri zarar görür [2].
Çocuklar iç hava kirliliğine karşı yetişkinlere kıyasla daha hassastırlar ve bu kirlenmeden daha kolay
etkilenmektedirler. İç hava problemlerinden kaynaklanan hastalıkların belirtilerini şu şekilde özetlemek
mümkündür: Burun tıkanmaları, burun kanamaları, öksürük, teneffüs zorlukları, göz sulanmaları, göz
kızarıklıkları, ateşlenme, titreme, hızlı kalp atışı, kas ağrıları, işitme kayıpları, vb. gibi.
Her öğrenci ilköğretimden üniversiteyi bitirinceye kadar okul binaları içinde yaklaşık 20 000 saat hava
teneffüs etmektedir. Bunu oran olarak ele aldığımızda yaşam süresinin en az %23’ünü
kapsamaktadır[1]. Sınıfların kalabalık olması, ikili öğretim nedeniyle teneffüslerin kısa tutulması,
sınıfların teneffüs esnasında havalandırılmaması, tavan yüksekliklerinin yeterli olmayışı, mekanik
havalandırmanın bulunmayışı, pencerelerin sızdırmaz oluşu, vb. nedenlerle sınıf ve okul ortamları
aşırı kirlenmektedir.
Ülkemizde basık tavanlı mekanik havalandırmasız kalabalık sınıflarda pencerenin soğuktan
açılamadığı soğuk kış günlerinde iç hava kalitesi problemleri çok yoğun şekilde yaşanmaktadır.
Öğrencilerin bu sezonda hastalıklardan dolayı devamsızlıkları artmakta, astım ve bronşit gibi kalıcı
rahatsızlıklara neden olmaktadır.
Bu çalışmada; Balıkesir ve Antalya’da bazı okullarda CO 2 , bağıl nem ve sıcaklık ölçümleri yapılarak
değerlendirilmiştir.

2. KİRLİLİK KAYNAKLARI VE SAĞLIĞA ETKİLERİ
•
•
•
•

İç hava kalitesini etkileyen kirleticiler;
Yapı bileşenleri ve mekan içindeki döşeme ve dekorasyon malzemelerinden gelen kirleticiler,
İç mekanlarda, insanlar ve makinalardan gelen kirleticiler,
Taze havadan, havalandırma ve hava sızıntısı ile gelen kirleticiler

şeklinde sınıflandırılabilir.
Şayet kirleticilerin kaynakları kontrol edilmezse havalandırma/klima sistemi düzgün çalışsa bile İHK
problemleri oluşabilir. Hava kirleticileri çok sayıdaki partiküllerden, liflerden, biyolojik aerosoller ve
gazlardan oluşur.
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Buna ilave olarak okul binalarında binanın yerleşim yeri, sınıfın konumu, yeri boyanmış olması,
laboratuar veya atölye amaçlı kullanılması kirlenmede etkili olmaktadır.
Tablo 2’de iç hava kirleticilerinin potansiyel kaynakları ve Tablo 3’de ise bu kirleticilerin insan sağlığına
olan etkileri özetlenmiştir.
İç hava problemlerinden kaynaklanan hastalıkların belirtilerini şu şekilde özetlemek mümkündür:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burun kanamaları,
Öksürük,
Teneffüs zorlukları,
Göz sulanmaları ve kızarıklıkları,
Ateşlenme,
Titreme,
Hızlı kalp atışı,
Kas ağrıları,
İşitme kayıpları,
Ağız ve burun içi kuruluğu,
Baş ağrısı,
Mide bulantısı,
Kas seğirmesi,
Tanımlanamayan alerjik reaksiyonlar vb rahatsızlıklarla karşı karşıya kalındığı tespit edilmiştir.

Bu şikayetlerin tümüne “hasta bina sendromu ” adı verilmektedir.[5]
Tablo 1’de iç hava kirleticilerinin potansiyel kaynakları ve Tablo 2’de ise bu kirleticilerin insan sağlığına
olan etkileri özetlenmiştir.
Tablo 2 İç Hava Kirleticilerin Potansiyel Kaynakları [3]
Kirleticiler

Uçucu Organik
Bileşikler

Formaldehit
Pestisitler
Kurşun
Karbondioksit
Karbon monoksit
Azot dioksit
Kükürt dioksit
Solunabilir
Parçacıklar
Çevresel Tütün
Dumanı
Biyolojik Kirleticiler
Asbest
Radon

Potansiyel Kaynakları
Parfümler, saç spreyleri
Boyalar, vernikler, yapıştırıcı bantlar
Mobilya cilaları
Ahşap koruyucular
Temizlik solventleri
Kuru temizlenmiş elbiseler, güve ilaçları
Hobi ve sanat malzemeleri
Hava tazeleyici kokular
Pestisitler
Depolanmış yakıtlar ve otomotiv ürünleri
Halı ve iplik boyaları
Kirlenmiş sular
Tutkal, yapıştırıcı ve sızdırmazlık
Plastikler
malzemeleri
Parçacık tutucular, kontra plaklar
Formaldehit köpük yalıtım katkıları
Dolaplar, mobilyalar
Halı ve kumaşlar
Böcek ve karınca öldürücüler
Mantar ilaçları, mikrop öldürücüler
Fare ilaçları
Ot ilaçları
Kurşun esaslı boyalar
Dış tozlar ve toprak
Havalandırmasız gaz sobaları-kerosen
ısıtıcılar
Uygunsuz çalıştırılan gaz veya yağ kazanlarıTütün ürünleri, gazlı pişirme sobaları
sıcak su ısıtıcıları, ocaklar, odun sobaları
Araç egzozları
Kükürt içeren yakıtların yanması
Ocaklar, odun sobaları
Tütün ürünleri
Havalandırmasız gaz ısıtıcıları
Havalandırmasız kerosen ısıtıcıları
Tütün ürünleri
Bitkiler, hayvanlar, kuşlar, insanlar
Yastıklar, yataklar, ev tozları
Islak veya nemli malzemeler
Boru ve kazan yalıtımı
Tavan ve döşeme levhaları
Toprak ve kaya
Bazı bina malzemeleri

Durgun sular
Dekoratif spreyler
Kaplama ve lambriler
Yer altı suları
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Tablo 3 Kirleticilerin Sağlığa Etkileri [3]
T B U Z P/A
Kirletici
Uçucu Organik
X X X X
Bileşikler
Formaldehit
X

K
X
X

Pestisitler

X

X

X

Kurşun

X

X

X

Karbon
monoksit

X

Karbon dioksit

X

Azot dioksit

X

Kükürt dioksit

X

Biyolojik
X
Kirleticiler
Çevresel tütün
X
dumanı
Polisilik
aromatik
X
hidrokarbonlar
Asbest

X

Radon
AÇIKLAMA: T:Tahriş edici

Açıklamalar
Bu kirleticilerin çoğu sinirsel/davranışsal zehirleyici, karaciğer
zehirleyici ve kalbi etkileyicidir.
Alerjik tepkiler meydana getirebilir.
Bu kirleticilerin bir çoğu beyni ve karaciğeri zehirleyici, üretken
zehirleyici ve hassas hale getiricidir.
Beyni zehirleyici ve geriye dönülmez davranışsal etkiler.
Hastalarda boğulma (anjin) etkisini güçlendirir, frekansını
arttırır; sağlıklı yetişkin erkeklerde iş gücünü azaltır, bağ
ağrıları, göz küçülmesi, sağlıklı yetişkinlerde değişken belirtiler
gösterebilir; hastalarda kalp-akciğer uyumsuzluğunu
şiddetlendirir.
Solunum uyarıcı etki yapar; arttırılmış solunum ve insanlarda
yorucu görevleri yapma kabiliyetini azaltır; kandaki pH ve
pCO 2 oranları değişir; böbreklerde kireçlenme ve akciğer
alveollerinde yapısal değişiklikler.
Astımlılarda ciğer fonksiyonlarında azalma; çocuklarda ve
yetişkinlerde akciğer fonksiyonlarını etkiler; hayvanlarda ve
çocuklarda diğer zehirleyicilerle birlikte etkileşimli hale gelir;
hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar bağışıklık kabiliyetini
azalttığını göstermiştir.
Normal erkeklerde ve astımlılarda ciğer fonksiyonlarını azaltır;
hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ciğer fonksiyonlarını
azalttığı görülmüştür.

X

Enfeksiyon hastalıkları; alerjik reaksiyonlar; zehirleyici etkiler.

X

Mukoza zarlarını tahriş eder, kalp dolaşım sisteminde stres
oluşturur, çocuklarda şiddetli ve ölümcül solunum etkileri

X

Bazıları tahriş edicidir ve kalp dolaşım sistemini etkileyebilir

X

Uzun süre teneffüs edenlerde asbest hastalığı olan
mezotelizma oluşturur.

X
B: Boğucu U:Uyuşturucu Z: Zehirli
K:Kanserojen

P/A: Patolojik-alerjik

3. OKULLARDA İÇ HAVA KALİTESİ
İlköğretim okullarımızda öğrenci başına 1,3 / 2 m alan düşmektedir. Bu öğrenci yoğunluğu orta
2
öğretim ve yükseköğretim kurumlarında 2 / 2,5 m ’ye kadar çıkmakla birlikte gelişmiş ülkelerde bu
2
yoğunluk öğrenci başına 3-5 m ’lere çıkmaktadır. Ayrıca dersliklerdeki tavan yüksekliklerinin düşük
tutulması, pencerelere yeterli vasistas konulmaması problemin ana kaynağını oluşturmaktadır.
2

Okullarda İHK problemleri CO 2 konsantrasyonlarının yüksekliği, 0 2 yetersizliği, bağıl nem, partikül
madde ve bakteri miktarlarının yüksek olması sonuçlarını doğurmaktadır.
ASHRE uygun iç hava kalitesini sağlamak için 62.1-1999 standardını geliştirmiştir. Bu standart uygun
iç hava kalitesini sağlamak üzere iki prosedür ortaya koymaktadır. İlk adım TABLO-4’de verilen hava
debilerini belirlemektir. Daha sonraki adım özel kirlilik kaynaklarının bilinmesi ve buna göre çözüm
üretilmesidir.
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Tablo 4 ASHRAE Standart 62.1-1999’a göre havalandırma için gerekli taze hava miktarları[6]
Maksimum
İnsan
Yoğunluğu
2
İnsan/100m

Uygulama
EĞİTİM
Sınıflar
Laboratuarlar
Atölyeler
Müzik Sınıfları
Kütüphaneler
Soyunma Odaları
Koridorlar
Konferans Salonu
Sigara Salonları

50
30
30
50
20

Taze hava İhtiyaçları
L/s-kişi

L/s-m

İstekler
2

8
10
10
8
8
2.5
0.5

150
70

8
30

Laboratuar hayvanlarının
bulunduğu yerler ve özel
işlem odalarında özel
kirletici kontrol sistemleri
gerekli olabilir.
Normalde taze hava
beslemesi yapılır Yerel
mekanik egzoz
sistemlerinde havanın
karıştırılması istenmez.

Bir ortamın minimum taze hava ihtiyacı 62.1.1999 standardında verilmiştir. Toplam besleme havası,
minimum taze hava ve uygun geri dönüşüm havasından oluşmaktadır. En uygun besleme havası,
ısıtma ve soğutma yüklerine göre belirlenmelidir.
HVAC sistemi, ortam sıcaklığını ve nem şartlarını minimum dış ile karşılayabilmelidir. Örnek olarak
değişken debili havalandırma (VAV) sistemiyle sınıfların minimum taze hava ile beslenmesi VAV
kutularıyla sağlanabilir. Bazı durumlarda sınıflara fazla hava verilir ve sınıf aşırı soğur. Bu durumda
hava debisini azaltmak yerine tekrar ısıtma yapmak tercih edilebilir.
Uygun taze hava miktarının sağlanması, okullar için sadece ilk adımdır. Her ortam için doğru miktarda
taze hava dağıtımı esastır. Belirli bir bölüme hava şartlandıran sistemler doğrudan terminal çıkışına
kanallarla bağlanabilir ve uygun dağıtım için hava dengelemesi yapılır.
Tek bir mekanik havalandırma sistemi çoklu ortamları beslediğinde daha dikkatli olunmalıdır. ASHRAE
Standart 62.1.1999 bu konu ile ilgili aşağıdaki bağıntıyı vermiştir[6]:

Y=

X
(1 + X − Z )

[1]

Burada:
Y: Toplam besleme havasındaki taze hava oranı düzeltme faktörü
X: Tüm taze hava toplamlarının toplam havadaki oranı
Z: Kritik ortam besleme havasındaki taze hava oranı.
Kritik Ortam: Besleme havasında en fazla taze hava ihtiyacı olan ortamdır.
Örnek olarak bir klima santralının aşağıdaki bölümleri beslediğini farz edelim (TABLO-5).
Tablo 5. Bir okul için düzenlenen klima santralının taze hava toplam hava debileri [7]
Ortam
5 Sınıf
1 Laboratuar
Koridor
Toplam

Taze hava
Debisi(L/s)
900x5
1200
100
5800

Toplam Hava
Debisi(L/s)
2400x5
2400
600
15000
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Bu örneğe göre klima santralinin minimum taze hava ihtiyacı 5800/15000= %38.66 bulunur. Bu
değerler göre hesap yapmak doğru değildir. Çünkü kritik ortam laboratuardır. Laboratuarda %50 taze
hava gerekmektedir. 62.1-1999 standardından alınan eşitlik kullanılarak:
X= 5800/15000 = 0,3866
Z = 1200/2400 = 0,50
Y = 0,3866/(1+0,3866-0,50) = 0,436
Klima santralinin minimum taze hava ayarı %44 olmalıdır.
Talep Kontrollü Havalandırma; taze hava miktarını ortamın ihtiyacına göre düzenleyerek
karşılamaktadır. Tipik olarak, insan yoğunluğunun önemli ölçüde değiştiği ortamlarda kullanılır.
Karbondioksit (CO 2 ), ortamdaki biyolojik etkilerin miktarı için mükemmel bir ölçüm kaynağıdır. İnsanlar
CO 2 üretir ve biyolojik etki oranları onların aktivitelerine bağlıdır.
Talep kontrollü havalandırma sisteminin tasarımı için, herhangi bir çeşitlendirme yapmaksızın taze
hava ihtiyacı belirlenir. CO 2 sensörleri, tek bölgeli sistemlerde ortama veya dönüş hava kanalına
yerleştirilir. Çok bölgeli sistemlerde CO 2 sensörleri her bölgede veya en az kritik olarak kabul edilen
bölgede bulunmalıdır. Müsaade edilen maksimum CO2 konsantrasyonu hesaplanır.Tipik olarak, dış
ortam CO 2 konsantrasyonları 300 ppm iken 1000 ppm olarak alınır.
Minimum havalandırma seviyesi, mutlaka CO 2 seviyelerini sağlamalıdır. Bu seviye; bina yapı
bileşenlerinden, halılardan vb kaynaklanan kirleticilerin toplamı anlamındadır. Mevcut 62.1.1999
standardı bu minimum seviyeyi sağlamaz. Buna bir ilave yapılması tavsiye edilmektedir.
Finlandiya’daki okullarda yapılan bir araştırmada kişi başına üç farklı taze hava debisi verilerek
aşağıdaki CO 2 konsantrasyon değerleri elde edilmiştir [7]:
A seviyesi (iyi) S1: 16 L/s kişi başına (700 ppm),
B seviyesi (orta) S2: 10 L/s kişi başına (900 ppm),
C seviyesi (zayıf) S3: 6 L/s kişi başına (1200 ppm)
Bu değerlerde göstermektedir ki iyi tasarlanmış bir havalandırma ile okullardaki İHK problemleri büyük
ölçüde önlenebilecektir.

Şekil 1. Farklı havalandırma debilerinde sınıftaki CO 2 konsantrasyonlarının değişimi [7]
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4. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu araştırma Balıkesir ilinde bulunan üç adet orta ve üç adet yüksek öğretim kurumlarında ocak, mart
ve nisan aylarında yapılan CO 2 , sıcaklık ve bağıl nem ölçümlerini kapsamaktadır.
Araştırma için Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne ve Balıkesir Valiliğine 9 Aralık 2003 tarihinde
dilekçeyle başvurulmuş olup gerekli onay 05-01-2004 tarihinde alınmıştır. Yine bu araştırma için
Antalya Valiliğinden ilgili okullarda ölçüm yapılabilmesi için gerekli OLUR alınmıştır.
Ölçümler için ilköğretim kurumlarından Antalya İstiklal İlköğretim Okulu ve Baraj İlköğretim Okulu, orta
öğretim kurumlarından Balıkesir Ticaret Meslek Lisesi, Balıkesir Merkez Endüstri Meslek Lisesi ve
Bahçelievler Lisesi, Antalya Merkez Endüstri Meslek Lisesi, yükseköğretim kurumlarından ise
Necatibey Eğitim Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Balıkesir Meslek Yüksekokulu
seçilmiştir.
Balıkesir’deki ölçümlere valilik onayının gecikmesinden dolayı Ocak ayı ortasında başlanabilmiş,
Şubat ayının sömestr tatili olması nedeniyle Mart ayı başında ve Nisan ayı ortalarında yapılabilmiştir.
Antalya’daki ölçümler ise Kasım, Aralık-2004 ve Ocak 2005 tarihlerinde yapılmıştır. Ölçümlerin dersleri
aksatmaması için teneffüs saatleri kollanmıştır.
Ölçüm cihazı olarak TESTO-532 CO 2 ölçüm cihazı (Şekil-2), oda tipi sıcaklık-nem ölçer (Şekil-3)
kullanılmıştır. Sınıf ortamlarında ölçümler için en az üç farklı noktadan örnekleme yapılmış olup
bunların ortalaması alınmıştır.

Şekil 2. TESTO-532 CO 2 ölçüm cihazı

Şekil 3. Oda tipi sıcaklık-nem ölçer
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Tablo 6. Balıkesir Ticaret Meslek Lisesi Ölçüm Değerleri
ÖLÇÜM
TARİHİ

ÖLÇÜM
YERİ

ALAN
m²

ÖĞRENCİ
SAYISI

9-01-2004

Hz-A
Hz-B
11 A
11 D
11 E
11 F
10 A
Koridor

2-03-2004

Hz-A
Hz-B
11 A
11 D
11 E
11 F
10 A
Koridor

9-04-2004

Hz-A
Hz-B
11 A
11 E
11 F
10 A
Koridor

40
50
50
50
50
50
50
65
40
50
50
50
50
50
50
65
40
50
50
50
50
50
65

22
25
33
32
32
32
21
?
22
25
33
32
32
32
21
?
22
25
33
32
32
21
?

DIŞ HAVA
Sıcaklık
(ºC)

Bağıl nem
(%)

5,5 0C
426 ppm

38

16,3 C
329 ppm

42

19,7 C

40

İÇ HAVA
Sıcaklık
(ºC)
20,5
20,1
19,8
20,8
21,8
21,7
20,6
19,9
23,1
23,1
23,0
22,7
22,7
22,8
23,2
24,0
19,3
20
20
19,7
19,1
19,8
19

Bağıl nem
(%)
60
61
50
56
61
63
56
51
44
50
47
42
42
50
50
46
58
58
58
57
52
58
52

CO 2 (ppm)
3028
3081
2695
3519
4444
4961
2364
2013
1100 (PA)
2311
1096
1993
1448
1455
2574
845
2515
2679
2870
2027 (PA)
921 (PA)
1609 (PA)
1266

(PA): Pencereler açık
Tablo 7. Balıkesir Merkez Endüstri Meslek Lisesi Ölçüm Değerleri
ÖLÇÜM
TARİHİ

9-01-2004

2-03-2004

9-04-2004

ÖLÇÜM
YERİ

ALAN
m²

ÖĞRENCİ
SAYISI

10 D
10 B
10 E
9K
9H
Kütüphane
Tesviye-1
Mobilya
10 D
10 B
10 E
9K
9H
Kütüphane
Mobilya
Tesv-1
Mobilya
Tesv-2
Mak.ressam.
Öğr.Odası
Top.Sal.

56
56
24
56
56
70
390
390
56
56
24
56
56
70
390
390
390
390
100
56
112

36
30
23
33
26
12
25
45
36
30
23
33
26
?
(boş)
30
25
43
9
(boş)
30

DIŞ HAVA
Sıcaklık
Bağıl nem
(ºC)
(%)

5,5 0C
456 ppm

38

16,3 0C
329 ppm

42

19,7 C

40

Sıcaklık
(ºC)
17,1
18,2
19,4
20,3
19,9
18,2
22,3
15,8
21,3
19,6
17,5
20,5
21,0
19,5
18,1
18,8
17,8
17,3
19,6
19,2
22,6

İÇ HAVA
Bağıl nem
CO 2 (ppm)
(%)
49
3262
57
3487
57
3704
58
3105
56
3166
50
1595
49
1534
59
1624
48
2180
45
850 (PA)
59
2556
50
2123
51
1587
47
685
50
534
54
1109
54
1140
56
1129
54
1317
50
1025
51
1237
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Tablo 8. Balıkesir Bahçelievler Lisesi Ölçüm Değerleri
DIŞ HAVA
İÇ HAVA
ÖLÇÜM ÖLÇÜM
ALAN ÖĞRENCİ
Sıcaklık
Bağıl
Sıcaklık
Bağıl
SAYISI
TARİHİ
YERİ
m²
(ºC)
nem (%)
(ºC)
nem (%)
Hz-A
41
30
19,0
49
Hz-B
41
30
18,8
52
Hz-C
41
30
18,5
51
9-A
41
36
19,1
50
0
5,5 C
9-01-2004
9-C
41
43
18,9
48
38
541 ppm
9-YDA
41
30
18,3
50
10-A
41
28
16,6
50
10-E
41
35
17,9
50
Öğr. odası
41
15,2
41
11-B
41
30
19,2
50
11-A
41
33
22,2
54
11-C
41
35
20,1
51
11-D
41
34
18,7
51
0
10-YDA
41
30
15,2
46
3-03-2004
11 C
39
356 ppm
10-YDB
41
22
18,2
48
9-YDB
41
30
20,3
51
9-YDA
41
27
20,5
49
9-YDC
41
30
21,7
56
Öğr. odası
41
8
19,2
47
9-C
41
43
22,3
51
9-B
41
40
23,2
50
9-D
41
38
23,4
50
9-04-2004
9-E
41
44
19,7 C
40
23,5
50
10-A
41
28
24,0
50
10-B
41
30
23,6
50
Öğr. odası
4,1
22,8
45

CO 2
(ppm)
2304
3800
5475
3710
3140
3420
2704
3056
1174
1200
1874
2534
1204
1331
1028 (PA)
1226 (PA)
1283 (PA)
2763
844
1575 (PA)
824 (PA)
1304 (PA)
1073 (PA)
1054 (PA)
981 (PA)
929

Tablo 9. BAU Necatibey Eğitim Fakültesi Ölçüm Değerleri
DIŞ HAVA
İÇ HAVA
ÖLÇÜM ÖLÇÜM
ALAN
ÖĞRENCİ
Sıcaklık Bağıl
Sıcaklık Bağıl
CO 2
TARİHİ
YERİ
m²
SAYISI
(ºC)
nem (%) (ºC)
nem (%) (ppm)
307
42
309
38
19-012004
Koridor(ZK) ?
Kantin
99
114
39
115
39
303
45
307
42
309
38
09-042004
Koridor(ZK) ?
Kantin
99
Bilg.Lab-1 45
Bilg.Lab-2 45
Bilg.Lab-3 45
(PA): Pencereler açık

20
20
?
20
30
20
30
25
25
?
15
16
22
20

19,7 C

40

19,3
19,9
18,5
17,0
19,8
20,3
20,6
22,4
22,7
21,1
20,3
23,2
24,7
23,3

83
67
59
51
40
41
47
45
46
32
30
44
46
49

1589
3353
1332
744
1853
1110
1100
591
941
889
618
757
970
1618
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Tablo 10. BAU Mühendislik Mimarlık Fakültesi Ölçüm Değerleri
DIŞ HAVA
İÇ HAVA
ÖLÇÜM ÖLÇÜM
ALAN
ÖĞRENCİ
Sıcaklık Bağıl
Sıcaklık Bağıl
CO 2
TARİHİ
YERİ
m²
SAYISI
(ºC)
nem (%) (ºC)
nem (%) (ppm)

14-012004

03-032004

13-042004

Mak-1
106
Mak-1-II.ö 75
Mak-2
75
Mak-3
75
Mak-3-II.ö 75
End-1
106
End-2
75
Bilg. Lab.
55
Koridor(mak)
Kantin
500
Mak-1
106
Mak-2
75
Mak-3
75
Mak-4-II.ö 75
End-4
75
Bilg. Lab.
55
Koridor(mak)
Kantin
500
End-2
75
End-4
75
İnş-1
75
Stüdyo-mim 75
Bilg. Lab.
80

Koridor(mak)
Kantin
500
(PA): Pencereler açık

51
38
40
35
32
31
22
10
?
45
50
40
30
10
11
18
?
?
12
22
23
22
70

0

10 C
CO 2 =423 38
ppm

0

9,8 C
CO 2 =332 46
ppm

0

17,3 C
CO 2 =350 42
ppm

17,5
16,5
19,3
18,9
16,0
19,0
19,0
20,0
15,5
18,1
19,6
20,5
19,6
18,8
18,8
21,8
17,7
17,5
22,1
23,0
21,2
22,1
22,1
23,1

62
57
63
63
57
49
49
46
63
49
54
50
54
47
48
51
48
47
45
46
47
45
48
51

20,1
20,0

46
46

2730
3552
2042
1975
2145
2021
1907
960
1027
940
2975
1430
741
1054
1142
1036
881
742
1225
738
686
812
1043
Giriş
3549
Çıkış
530
610
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Tablo 11. BAU Balıkesir Meslek Yüksekokulu Ölçüm Değerleri
ÖLÇÜM
TARİHİ

ÖLÇÜM
YERİ

206
305
304
Çs-1
12-OcakÇs-2
04
403
404
Bil. Lab-2
Bil. Lab-3
304
303
Bil. Lab-2
Bil. Lab-3
8-03-2004
Malz.Lab
102
103
104
201
204
205
305
11-04304
2004
303
Çs-1
Çs-2
Bil. Lab-2
(PA): Pencereler açık

ALAN
m²
40
40
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
40
80
80
40
80
40
40
80
80
80
80
80

DIŞ HAVA
ÖĞRENCİ
Sıcaklık Bağıl
SAYISI
(ºC)
nem (%)
22
30
45
0
25
9,6 C
32
CO 2 =370 57
ppm
26
25
boş
boş
12
41
21
0
10,8 C
26
CO 2 =328 35
25
ppm
25
25
48
5
36
24
22
32
30
30
19
25

İÇ HAVA
Sıcaklık
(ºC)
16,2
16,5
17,9
17,5
17,5
14,5
14,1
16,1
16,2
16,5
20,6
16,4
17,3
20,6
18,0
19,2
18,8
23,7
22,7
22,8
23,1
23,0
24,0
23,8
23,6
23,5

Bağıl
nem (%)
41
40
39
39
52
38
41
43
51
58
53
49
50
49
41
42
48

CO 2
(ppm)
1813
2679
2722
2990
3543
2087
2055
1088
1228
2476
1292
1844
1181(PA)
1535(PA)
1920
2257
3052
1080
1792
1300
1410
1425
1443
920 (PA)
643 (PA)
1106
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Tablo 12. Antalya İstiklal İlköğretim Okulu
ÖLÇÜM
TARİHİ
09.11.04
17.11.04
23.11.04
30.11.04
07.12.04
14.12.04
21.12.04
28.12.04
05.01.05
11.01.05

ÖLÇÜM
YERİ

ALAN
m²

2/A
Fen Snf.
2/A
Fen Snf.
2/A
Fen Snf.
2/A
Fen Snf.
2/A
Fen Snf.
2/A
Fen Snf.
2/A
Fen Snf.
2/A
Fen Snf.
2/A
Fen Snf.
2/A
Fen Snf.

40
30
40
30
40
30
40
30
40
30
40
30
40
30
40
30
40
30
40
30

TAZE HAVA
ÖĞRENCİ
Sıcaklık Bağıl
SAYISI
(ºC)
nem (%)
34+1
16,6 °C 83
19+1
33+1
15,4 °C 54
22+1
36+1
8,6 °C
22
21+1
35+1
13,8 °C 66,7
18+1
33+1
14,1 °C 65,3
22+1
33+1
10,8 °C 42
21+1
32+1
11,2 °C 91,3
19+1
36+1
11 °C
72,3
0
32+1
10,2 °C 30,3
22+1
28+1
12,6 °C 46,3
22+1

Tablo 13. Antalya Baraj İlköğretim Okulu
ÖLÇÜM
TAZE HAVA
ÖLÇÜM ÖLÇÜM YAPILAN ÖĞRENCİ
Sıcaklık Bağıl
TARİHİ
YERİ
ALAN
SAYISI
(ºC)
nem (%)
m²
2/A
40
43+1
09.11.04
16,6 °C 83
2/D
“
45+1
2/A
40
41+1
54
17.11.04
15,4 °C
“
2/D
“
42+1
2/A
40
45+1
23.11.04
8,6 °C
22
2/D
“
41+1
2/A
40
40+1
30.11.04
13,8 °C 66,7
2/D
“
40+1
2/A
40
40+1
07.12.04
14,1 °C 65,3
2/D
“
38+1
2/A
40
37+1
14.12.04
10,8 °C 42
2/D
“
39+1
2/A
40
45+1
21.12.04
11,2 °C 91,3
2/D
“
43+1
2/A
40
45+1
28.12.04
11 °C
72,3
2/D
“
42+1
2/A
40
42+1
05.01.05
10,2 °C 30,3
2/D
“
44+1
40
43+1
11.01.05 2/A
12,6 °C 46,3
2/D
“
45+1

İÇ HAVA
Sıcaklık
(ºC)
21,3 °C
20,5 °C
20 °C
21 °C
18,2 °C
17,9 °C
20,8 °C
21,3 °C
19,7 °C
17,4 °C
19,5 °C
18,6 °C
20,2 °C
19,5 °C
19,1 °C
14,1 °C
16,8 °C
15,5 °C
18,1 °C
17,9 °C

CO 2
Bağıl
nem (%)
84
83
56
57
35
34
68
68
65
63
68
66
83
76
74
71
35
33
50
47

(ppm)
4833
4862
3783
3758
5335
3970
2776
2860
2280
1936
2081
2129
4112
2190
1966
515
2428
1685
2290
1009

İÇ HAVA
Sıcaklık Bağıl
(ºC)
nem (%)

CO 2
(ppm)

21,2 °C
21,8 °C
21,2 °C
20,8 °C
18,9 °C
17,9 °C
21,5 °C
22 °C
20,9 °C
18,3 °C
21,6 °C
20,3 °C
18,8 °C
19,5 °C
20,1 °C
19,8 °C
18,1 °C
17,2 °C
18,5 °C
16,7 °C

4064
4334
3466
3464
4180
3581
2826
3114
2190
2140
2164
2265
3941
2188
1989
1938
1243
1270
1578
1594

84
84
54
54
30
32
67
67
67
64
65
64
81
79
71
69
35
36
50
46
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Tablo 14. Antalya Endüstri Meslek Lisesi

ÖLÇÜM
TARİHİ
09.11.04
17.11.04
23.11.04
30.11.04
07.12.04
14.12.04
21.12.04
28.12.04
05.01.05
11.01.05

ÖLÇÜM
YERİ
A-7
A-11
A-7
A-11
A-7
A-11
A-7
A-11
A-7
A-11
A-7
A-11
A-7
A-11
A-7
A-11
A-7
A-11
A-7
A-11

ÖLÇÜM
YAPILAN
ALAN
m²
30
55
30
55
30
55
30
55
30
55
30
55
30
55
30
55
30
55
30
55

TAZE HAVA
İÇ HAVA
CO 2
ÖĞRENCİ
Sıcaklık Bağıl
Sıcaklık Bağıl
SAYISI
(ppm)
(ºC)
nem (%) (ºC)
nem (%)
27+1
37+1
30+1
39+1
28+1
33+1
28+1
33+1
32+1
30+1
31+1
28+1
30+1
37+1
28+1
39+1
17+1
28+1
20+1
36+1

16,6 °C

93,3

15,4 °C

54

8,6 °C

22

13,8 °C

66,7

14,1 °C

65,3

10,8 °C

42

11,2 °C

91,3

11 °C

72,3

10,2 °C

30,3

12,6 °C

46,3

21,7 °C
21,4 °C
19,7 °C
19,7 °C
16,5 °C
17,3 °C
23,1 °C
22,3 °C
20,2 °C
21,3 °C
20,8 °C
20 °C
20,2 °C
21,3 °C
19,1 °C
20 °C
16,5 °C
19,3 °C
17,5 °C
18,9 °C

84
84
54
54
28
30
67
67
68
70
70
68
83
84
72
69
36
38
47
48

4399
4855
3501
3518
3782
4672
2701
2904
2304
2399
2180
2130
2676
3910
4163
3353
1423
1165
1409
1304

5. TARTIŞMA VE SONUÇ

CO2 DERİŞİKLİĞ

Balıkesir okullarındaki ölçüm değerleri incelendiğinde lise binalarında kirlilik seviyesinin daha yüksek
olduğu, taze havanın nispeten düşük olduğu ocak ayı değerlerinin daha yüksek çıktığı görülmektedir.
Bu ölçümlerden iç mekanlarda müsaade edilen CO 2 sınır değeri olan 1000 ppm değerinin ocak ayında
3 kat, mart ayında 1.7 kat ve nisan ayında ise 1.3 kat aşıldığı görülecektir. Ancak mart ve nisan ayı
CO 2 konsantrasyonlarının düşüklüğü yalnızca dış hava sıcaklığına bağlı yorumlanırsa yanıltıcı olabilir.
Çünkü ilk ölçüm sonuçlarının kötü olmasına karşılık öğretmen v e idarecileride bu konuda bir
bilinçlenme olmuş ve sonraki ölçümlerde teneffüs ve ders esnasında pencerelerin açık tutulduğu
görülmüştür.

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Balık. EML
MMFakültesi
Bahçeli. Lisesi

ocak

mart

nisan

AYLAR

Şekil 3. Balıkesir’de ölçüm yapılan okullarda CO 2 değerinin taze hava sıcaklığı ile değişimi
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Antalya’da Kasım 2004, Aralık 2004 ve Ocak 2005 aylarında yapılan ölçümlerde iç hava kalitesinin,
aylara göre değiştiği belirlenmiştir (Şekil-4). Yine Antalya okulları için yukarıdakine benzer bir durum
geçerlidir. İlk ölçüm sonuçlarına bağlı olarak okul yönetimi ve öğretmenlerde İHK konusunda ciddi bir
hassasiyet oluşmuş ve gerekli tedbirler alınmıştır.

CO2 DERİŞİKLİĞ

5000
4000

istiklal iöo

3000

baraj iöo

2000

antalya eml

1000
0
kasım

aralık

ocak

AYLAR

Şekil 4. Antalya’da ölçüm yapılan okullarda CO 2 değerinin taze hava sıcaklığı ile değişimi
Ölçüm değerleri anlık değerler olduğundan günlük ortalamaları vermemektedir. Halbuki uygun
havalandırma yapılmadığında ders saati veya gün boyunca oluşan kirlilik değerleri oldukça
artmaktadır. Örnek olarak Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Laboratuarında yapılan bir
ölçümde ders başlangıcında 1040 ppm ve bitişinde ise 3549 ppm değerleri ölçülmüştür.
Bu değerleri sağlıklı bir iç ortam kalitesi için CO 2 konsantrasyonunu 600-800 ppm değerleri arasında
tutmak gereklidir.
Okul ortamlarında tavsiye edilen
planlanmalıdır.

kişi başına hava miktarları, TABLO-4’da gösterildiği gibi

Okullarda iç hava kirleticilerinin konsantrasyonlarını düşürmek için altı temel kontrol yöntemi
mevcuttur[8]:
Kaynak yönetimi: Kaynağın uzaklaştırılmasını, değiştirilmesini ve kapatılmasını kapsar.
Yerel egzoz: İç ortama dağılmış olan kirleticileri kaynağında yakalayıp uzaklaştırmak ve dış ortama
göndermek için kullanılır.
Havalandırma: Havalandırma sistemi uygun olarak tasarlanıp işletildiğinde ve bakımı yapıldığında
havadaki kirleticileri uygun seviyeye indirecektir.
Maruz kalma kontrolü: Kirliliğin tamamen önlenemediği yerlerde maruz kalma sürelerini ve şekillerini
kısaltmak gereklidir.
Hava temizleme cihazları: Hava temizleyiciler kapalı ortamlarda ve özellikle evlerde belli seviyede
partikül ve mikrobiyolojik ajanları filtreleyerek astım, bronşit hastalarının evlerde tedavisinde
kullanılabilmektedir. Ancak bu cihazların bakımlarının uygun yapılması çok önemlidir. Aksi takdirde bu
cihazlar kendileri de hastalık kaynağı olabilir.
Eğitim: Okul personelinin ve öğrencilerin İHK konusunda eğitilmesi çok önemlidir.
İç hava kalitesi problemlerinin en etkili çözümü her derslik ortamlarının ve koridorların mekanik olarak
havalandırılmasıdır. Bu havalandırma sisteminin merkezi olması masraflı olabilir ve mimari yönden
bazı okullara sonradan yapılması mümkün olmayabilir. Dolayısıyla lokal havalandırma işlemleri daha
pratik olacaktır. Ancak kış aylarında taze havanın soğuk olması alınan taze havanın bir ısıtmadan
geçirilmesini gerektirmektedir. Yine CO 2 duyargaları ile yapılacak talep kontrollü havalandırma enerji
tasarrufu sağlayacaktır.
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Merkezi havalandırma işlemi için koridorların kullanılması gerekir. Bu amaçla % 100 taze hava ile
çalışan merkezi hücreli aspiratör/ vantilatör sistemleri kullanılabilir. Lokal havalandırma yapılması
halinde pencere veya duvara monte edilmiş aksiyal fanlar kullanılabilir. Özellikle kış aylarında soğuk
hava etkisinden (draft) korunmak amacıyla vantilatör çıkışlarına elektrikli ısıtıcılar takılabilir. Bu
durumda cihazların hava debileri, enerji tasarrufu için yalnızca TABLO-4’te verilen taze hava
3
miktarlarına göre seçilmelidir. Örnek olarak 35 kişilik bir sınıfta 35x8=240 L/s (1008 m /h) Ayrıca enerji
tasarrufu sağlamak üzere ısı geri kazanım sistemleri uygulanabilir.
Hava temizleyicilerinin en ucuz modellerden en kapsamlı ve pahalı ev sistemlerine kadar bir çok tip ve
boyutta olanları satılmaktadır. Bazı hava temizleyiciler yüksek filtreleme verimine sahipken diğerleri
daha az verimle çalışırlar. Kaliteli bir filtreye sahip hava temizleyicinin havadaki bakterileri %78
oranında, kokuları %32-%56 oranında, küfleri %97, bakterileri %34, uçucu organik maddeleri %13 ila
%29 oranında azalttığı görülmüştür[9]. Hava temizleyicileri genellikle gaz kirleticileri uzaklaştıramazlar,
bundan dolayı okul dersliklerinde kullanılması tavsiye edilmez (Şekil-5).
Son yıllarda evler ve işyerleri için geri ısı/enerji kazanımlı lokal havalandırma cihazları kullanımı
yaygınlaşmıştır. Bu cihazlar sayesinde kış ve yaz aylarında taze hava ısıtma-soğutma yükleri en az
yarıya inmektedir. Şekil-6’da geri ısı kazanımlı lokal havalandırma cihaz şeması görülmektedir.

Şekil 5. Ev tipi hava temizleyici

Şekil 6. Geri Isı Kazanımlı Lokal Havalandırma Cihazı
(Radyal fanlı kanallı tip )

KAYNAKLAR
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FARKLI AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN İÇ İÇE GEÇMİŞ
KAPALI HACİMLERDE NEGATİF BASINÇ YÖNTEMİYLE
HAVALANDIRMA SİSTEMİ UYGULAMASI
Mustafa ERTÜRK

ÖZET
Farklı amaçlar için kullanılan iç içe geçmiş kapalı hacimler (aynı bina da değişik amaçlar için kullanılan
bitişik,ayrık hatta değişik katlardaki kapalı hacimler)de gösterilen faaliyetin özelliğine göre çıkan hoş
olmayan koku ve gazlar komşu hacimlerde faaliyet gösteren insanları rahatsız etmektedir.
Bu çalışma da havalandırma yöntemleri, farklı amaçlar için kullanılan iç içe geçmiş kapalı hacimlerde
havalandırma sistemi uygulamaları açıklanıp, Üniversitemiz öğrenci kantinin de uygulmalı proje olarak
gerçekleştirilen sistemin ölçüm sonuçları tablo, grafik haline getirilip sistemle ilgili olarak öğrenci
arkadaşların görüşleri anket çalışması ile alınmıştır.
Okulumuz öğrenci kantinin de aralık, ocak, şubat, mart ve nisan aylarında manuel olarak çalışan bu
sistem de sigara içilen bölüme gönderilecek taze havanın zemin kattaki kantin koridorundan
alınması ilave bir ısı yükü doğurmamaktadır. Kantin doluluk oranı maksimum olduğu saatlerde CO 2
3
sensörü ile ile ölçtüğümüz sonuçlara göre 1500 m /h negatif basınç etkisi aynı hacimdeki sigara
içilen hacimden sigara içilmeyen bölüme sigara dumanı geçirmediği gibi her iki bölümün CO 2 oranı
0
1400 ppm’in altında kalmakta, hacim içerisindeki sıcaklık düşmesi de 1~2 C olmaktadır.
Bu uygulamalı çalışmayla öğrenci kantininde yaşanılır bir ortam oluşturulmuştur.
Anahtar Sözcükler : Havalandırma yöntemleri, negatif basınç etkisi, kantin havalandırması
ABSTRACT
In this study, application of the ventilation system using ventilation method in crossed-by one with
other volumes for various purposes was investigated. The system developed as a practical project
was carried out in student canteen of our university. The results were presented in the form of table
and graphics as well as considering the students opinion about the system as a survey.
With this practical work, the students canteen has been converted to a well-lived environment.
Keywords : Ventilation method, the effect of the negative pressure, canteen ventilation

1.GİRİŞ
Tüm canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için düzenli olarak oksijene ihtiyacı vardır. Canlılar oksijen
ihtiyacını atmosfer havasından temin eder. Atmosfer havasının yaklaşık % 21’i oksijen olduğu için
3
3
insanlar 1 m oksijen için 4,76 m atmosfer havası teneffüs etmek zorundadır. Bu durum ve ısı kaybını
azaltmak için infiltrasyon sızıntılarının önemli oranda düşürülmesi, binalarda estetik amaçlı kullanılan
silikon, kurşun, vernik vb esaslı malzemeler kapalı hacimlerin havalandırılmasını zorunlu hale
getirmiştir.
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Kapalı mekanlarda bazı bileşenler veya faaliyetlerden oluşabilen toksit kimyasallar bir çok kanser
çeşidinden başka, baş ağrısı, öksürük, gözlerde yanma, baş dönmesi gibi rahatsızlıklara neden
olabilmektedir.[1]
İç mekanlarda oluşan gürültü seviyesi de çevre sağlığını bozan etkilerdendir. Hava, cisim ve su
gürültüsü şeklin de iç ortamlara sızan gürültü, insanlarda fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar meydana
getirebilmektedir.[2]

2.KAPALI HACİMLERDEKİ KİRLETİCELERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ [3]
Kapalı hacimlerde estetik amaçlı kullanılan yapı malzemeleri ve bu mekanlardaki aktiviteler
sonucunda iç hava kirlenmektedir. Bu kirleticiler aşağıda açıklanmıştır.
Karbonmonoksit: İnsanlarda yorgunluk, kalp hastalıkları, göğüs ağrıları, görme bozuklukları, baş
ağrısı, baş dönmesi, dengesizlik, mide bulantısına ve ölüme neden olabilir.
Sigara dumanı: Göz, burun ve boğaz tahrişleri, baş ağrısı, akciğer kanseri, kalp rahatsızlıkları,
çocuklar için solunum güçlüğüne ve kulak enfeksiyonlarına neden olur. Astım oluşumunu hızlandırır.
Formaldehit: Göz, burun ve boğaz tahrişleri, öksürük, bitkinlik, alerjik gibi hastalıklara neden olur,
kansere yol açabilir.
Kurşun: Böbrek, kan hücreleri ve merkezi sinir sistemine zarar verir, ölüme neden olabilir.
Asbest: Göğüs ve karınla ilgili kanser riski ve akciğer hastalıklarına neden olur.
Azotoksitler: Göz, burun ve boğaz tahrişlerine neden olur, akciğer fonksiyonlarını yavaşlatır ve
gençlerde solunum yolları enfeksiyonlarını arttırır.
Biyolojik maddeler: Göz, burun ve boğaz tahrişleri, baş dönmesi, alerji, ateş ve sindirim
bozukluklarına neden olur. Astım, grip ve diğer enfeksiyon hastalıklarına neden olur.
Organik Gazlar: Göz, burun ve boğaz tahrişlerine neden olur ve karaciğer ve böbrek yetmezliğine yol
açabilir. Merkezi sinir sisteminde hasara yol açabilir.
Pestisitler: Göz, burun ve boğazda tahrişlere neden olur ve merkezi sinir sisteminin zarar görmesine
neden olur. Böbreklere zarar vererek kansere yakalanma riskini yükseltir.
Radon: Akciğer kanserine neden olabilir.

3.KAPALI HACİMLERDE HAVA TÜKETİMİ
Hava kapalı hacimlerde çeşitli yakıcılar (ocak, şofben, kombi), insanlar, süs bitkileri gibi canlılar
tarafından tüketilmektedir.
3.1 insanların Aktivitelerine Göre Hava Tüketimi
Kapalı hacimlerde oksijen miktarı en az %11, karbondioksit oranı %3 olabilir.İnsanların çalışma
aktivitelerinde oksijen alt sınırı %17~%18 civarında olmalıdır. 68 kg ağırlığındaki bir insan 24 saat
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boyunca 12m (14,4 kg) hava solumaktadır. Çalışma şekline göre kullanılan hava miktarı
değişmektedir. (Tablo-1)
3

Tablo 1. 68 kg ağırlığındaki bir insanın hava ve oksijen ihtiyacı (20 C, 1 atm) [4]
0

Meşguliyet

Solunan Hava (m /h)

Oksijen Sarfiyatı (m /h)

Uyuma
Oturma
Ayakta Durma
Hafif Beden İşi

0.360
0.420
0.480
1.5 - 3.0

0.0144
0.0180
0.0216
0.069 – 0.138

3

3

Normal atmosferden alınan %21 Oksijen ve %0.033 CO 2 içeren havanın bileşimi akciğerlerden
çıkarken %16-17 Oksijen ve %4 CO 2 ’ye dönüşmektedir. İnsanın havadaki oksijenin %4’ünü kullandığı
3
3
ve günde 12 m hava soluduğu kabul edilirse gerçek oksijen tüketimi 0.48 m O 2 /gün = 0.64 kg O 2 /gün
olur[4].

4.HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ [5]
Havalandırma kapalı bir hacimde insanlar ve çeşitli maddeler tarafından çıkarılan gazların tabii veya
cebri olarak egzoz edilip yerine cebri veya tabii olarak taze hava gönderme işlemidir.
Günümüzde binaların yapımında estetik ve yalıtım amaçlı kullanılan malzemelerin dış duvarlardaki
hava akışını kısıtlaması, enerji ekonomisi nedeniyle pencerelerden infiltrasyon sızıntısının %10’lara
inmesi, iç mekanlarda silikon esaslı üst yüzey malzemeleri kullanılması, eşya veya yapı
malzemelerinden yayılan gazlar, sigara kokusu, çiğlenmeden dolayı dış duvarlara bakan iç duvar
yüzeylerinde küf oluşumu iç hava kalitesinin düşmesine, üst solunum yolu enfeksiyonu ve romatizmal
hastalıklar gibi sağlık problemlerine neden olmaktadır.
Ülkemizde kapalı ortamların havalandırmasında sadece kirli havanın egzoz edilerek sağlanmaya
çalışılması sistem verimini oldukça etkilemektedir. Havalandırma sistemlerinin verimli çalışabilmesi için
egzos edilen hava kadar taze hava gönderilip kirli havanın tabii veya cebri olarak uzaklaştırılması
gerekmektedir. Havalandırma yöntemlerini doğal, mekanik ve basınç farklarına göre sınıflandırmak
mümkündür.
4.1 Doğal Havalandırma
Kapalı bir ortamdan pencere ve kapı aralıklarından giren taze havanın baca ve havalandırma
boşluklarından egzoz edilmesi veya karşılıklı olarak açılan pencere ve kapılardan oluşan hava
değişimi doğal havalandırmadır.
Doğal havalandırma baca ve rüzgar etkisi ile gerçekleşir. Kapalı ortamların üst kısımlarına konulan
menfezler baca ile irtibatlandırıldığın da rüzgar baca içerisinde bir vakum oluşturarak pencere ve
kapılardan sızan taze hava kadar havayı egzoz eden sistemdir. Kirlilik seviyesinin düşük olduğu
sistemlerde tercih edilir.
4.2 Mekanik (cebri )Havalandırma
Taze ve egzoz havalarının vantilatör ve/veya aspiratör olarak çalışan bir fan tarafından zoraki
gerçekleştirilmesidir. Üç değişik yöntemle mekanik havalandırma yapılabilir.
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4.2.1 Mekanik giriş doğal çıkış
Mahal içerisine vantilatörle taze hava gönderilip kirli havanın da pozitif basınç etkisiyle baca, kapı ve
pencerelerden egzoz edilme işlemidir.
4.2.2 Doğal giriş mekanik çıkış
Bacaya takılan bir aspiratör vasıtasıyla mahalde meydana gelen negatif basınç nedeniyle kapı ve
pencere aralıklarından giren taze havayla gerçekleştirilen sistemdir.
4.2.3 Mekanik giriş ve çıkış
İnsanların kalabalık olarak uzun süre yaşamak zorunda oldukları hacimlerin havalandırılmasında
kullanılan bu sistemde vantilatör tarafından ortama taze hava üflenerek kirli havanın aspiratör
tarafından egzoz edilme işlemidir.

5. FARKLI AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN
HAVALANDIRMA SİSTEMİ UYGULAMALARI

İÇ

İÇE

GEÇMİŞ

KAPALI

HACİMLERDE

Farklı amaçlar için kullanılan iç içe geçmiş kapalı hacimler pozitif ve negatif basınç altında bırakılarak
havalandırma sistemleri tasarımı yapılabilir.
5.1 Pozitif Basınç Yöntemi
Bu sistemde havalandırılan hacim, komşu hacimlerdeki havanın sızmaması için pozitif basınçta
tutulur. Mahalin hacmi ve kullanım amacına göre hesaplanan taze hava miktarının %15~%30 fazlası
alınarak hacim pozitif basınçta tutulur Pozitif basıncın etkisiyle komşu hacimlerdeki havanın
havalandırılan hacme sızması önlenmiş olur. Yoğun bakım odalarında, ameliyathane, ilaç sanayii ve
komşu hacimlerden havalandırılan hacme hava sızması istenmeyen uygulamalarda kullanılabilir.
5.2 Negatif Basınç Yöntemi
İç içe geçmiş kapalı hacimlerde yürütülen faaliyetler çok çeşitli olup aktivitelerin özelliklerine göre bu
hacimlerde değişik koku, gaz vb komşu hacimlere sızmaktadır. Bu durum değişik amaçlar için
kullanılan hacimlerdeki insanları rahatsız ederek çalışma şartlarını zorlaştırmaktadır.
Bu yöntemde mahalin hacmi ve kullanım amacına göre hesaplanan egzos havasının %15~%30
fazlası alınarak hacmin negatif basınçta kalması sağlanır. Hacmin negatif basınçta olması,
havalandırılan hacimden komşu hacimlere sızıntıyı önlediği gibi komşu hacimlerden de hava sızıntısı
oluşturmaktadır. Negatif basınç etkisi aynı bina içerisinde değişik aktiviteler sonucunda açığa çıkan
hoş olmayan koku ve gazları komşu hacme sızmadan uzaklaştırılmasına neden olmaktadır. Negatif
basıncın etkisiyle komşu hacimlere hoş olmayan gaz ve kokuların sızması önlenmiş olur. Aynı bina
içerisinde mutfak, çamaşırhane, laboratuar gibi hacimlerin havalandırılmasında kullanılan yöntemdir.
5.2.1 Balıkesir MYO öğrenci kantininde negatif basınç havalandırma sistemi uygulaması
BAÜ Balıkesir Meslek Yüksekokulu birbirleriyle bitişik nizamda bağlantılı beş bloktan oluşmaktadır.
Kantin öğrenci girişinin bulunduğu blokta olup; servis (tost ızgara, ocak) bölümü, sigara içilen ve sigara
içilmeyen hacimler iç içe geçmiş halde üç bölümden oluşmaktadır. Sigara içilen bölüme sigara
içilmeyen bölümden girilmektedir.
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10,60m . 10,60m . 3,75m = 421,35 m

3

3

Sigara içilmeyen bölümün hacmi: 17,23m . 10,60m .3,75m = 684,89 m tür.

5.2.1.1 Projelendirme
Mekanik havalandırma sistemlerinin projelendirilmesinde izlenecek sıra ve yöntemler aşağıda
açıklanmıştır. Bu sıra ve yöntemler sistemin en az hatayla ve verimli çalışmasını sağlayacaktır.
•

Toplam taze hava miktarının belirlenmesi

Toplam taze hava miktarı hacmin kullanım amacına göre; hava değişim sayısına, m ’deki insan
sayısına ve maksimum iş yoğunluğuna göre belirlenir.
2

Kantin uygulamasında taze havanın kış aylarında ilave bir ısı yükü oluşturmaması için sigara içilen
bölüme komşu olan kantin koridorundan alınmıştır. Kantin yüksekliği 4m’nin altında olduğu için toplam
taze hava miktarı kantinin saatteki hava değişim sayısına göre belirlenmiştir.(Tablo-2)
3

V T =H D .Vm (taze hava debisi m /h)
H D =Hacmin kullanım amacına göre saatteki hava değişim sayısı
V m =Yapının hacmi (m )
3

3

V T =H D .Vm (taze hava debisi m /h )
Tablo-2 ‘de sigara içilen kantin uygulamalarında saatteki hava değişim sayısı 6~8 olarak verilmekte
fakat koridordaki havanın CO 2 miktarı dış havaya göre fazla olması hava değişim sayısını artıracaktır.
Projemiz de hava değişim sayısı 12 olarak alınmıştır.
3

V T =12 .421,35 ≌ 5000 m /h
•

Toplam egzos havası miktarının belirlenmesi

Öğrenci kantini iç içe geçmiş iki bölümden oluştuğu için sigara içilen hacimdeki toplam taze hava
miktarının 1,30 kat fazlası toplam egzos havası olarak belirlenmiştir.Bu durum sigara içilen hacimden
sigara içilmeyen hacme duman, koku vb maddelerin geçişini engellemiştir. (Ölçüm sonuçları)
V Tegz = 1,3 . V T taze (toplam egzos havası debisi m /h )
3

3

V Tegz = 1,3 . 5000 taze ≌ 6500 m /h
•

Kanal tesisatının boyutlandırılması

Kapalı hacmin mimari proje üzerinde asma tavan yüksekliği, en ekonomik kanal güzergahı, hava çıkış
yerleri belirlenip tesisat bölümlere ayrıldıktan sonra taslak krokisi çizilip eşdeğer basınç kaybı, statik
basıncı tekrar kazanma ve toplam basınç yöntemlerinden birisi seçilerek kanal tesisat boyutlandırılır.
Kanal tesisatında dallanma olmadığı için eş değer basınç kaybı yöntemi kullanılmıştır.Diyagram-1’den
100m kanaldaki basınç kaybı 25 mmSS olarak seçilerek yuvarlak kanal çapı ve hava hızı
belirlenir.Kanal yüksekliği belirlendikten sonra eş değer kanal ebatları Tablo-3 yardımıyla kare veya
dikdörtgen şekline dönüştürülür.
Bu uygulamada taze hava için hava atış ve düşme mesafelerine göre her biri 1250m /h debide 4 adet
3
menfez, egzos havası için de her biri 1300m /h debide 5 adet menfez üretici firma katologlarından
seçilmiştir.
3
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Tablo-2 Kapalı hacimlerin saatteki hava değişim sayıları [6]
HACMİN CİNSİ
Hava
HACMİN CİNSİ
Değişim
Sayısı
1

WC’ ler: Binalarda
Bürolarda
Fabrikalarda
Okullarda
Genel

2
3

Çalışma yerleri
Akümülatör odaları

4
5

Hava
Değişim
Miktarı

3-5
5-8
8-10
5-8
10-15

24
25
26

Kiliseler
Hastane (yatılan)
Mutfak: ufak (evlerde)
orta mutfak (otel)
büyük mutfak
soğuk servis mutfağı

1.5-3
2-5
8-20
10-25
10-25
4-8

3-7
4-8

27
28

Laboratuvar
Emaye atölyeleri(emiş
göre)

6-15
15-40

Sergi binaları
Fırınlar

1.5-3
6-15

29
30

Mağazalar
Ozalit çekme yerleri

4-8
10-15

6
7
8

Banyolar
Kromaj, nikelaj atölyeleri
Kütüphaneler

5-10
5-15
4-6

31
32
33

Çarşı-hal
Makine odaları
Ölçme ve deney yerleri

1.5-3
10-40
8-10

9

Ütü Odaları
Ütü odaları (buharlı)

8-12
10-30

34
35

Montaj yerleri
Okullar (salonlar)

5-7
3-7

10

4-7
5-8
15-40

36

Yüzme salonları

3-5

11

Büro odaları (özel)
(genel)
Trenlerde

37

Toplantı salonları

6-8

12

Nem giderme tesisatı

10-20

38

1-3

13

Fabrikalar (büyük)
(küçük)

1.5-3
2-4

39

Ahırlar (500 kg hayvan için 60
3
m /h)
Telefon santralları

5-10

14

Boyahane (emmeli)
Boyahane (püskürmeli)

5-15
20-60

40

Kasa daireleri

3-6

15
16

Film atölyeleri
Bina sahanlıkları

5-20
1-4

41

Kurutma Tesisatı
boya
(büyük)

17

Garajlar (büyük)
(küçük)

4-8
8-12

şek.

kurutma

20-30

boya

kurutma

30-80
350

boya

kurutma

(orta)
(küçük)

4-6
6-12
4-8

42
43
44

Çamaşır kurutma
Tuğla kurutma
Basınçlı hacimlerde,

18
19

Gardroplar
Misafir odaları, (sigaralı)
(sigarasız)

20-40
10-30

20

Çelik su verme, serleştirme y.

21

Toplantı salonları

6-8

22

Kantinler

6-8

45

Toplantı salonları (genel)

5-10

23

Sinema (sigaralı)
(sigarasız)

5-8
4-6

46
47
48

Çamaşırhaneler
Satış mağazaları
Atölyeler
(özel
olmayan)

10-15
4-7
3-8

tozları etkisinin azaltılması

60-100

kokuların
azaltılması

etkisinin

kirlenme

4-8
1-3
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Kanal sistemindeki sürekli basınç kayıplarının bulunması

Bu yöntem de kanal tesisatı boyunca birim uzunluktaki basınç kaybı sabit kabul edildiği için
boyutlandırılacak kısmın kanal boyu ile özgül direnç (R) çarpılarak o bölümdeki sürekli basınç kaybı
bulunur. Hesaplanan değer Föy 1‘de boyutlandırılan tesisat bölümüne yazılır.
H s =R.L (mmSS)
•

Kanal sistemindeki fittingsler den oluşacak lokal basınç kayıplarının hesaplanması

Kanal sistemin de kullanılan her fittings elemanı basınç kaybı oluşturmaktadır. Boyutlandırma
yapılacak her tesisat bölümünde lokal basınç kaybı oluşturacak fittingsler tek tek dikkate alınır. Lokal
basınç kaybı oluşturan tesisat elemanlarının basınç kaybı aşağıdaki formülasyon yardımıyla
bulunabilir.
2

H L = k. (0,06.v ) (mmSS)
k= fitting elemanın özelliğine göre basınç kaybı katsayısı,
v= incelenen tesisat bölümündeki hava hızı (m/s)
Boyutlandırma yapılacak tesisat bölümün deki lokal basınç kaybı katsayısı Tablo-2 den bulunup Föy
1’de boyutlandırılan tesisat bölümüne kaydedilir.
Toplam basınç kaybı ve yüke göre besleme fanının seçilmesi
Fan imal eden firmaların katologlarına göre fan seçiminin yapılması uygulamadaki problemleri en aza
indirmektedir. Fan çıkışındaki basınç kaybı, menfez çıkışındaki basınç kaybı, H s ve H L nin
toplamlarına göre üretici firma katologlarına göre fanlar seçilir.

6.SİSTEM VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Sistem verimliliğini araştırmak için pasta grafiklerde görülen birimlerdeki CO 2 miktarlarının belirlenmesi
ve anket yoluyla öğrenci görüşleri alınmıştır.
6.1 Karbondioksit Miktarlarına Göre Verimliliğinin Araştırılması
Öğrenci kantininde havalandırma tesisatı kurulmadan önce sigara içilen bölümün pik kullanım
00
30
30
saatlerin(10 ,12 ,15 )de CO 2 miktarı 2850~3150 ppm,sigara içilmeyen bölümde ise 2100~2500
ppm civarında olduğu tespit edilmiştir.
Sistem verimliliğini araştırmak için pasta grafiklerde görülen birimlerin CO 2 miktarları her gün düzenli
olarak ölçülmüştür. Ölçme işlemi 6 hafta (07-03-2005~15-04-2005) boyunca haftanın beş günü düzenli
olarak tespit edilip kaydedilmiştir. Ölçümler her hacmin pik kullanım saatlerinde üç değişik noktasında
1,80 m yükseklikte tespit edilip excel programında ortalamaları alınarak kaydedilmiştir. Aşağıdaki
ölçüm sonuçları bildiri sayfa sayısının artmaması için beş günün ortalaması alınarak özet halinde
verilmiştir.
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Diyagram-1 [7]
Basınç kaybı (mmSS) 100m kanal boyu için
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Tablo-3 [7] Yuvarlak kanal eş değer kanal ebatları
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Tablo-4 Bağlantı elemanlarının basınç kaybı katsayıları[6]

Föy.1 Üfleme ve Egzos Kanallarındaki Toplam Basınç Kayıplarının Belirlenmesi
Tesisat Kanal
Hava Hız
Bölümü Elemanı Debisi

Kanal Eşdeğer Kanal Özgül
Çapı Kanal
Uzunl. Direnç
ebatı

L/s

m/s

cm

A.B

Sürekli Fittings
Lokal
Basınç Direnç
Basınç
Kaybı Katsayısı Kaybı

L (m) R(mmSS) H s :R.L

k

Toplam
Basınç
Kaybı
mmSS
2
H L :k(0,06.v ) H T: H s+ H L

Ü1

DK

2500

8,5

32

40.25

4

0,25

1

-

-

Ü2

DK

5000

9,8

42

40.35

4

0,25

1

-

-

K1

Dar.Par

-

9,8

-

-

-

0.02

0,115

Üfleme kanalı toplam basınç kaybı
Fan çıkışındaki basınç kaybı
Menfez çıkışlarındaki basınç kaybı
Toplam

2,115
3,00
2,00
5,115

E1

DK

6500 10,5

48

45.35

4

0,25

1

-

-

E2

DK

3900

9,2

38

45.25

4

0,25

1

-

-

E3

DK

1300

8

28

45.18

1

0,25

0,25

-

-

K2

Dar.Par

-

10,5

-

-

-

-

0,02

0,1323

K3

Dar.Par

-

10

-

-

-

-

0,02

0,12

Egzos kanalı toplam basınç kaybı
Fan çıkışındaki basınç kaybı
Menfez girişlerindeki basınç kaybı
Toplam

-

2,502
1,00
1,00
4,502
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KANTİN PROJESİ
T E R A S

Tost ve ızgara bölümü
Ocak bölümü

17,23 m

K O R İ D O R

SİGARA İÇİLMEYEN BÖLÜM

10,60 m

3

5000 m /h
taze hava

3

Ü1=2500 m /h
40x25

3

Ü2=5000 m /h
40x35

10,60 m

SİGARA İÇİLEN BÖLÜM
3

3

3

E3=1300m /h
45x18

E2=3900m /h
45x25

E1=6500m /h
45x35

Egzoz havası
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6.1.1 Altı haftalık ölçüm sonuçları
07~11-03-2005 TARİHLERİ ARASINDAKİ
KARBONDİOKSİT MİKTARLARI (ppm )
383,2
1334,4
750,77
2

1367,6
5

DIŞ HAVANIN CO2 MİKTARI

14~18-03-2005 TARİHLERİ ARASINDAKİ
KARBONDİOKSİT MİKTARLARI (ppm )
402,8
1322,4
758,49

5

1348,8

SİGARA İÇİLEN BÖLGENİN CO2 MİKTARI

DIŞ HAVANIN CO2 MİKTARI 5
KORİDORUN CO2 MİKTARI
SİGARA İÇİLMEY EN BÖLGENİN CO2 MİKTARI
SİGARA İÇİLEN BÖLGENİN CO2 MİKTARI

21~25-03-2005 TARİHLERİ ARASINDAKİ
KARBONDİOKSİT MİKTARLARI (ppm )
1125,8
369,4
2
690,43

28~01-04-2005 TARİHLERİ ARASINDAKİ
KARBONDİOKSİT MİKTARLARI (ppm )
1005,1
380,6
4
674,96

KORİDORUN CO2 MİKTARI
SİGARA İÇİLMEY EN BÖLGENİN CO2 MİKTARI

1217,2
DIŞ HAVANIN CO2 MİKTARI
4
KORİDORUN CO2 MİKTARI
SİGARA İÇİLMEY EN BÖLGENİN CO2 MİKTARI
SİGARA İÇİLEN BÖLGENİN CO2 MİKTARI

04~08--04-2005 TARİHLERİ ARASINDAKİ
KARBONDİOKSİT MİKTARLARI (ppm )
11%
34%
22%

33%
DIŞ HAVANIN CO2 MİKTARI
KORİDORUN CO2 MİKTARI
SİGARA İÇİLMEY EN BÖLGENİN CO2 MİKTARI
SİGARA İÇİLEN BÖLGENİN CO2 MİKTARI

1026,8
DIŞ HAVANIN CO2 MİKTARI
7
KORİDORUN CO2 MİKTARI
SİGARA İÇİLMEY EN BÖLGENİN CO2 MİKTARI
SİGARA İÇİLEN BÖLGENİN CO2 MİKTARI

11~15-04-2005 TARİHLERİ ARASINDAKİ
KARBONDİOKSİT MİKTARLARI (ppm )
11%
35%
22%

32%
DIŞ HAVANIN CO2 MİKTARI
KORİDORUN CO2 MİKTARI
SİGARA İÇİLMEY EN BÖLGENİN CO2 MİKTARI
SİGARA İÇİLEN BÖLGENİN CO2 MİKTARI

6.1.2 Altı haftalık ölçüm sonuçlarının yorumlanması
Tüm haftalarda sigara içilen hacimdeki CO 2 miktarı sigara içilen hacimden az çıkmıştır,sigara
içilmeyen hacmin CO 2 miktarında 1000 ppm civarında azalma olmuştur. Bu durum negatif basıncın
önemini ortaya koymaktadır.
Koridordan alınan taze havanın CO 2 miktarı dış havaya göre iki katına yakındır. Taze havanın
koridordan alınması durumunda hava değişim sayısı mutlaka artırılmalıdır.
6.2 Anket Yoluyla Verimliliğin Araştırılması
Anket formu basılı olarak kantinin pik kullanım saatlerinde 4500 öğrenci içerisinden rasgele seçilen
300 öğrenciye dağıtılarak katılım sağlandı. Anket sonuçları pasta grafik halinde aşağıda verilmiştir.
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ANKET SONUÇLARI
8 Aralık 2004 tarihinden itibaren kantinde
çalışan havalandırma sisteminden
memnunmusunuz?

Sigara içiyormusunuz?

HAYIR
40%

HAYIR
18%

EVET
60%

EVET
82%

Sigara içilen bölümde sigara dumanı
görebiliyormusunuz?

KISMEN
7%

KISMEN ÇOK AZ
5%
6%

EVET
5%

ÇOK AZ
13%

Sigara içilmeyen bölümde sigara dumanı
görebiliyormusunuz?

HAYIR
75%

Sigara içilmeyen bölümde sigara kokusu
hissediyormusunuz ?

KISMEN
8%

ÇOK AZ
8%

HAYIR
85%
Sigara içilen bölümde sigara kokusu
hissediyormusunuz?
ÇOK AZ
14%

EVET
11%

HAYIR
58%

Mayıs ayına kadar sigara iç,ilen
bölüm de üşüm e hissettinizm i ?

HAYIR
78%

ÇOK AZ
2%

EVET
16%

KISMEN
12%

HAYIR
73%

KISMEN
4%

EVET
4%

Sigara içilmeyen bölümde üşüme
hissettinizmi?

EVET
16%

KISMEN
2%

HAYIR
73%

ÇOK AZ
6%

EVET
19%
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Fan sesi sizi rahatsız ediyormu?

ÇOK AZ
5%
ÇOK AZ
4%

HAYIR
13%

EVET
73%

HAYIR
72%

GÜRÜLTÜD
EN FAN
SESİ
DUYUYOR
MUSUNUZ
19%

EVET
5%

6.2.1 Anket sonuçlarının değerlendirilmesi
Katılımcıların %82 oranında sistemden memnun olduklarını,sigara içilen ve içilmeyen bölümlerde
sigara dumanı görme oranının %5 olarak belirtmeleri,kantin kullanma sıklığının artması ,mayıs ayına
kadar her iki bölümde de %76 oranında
üşüme hissedilmemesi sistemin kullanılabilirliğini
açıklamaktadır.
Sigara içilen bölümde sigara kokusu hissetme oranının %58 oranında düşük çıkması tütün içerisinde
yanmayı kolaylaştıracak çeşitli maddeler, yanma sonunda dumanla birlikte açığa çıkan kokunun
anında egzos kanalına ulaştırılamayışı bu oranın düşük çıkmasına neden olabilir. Bu durum
araştırılması gerekmektedir.

7. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu uygulamalı proje havalandırma tesisat kurulmamış haliyle karşılaştırıldığında;
Sigara içilen bölümde CO 2 miktarı ortalama 3000 ppm’den 1205 ppm’e (2,849 kat), Sigara içilmeyen
bölümde CO 2 miktarı ortalama 2300 ppm’den 1220 ppm’e (1,185 kat) düşmüştür.Bu durum aynı bina
içerisinde değişik aktiviteler sonucu ortaya çıkan değişik koku ve gazların negatif basınc etkisiyle
komşu hacimlere sızmamasını sağlamıştır.
Anket çalışmasında öğrencilerimiz sistemden %82 oranında memnun olduklarını, sigara içilmeyen
bölümdeki sigara dumanı görülmeme oranının %75 olarak, her iki bölümde de üşüme hissetmeme
oranının %70’in üzerinde olduğunu belirtmişlerdir.
CO 2 ölçüm sonuçları ve anket çalışması sonuçlarına göre öğrenci kantini bu projeyle iç hava kalitesi
yönünden yaşanılabilir ortam haline geldiğini ispatlamaktadır.
Kapalı hacimlerde ASHRAE CO 2 miktarını 1000 ppm değerini konfor üst sınırı olarak belirlemiştir.[8]
3
Bu uygulamada ASHRAE standartlarının üzerinde CO 2 miktarı çıkmıştır. Egzos havasının 1500m /h
fazla seçilmesi sigara içilmeyen bölümde bulunan ocak, tost ve ızgara sistemlerindeki gaz ve kokuların
davlumbaz dışına çıkmasına neden olmaktadır. Pik kullanım saatlerinde ocak, tost ve ızgara
aktivitelerini geçici olarak durduğumuzda CO 2 miktarı 950ppm’e kadar düşmüştür. İç içe geçmiş kantin
havalandırması proje uygulamalarında negatif basınç davlumbaz verimini etkilemektedir. Kantin
içerisinde davlumbazların bulunduğu ocak, tost ve ızgara kısmı negatif basıncın etkilemeyeceği
şekilde ayrılmalıdır.
Taze havanın atmosfer havasından temin edileceği durumda (dış hava sıcaklığı, oda sıcaklığı, hacim
içerisindeki CO 2 miktarına göre) değişken hava debili (VAV) fan hız kontrolü, taze havanın ısıtılması
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durumunda ısıtıcıları yüke göre devreye alan kontrol sistemleri ve ısı geri kazanım sistemleri hava
kalitesini yükseltip işletme giderlerini % 50 den daha fazla düşürecektir,
Edirne ve Kayseri İllerimizin hastanelerindeki problemler, havalandırma sistemlerinin iyileştirilmesi ve
periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılarak çözülebilir.
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YIL BOYUNCA SOĞUTMA SUYU KULLANAN TESİSLER
İÇİN ENERJİ EKONOMİSİ
Bekir CANSEVDİ
Özay AKDEMİR
Ali GÜNGÖR

ÖZET
Enerji dünyamızdaki kıt kaynaklardan biridir. Bilinen fosil yakıtlı enerji kaynaklarının dünyamızda ki
azalma sürecinin başladığı bilinen bir gerçektir.
Fosil kaynaklı yakıt türlerinin azalması ile birlikte elektrik enerjiside olmak üzere enerji maliyetlerinde
ciddi artışlar beklenmektedir. Yüksek performanslı ve işletme maliyeti düşük cihazların geliştirilmesi
bütün dünyanın uğraşısıdır.
Bu çalışmalardan bir kısmı da soğutma suyu kullanan tesislerde soğutma suyunun maliyetinin
düşürülmesidir. Bu bildiride işletme maliyetlerinde ciddi tasarruflar sağlayan doğal soğutmalı sulu
ekonomizer çevrimler “i (free cooling ) tanıtılmaktadır.
Dünyada sulu ekonomizer çevrimli sistemlerinin birçok uygulaması bulunmaktadır. Bu çalışmada sulu
ekonomizer çevrim sistemlerinin genel tanıtımı yapılmakta ve bunların özel bir uygulaması olan soğuk
su üreten cihazlarda sulu ekonomizer çevriminin kullanımı hakkında bilgi verilmektedir. Bu sistemlerin
muhtelif dünya şehirlerinde yapılan uygulamalarında sağlanan tasarruf oranları verilmekte ve Türkiye
koşulları dikkate alınarak bazı büyük illerimizde bu sistemlerin uygulanması durumu incelenerek
sağlanabilecek enerji tasarruf oranları belirlenmektedir. Doğal soğutma sistemlerinin Ülkemizin bir çok
şehrinde uygulanabilir olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler : Doğal soğutma, sulu ekonomizer
ABSTRACT
Energy is one of the insufficient sources in the world. It was exactly known that the decreasing period
of the fossil fuel sources are started.
Increasing in the energy costs almost in the electricity prices are expecting with decreasing fossil fuel
sources. Designing high performance and low working cost equipments are target of the world.
One of these study is decreasing the chilled water costs in the plants which are using chilled water. In
this paper, water cooled free cooling cycles which are saving serious costs are going to be introduced.
There are a lot of water side economizer applications methods are found in the world. In this study,
firstly water side economizers are generally summarized and information about supplying chilled water
using water side economizer which is one of the special applications is given. Saving ratios of this
system which are applied in several European cities are given and also applications of this system in
some of our big cities are investigated by using Turkey conditions and energy saving ratios are
obtained. Free cooling systems are found applicable for most of the cities in our country.
Keywords: Free cooling, water side economizers
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1. GİRİŞ
İklimlendirme sistemleri ve endüstriyel amaçlar için soğuk suyun hazırlanmasında kullanılan cihazların
(Chiller) soğutma yükü kapasitelerinin düşürülmesi veya işletme maliyetlerinin azaltılması değişik
ekonomizer çevrimlerinin kullanılması ile sağlanabilmektedir. Su tarafına uygulanan ekonomizer
çevrimleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.
1. Dış havalı sulu ekonomizer çevrimi: Eğer dış hava sıcaklığı sistem soğuk su dönüş sıcaklığının
en az 2°C ve daha fazla altında ise, dış hava serpantini kullanımı ile, dış hava ile soğuk su dönüş
sıcaklığı ön soğutulur veya tamamıyla soğutulur. Bu tip bir uygulama Şekil 1’de verilmektedir.
Dış sıcaklık değerleri uygun olduğunda otomatik kontrol sisteminden alınan uyarıyla üç yollu vana
doğal soğutma serpantininden ön soğutulacak soğutma suyunun geçmesine izin verir. Doğal
soğutmadan yararlanma süresince de açık kalır. Dış sıcaklık değerleri arttığında ise dönüş soğuk suyu
direkt olarak evaporatör serpantinine üç yollu vana aracılığıyla yönlendirilir [1,2].
Doğal soğutmalı sulu ekonomizer çevrimleri üç çalışma moduna sahiptir.
1.
Mekanik soğutma
2.
Kısmi doğal soğutma
3.
Toplam doğal soğutmaSoğutma suyunun soğutma yükü tamamen doğal soğutmayla
sağlanıyorsa toplam doğal soğutma, tamamen kompresör devresiyle sağlanıyorsa mekanik
soğutma ve soğutma suyunun ön soğutması doğal soğutmayla sağlanıyorsa kısmi doğal
soğutma olarak adlandırılır.
Soğuk suyun ne oranda dış havayla soğutulacağı, çevre havası sıcaklığına, soğuk su dönüş su
sıcaklığına ve toplam soğutma yüküne bağlıdır.
Soğuk su dönüşü

Dış hava çıkışı

Soğuk su gidişi

Soğuk dış hava
girişi

1. Kompresörler
2. Kondenser serpantini
3. Evaporatör
4. Doğal soğutma serpantini
5. 3 yollu vana
6. Fanlar

Şekil 1. Dış havalı sulu ekonomizer çevrimi [1]
2. Soğutma kulesi suyu kullanan sulu ekonomizer çevrimi (Strainer cycle): Bu çevrimde eğer
sistemde mevcut soğutma kuleleri varsa soğutma kulesi çıkışındaki su sıcaklıkları tesiste gereksinim
duyulan soğuk su gidiş sıcaklığına eşit veya düşük ise soğutma kulesi suyu direkt olarak yükün
karşılanmasında kullanılmaktadır. Bu durumda soğutma kulesi suyunun bir filtre sisteminden(strainer)
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veya ısı değiştiriciden geçirilmesi gerekir. Eğer soğutma kulesi çıkış suyu sıcaklıkları uygun değil ise
soğutma yükü buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi ile sağlanır. Bu çevrimin uygulama şeması
Şekil 2’de gösterilmektedir [3,4].

Kondenser su
pompası

Soğutma Kulesi

Filtre sistemi

Soğuk su
pompası
Soğutma
Yükü
(a) Filtre sistemli (strainer)

Soğutma Kulesi

Kondenser su
pompası
Soğuk su
pompası

Isı değiştirici
Soğutma
Yükü
(b) Isı değiştiricili

Şekil 2. Soğutma kulesi çıkış suyu kullanan sulu ekonomizer çevrimi
Bu tip sistemin uygulanabilirliği dış hava özelikleriyle de direkt olarak ilgilidir. Soğutma kulesinde soğuk
su üretimi dış havanın özelikle yaş termometre sıcaklığına bağlıdır.
Dış hava veya soğutma kulesi çıkış suyu kullanan sulu ekonomizerli sistemlerin avantajları;
•
Soğutma suyunun ön soğutulması doğal soğutmayla sağlanarak kompresör gücü
azaltılmaktadır
•
Eğer dönüş havası kışın gereken nem değerini içeriyorsa hacim nemlendirmesi
gerekmeyebilmektedir
•
Hava kanallarına ihtiyaç duyulmamaktadır
•
Sistemler kompakt olarak merkezi yapılabilmekte ve az yer işgal etmektedir
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•
Kontrol sistemleri çok karmaşık değildir
•
Ekonomizerler mekanik olarak temizlenebilmektedir
dezavantajları;
•
Soğutma kulesi suyunun temizlenmesi maliyeti artırmaktadır
•
Hava tarafındaki basınç kayıpları artmaktadır
•
Kondenser su pompasının kapasitesi artmaktadır
•
Soğutma kulesi kış koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanmalıdır
•
Soğutma kulesi kış koşullarında da çalışacağı için ömrü azalmaktadır
şeklinde özetlenebilir [5].

2. DIŞ HAVALI SULU EKONOMİZER ÇEVRİMİ
Yıl boyu soğutma yapan tesislerde kış aylarında ihtiyaç duyulan soğuk suyun doğal soğutma metodu
ile sağlanmasının soğuk su hazırlama maliyetlerinde ciddi tasarruflar sağladığı yapılan birçok
çalışmayla belirlenmiştir [1].
Doğal soğutma sistemine etki eden faktörler;
•
Isı atılan kaynağın sıcaklığı
•
Soğutma sistemi sıcaklık set değeri
•
Sistemin tasarımı
•
Kontrol sistemi
olarak sıralanabilir. Bu faktörler ayrı ayrı değerlendirildiğinde;
Isı atılan kaynağın sıcaklığı: Bölgenin iklim koşulları ile direkt olarak ilgilidir ve müdahale edilme şansı
yoktur.
Soğutma sistemi sıcaklık set değeri: Bu değer arttırılıp daha yüksek dış hava sıcaklıklarında doğal
soğutma işlemi başlatılarak Şekil 3’de görüldüğü gibi tasarruf miktarı arttırılabilir.

Şekil 3. Doğal soğutma ile yapılan tasarruf miktarı [1]

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

___________________________________ 581 _______

Sistemin tasarımı: Isı alınan kaynağın yapısına göre yapılacak düzenlemeler ve ısı atılan kaynağın tipi
veya sıcaklığına bağlı olarak kullanılacak ekipmanlar ile doğal soğutma ile yapılan tasarruf miktarı
arttırılabilir.
Kontrol sistemi: Isı atılan kaynağa göre uygulanabilirliği değişkenlik gösteren kontrol sistemi de doğal
soğutma ile yapılan tasarruf miktarını arttırabilir.
Şekil 4’de örnek bir doğal soğutmalı dış havalı sulu ekonomizer çevriminin kontrol senaryosu
anlatılmaktadır. Bu şekilde görüldüğü üzere mekanik soğutma esnasında soğutma yüküne ve ısı atılan
kaynağın sıcaklığına bağlı olarak kompresör ve fanların çalışması etkin bir şekilde kontrol edilerek
verimli bir çalışma sağlanmaktadır. Kısmi doğal soğutma çalışmaya başlatıldığı süreçte fanlar tam
kapasite çalıştırılarak kompresörün çalışma süresi azaltılmak sureti ile enerji tasarrufu yapılmaktadır.
%100 doğal soğutma yapılması durumunda ise soğutma ihtiyacının karşılanması durumunda fanların
çalışması azaltılarak enerji tasarrufuna gidilir. %100 doğal soğutma esnasında soğutma kapasitesi
fanların durmasına rağmen fazla gelmesi durumunda üç yollu vana oransal bir kontrol yaparak
prosesteki su şartlarının korunmasını sağlar [1].

Şekil 4. Dış havalı sulu ekonomizer sistemi için örnek kontrol mantığı [1]
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız çeşitli faktörler değiştirilerek doğal soğutma sistemleri düzenlenebilir
ve bu sistemler ile değişik miktarlarda tasarruf elde edilebilir. Sistem bazındaki doğal soğutma
tasarruflarının, sistemlerin diğer faktörlerinin etkileri göz önüne alınarak proje bazında bir fizibilite
yapılarak incelenmesi hem mevcut soğutma sistemi olan tesisler için hem de yeni kurulacak olan
tesisler için önem teşgil etmektedir.
Bu araştırmada yaygın kullanımı olan hava soğutmalı kondenserli su soğutma sistemlerinin doğal
soğutma içeren hava soğutmalı sistemler ile karşılaştırılması yapılmıştır. Bu sistemlerle elde edilen
tasarruf miktarlarının kış ortalaması; soğuk iklim kuşağındaki bölgelerde %75 mertebesinde, ülkemiz
iklim kuşağı ile benzer karakter gösteren Milano’da ise %40 civarındadır. Değişik Avrupa şehirleri için
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doğal soğutmalı sistemlerde elde edilen tasarruflar Şekil 5’de gösterilmiştir. Ülkemizin değişik
bölgelerinde seçilen örnek iller için hangi miktarlarda tasarruf yapılabileceği konusu incelenmiş ve
sonuçlar grafikler halinde verilmiştir.

Şekil 5. Değişik Avrupa ülkelerinde yapılan doğal soğutmalı sistemlerde elde edilen aylık enerji
tasarrufları [1]

3. DIŞ
HAVALI
SULU
DEĞERLENDİRİLMESİ

EKONOMİZER

ÇEVRİMİNİN

ÜLKEMİZ

KOŞULLARINDA

Dış havalı sulu ekonomizer çevriminin değerlendirilmesi için aynı kompresör, aynı soğutucu akışkan,
aynı kumanda senaryosuna sahip doğal soğutmalı ve hava soğutmalı iki cihaz karşılaştırılmıştır.
Ayrıca bir fikir vermesi açısından karşılaştırmaya, diğerleri ile aynı tip kompresör ve soğutucu
akışkana sahip su soğutmalı kondenserli bir cihaz da dahil edilmiştir.
Bu araştırmamızda örnek olarak alınan iller İzmir, İstanbul ve Ankara’dır. Bu illerimizdeki aylık düşük
sıcaklık ortalaması; ilgili ile ait gece boyu sıcaklık değeri olarak, yüksek sıcaklık ortalaması ise; gün
boyu sıcaklık değeri olarak alınmıştır. Bütün illerimizde gündüz ve gece uzunlukları birbirine yakın
olması nedeni ile aynı alınmıştır [6].
Bu karşılaştırma tamamen üretilen cihazların performans karakteristikleri kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. İzmir, İstanbul ve Ankara illeri için sonuçlar Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’de verilmiştir.
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Proseste istenilen soğutma kapasitesi
Kapasite kullanım oranı
Proses günlük çalışma süresi
Proseste istenilen su rejimi
Minimum gece uzunluğu
Maksimum gece uzunluğu
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: 1.625kW
: %100 (fabrika, sistem odası, telekom santralleri v.b.)
: 24 saat
o
: 10-15 C
: 9,31 saat
: 14,69 saat

3.1. İzmir ili için hesaplama sonuçları
Minimum dış hava sıcaklığı
:
5,6
Maksimum dış hava sıcaklığı
:
33
Yıllık enerji tüketim miktarı*
:
4.207.680
Yıllık tasarruf miktarı*
:
625.549
Yıllık tasarruf oranı*
:
15
Yapılan tasarrufun parasal karşılığı*
:
50.044
* Hava soğutmalı su soğutma grubuna ait değerlerdir.

o

C
C
kW
kW
%
€
o

Şekil 6. Kış aylarında İzmir’de sağlanacak enerji tasarrufu
Doğal soğutma içeren su soğutma cihazları İzmir şartlarında hava soğutmalı kondenserli sistemlere
göre yıllık işletme giderlerinde yaklaşık % 15 tasarruf sağlanmakta ve su soğutmalı kondenserli
cihazlara yaklaşık olarak başa baş bir işletme maliyetine sahip olmaktadır. Su soğutmalı kondenserli
sistemlerin zorlukları ve sorunları dikkate alındığında aynı işletme maliyeti ile doğal soğutmalı havalı
sulu ekonomizer çevrimleriyle temiz ve rahat bir soğutma yapılabilmektedir.
Yapılan tasarrufun parasal karşılığı, doğal soğutmalı cihazlar ile hava soğutmalı cihazlar arasındaki
tesis maliyet farkını da bir kış sezonunda geri ödeyebilmektedir.
Bir başka bakışta, yapılan tasarruf ile doğal soğutmalı bir sistem yatırımı takriben 3∼4 yılda kendini
amorti edebilmektedir.
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3.2. İstanbul İli İçin Hesaplama Sonuçları
Minimum dış hava sıcaklığı
:
2,8 C
o
Maksimum dış hava sıcaklığı
:
28,5 C
Yıllık enerji tüketim miktarı*
: 4.080.672 kW
Yıllık tasarruf miktarı*
: 1.228.887 kW
Yıllık tasarruf oranı*
:
30 %
Yapılan tasarrufun parasal karşılığı*
:
98.311 €
* Hava soğutmalı su soğutma grubuna ait değerlerdir.
o

Şekil 7. Kış aylarında İstanbul’da sağlanacak enerji tasarrufu
Doğal soğutma içeren su soğutma cihazları İstanbul şartlarında hava soğutmalı kondenserli sistemlere
göre yıllık işletme giderlerinde yaklaşık % 30 tasarruf, su soğutmalı kondenserli cihazlara görede %15
tasarruf sağlamaktadır.
Yapılan tasarrufun parasal karşılığı doğal soğutmalı cihazlar ile hava soğutmalı cihazlar arasındaki
tesis maliyet farkını da kış sezonu bitmeden birkaç ayda geri ödeyebilmektedir.
Bir başka bakışta, yapılan tasarruf ile doğal soğutmalı bir yatırım takriben 1∼2 yılda kendini amorti
edebilmektedir.
3.3. Ankara İli İçin Hesaplama Sonuçları
Minimum dış hava sıcaklığı
:
-3,5 C
o
Maksimum dış hava sıcaklığı
:
30 C
Yıllık enerji tüketim miktarı*
: 4.094.496 kW
Yıllık tasarruf miktarı*
: 1.542.329 kW
Yıllık tasarruf oranı*
:
38 %
Yapılan tasarrufun parasal karşılığı*
:
123.386 €
* Hava soğutmalı su soğutma grubuna ait değerlerdir.
o
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Doğal soğutma içeren su soğutma cihazları Ankara şartlarında hava soğutmalı kondenserli sistemlere
göre yıllık işletme giderlerinde yaklaşık % 37 tasarruf, su soğutmalı kondenserli cihazlara görede %25
tasarruflu işletme maliyetine sahiptir.
Yapılan tasarrufun parasal karşılığı doğal soğutmalı cihazlar ile hava soğutmalı cihazlar arasındaki
tesis maliyeti farkını bir kış sezonu bitmeden bir kaç ayda geri ödeyebilmektedir. Bir başka bakışta,
yapılan tasarruf ile doğal soğutmalı bir yatırım takriben 1 yıldan biraz fazla bir sürede kendini amorti
edebilmektedir. Soğuk su dönüş set sıcaklığı otomatik kontrol v.b. sistemler ile 15°C’den 16°C’ye
çıkartıldığında kış aylarında yapılan tasarruf %4 oranında artırılabilmektedir. Bu çalışma şeklinde İzmir
için ulaşılan tasarruf sonuçları Şekil 9’da verilmektedir.

Şekil 8. Kış aylarında Ankara’da sağlanacak enerji tasarrufu

Şekil 9. Soğuk su dönüş set sıcaklığını 15°C’den 16°C’ye çıkarttığımızda kış aylarında İzmir’de
sağlanacak enerji tasarrufu
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Yukarıda yapılan analizler, yıl boyu soğutma suyu kullanan tesislerde yüksek performanslı doğal
soğutmalı sistemlerin kullanılması ve sistem düzenleme ve tasarımlarının buna uygun olarak
yapılması durumunda üretim ve işletme maliyetlerinde iyileştirmeler yapılabileceğini göstermektedir.
Doğal soğutmalı sistemlerine yapılan yatırımlar geri dönüş süreleri çok kısa olması nedeni ile oldukça
ekonomik yatırımlar olarak görülmektedir. Mevcut tesislerde fizibilite çalışmaları yapılarak revize
edilmeleri ve doğal soğutmalı sistemlere dönüştürülmesi çalışmadan da anlaşılacağı gibi incelenen
şehirlerimizde oldukça karlı olabilmektedir.
Doğal soğutmalı sistemlerin enerji tüketimini azaltması nedeni ile de çevreci sistemler olarak
tanımlanabilmektedir. Yoğun enerjinin tüketildiği endüstriyel soğutma tesislerinde çevre kirliliğinin
azaltılması ve işletme maliyetlerinden tasarruf sağlanması açısından bu sistemler çok önemli yer
tutmaktadır.
Yeni projelendirme ve revize çalışmalarında doğal soğutma olanaklarının değerlendirilmesi
vazgeçilmez olmaktadır.
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DESICCANT KURUTMA İLE NEM KONTROLÜ
Ulf Rahle

ÖZET
Desiccant nem çekmede esas parametre, nemli havanın içinde bulunan ve yanda
şekli görülen su buharı molekül veya zerreciklerinin, çok geniş iç yüzeylere sahip
adsorbent-taşıyıcı maddelerin labirentlerinde yakalanarak, nemli havanın dışına
çıkarılmasıdır. Bu işlemin gerçekleştirilmesindeki en önemli unsur, desiccant
malzemelerin mikro düzeyde fakat çok geniş iç alanlar oluşturan gözenekleridir.
Anahtar Sözcükler : Taşınım, kimyasal, nemgiderme, paslanma, su tahribatları, döner ısı değiştirici,
organik olmayan dolgu, sağlık, astım
ABSTRACT
In a desiccant dehumidifier the key component is a substance able to directly
adsorb single water molecules out of humid air. This desiccant, also known as
“adsorbent”, is distinguished by an extremely large internal surface of micro
-9
pores. A typical diameter of such a pore is 2 x 10 m which means 1 g of the
2
desiccant meterial has an inner surface of 600 m .
The mechanism for this adsorption process is mainly van der Waals forces
acting between the molecules. When adsorbed the molecules also enter into a
lower energy level which means heat is released and transferred to the dry air.
When water molecules are adsorbed the humid air will obtain a lower water
content or described in another way become drier.

Keywords : Adsorbent, desiccant, dehumidifier, corrosion, water damages, rotary exchangers,
inorganic media, health, astma

GİRİŞ
Adsorbent - taşınım yolu ile nem tutma ve taşımada kullanılan bu
desiccant maddelerden birisinin atom mikroskobu ile ikiyüzbin defa
büyütülerek çekilmiş yüzey resmi yandaki resimde görülmektedir.
-9
mm çapındadır.
Görülen gözeneklerin ortalama çapı 2 x 10
Milyarlarca labirentten oluşan bu doku sayesinde, normal özellikli 1
gram desiccant madde ile 600 m² efektif iç yüzey sağlanır. Daha
gelişmiş bazı desiccantlar ile bu yüzey 1700 m² ye kadar çıkabilir.
Su zerrecikleri, molekülleri birbirine bağlayan ve bir arada tutunmalarını sağlayan Van Der Waaals
kuvvetleri sayesinde taşınırlar.
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GELİŞME
Su zerrecikleri nemli hava içinden taşındıkça havanın taşıdığı su buharı miktarı azalacaktır yani daha
kuru hale gelecektir. Birbirine bağlı su moleküllerinin azalması anlamına gelen bu kuruma işlemi
sonucu, moleküllerin birbirine tutunabilmesi için gerekli enerji miktarı azalacaktır. Bu olgu statik
elektriklenmenin önlenmesi için ilk basamaktır.
Yandaki nemli hava diyagramında bir
desiccant nem alma uygulaması gösterilmiştir.
Desiccant madde olarak genelde silikajel
kullanılmasına
karşılık, moleküler siev,
aluminat, zeolit, M1 veya bunların belirli
oranlarda karışımları da kullanılabilir. Bu
maddeler özellikle desiccant nem alma
rotorları üreten firmalar tarafından sürekli
olarak geliştirilmekte ve kullanılan maddeler ile
karışım oranları teknolojik sır olarak
saklanmaktadır. Bu sebeple desiccant nem
çözümünün nemli hava diagramı üzerinde
gösterimi farklılıklar arz edebilir. Yandaki
diagram esas alınarak ifade edildiğinde, sol
yukarıdan sağ aşağıya hareket prosesin genel
karakteridir. Ancak bu hareket yaş termometre
çizgisine parelel olabileceği gibi, aşağı veya yukarı doğru kesen pozisyonda da olabilir. Ancak proses
nasıl gelişir ise gelişsin, kuruyan hava kurutucudan sıcaklığı artmış olarak çıkacaktır. Bunun sebebi,
rotora yüklenmiş nemin boşaltılmasında kullanılan sıcak hava sebebi ile rotor dolgusunun ısınmış
olmasıdır.
İnorganik maddeler kullanılarak üretilen rotor dolgusu, sinüs ergisi veya
trapezler şeklinde kıvrılmış ve rotor kalınlığı boyunca uzanan binlerce
hava geçiş kanalından ( flüt ) oluşur. Sinüs dalgası veya trapez yükseklik
ve uzunluğu, birim alanda sağlanması hedeflenen ısı - nem transfer
yüzeyi ve hava basınç kaybı dengelemesinde optimize edilmiştir. Flüt kanalların rotor kalınlığı boyunca aynı çizgi üzerinde olması, rotor ve nem
çekme performansı açısından çok önemlidir. Medya olarak ta anılan
dolgunun inorganik maddeler ile üretilmesi, özellikle sıcak ve nemli
ortamlarda üreme riski bulunan bakteriler dikkate alınarak, zorunludur.
Genelde sanal olarak iki bölmeye ayrılan rotor dolgusu saatte 5 ile 25 tur yapacak
hız ile döndürülür. Aynı genelleme içinde rotor dolgusunun %75 i nem yakalamak
ve taşımak ( adsorbtion ), diğer % 25 kısmı ise yakalanan nemin boşaltılması (
desorbtion ) için kullanılır. Burada, nem boşaltma bölümü için hatalı olarak
kullanılan reaktivasyon sözcüğünün doğru olmadığı bilinmelidir. Rotor dolgusunun
sürekli dönmesi, nem çekme işleminin sürekliliğini ve belirli bir süreç sonunda
hedeflenen nem seviyesine ulaşılmasını sağlar. Rotor dolgusu yüzeylerine
kaplanmış desiccant madde labirentlerinde yakalanan su molekülleri, desorbtion boşaltma bölümünde üzerlerine üflenen sıcak hava vasıtası ile buharlaştırılır.
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Yoğuşturmalı nem çekme uygulamalarında
havanın bulunduğu şartlardan çiğlenme
noktasına kadar soğutulması esastır. Çünkü
nemli hava içindeki su buharı ancak bu
noktadan itibaren yoğuşur ve havanın içinden
ayrılır. Halbuki desiccant uygulamalarında
böyle bir zorunluluk yoktur. Havanın bulunduğu
şart ne olursa olsun ( + veya – derecelerde )
içindeki su buharı rotor dolgusu labirentlerinde
yakalanır ve kurutma işlemi gerçekleşir.

UYGULAMALAR
Yandaki grafikte her dm² yüzey alanı başına, miligram ağırlık
artışı cinsinden yıllık paslanma miktarları gösterilmektedir. Bu
miktarların %45 ile % 60 oransal nem arasındaki ortamlarda
son derece düşük olduğu görülürken, % 60 oransal nemden
itibaren daha da yükselen oransal nemli ortamlarda paslanma
hızı aşırı bir artış göstermektedir. Madde ve eşya üzerinde
tahrip edici etkiye sahip olan yüksek nem, insan sağlığı ve
canlı yaşamda da olumsuz etkilere sahiptir. Yüksek nemli
ortamlarda yaşamak zorunda kalan insanlarda nefes alma
zorluğu, astım, üst solunum yolları enfeksiyonları, romatizma eklem hastalıkları ve kalp – damar rahatsızlıkları adeta
kaçınılmaz olmaktadır. Bu anlamda yüksek nem, “ canlı
hayatın ve eşyanın görünmez gizli ” düşmanıdır. İşte bu neden
lerle, hem insan sağlığı adına hem de eşyanın korunması adına nem kontrolü ve kurutma yapılması
gerekir. Özellikle barajlarda, pompa istasyonlarında, türbin ve kazan dairelerinde, gemi ambarlarında,
askeri malzeme depolarında, ilaç - kağıt - cam - kimya - silah - gemi inşa ve bakım plastik - mobilya
sanayinde, meşrubat - bira - içki - elektronik ve inşaat endüstrisinde paslanma ve korozyona karşı
nem kontrolü yapılması zorunludur.
Kullanılacan bir desiccant nem çekici - kurutucu ile iç mekandan
alınan nem, rotorun desorbtion bölümünde ıslak ve sıcak hava
olarak dış ortama atılır. Nemin çok düşük ( 4 gr/kgKH ve altı )
olmasının gerektiği proses ve uygulamalarda, dış ortamdan iç
ortama oluşacak su buharı hücumu ve sızıntısına karşı, hem binanın
korunaklılığı, hem de iç ortamdaki basınç değerlerinin fiziksel olarak
kontrol edilmesi ve iyileştirilmesi önem kazanır. Bu yapılmadığı
taktirde, iç ortamda istenilen şartlar sağlansa dahi, kurulan sistemin
ilk yatırım maliyeti ve işletme giderleri yüksek olur.
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Aşağıda bazı yüksek nem efektleri gösterilmiştir.

Çiğlenme - korozyon

Küflenme - çürüme

Sağlıksız yaşam koşulları

Yüksek enerji sarfiyatı

Mantar - bakteri üremesi

Maddelerin nem çekip bozulması

Yanda görülen ahşap ve kumaş depoları gibi bazı
uygulamalarda yalnızca desiccant nem çekiciler kullanılarak
güvenli depolama ortamları yaratılabilir. Resimden çok net
anlaşılmasa dahi yandan görülen depo izolasyonsuz ve tek
kat sera naylonu ile kapatılmıştır. Depo içi sıcaklık ile dış
ortam sıcaklığı aynıdır. Yani içeride ısıtma veya serinletme
yapılmamaktadır. Bu tür uygulamalarda hedef iç ortam
neminin yükselmesini önleyerek ahşabın küflenip çürümesini
önlemek, kumaşın te tekstil ürünlerinin ise lif ve dokumalarının
bozularak deformasyonunun engellenmesidir.
Doldurulmuş aeresol, deodorant ve spray boya depoları için
de
uygulama
karakteri
aynıdır.
Sıcaklık
kontrolü
gerekmeksizin nem kontrollü ortam yaratılması kafi gelir.
Benzer uygulamalarda hedef, kapalı ortamdaki nemin
yükselmesinin önlenmesidir. Hem sıcaklık, hem de nem
miktarı açısından iç ve dış ortamdaki değerlerin aynı tutulması
yeterli olmaktadır.
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Desiccant kurutucuların en eski ve en sadık kullanıcıları askeri
tesislerdir. Yandaki ve üstteki iki fotoğraf kurutucu monte edilmiş
konteynerleri göstermektedir. Cephane, silah, elektronik teçhizat,
askeri araç, gemi ve uçakların, üretim aşamalarından başlayarak,
kapalı alanlarda tutuldukları her an için nem - iklim kontrollü
atmosferlerde tutulmaları zorunludur. Aksi halde oluşacak
sıcaklık farkı sebebi ile metal yüzeylerde kolayca çiğlenmeler
meydana gelecek ve korozyon başlayacak ya da elektrikelektronik ekipmanlarda kısa devre ve bozulmalar gündeme
gelecektir.
Askeri veya sivil tüm deniz taştlarında nem kontrolü yapılması
zorunludur. Dalış halindeki denizatlılarda ve gemilerin özellikle su
altı kesimlerinde sürekli olarak yeterli kapasitede nem alıcılar
çalıştırılması gerekir. Deniz yüzeyindeki sıcaklık ve bu havanın
içindeki yüksek nem, serin deniz suyu ile temas eden soğuk
yüzeylerde yoğuşmaya hazırdır. Bu nedenle su kesimi altındaki
hemen tüm kapalı alanlarda nem kontrolü yapılması ve nem
alıcılar kullanılması tek çıkar yoldur. Yanda bir konteyner içine
montajlanmış nem alıcı görülmektedir.
Şeker, tuz, un, tahıl, baharat siloları ile bira ve meşrubat üretim tesisleri de kurutucu kullanımı açısından
önemli depo ve üretim noktalarıdır. Hem higroskopik maddelerin nem çekerek bozulmasının , hem gıda
maddeleri içinde bakterel faaliyetler meydana gelmesinin önlenmesi, hem de üretim alanlarındaki tavan
ve duvarlarda yoğuşmalar meydana gelerek hijyen şartlarının bozulmaması açısından bu ortamların nem
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seviyelerinin ve hatta sıcaklıklarının belli seviyelerde tutulması zorunludur.Özellikle bira üretim
tesislerinde, hava neminin belli bir seviyeyi geçmesi durumunda fermantasyon dengeleri bozulmakta ve
bu durumdan alkol oluşumu olumsuz etkilenmektedir. Böyle bir tesiste üretilen biralar ikinci veya düşük
kalite olarak değerlendirilmektedir.
Desiccant kurutucuların bir diğer önemli kullanım alanı gıda kurutulmasıdır. Yalnız sıcak hava ile
kurutma yapmak yerine desiccant nem çekicilerin kullanılması durumunda, hem kurutma kalitesi, hem
de kurutma süresi ve miktarı artmaktadır. Ayrıca kurutma işleminin daha düşük sıcaklıklarda yapılıyor
olması gıda maddesindeki olası yapısal bozulmaları önlemektedir. Tüm sebzeler, meyveler, sucuksosis-salam ve benzer gıda maddelerine uygulanması mümkündür. Daha kısa sürede daha yüksek
kaliteli kurutma gerçekleştirilmesi sayesinde kurutma maliyetleri de azalmaktadır.
Bina inşaatları sırasında metal ve ahşap aksam yüksek
miktarda neme maruz kalır. Beton ve sıvaların kuruması
geciktikçe de inşaat maliyetleri artar ve bitiş süreleri uzar. Bu
nedenle temel betonlarının atılmasından başlayarak
inşaatlarda desiccant nem alıcılar kullanılması hem malzeme
tahribatını önleyerek inşaat kalitesini yükseltir, hem de işleri
hızlandırarak inşaat maliyetlerini azaltır. Daha da ötesinde,
elektrik tesisatının daha güvenli çekilmesi ve birleştirmelerin
düşük nemli ortamda yapılmasını sağlayarak, olası kısa
devre ihtimalleri ortadan kaldırılmış olur.

SONUÇ
Yüksek nem canlı hayatın ve eşyanın gizli ve sinsi düşmanıdır. İnsan sağlığı, metal korozyonu,
higroskopik tahribat, mantar - küf - bakteri üremesinin önlenmesi açısından yüksek nem ile mücadele
zorunludur.
Belirli depolama alanlarında belirli depolama koşullarının sağlanması, farklı üretim proseslerinde farklı
nemlilik seviyelerinin sağlanması açısından nem alıcılar kullanılması kaçınılmazdır.
Desiccant nem alıcılar, inorganik rotor dolguları ve sahip oldukları adrorbent teknolojileri ile bir ileri
teknoloji ürünüdürler. Bu sayede yüksek verim ve yüksek hijyen koşulları sağlarken bunu oldukça
düşük işletme giderleri ile gerçekleştirirler. Hatta doğal enerji kaynakları ile nem boşaltması
yapıldığında işletme giderleri diğer tekniklere oranla çok azalır.
Adsorbent desiccant uygulamaları 50 yıl önce kullanılmaya başlamış olmasına karşılık 2000 Yılından
itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu dönemden itibaren katlanarak artan ve büyüyen bir uygulama
alanı bulmaktadır. Bu anlamda desiccant uygulamalarında Türk HVAC Sektörü’nün de yerini alma
zamanı gelmiştir.
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POMPALAR VE POMPAJ SİSTEMLERİNDE ENERJİ
VERİMLİLİĞİ
A. Özden ERTÖZ

ÖZET
Dünyayı tehdit eden iklim değişikliklerinin yavaşlatılması hatta önlenmesi için atmosfere atılan CO 2 ve
SO 2 gibi gaz emisyonlarının kontrolu ve gereken önlemler Kyoto protokolu gibi uluslararası
anlaşmalarla koordine edilmeye çalışılmaktadır. Bugün için alınabilecek en etkili önlem fosil yakıtları
en geniş çapta kullanan enerji santrallarına olan ihtiyacın azaltılmasıdır. Diğer bir deyişle enerji
tüketen proseslerin verimlerinin arttırılması yolu ile konfor ve gelişmenin daha az enerji enerji
tüketerek sürdürülmesidir. Elektrik tüketen makinalar arasında yapılan bir araştırmada pompalar %20
ile başta geldiği için pompaların uygun kullanımı ve pompaj sistemlerinin enerji verimliliği önemle ele
alınan bir konu olmuştur. Konuya biraz daha yakından bakıldığında pompa verimlerinin üst sınırına
yaklaşıldığı, yapılacak iyileştirmelerin birkaç puandan fazla olamıyacağı görülmekte ise de pompaj
sistemi verim iyileştirmelerinin pompaların uygun kullanımı, borulardaki basınç kayıplarının optimuma
getirilmesi, değişken debili sistemlerin ve otomasyonda kullanılan dizayn sistemlerinin iyileştirilmesi
yolu ile elde edilecek enerji tasarrufunun %30 civarında olacağı hesaplanmıştır [1]. Bildiride pompa ve
pompaj sistemlerinde enerji tasarrufu yöntemleri konusunda bilgi aktarılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler : Pompa, pompa deneyi, enerji verimliliği, değişken devirli pompa, pompaj
verimliliği, performans optimizasyonu

ABSTRACT
Energy efficiency of pumps and pumping systems are studied covering the selection of pumps, use of
variable speed drivers, piping system economy and pipe size selection, rehabilitation of existing
systems, principals of life cycle costing.
Keywords : Energy efficiency, performance optimization.

GİRİŞ
Pompaj sistemleri, inşaat, elektrik, boru sistemleri, pompalar, vanalar, motorlardan meydana
gelmektedir. Bir pompaj sistemimde pompalar yapım maliyetinin %8 ini fakat, işletme maliyetinin %60
ını oluştur [2].
İnşaat ve elektrik tesisat işlerinin işletme maliyetine yansıması pek fazla olmadığından asıl tasarruf
yapılacak olan alan pompalar ve borulama sistemlerini inceleyeceğiz.
Yüksek verimli pompa üretimi için çalışmalar hesaplamalı akışkanlar dinamiğinden de yararlanılarak
büyük bir hızla sürmektedir. Zaten üst sınıra yaklaşmış olan pompa verimleri ancak birkaç puan daha
arttırılabilecektir. Enerji verimliliği yüksek pompaj sistemleri için dikkat edilmesi gereken hususlar
aşağıda sıralanmıştır.
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Şekil 1. Pompaj sistemi yapım maliyet kalemleri

Pompa karakteristiği çalışacağı sisteme uygun mu?
Debi değişken mi?
Değişken ise pompa ve sistem değişken devirli pompaj kriterlerine uygun mu?
Boru ve pompaj sistemleri uygun mu seçilmiş?
Pompa ISO, HI, EUROPUMP standartlarına uygun mu?
Sistem Ömür boyu maliyet esaslarına uygun mu?

POMPA KARAKTERİSTİĞİ UYGUNLUĞU
Pek çok uygulamada pompaların gereğinden çok büyük seçildiği gözlenmektedir. Örneğin bir projede
3
hesaplamalar sonunda Q=100 m /h Hm=100 mss olan bir pompa gereksin şekil1. (1) Pompa sipariş
edilirken ilerideki ihtiyaçlar için debiye %25 zam yapılıyor (2). Basma yüksekliği az gelirse diye Hm de
%10 artırılıp pompa sipariş ediliyor (3). Siparişi alan pompacı da debi ve basma yüksekliğine %5 zam
yaparak pompayı seçiyor (4). Elektrik motorları da tam yükte çalışmadığı için biraz hızlı döndüğünden
çalışma noktası (5) e geliyor. Pompa yerine monte edilip çalıştırıldığında sistem karakteristiği (5)
3
noktasında değil (6) noktasında oluştuğundan pompa debisi 160 m /h oluyor. Hesapla bulunan 100
3
3
m /h yerine 160 m /h elde edilince debiyi dizayn debisine vana kısılarak getirildiğinde, basma
yüksekliğini 130 mss dan 100 mss a düşürürken vanada yok ettiğimiz enerji %30 olmaktadır. Bu
sebepten pompaların büyük seçilmemesi gerekir. İlerideki ihtiyaçlara göre seçim yapılacaksa pompayı
biraz büyük motor ve en büyük çark çapından daha küçük bir çapta seçmek uygun olur. İleride tüm
pompayı değiştireceğimize sadece yeni bir çark alarak luzumsuz yere enerji harcamamış olacağız. [3]

DEBİ DEĞİŞKENLİĞİ
Birçok uygulamada debi sabit değildir. Debiyi kısmak için vana kullanılırsa, basıncı yaratmak için
pompaya aktardığımız enerjiyi vanayı kısarak yok etmiş olacağız. Bir uzman bu durumu otomobilin
gazına sonuna kadar basıp aracın hızını frenle kontrol etmeye benzetmektedir. Petrol fiyatlarının 10 yıl
öncesine göre 6-7 misli artıp 70$ olduğu günümüzde enerjiyi çok daha dikkatli kullanmalıyız.
Debiyi değiştirmek gerekli mi? sorusuna verilecek cevaplar sistem dizaynını etkileyecektir. Seçilen
debi değiştirme yönteminin sistemin enerji verimliliğine etkisi vardır. Debi değiştirme yöntemleri
aşağıda sıralanmıştır.
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Pompayı ihtiyaç olunca çalıştırmak. (Kesintili Çalıştırma)
Sistemi bir depodan besleyerek pompayı depo seviyesine göre kesintili çalıştırmak.
Çalışan pompa sayısını değiştirmek. (paralel pompalar)
Pompayı devamlı çalıştırarak akışkanın bir bölümünü depoya geri döndürmek.(by-pass)
Pompa çıkışındaki debi kontrol vanası ile sistem karakteristiğini değiştirerek debiyi ayarlamak.
Sabit devirli elektrik motoru ile pompa arasına hidrolik veya elektriki kavrama koyarak pompa
devrini debi veya basınç ihtiyacına göre ayarlamak.
 Elektrik motoruna frekans değiştirici yardımı ile uygulanan gerilim ve frekansı değiştirip
pompayı istenen debi ve basma yüksekliğini sağlayacak devirde döndürmek.








1- Hesaplanan debi
ve Basma yüksekliği
2- Debi için %25
emniyet
3- %10 emniyetli Hm
4- Pompacının
emniyeti %5
5- Elektrik motoru
hızlı
6- Pompa %60 daha
fazla debi veriyor
7- Vana kısılarak
istenen debi elde
ediliyor ama %30
fazla enerji tüketerek

Şekil 2. Emniyet faktörlerinin pompa seçimine etkisi
•

•
•
•
•
•
•

Pompayı ihtiyaç olunca çalıştırmak yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin bir fabrikanın su
ihtiyacını dalgıç pompalarla temin ettiğini varsayalım. Dalgıç pompa 24 saatlik su ihtiyacını
sağlayan depoyu 6 saat yerine 12 saatte doldurursa, kuyudaki seviye daha yukarıda olacağı için
enerji tüketimi daha az olacaktır. Pompaları büyük seçmek hem satınalma hem de kullanım
maliyetini arttıracaktır. Burada uygun enerji tarifesi süresice çalıştırmak ta düşünülmelidir.
Sistemi depodan besleyerek depoyu enerji tarifesinin uygun olduğu zamanlarda doldurup gün
boyunca kullanmak ta uygun bir çözümdür.
Çalışan pompa sayısını değiştirerek debiyi ayarlamak bilhassa basma yüksekliği büyük, sürtünme
kaybı az olan sistemlerde yegane debi kontrol metodudur.
Pompayı devamlı çalıştırıp akışkanın bir bölümünü depoya geri döndürmek (by-pass) veya vana
ile kısma yaparak debiyi kontrol etmek hiç arzu edilmeyen bir çözümdür. Onun yerine frekans
değiştiricili bir pompa kullanılmalıdır.
Pompa devrini frekansı değiştirmeden mekanik veya elektriki yollarla değiştirmek geçmişte kalan
uygulamalardır. Hem pahalı hem de bakımı zor olduğundan artık kullanılmamaktadır.
Enerji verimliliği bakımından Pek çok uygulamada frekans değiştiricisi kullanmak en uygun çözüm
olarak sunulmaktadır. Debi değişken değil ise en iyi çözüm daima en iyi verim noktasında
çalışan sabit devirli bir pompadır.
Bir pompaj sisteminde debi değişken olduğunda elde edilecek kazanç, düşük debilerde sürtünme
kayıplarının azalmasıyla pompayı daha yavaş döndürerek elde edilir. Frekans konvertörü (F/C)
veriminin %95 civarında olduğu göz önüne alınırsa, sürtünme kayıplarının azalması ile elde
edilecek kazancın F/C kullanımından dolayı kaybedilenden daha fazla olması gerekir. Sürtünme
kaybının toplam basma yüksekliğine göre az olduğu sistemlerde F/C yerine paralel pompalar
kullanılmalıdır.
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Bir hidrolik sistemde pompaj sonunda elde edilen hidrolik enerjinin, bu pompajı yapmak için harcanan
enerjiye oranına sistem verimi diyoruz. Goemetrik basma yüksekliğinin Toplam basma yüksekliğine
oranına da S k sistem katsayısı diyelim.

η sistem =

ρ × Q × g × H statik

(

 ρ × Q × g × H statik + k × Q 2

 η pompa × η motor × η F / C

Sk =

)



H statik
H statik + k × Q 2

η sistem = S k ×η pompa ×η motor ×η F / C
Sistem veriminin iyi olması için Yüksek verimli pompalar, yüksek verimli elektrik motorları ve frekans
değiştiriciler kullanılmalı ve sistem katsayısının yüksek olması için ise geometrik basma yüksekliğine
göre sürtünme kayıpları az olmalıdır.

Şekil 3. Sistem karakteristiği iki ögeden oluşur, statik basma yüksekliği ve sürtünme kayıpları
Pompalanan akışkanın pompajı için harcadığımız enerjiye özgül enerji (ÖE) diyelim.

ÖE =

kWh
m3

Çeşitli pompalar arasında seçim yapmak ve gereken pompaj enerjisi maliyetini bulmakta özgül enerji
kolaylık sağlar.

ÖE =

kWh TL
TL
×
= 3
3
kWh m
m

Burada şebekeden çekilen güç, (kWh) hat kayıplarını, sürücü kayıplarını, motor kayıplarını ve pompa
kayıplarını ihtiva etmelidir. Pompanın devir sayısı, debisi, basma yüksekliği değiştikçe özgül enerjisi de
değişecektir. Değişken devirli pompalarda sistem karakteristiği ile değişik devirlerdeki pompa
karakteristiklerinin kesim noktaları için özgül enerji hesaplanarak o sistem için debiye bağlı olarak
özgül enerji değişim grafiği çizilmelidir şekil 4.
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Debi ile Özgül Enerji değişimi
0.45
0.4

ÖE (kWh/m 3)
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Debi (m3/h)
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Şekil 4. Bir dalgıç pompada debi ile özgül enerji değişimi. Bu kuyuda en ekonomik debi 125 m /h
olmaktadır
3

Frekans kontrollu bir sistemde debi azaldıkça sistem verimi artar şekil 5. Fakat bu artış belli bir
noktadan sonra pompa, motor ve F/C verimlerinin azalmaya başlamasıyla dengelendikten sonra
birden azalır. Sistem veriminin maksimum olduğu noktadan daha düşük devirlerde çalışılmamalıdır.

Şekil 5. Değişken devirli pompalarda sistem katsayısı ve devir sayısına bağlı olarak sistem
verimlerinin değişimi
Statik basma yüksekliği az olan sistemlerin verimleri düşüktür. Bu sistemlerde frekans değiştiriciler
(F/C) kullanılarak düşük debili çalışmalarda enerji ekonomisi sağlamak mümkündür. [5]
Değişken devirli pompalarda sistem karakteristiğinde statik basma yüksekliğinin toplam basma
yüksekliğine oranı önemlidir. Örneğin şekil 6 da pompanın çalışma noktası her türlü sistem için %84
verimlidir. Pompanın devrini %75 e düşürdüğümüzde Statik basma yüksekliği olmayan H s =0 sistemde
verim değişmezken, Hs=75 olan sistemde verim %60 olmaktadır. Görüldüğü gibi sistemkatsayısı
yüksek olan sistemlerde frekans kontrolu ile enerji tasarrufu yapmak mümkün değildir şekil 5.
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Şekil 6. Değişken devirli pompalarda sistem karakteristiğinin verime etkisi

BORU SİSTEMLERİ
Boru sistemleri dizaynı ömür boyu maliyeti en az’a indirecek en önemli elemandır. Uygun bir tasarıma
ulaşmak için pompa, motor, yol vericiler, boru tesisatı ve kontrol elemanları teker teker ele alınıp analiz
edilmelidir. Pompa ile sistemin diğer elemanlarının etkileşimi iyice hesaplanarak çalışma noktaları
saptanmalıdır. Pompanın belirlenebilmesi için evvela boru sisteminin hesaplanması gerekir. Bu basit
veya karmaşık her sistem için gerekir.
Ömür boyu maliyet hesabında hem satın alma maliyeti hem de işletme maliyetleri toplam maliyeti
oluşturur. Satınalma ve işletme maliyetlerinin önemli bir kısmı boru çapı ve ona bağlı sistem
elemanları ile ilgilidir. Basınç kayıplarının büyük bir bölümü vanalar ve bilhassa kısma ile kontrol eden
kontrol vanalarında oluşur.
Boru çapı seçiminde göz önüne alınacak hususlar:
•
•
•
•
•

Tüm sistemin ekonomisi (pompalar ve sistemin hepsi)
Gereken minimum akışkan hızı ( borularda çökelme olmasın)
Gereken minimum boru çapı (hidrolik transportta katı madde çapı ile belirlenir)
Erozyona sebep olmayacak maksimum akışkan hızı
Tesisteki standart boru çaplarına uyum
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Boru çapının düşürülmesi ile boru, aksesuarlar ve montaj maliyeti azalır, pompa satınalma ve montaj
maliyeti artar, daha büyük güçlü elektrik motoruve şalt malzemesi gerekir. Sürtünme kayıpları
artacağı için daha fazla enerji harcanacağından işletme maliyetleri artar.
Boru çaplarının artması ile bazı maliyetler azalır, bazı maliyetler artar. Optimum boru çapı, tesisin
ömür boyu maliyetini minimum yapacak şekilde seçilmelidir. Bunun için sistemin çeşitli çaplarda
borulama maliyeti, her çap için boru kayıplarını karşılayacak pompanın enerji maliyetleri ile pompaların
satınalma maliyetleri saptanarak bir grafik haline getirilmeli ve maliyet ve kazançlar net bugünkü değer
hesabı ile toplanarak en ucuz sistem maliyetini veren boru çapı bulunmalıdır şekil 7.

Şekil 7. Boru çapı optimizasyonu.
Uygulamada birden çok çalışma noktası belirlenmiş olabilir. Bunlardan en büyük debi veya basma
yüksekliği belirleyici olacaktır. Bu durumda pompaların çalışma süreleri göz önüne alınarak dikkatli bir
seçim yapılmalıdır.

MEVCUT POMPAJ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ
Aşırı derecede yüksek enflasyon döneminden geçen ülkemizde daha önce yapılan tesislerin
fizibiliteleri hep o zamanki yüksek enflasyona göre değerlendirildiğinden daima en ekonomik çözüm en
ucuz çözüm olmuştur. Enerji fiyatlarının arttığı bu günlerde eski tesislerin fizibilitelerini de gözden
geçirmek yararlı olacaktır.
Mevcut pompaj sistemlerinin enerji verimliliğinin arttırılması için :
•
•
•
•
•
•

Pompaj sistemi ile ilgili tüm verileri toplayın.
Her bir sistem yükü için debileri saptayın.
Saptanan debiler için sistemi dengeleyin.
Dengelemek için gereken sistem kayıplarını azaltacak tedbirleri alın.
Azalan kayıplara uygun olarak pompada gereken değişiklikleri yapın.
Yüksek bakım maliyetli pompalara dikkat edin.

Mevcut pompaj sistemlerinin analizi gerçek işletme şartlarında ölçümler yapılarak, veya sistemin
matematik modeli oluşturularak optimizasyon için gerekenler saptanabilir.
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ÖMÜR BOYU MALİYET (ÖBM)
Ömür boyu maliyet, herhangi bir ekipmanın satın alma, montaj, işletme, bakım ve ömür sonunda
söküp atma maliyetlerinin toplamıdır. Ömür boyu maliyeti hesaplamak için maliyet kalemlerinin teker
teker belirlenmesi gerekir.
Ömür boyu maliyet hesabında kullanılan kalemler, satın alma masrafları, montaj ve işletmeye alma,
enerji,işletme, tamir-bakım, devre dışı kalma masraflarıdır. Bunlara ilave olarak çevre ve söküp atma
maliyetlerini de ilave etmek gerekir [5].
ÖBM = M ilk

yatırım

+ M montaj-çalıştırma + M enerji + M işletme + M bakım-onarım + M çalışamama + M çevre + M sökme

ÖBM analizinde proses değerlendirmesi yapılırken veya pompaları seçerken işletmenin gerçek
durumunu ortaya koyan veriler kullanılmalıdır. ÖBM hesabı en ekonomik çözümün saptanması
metodudur. Bize belli bir çözüm önermez ama değişik öneriler arasında ekonomik olanı bulmamıza
yarar. Ömür boyu maliyet hesabında verilerin güvenirliği sonucu etkileyeceğinden mukayesede aynı
birimlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.
Pompaj sistemlerinin ömrü genellikle 15-20 yıldır. Bazı maliyet kalemleri başlangıçta, bazıları ise
değişik zamanlarda kullanılacaktır. Onun için maliyetler net bugünkü maliyet hesabı yapılarak
kullanılmalıdır.

SONUÇ
Yeni yapılacak sistemlerde fizibilite mevcut ekonik şartlara uygun olarak yapılmalıdır. Enerji tasarrufu
sağlayacak değişken devirli pompaj sistemlerinde debi frekans kontrollu pompalarla kolayca
değiştirildiği halde düşük devirli çalışmada problem yaşamamak için sistemin dengesine dikkat
edilmelidir. Devir sayısı azaltılınca sistem dengesizliklerinin belirgin hale geldiği unutulmamalıdır.
Yeraltı suyu pompajında büyk pompa kullanmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü debi arttıkça daha derinden
su çekeceğimiz, daha fazla enerji harcayacağımız bilinmelidir. Kısık vana çalışmada para harcıyarak
yarattığımız hidrolik enerjiyi yok ediyoruz. Pompa ve pompaj sistemlerinde enerji masrafları
işletmelerin ekonomilerinde önemli bir gider kalemidir. Bir tesiste senelerdir problemsiz olarak çalışan
22 kW lık bir pompa fazladan bir mühendis maaşı kadar enerji harcıyor olabilir. Memleketimizde
elektrik motorlarının verimlerinin de arttırılması gerekmektedir. Devamlı çalışacak orta güçteki elektrik
motorlarının yüksek verimli olması en az %3 tasarruf sağlayacaktır. Yanan elektrik motorlarının sarımı
veya yüksek verimli bir motorla yenilenmesi alternatifi düşünülmelidir. Amerika ve avrupadaki pek çok
işletmede pompaj sistemlerinin optimizasyonu ile ortalama %30 enerji tasarrufu sağlanabileceği
Hidrolik Enstitü ve Europump tarafından bildirilmektedir [1].
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YENİ NESİL, KESİNTİSİZ ÇALIŞAN, OTOMATİK BERNOULLI
FİLTRELER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
M. Serdar GÜREL

ÖZET
Kesintisiz çalışan yeni nesil otomatik filtreler, elek temizliği için Bernoulli prensibinden faydalanıyor.
Daniel Bernoulli’nin 1738’de, ideal sıvılar için ortaya koyduğu kurallar, filtrelemede başarı ile
kullanılmaya başlandı. BERNOULLİ filtrelerde, özel elek ve bir klapenin geometrisi ile oluşturulan yapı
sayesinde, sıvı akışkan içinde bulunan kir parçacıkları, eleğin üst kısmında belirlenmiş bir bölgeden
başlayarak, aşağı, filtre girişine doğru, elek iç yüzeyine oturur. Filtre girişinde statik basınç, fark basınç
şalteri, otomatik temizleme işlemini başlatma sinyali verinceye kadar yükselir. Kir deşarj vanası açılır.
Pnömatik bir silindir ile tahrik edilen özel forma sahip temizleme klapesi, elek içinde hareket ettirilir.
Klape sıyırma yapmaz, elek içinde akış kesidini daraltır. Böylece, klape ve elek iç yüzeyi arasında
kısmi olarak akış hızı artar. Bu bölgede statik basınç, akış hızı artışı ile oldukça düşük seviyelere iner.
Oluşan kısmi basınç düşümü, elek iç yüzeyinde bir “emme” etkisi yaratır. Elek, Bernoulli prensibinden
faydalanılarak, temizlenir. Filtreleme kesintiye uğramaz. Gerekli filtre çalışma basıncı çok düşüktür.
0,3 bar (3 mSS) yeterlidir. Bu, pompa enerji maliyetlerini ciddi olarak düşürmektedir. BERNOULLİ
filtreler; eşanjörlerin kirden korunması, kullanma suyu filtrelenmesi, ters osmos ön filtreleme, vb.
konularda verimli filtreleme yaparlar. Deniz ve nehir suyunun soğutma için kullanıldığı durumlarda,
midye oluşumunu mekanik özel yapıları sayesinde engelleyerek, eşanjörlerin tıkanmasını önlerler.
Anahtar Sözcükler : Filtre, kesintisiz filtreleme, otomatik filtre, düşük bakım gereksinimi, Bernoulli
prensibi

ABSTRACT
More than 250 years after Daniel Bernoulli’s description of ideal fluids in 1738, his findings are now
being successfully applied to the filtration process. Both geometry and position of the filter inserts and
a disk in the Bernoulli filter ensure the deposition of dirt particles progressing in a defined manner from
the end of the filter screen to the feed inlet: speed of flow within the filter is reduced and static
pressure at filter entry rises until the differential pressure switch initiates the automatic rinsing
procedure, without interruption of the filtration process. The dirt release valve opens, the disk moves
down and the filter insert is cleaned.
Keywords : Fiter, continued filtration, automatic filtration, low maintenance requirement, principle of
Bernoulli

1. GİRİŞ
Bernoulli’ye göre; akış boyunca her noktada sıvı akışkanların dinamik ile statik basınçlarının toplamı
eşittir ve Bernoulli prensibi;
(1/2 x ρ x v ) + p + (ρ x g x h) = Sabit
2
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şeklinde ifade edilmektedir. Buna göre; akış hızının düşmesi ile o noktada, statik basınç yükselir. Akış
hızı arttığında ise, statik basınç düşer. Bernoulli prensibinin kullanıldığı alanlardan bir tanesi,
uçaklardır. Kıvrım verilerek uzatılmış üst kanat yüzeyinde hava akımı, kanat altına göre daha uzun bir
yolu, aynı sürede almak zorundadır. Bu; kanat üstünde, alta göre daha yüksek hız, dolayısı ile daha
düşük statik basınç anlamına gelir. Kanat altında, üst tarafa göre daha yüksek olan basınç ile oluşan
kuvvet, kanatları yukarı doğru iter, uçma sağlanır. Bu kuraldan, Bernoulli filtrelerinde de faydalanılır.

Uçak kanadında Bernoulli Teoremi’nin kullanımı

Yeni nesil filtrelerde teoremin kullanımı

2. BERNOULLİ FİLTRELERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ
İstenen filtreleme hassasiyeti ve kirlilik türüne göre, paslanmaz çelik perfore saçtan veya kama profilli
telden imal edilen, silindirik eleğe, eksenel doğrultuda giren akışkan, içten dışa doğru filtrelenerek
temizlenir ve eksene dik bir flanştan çıkar. Flanşın geometrisi ve konumu sayesinde sağlanan değişik
basınç kademeleri, kir parçacıklarının, filtre içinde belirlenmiş, kontrollü bir düzende tutulmasını sağlar.
Filtre öncelikle, silindirik eleğin sonundan başlayarak tıkanmaya başlar ve bu kir birikimi işletme
süresince, akışkan giriş kısmına kadar ilerler.

Alt bölgede de kirlenme başlayıp, elek iç ve dış tarafları arasında fark basınç ayar seviyesine
yükseldiğinde, fark basınç şalteri, kendini geri yıkama işlemini başlatır.
Temizleme (Kendini geri yıkama) işlemi sırasında, öncelikle, kir deşarj vanası açılır ve temizleme
akışına yol verilir. Kolay hareket edebilen parçacıklar elek yüzeyinden kopar, kir deşarj hattına doğru
akar ve açılmış vana içinden geçerek, dışa atılır. Kir ile birlikte atılan su miktarı, işletme şartlarına göre
hesaplanmış, kir deşarj vanası kesidine bağlıdır.
Filtrenin kendini temizlemesi fazında da, Bernoulli prensibi uygulanır. Pnömatik bir silindir ile tahrik
edilen özel forma sahip temizleme klapesi, elek içinde hareket ettirilir. Klape sıyırma yapmaz, elek
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içinde akış kesidini daraltır. Böylece, klape ve elek iç yüzeyi arasında kısmi olarak akış hızı artar. Bu
bölgede statik basınç, akış hızı artışı ile oldukça düşük seviyelere iner. Oluşan kısmi basınç düşümü,
elek iç yüzeyinde bir “emme” etkisi yaratır. Elek iç yüzeyine yapışmış bulunan kir parçacıkları; basınç
düşmesi ve temiz taraftan, kirli tarafa doğru oluşan kısmi ters akış ile yuvalarından sökülür ve kir
deşarj vanası üzerinden atılır. Bunun sonunda, Pnömatik silindir, klapeyi bekleme noktasına geri çeker
ve kir deşarj vanası kapanır.
Temizleme işlemi; fark basınca bağlı olarak gerçekleşebildiği gibi, süresi belirlenmiş periyotlar
sonunda da yapılabilir. Temizleme işlemi toplam süresi, vana anma ölçüsüne bağlı olarak 15 san.den,
60 san.ye kadar çıkabilmektedir. Bu arada eksilecek temiz su debisi bir sorun yaratacak ise, pompa
buna uygun olarak seçilmelidir. Genelde, deşarj edilen su önem taşımayacak kadar küçük miktarlarda
3
kalmaktadır. (Örneğin: 270 m /saat debi için seçilen DN 200 bir filtrede temizleme işlemi toplam 32
3
3
san. sürmekte, bu arada deşarj edilen su miktarı; 64 m /saat x (32 san./3.600 san.) = 0,57 m /saat gibi
küçük bir değerde kalmaktadır)
3. BERNOULLİ FİLTRELERİN ANA AVANTAJLARI:
a)
b)
c)

d)
e)

Kesintisiz, sürekli filtreleme sağlarlar. Yıkama için, ters yönde
akışa ve beklemeye gerek yoktur.
Yüksek debilerde bile, kirli filtrede basınç kaybı çok düşük
düzeydedir. (Maks. 0,25 Bar- 2,5 mSS)
Gerekli filtre giriş çalışma basıncı çok düşüktür. 0,3 bar (3 mSS)
yeterlidir. Bu, pompa enerji maliyetlerini ciddi olarak
düşürmektedir.
Az hareket eden ve sürtünmeyen parçaları sayesinde; aşınma ve
bakım ihtiyacı az, işletme emniyeti yüksektir.
Kaba filtreye ihtiyaç yoktur. 20-40 mm’ye kadar partikülleri
otomatik olarak temizler. Su emişine kaba bir kafes tel konulması,
çok kaba (Şişe, tahta parçaları, vb.) parçaların girişini engellemek
üzere yeterlidir.

4. BERNOULLİ FİLTRELER UYGULAMA ÖRNEKLERİ:
4.1. Isıtma, havalandırma, klima uygulamaları
4.1.1.

Bina (Örnek: İstanbul, Boğaziçi kıyısında otel- Deniz suyunun otelde, eşanjörlerin kir ve
midyelenmeden korunması için filtrelenmesi)

Filtre hassasiyeti
Anma ölçüsü
Debi
İşletme basıncı
Akışkan sıcaklığı
Kontrol şekli

: 200
m
: DN 150
3
: 216 m /Saat
: < 10 Bar
0
: < 60 C
: Zaman / Fark basınç kontrolü
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4.2. Endüstriyel Uygulamalar
4.2.1.

Eşanjör Koruma (Örnek: Metalurji Endüstrisi- Nehir suyunun, bakır üretim tesisinde,
eşanjörlerin korunması için filtrelenmesi/ Kirden arındırma ve midye oluşumunu engelleme)

Filtre hassasiyeti
Anma ölçüsü
Debi
İşletme basıncı
Akışkan sıcaklığı
Kontrol şekli
4.2.2.

Soğutma kulesi (Örnek: Kimya Endüstrisi- Soğutma kulesinde soğutulan suyun, prosesi
korumak için filtrelenmesi. Takviye için dalgıç pompa ile elde edilen su da filtrelenmektedir)

Filtre hassasiyeti
Anma ölçüsü
Debi
İşletme basıncı
Akışkan sıcaklığı
Kontrol şekli
4.2.3.

: 200
m
: DN 100
3
: 100 m /Saat
: 1,5 Bar
: Çevre sıcaklığı
: Zaman / Fark basınç kontrolü

: 200
m
: DN 100
3
: 30- 150 m /Saat
: 4,5 Bar
0
: 80 C
: Zaman / Fark basınç kontrolü

Su yumuşatma- Ters Osmos İçin Ön Filtreleme (Ters Osmos Sisteminin Kirlenmeden
Korunması İçin, Nehir Suyunun Filtrelenmesi)

Filtre hassasiyeti : 150
m
Anma ölçüsü
: DN 100
3
Debi
: 80 m /Saat
İşletme basıncı : 5 Bar
0
Akışkan sıcaklığı : 20-35 C
Kontrol şekli
: Zaman/ Fark basınç kontrolü

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

____________________________________________ 19 _______

5. BERNOULLİ FİLTRELERİN, ÖZEL ELEK YAPILARI SAYESİNDE, DENİZ VE NEHİR SUYUNDA
MİDYE OLUŞUMUNU ENGELLEMESİ:
Eşanjörlerin primer devresinde nehir veya deniz suyunu, soğutma için kullanan tesislerde, ani arızalar
oluşması, sık karşılaşılan bir problemdir. Bu suların kullanıldığı sistemlerde; midye, salyangoz türü
canlılar, eşanjörleri tıkayarak, sirkülasyonu engellemektedirler. Özellikle midyeler ve salyangozlar,
paslanmaz çelik boru ve eşanjör plakalarına rahatlıkla yapışarak, çevrelerinde sirküle eden su içinde
bulunan planktonlar ile beslenmekte ve daha geniş sahalara yayılmaktadır. Yaklaşık 20
m
büyüklüğünde oldukları için, normal hassas filtreleri kullanarak, larvalar ile mücadele etmek, ekonomik
olmamaktadır.
Midye ve salyangozlar, çok hızla çoğalıp, büyürler. 2 m/san. ye kadar hızlarda boru veya eşanjör
çeperlerine yapışabilirler. Bugüne kadar ısıtma veya suyu klorlama yöntemleri ile bunlara karşı
savaşılmış, ancak her iki yöntemin de sakıncaları ortaya çıkmıştır.

Kama profil telli, elek yapısı sayesinde, filtre hassasiyeti 500
Bernoulli filtrelerde, 20
parçalanarak, ancak cansız olarak geçebilmektedir.
Bunun sebebi; kama profil aralıklarından geçerken, akışkan hızı 4 m/san. mertebesine çıkıp, türbülans
anaforları oluşmaktadır. Larvalar keskin köşelere çarparak veya şiddetli anaforda, parçalanmakta ve
ölmektedir. Pratikte 200 -300
,m
en filtre
iyi sonuçlar
hassasiyetinde
alınmakta, eşanjörlerin içinde
midye ve salyangoz oluşumu kesinlikle önlenmektedir.

6. SONUÇ
Yeni nesil filtrelerin güzel bir örneği olan, Bernoulli filtreler, verimli ve az bakım gerektiren yapıları
sayesinde, yakın zamanda; hem ısıtma, havalandırma, klima uygulamalarında, hem de endüstriyel
alanda, adını daha sık duyacağımız, bir filtre tipi olarak ön plana çıkmaktadır.
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SU SOĞUTMA GRUPLARINDA ISININ GERİ KAZANIMI
Erkut BEŞER

ÖZET
Bu çalışmada soğutma gruplarında toplam ve kısmi geri kazanım uygulamaları tartışılmıştır. Konuyla
ilgili çeşitli tanımlar verildikten sonra hava soğutmalı kondenserli ve su soğutmalı kondenserli soğutma
grupları için kısmi ve toplam geri kazanım uygulamaları kapsamlı şekilde anlatılmış ve
karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak kısmi ısı geri kazanımının özellikle otel uygulamalarında kullanılması
tavsiye edilmiştir.
Anahtar Sözcükler : Isı geri kazanımı, kısmi ısı geri kazanımı, toplam ısı geri kazanımı, soğutma
grupları, soğutma çevrimi, soğutma gruplarında enerji tasarruffu
ABSTRACT
This article discusses the total heat reclaim and partial heat reclaim applications in chillers. After
presenting the relevant descriptions, the total and partial heat reclaim applications for chillers with aircooled condensers and for chillers with water-cooled condensers are compared and discussed
comprehensively. Finally, the use of the partial heat reclaim for particularly hotel applications is
advised.
Keywords : Heat reclaim, partial heat reclaim, total heat reclaim, chillers, refrigeration cycle, energy
economy in chillers

1. GİRİŞ
Prensipte bilinmesine rağmen geçmiş yıllarda diğer enerji kaynaklarından daha ucuza yararlanma
imkanının olması, soğutma gruplarında ısının geri kazanımına yönelik teknolojilerin geliştirilmemesinin
nedenidir.
Ancak 70'li yıllarda yaşanan petrol krizinden sonra çeşitli alanlarda hızlanan ekonomik enerji kullanımı
çalışmalarında soğutma teknolojisinde de önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Özellikle soğutma
gruplarında ısının geri kazanımına yönelik cihaz türleri tasarlanmış ve bunlar uygulamada kullanılır
hale getirilmişlerdir. Halen bu konudaki geliştirme çalışmaları devam etmekte ve güncelliğini artan bir
önemle korumaktadır.
Soğutma gruplarında diğer soğutma sistemlerinde olduğu gibi kondenserde soğutucu akışkanın önce
kızgınlığı alınır, sonra soğutucu akışkan yoğuşturulur ve aşırı soğutulur. Bu esnada ortama önemli
ölçüde ısı enerjisi bırakılmaktadır. Normalde kondenserden atılan ısı enerjisi boşa harcanan enerji
olmaktadır. Kondenserlerin uygun tasarımı ve ilave tanzimlerle kondenserden atılan enerji geri
kazanılmakta ve özellikle kullanım suyu ısıtılmasında kullanılmaktadır.
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Sözü edilen ısı enerjisinin geri kazanımında: tüm kondenser kapasitesinin geri kazanılmasına ısının
toplam geri kazanımı, kızgın gaz bölgesindeki kapasitenin geri kazanılmasına ise ısının kısmi geri
kazanımı denmektedir.
Bu çalışmada soğutma gruplarında ısının toplam ve kısmi geri kazanımının teoride ne olduğu, her iki
geri kazanımın soğutma çevrimi performansı üzerindeki etkileri, ısının geri kazanımını etkileyen
parametreler ile ilgili bilgiler verilmektedir.

2. ÇEŞİTLİ TANIMLAR
İdeal soğutma çevrimi P-I (basınç - entalpi) diyagramında Şekil 1'de gösterilmiştir.

Şekil 1. İdeal soğutma çevrimi
5-1 entalpi farkı ile soğutma kapasitesi ifade edilir. Bu bölgede ortamdan ısı çekilir ve soğutucu
akışkan buharlaştırılır. Bu bölge alçak basınç bölgesidir. Bu işlemi gerçekleştiren ısı değiştiricilere
evaparatör denir.
1-2 entalpi farkı ile kompresör gücü ifade edilir. Bu bölgede alçak basınç bölgesinden gaz halinde
emilen soğutucu akışkan yüksek basınç bölgesine gaz olarak sıkıştırılır.
2-4 entalpi farkı ile ortama aktarılan ısıtma kapasitesi ifade edilir. Bu bölgede ortama ısı aktarılır ve
gaz halindeki soğutucu akışkan yoğuşturulur. Bu bölge yüksek basınç bölgesidir. Bu işlevi gören ısı
değiştiricilere kondenser denir.
4-2 bölgesi ile genleşme valfi ifade edilir. Burada soğutucu akışkanın basıncı yüksek basınç
bölgesinden alçak basınç bölgesine düşürülür.
1-1 1 alçak basınç tarafı aşırı kızdırma diye ifade edilir. Evaparatörde 1 1 noktasında doymuş gaz haline
getirilen soğutucu akışkan yine aynı yapı içerisinde 1 noktasına kadar aşırı kızdırılır (kompresör
emniyeti açısından).
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2-3 yüksek basınç tarafı aşırı kızgınlık bölgesi olarak ifade edilir. Evaparatörde buharlaştırılıp aşırı
kızdırılan gaz haldeki soğutucu akışkan, kompresör tarafından sıkıştırılır, basıncı artırılır ve kızdırılır.
Soğutucu gazın kondenserde yoğuşturulmasından önce kızgınlığı alınır.
4-4 1 Yüksek basınç tarafı aşırı soğutma bölgesi olarak ifade edilir. Kondenserde aşırı kızgınlığı alınan
soğutucu akışkan yoğuşturulur ve 4 noktasına kadar aşırı soğutulur. Aşırı soğutma ile soğutma
kapasitesinde artış sağlanır.

3. SOĞUTMA GRUPLARI
Evaparatörde su soğutulan soğutma cihazları soğutma grubu olarak adlandırılır. Kondenseri su ile
soğutulan soğutma gruplarına su soğutmalı kondenserli soğutma grupları, kondenserleri hava ile
soğutulan soğutma gruplarına ise hava soğutmalı kondenserli soğutma grupları denir.

4. SOĞUTMA GRUPLARINDA TOPLAM ISI GERİ KAZANIMI
Şekil 2'deki P-I diyagramında da görüleceği üzere 2-4 bölgesinde kondenserde soğutucu akışkının
kızgınlığı alınır, yoğuşturulur, aşırı soğutulur ve ortam verilen ısı çoğu zaman dışarı atılır. Yapılacak
bazı düzenlemelerle bu ısı geri kazanılabilir.

Şekil 2. Soğutma Gruplarında Toplam Isı Geri Kazanımı
Soğutma gruplarında 2-4 bölgesindeki tüm yoğuşturma operasyonu boyunca ısının geri kazanılmasına
Toplam Isı Geri Kazanımı denir. Bu kazanımın kapasitesi:
Q TK = M(H 2 -H 4 ) = ρ Q(H 2 -H 4 ) şeklinde ifade edilebilir.
Burada:
M: kompresörün kütlesel debisi
Q : kompresörün hacimsel debisi
H : ilgili noktanın entalpisi
ρ : sıkıştırma başlangıcında soğutucu akışkan yoğunluğudur.
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5. SOĞUTMA GRUPLARINDA ISININ KISMİ GERİ KAZANIMI
Şekil 3'teki P-I diyagramından da görüleceği üzere, 2-3 bölgesinde yalnızca kızgın haldeki soğutucu
akışkanın soğutulmasından doğan duyulur ısının geri kazanılmasına Isının Kısmi Geri Kazanımı denir.

Şekil 3. Soğutma gruplarında ısının kısmi geri kazanımı
Bu kazanımın kapasitesi:
QKK = M(H 2 -H 3 ) = ρ Q(H 2 -H 3 ) şeklinde ifade edilebilir.
5.1. Su Soğutmalı Kondenserli Cihazlarda Toplam Isı Geri Kazanımı Uygulaması
Geri kazanım eşanjörü kondenser gövdesi içerisine seri olarak kondenserin üzerine yerleştirilir. 3 yollu
vana yardımı ile ısı geri kazanımı su sıcaklığı oransal yada on-off olarak kontrol edilebilir. Prensip
şeması Şekil 4'te, uygulama şeması ise Şekil 5'te verilmiştir.

Kısatmalar
COM
RU
SC
V
D
1
2

Kompresör
Kapatma vanası
Geri kazanım eşanjörü
Üç yollu vana
(müşteri tarafından monte edilecek)
Sıcaklık sensörü
Hidrolik geri kazanım devres
Hidrolik yoğuşma devresi

Şekil 4. Su soğutmalı kondenserli cihazlarda toplam ısı geri kazanımı prensip şeması

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

____________________________________________ 27 _______

Şekil 5. Su soğutmalı kondenserli cihazlarda toplam ısı geri kazanımı uygulama şeması
Oransal kontrolde genelde kule devresi düşük kondenzasyon yapmaya elverişli bile olsa aşırı kızdırma
bölgesinden daha büyük ısı geri kazanımlarında yüksek sıcaklıkta kondenzasyon yapılır.
On-off kontrolde ise, gerektiğinde yüksek sıcaklıkta, gerektiğinde ise daha düşük sıcaklıklarda
kondenzasyon yapılır. Uygulamalarda on-off kontrol kullanılması tavsiye edilir.
5.2. Hava Soğutmalı Kondenserli Cihazlarda Toplam Isı Geri Kazanım Uygulaması
Isı geri kazanım eşanjörü ile hava soğutmalı kondenser paralel olarak yerleştirilir. On-off kontrollü bir
üç yollu vana soğutucu akışkanı mikroişlemci kontrolüne bağlı olarak birinden diğerine doğru
yönlendirir. Prensip ve uygulama şeması Şekil 6'da verilmiştir.

Kısaltmalar
COM
RU
SC
BGV
YR
A
B

Kompresör
Kapatma Vanası
Geri kazanım eşanjörü
Ayrıştırıcı vana
Çekvalf
Kondenser
Fan

Şekil 6. Hava soğutmalı kondenserli cihazlarda toplam ısı geri kazanımı prensip ve uygulama şeması
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6. SOĞUTMA GRUPLARINDAKİ TOPLAM ISI GERİ KAZANIMININ SOĞUTMA ÇEVRİMİ
PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ
Hem su soğutmalı kondenserli hem de hava soğutmalı kondenserli su soğutma gruplarında benzer bir
etki söz konusudur.
Geri kazanım modunda elde eilecek sıcak suyun ilgili kondensere giriş ve çıkış sıcaklıkları
o
o
tanımlanmış olup genelde 40 C giriş ve 45 C çıkış şeklindedir. Bu sıcaklıkların tanımlanmış olması
çoğu zaman normal çalışma koşullarına göre daha yüksek kondenzasyon sıcaklığında çalışmayı
gerektirir ve aynı zamanda soğutma kapasitesinde düşüşe de neden olur ve kompresör güç tüketimini
artırır. Şekil 7'deki P - I diyagramı üzerinde her iki değişim gösterilmektedir.

Şekil 7. Toplam ısı geri kazanımının soğutma çevrimi üzerine etkisi

7. SU SOĞUTMA GRUPLARINDA TOPLAM ISI GERİ KAZANIMINI ETKİLEYEN PARAMETRELER
Bu parametreler:
a. Enerji geri kazanım eşanjöründen çıkan su sıcaklığı,
b. Enerji geri kazanım eşanjörüne giren su sıcaklığı,
c. Soğutma yükü,
d. Evaparasyon basıncı,
e. Kompresör verimidir.
7.1. Enerji Geri Kazanım Eşanjöründen Çıkan Su Sıcaklığının Toplam Isı Geri Kazanımına Etkisi
Isı geri kazanımı su giriş çıkış sıcaklıkları farkı olan ΔT sabitken belirli şartlarda enerji geri kazanım
eşanjöründen çıkan su sıcaklığında düşüş meydana geldiğinde ısı geri kazanım miktarı artar ve verim
iyileşir. Eşanjörden çıkan su sıcaklığı arttığında ise ısı geri kazanım miktarı azalır ve verim kötüleşir.
Her iki değişim de Şekil 8'de gösterilmektedir.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

____________________________________________ 29 _______

Şekil 8. Enerji geri kazanım eşanjöründen çıkan su sıcaklığının toplam ısı geri kazanımına etkisi
7.2. Enerji Geri Kazanım Eşanjörüne Giren Su Sıcaklığının Toplam Isı Geri Kazanımına Etkisi
ΔT sabitken belirli şartlarda enerji geri kazanım eşanjörüne giren ve su sıcaklığında düşüş meydana
geldiğinde ısı geri kazanım miktarı artar ve verim iyileşir. Eşanjöre giren su sıcaklığı arttığında ise ısı
geri kazanım miktarı azalır ve verim kötüleşir. Her iki değişim de Şekil 9'daki P-I diyagramında
gösterilmektedir.

Şekil 9. Enerji geri kazanım eşanjörüne giren su sıcaklığının toplam ısı geri kazanımına etkisi
7.3. Soğutma Yükünün Toplam Isı Geri Kazanımına Etkisi
ΔT sabitken belirli şartlarda soğutma yükü düştükçe sağlanabilecek ısı geri kazanımı miktarı azalır.
Soğutma çevrimi yükün %100'ünde çalıştığında maksimum ısı geri kazanımı sağlanır. Bu durum Şekil
10'daki P-I diyagramında gösterilmiştir.
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Şekil 10. Soğutma yükünün toplam ısı geri kazanımına etkisi
7.4. Evaparasyon Basıncının Toplam Isı Geri Kazanımına Etkisi
Evaparatör su giriş-çıkış sıcaklıkları farkı olarak ifade edilen ΔT sabitken evaparasyon basıncı
yükseldiğinde su çıkış sıcaklığı ve kondenzasyon basıncı yükselir ve ısı geri kazanım miktarı artar,
düştüğünde ise ısı geri kazanım miktarı azalır. Bu durum Şekil 11'deki P-I diyagramında gösterilmiştir.

Şekil 11. Evaparasyon basıncının toplam ısı geri kazanımına etkisi
7.5. Kompresör Veriminin Toplam Isı Geri Kazanımına Etkisi
Kompresör veriminin kötüleşmesi geri kaznımı artırır, ancak
uygulamalarda esas oluşturduğundan bu yöntem uygulanmaz.

enerjinin

ekonımik kullanımı
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Şekil 12. Kompresör veriminin toplam ısı geri kazanımına etkisi

8. SOĞUTMA GRUPLARINDA KISMİ ISI GERİ KAZANIM UYGULAMASI
Kısmi ısı geri kazanım her zaman ana kondenser ile seri şekilde bağlanmış duyulur ısı değiştiricide
gerçekleştirilir. Şekil 13'te prensip ve uygulama şeması verilmiştir.

Şekil 13. Soğutma gruplarında ısının kısmi geri kazanımı prensip ve uygulama şeması
Hem su soğutmalı kondenserli hem de hava soğutmalı kondenserli cihazlarda benzer prensipler
uygulanır.
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9. SOĞUTMA GRUPLARINDA KISMİ ISI GERİ KAZANIMIN SOĞUTMA PERFORMANSI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Kısmi geri kazanımının soğutma çevrimi performansı üzerinde olumlu etkisi vardır. Kısmi ısı geri
kazanımı eşanjörü kondensere ısı transfer yüzeyi ekler ve kondenserde gaz haldeki kızgın soğutucu
akışkanın soğutulması için ayrılan yüzeyde yoğuşma ve aşırı soğutma için kullanılır.
Kondenzasyon basıncı düşer, aşırı soğutma kapasitesi artar, kompresör işi azalır ve verim artar. Bu
durum Şekil14'teki P-I diyagramında gösterilmiştir.

Şekil 14. Soğutma gruplarında kısmi ısı geri kazanımın soğutma performansı üzerindeki etkisi

10. SOĞUTMA GRUPLARINDA KISMİ ISI GERİ KAZANIMINI ETKİLEYEN PARAMETRELER
Bu parametreler:
•
•
•

Kondenzasyon basıncı,
Evaparasyon basıncı,
Kompresör verimidir.

10.1. Kondenzasyon Basıncının Kısmi Isı Geri Kazanımına Etkisi
Kondenzasyon basıncı arttığında kompresörün karşılanası gereken basınç farkında artış meydana
gelir ve genellikle kompresör verimi kötüleşir ve kısmi ısı geri kazanım eşanjörünün kapasitesi artar.
Şekilde gösterildiği üzere kompresörden sıkıştırılmış, kızdırılmış soğutucu akışkan 2 yerine 2 A
noktasından çıkar. Bu durum Şekil 15'deki P,I diyagramında gösterilmiştir.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

____________________________________________ 33 _______

Şekil 15. Kondenzasyon basıncının kısmi ısı geri kazanımına etkisi
10.2. Evaparasyon Basıncının Kısmi Isı Geri Kazanımına Etkisi
Şekil 16'daki P-I diyagramında da görüleceği üzere evaparatörde üretilen su sıcaklığı düştükçe
evaparasyon basıncı da düşer, kompresör verimi kötüleşir ve kısmi ısı geri kazanımı eşanjörü
kapasitesi artar.

Şekil 16. Evaparasyon basıncının kısmi ısı geri kazanımına etkisi
10.3. Kompresör Veriminin Kısmi Isı Geri Kazanımına Etkisi
Kompresör verimi düştüğünde kısmi ısı geri kazanım eşanjörü kapasitesi artar. Bu durum Şekil 17'deki
P-I diyagramında gösterilmiştir.
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Şekil 17. Kompresör veriminin kısmi ısı geri kazanımına etkisi

11. SOĞUTMA GRUPLARINDA TOPLAM ISI GERİ KAZANIMI İLE KISMİ ISI GERİ KAZANIMININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Tablo 1. Soğutma gruplarında toplam ısı geri kazanımı ile kısmi ısı geri kazanımının karşılaştırılması

Toplam Isı Geri Kazanımı

Kısmi Isı Geri Kazanımı

Kapasite

Büyük kapasite
Takribi soğutma kapasitesi x (1,2- 1,4)

Küçük kapasite
Takribi soğutma kapasitesi x (0,15- 0,4)

Verim

Kötüleşir

İyileşir

Isı Geri Kazanım Suyu Sıcaklığı

50oC Maksimum

R 22 ve R 407 için 55oC maksimum
R 134 A için 70oC maksimum

Kullanım Yeri

Yüksek miktarda sıcak su ihtiyacı için,
özellikle proses uygulamalarında

Otel ve villaların kullanım sıcak suyu
ihtiyaçları için

Gereklidir
Montajı uygulama yerinde yapılır
Isı geri kazanımı olmayan soğutma
grubuna göre oldukça fazla

Gereklidir
Cihaz üzerinde montajlıdır
Isı geri kazanımı olmayan soğutma
grubuna göre bir miktar fazla

Uygulama
Sıcak Su Depolama ve Dağıtım Tesisatı
Isı Geri Kazanım İle İlgili Ana Otomasyon

Cihaz Soğutucu Akışkan Miktarı
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12. SONUÇ
Bu güne kadar ülkemizde çok az miktarda, özellikle de otellerde kullanım sıcak suyu elde etmek için
toplam ısı geri kazanımlı soğutma grupları kullanılmıştır.
Gerek verimin kötüleşmesi, gerekse ihtiyacın çok üzerinde sıcak su üretme kapasitesinin ortaya
çıkması nedeniyle bu konuda çeşitli sorunlar yaşanmıştır.
Kısmi ısı geri kazanımı cihazları, özellikle otel uygulamalarında yukarıda bahsedilen dezavantajlara
sahip olmadıklarından tercih edilebilirler.
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ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ
YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARI
Serhan KÜÇÜKA

ÖZET
Klima santralları bünyesinde bulunan veya havalandırma sistemine bağımsız olarak tesis edilen ısı
geri kazanım cihazlarının ısıtma/soğutma kazançları, dış sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. Isı geri
kazanım cihazının kullanılması ile Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya şehirleri için ısıtma ve soğutma
tasarım yüklerinin ne oranda değiştiği gösterilmiştir. Dış sıcaklık için saatlik veriler kullanılarak
bölgelere ve çalışma saatlerine göre değişen yıllık toplam ısı(soğu) kazancı miktarları hesaplanmıştır.
Ayrıca ısı geri kazanım cihazının kullanılmasının ekonomik getirisine değinilmiştir.
Anahtar Sözcükler : Isı geri kazanım sistemleri, yıllık ısı geri kazanımı
ABSTRACT
Energy gain supplied with a heat recovery unit changes with indoor and outdoor temperatures for an
air conditioning system. The decreasing of the heating or cooling load of an air conditioning system
was calculated for a typical heat recovery unit. Annual energy gain was also calculated using hourly
data for outdoor temperature for Ankara, İstanbul, İzmir and Antalya.
Keywords : Heat recovery units, annual heat recovery

1. ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI, ÇALIŞMA İLKELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİ
1.1. Giriş
İklimlendirme sistemlerinde kullanılan ısı geri kazanım cihazları, dış şartlarda alınan taze havanın
eksoz havası yardımı ile ön ısıtılmasını (soğutulmasını) sağlayarak, taze havanın entalpi ve
sıcaklığını, iç hacim şartlarına yaklaştırmaktadır. Isı geri kazanım cihazlarında, eksoz havası ile taze
hava arasındaki ısı transferi, ısı tekerleği, ısı borusu gibi farklı düzenlemelerle
gerçekleştirilebilmektedir. Ancak en yaygın uygulama eksoz ve taze hava taraflarının birbirinden
plakalarla ayrılmış olduğu çapraz akışlı ısı değiştiricili ısı geri kazanım cihazlarıdır (Şekil-1).
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Şekil 1. Çapraz akışlı ısı geri kazanım cihazı.
Isı geri kazanım cihazları, klima santralının bir parçası olarak tasarlanabilmektedir. Diğer bir uygulama
şekli ise, eksoz atış ve taze hava emiş kanalları arasında bağımsız bir cihaz olarak tesis edilmesidir.
Kullanım şekilleri hakkında geniş bilgi ve uygulama örnekleri kaynaklarda verilmiştir [1,2,3].
Isı geri kazanım cihazlarının kullanılması ile;
•
•
•

Yıllık ısı (soğu) tüketimi azalmaktadır.
Pik yük ısıtma (soğutma) gücü azalmaktadır.
Direk genleşmeli çatıüstü (rooftop) soğutma guruplarında, dış sıcaklığın tasarım sıcaklığının
üzerine çıktığı saatlerde, soğutucu akışkanın buharlaşma sıcaklığı aşırı yükselmektedir. Isı
geri kazanım cihazı kullanılması durumunda, taze havanın soğutma bölümüne ön soğutma
işleminden geçerek gelmesi nedeni ile, soğutucu akışkanın buharlaşma sıcaklığının aşırı
artması önlenmiş olmaktadır.

1.2. Isı (Soğu) Kazancının Hesaplanması Ve Cihaz Verimi
Yoğuşma veya nem transferinin oluşmadığı durumlarda, ısı (soğu) kazancı (Q, kW), taze havanın
duyulur ısı değişimine eşit olacaktır:

Q = mhava * C p * (Tth ,ç − Tth , g )

(1)

Burada m, ısı geri kazanım cihazından geçen taze havanın kütlesel debisi (kg/s), C p taze havanın
özgül ısısı (kJ/kg-K), T th,ç ve T th,g ise sırası ile taze havanın cihazdan çıkış ve giriş sıcaklıkları (C°)
olmaktadır. Eksoz ve taze hava arasındaki sıcaklık farkının ve taze havanın bağıl neminin yüksek
olduğu soğu kazanım uygulamalarında, taze havanın içindeki nemin bir kısmı ısı geri kazanım
cihazında yoğuşmaktadır. Bu durumda taze havanın soğu kazancı cihaz giriş ve çıkışı arasındaki
entalpi (h, kJ/kg) değişimine bağlı olarak hesaplanmaktadır:

Q = mhava * (hth ,ç − hth , g )

(2)

Taze havanın çıkış sıcaklığı, ideal durumda, eksoz havasının cihaza giriş sıcaklığına (T ek,g ,°C)
ulaşacaktır. Isıl verim (η), taze havanın duyulur ısı değişimi gözönüne alınarak tanımlanmaktadır:
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Tth ,ç − Tth , g

(3)

Tek , g − Tth , g

Uygulamada, ısı geri kazanım cihazının konumuna bağlı olarak, taze havanın ısı geri kazanım
cihazına giriş sıcaklığı dış hava sıcaklığına; eksoz havasının giriş sıcaklığı ise iç ortam sıcaklığına eşit
alınabilir. Bu durumda verim eşitliği aşağıdaki gibi ifade edilir:

h=

Tth ,ç − Tdıı

(4)

Tiç − Tdıı

1.3. Basınç Düşümü
Isı geri kazanım cihazındaki basınç düşümünü karşılamak için gerekli fan gücü

P = 2 * Vdebi * ∆P η fan

(5)

ifadesi ile hesaplanmaktadır. Burada P (W) fan gücünü, V debi (m /s) cihazın debisini, ΔP (Pa) cihazdaki
basınç düşümünü ve η fan fan verimini göstermektedir. 2 katsayısı dış atım ve taze hava tarafının
toplam gücünü hesaplamak için kullanılmaktadır.
3

1.4. Örnek hesaplama
Bir ısı geri kazanım cihazının çalışma noktasındaki ısı (soğu) kazancının hesaplama yöntemi örnek
üzerinde gösterilmiştir.
1.4.1. Isıl Kazancın Hesaplanması:
3

: 1000 m /saat
Hacimsel debi (V debi )
İç ortam sıcaklığı
: 20°C
Dış ortam sıcaklığı
: 3°C
3
Havanın özgül yoğunluğu, ρ (ortalama) : 1.2 kg/m
: 1.004 kJ/kg-K
Havanın sabit basınç özgül ısısı, C p
Geri kazanım cihazı duyulur ısı verimi : %50
Taze hava cihaz çıkış sıcaklığı : Tth ,ç = Tdıı + h * (Tiç − Tdıı )

= 11.5°C

Isı Kazancı: Q = ρ * V debi * C p * ΔT = 1.2 * (1000/3600) * 1.004 * (11.5-3) = 2.84 kW
Tipik bir uygulamada, iç mahalle gönderilecek havanın santral çıkış sıcaklığı 40°C alınabilir. %100 dış
hava kullanılması durumunda, ısı kazancının tasarım yüküne oranı, R
R = (T dış -T th ç )/(T dış – T üfleme ) = (3 – 11.5) / (3 - 40) = % 23
olmaktadır.
1.4.2. Soğu Kazancının Hesaplanması:
Dış hava ısı geri kazanım cihazından geçirilerek ön soğutma yapılmaktadır. Taze havanın ısı geri
kazanım cihazından çıkış sıcaklığı cihazın verimine bağlı olarak hesaplanır. Isı geri kazanım
cihazından çıkan hava, klima santralına gönderilerek nemi ve sıcaklığı üfleme şartlarına
getirilmektedir. Örnek bir uygulama için sayısal değerler aşağıda verilmiş ve psikrometrik diyagram
üzerinde gösterilmiştir (Şekil-2).
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Debi
İç ortam şartları
Dış ortam şartları
Dış ortam havasının özgül nemi
Dış ortam havasının entalpisi
Dış ortam havasının yoğunluğu
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3

:1000 m /saat
: 26 °C KT, 19°C YT
: 39 °C, 28°C YT
: 0.0194 kg-nem/kg-h
: 109.2 kJ/kg-k.hv
3
: 1.2 kg/m

Taze havanın ısı geri kazanım cihazından çıkış sıcaklığı:

Tç = Td + η (Tiç − Tdıı ) = 39 + 0.5(26 − 39) = 32.5°C

Isı geri kazanım cihazından çıkan havanın entalpisi (0.0194 kg-nem ve 32.5°C): 102.4 kJ/kg
Soğu Kazancı:
Q = ρ * V debi * ( h th,g – h th,ç )
= 1.2 * (1000 / 3600) * (109.2 – 102.4) = 2.27 kW
Klima santralı çıkış şartları: 15 °C KT, 14.5 °C YT
Havanın santral çıkışındaki entalpisi: 60.64 kJ/kg
%100 dış hava kullanılması durumunda, ısı geri kazanım cihazı ile kazanılan soğu kazancının toplam
soğutma yüküne oranı
R = (h dış - h th,ç ) / (h dış – h santral çıkış ) = (109.2-102.4) / (109.4-60.64) = %14

Şekil 2. Isı geri kazanım işleminin psikrometrik diyagram üzerinde gösterilmesi

2. YILLIK TOPLAM ISI (SOĞU) KAZANCI
Dış hava sıcaklığının iç ortam sıcaklığına yaklaşması ile birlikte, ısı geri kazanım cihazından geçen
taze havanın sıcaklık değişimi ve beklenen ısı (soğu) kazancı azalmaktadır. Isı geri kazanım cihazının
yıl boyu toplam kazancının hesaplanabilmesi için, dış ortam sıcaklığındaki değişimlerin gözönüne
alınması gerekmektedir. Başlıca merkezler için tipik iklim yılları ve saatlik dış sıcaklık verileri TTMD nin
desteklediği bir çalışma kapsamında derlenmiştir (Ankara, 1990, Antalya, 1995, İstanbul-Göztepe,
1988, İzmir, 1993) [4]. Tipik yıl saatlik dış sıcaklık verileri, yıllık toplam ısıtma ve soğutma
kazançlarının hesaplanması için kullanılmıştır.
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Yıllık toplam ısı kazancının hesaplanmasında, ısı kazanım cihazının duyulur ısı verimi %50 alınmıştır.
Ekim-Nisan ayları ve arası ısıtma mevsimi, Mayıs-Eylül ayları ve arası soğutma mevsimi olarak
tanımlanmıştır. Dış ortam sıcaklığının ısıtma mevsiminde 20°C altına düşmesi ile ısıtma yapıldığı,
soğutma mevsiminde ise 26°C üzerine çıkması ile soğutma yapıldığı varsayılmıştır. Isıtma ve soğutma
yapılan her saat için, dış ortam sıcaklığı ve cihaz verimi göz önüne alınarak, taze havanın ısı geri
kazanım cihazından çıkış sıcaklığı ve ısı (soğu) kazancı hesaplanmıştır. Sistemin tam zamanlı bir
işletme olması ve 24 saat/gün çalışması veya günde 12 saat çalışmasına göre hesaplamalar
tekrarlanmıştır. Hesaplanan ısı ve soğu kazançları Tablo-1 de gösterilmiştir.
Tablo 1. Bölgelere göre yıllık ısı ve soğu kazançları

Bölge

Soğutma
tasarım dış
1
sıcaklığı

Tasarım
nok. soğu
2
kazancı
(top. yüke
3
oranı )

Yıllık toplam
4
soğu kazan.
(kW-saat/yıl )
12 saat/gün
(24 saat/gün)

Isıtma
tasarım dış
sıcaklığı

Tasarım
nok. ısı
5
kazancı
(top. yüke
6
oranı )

Yıllık toplam
7
ısı kazancı
(kW-saat/yıl)
12 saat/gün
(24 saat/gün)

Ankara

KTS: 34°C
YTS: 20°C

1.33 kW
(%24)

319
(326)

KTS: -12°C

5.33 kW
(%31)

5102
(12052)

Antalya

KTS: 39°C
YTS: 28°C

2.27 kW
(%14)

940
(1020)

KTS: +3°C

2.84 kW
(%23)

2126
(6154)

İstanbul

KTS: 33°C
YTS: 24°C

1.2 kW
(%12)

232
(236)

KTS: -3°C

3.83 kW
(%29)

4297
(9364)

İzmir

KTS: 37°C
YTS: 24°C

1.88 kW
(%18)

892
(977)

KTS: 0°C

3.33 kW
(%25)

2733
(6892)

Notlar:
1. Hesaplamalarda iç ortam koşulları soğutmada 26°C KT ve 19°C YT sıcaklığında, ısıtmada
3
20°C KT sıcaklığında alınmıştır. Havanın yoğunluğu ρ = 1.20 kg/m olarak kabul edilmiştir
2. İç ortam sıcaklığı 26°C ve geri kazanım cihazı duyulur verimi %50 olan sistem için, 1000
3
m /saat kapasiteli cihazın tasarım noktasındaki soğu geri kazanım kapasitesi.
3. Üfleme havası santral çıkışında kuru ve yaş termometre sıcaklıkları 15°C/14.5°C olan %100
taze havalı sistem için tasarım noktasındaki soğu kazancının toplam soğu yüküne oranı
00
4. 26°C üzeri sıcaklıklarda %50 duyulur verim için yıllık toplam soğu kazancı, 12 saat/gün (08 00
20 ) ve 24 saat/gün çalışma durumları için.
5. İç ortam eksoz sıcaklığı 20°C ve geri kazanım cihazı duyulur verimi %50 olan sistem için,
3
1000 m /saat kapasiteli cihazın tasarım noktasındaki geri kazanım kapasitesi.
6. Üfleme havası sıcaklığı 40°C olan %100 taze havalı sistem için tasarım noktasındaki ısı
kazancının toplam ısı yüküne oranı.
7. 20°C altındaki sıcaklıklarda %50 duyulur verim için yıllık toplam ısı kazancı, 12 saat/gün
00
00
(08 -20 ) ve 24 saat/gün çalışma durumları için.

3. EKONOMİK ANALİZ
3.1. Yıllık yakıt (elektrik) kazancı
Ekonomik analiz için önce Tablo-1 de gösterilen ısıtma ve soğutma kazançlarının yıllık getirisi
hesaplanmıştır. Soğu kazancının elektrik tüketimine etkisi, soğutma sisteminin etkenlik katsayısı
(COP) ile değişmektedir. Soğutma kulesi ve soğuksu pompaları gibi yardımcı donanımların elektrik
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tüketimi de dikkate alınarak, soğutma sistemi etkenlik katsayısı uygulamada 3 alınabilir. Birincil enerji
olarak kullanılan elektrik tüketimindeki yıllık azalma, soğu kazancının etkenlik katsayısına bölünmesi
ile bulunur:

E k ,elk = Qsog (COP )sog = Qsog 3

(6)

Isıtma sisteminde ise, elektrikli ısıtıcılardan doğalgaza veya jeotermal enerjiye kadar değişen farklı
kaynaklar kullanılmaktadır. Uygulamada çok kullanılmamakla birlikte, ılıman iklim bölgelerinde, ısıtma
gereksinimi mevcut sistemin ısı pompası olarak işletilmesi ile de karşılanabilir. Isı pompası
kullanılması durumunda, birincil enerji olan elektrik tüketimindeki azalma, soğutma sistemine benzer
şekilde ısı pompası etkenlik katsayısı ile değişecektir:

E k ,elk = QISI (COP )ISI = QISI 3

(7)

Isıtmanın bir kazandan elde edilen sıcak su ile yapılması durumunda, yakıt kullanımındaki azalma
hesaplanmalıdır. Yakıtın alt ısıl değeri ve kazan verimi göz önüne alınarak, yıllık yakıt tüketimindeki
azalma hesaplanır:

E k , yakı = QISI (η kazan * H alt )

(8)

Elektrik enerjisi ve yaygın kullanılan bazı birincil enerji kaynakları için, enerji dönüşüm değerleri ve
Ağustos 2005 birim fiyatları kullanılarak[5] birim ısı maliyetleri hesaplanmıştır (Tablo-2).
Tablo 2. Isıtma amaçlı kullanılan bazı yakıt fiyatlarının karşılaştırılması

Birim Fiyatı

(Alt) Isıl değeri

Verimi
(Elektrik için
ısı pompası
etkenliği)

Elektrik

0.152
YTL/kW-saat

-

3

0.051

Doğal gaz

0.38 YTL/m

8250 Kcal/m
3
(9.58 kW-saat/m )

0.90

0.044

Kalorifer
Yakıtı

1.04 YTL/kg

9700 Kcal/kg
(11.26 kW-saat/kg)

0.85

0.109

Dökme
LPG

1.53 YTL/kg

11000 Kcal/kg
(12.77 kW-saat/kg)

0.90

0.133

Birincil
Enerji
Kaynağı

3

Birim ısı için
fiyatı
YTL/kW-saat

3

Yıllık ısı (soğu) kazanımı ve yakıt fiyatları kullanılarak, ısı geri kazanım cihazı kullanılmasının yıllık
getirisi hesaplanmıştır (Tablo-3). Hesaplamalarda, Ankara ve İstanbul’da kurulu cihazlarda ısıtma
sistemi için doğalgaz kullanıldığı, Antalya ve İzmir’de ise kalorifer yakıtı kullanıldığı göz önüne
alınmıştır.
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Tablo 3. Isı geri kazanım cihazı kullanılmasının yıllık getirisi (1000 m /saat hava debisi için)
3

Bölge

Yıllık toplam
soğu kazancı
kW-saat/yıl
12 saat/gün
(24 saat/gün)

Soğutma
sistemi
enerji
tüketiminde
azalma
kW-saat/yıl

Soğ.
Kazancı
YTL/yıl

Yıllık toplam
ısı kazancı
(kW-saat/yıl)
12 saat/gün
(24 saat/gün)

Ankara

319
(326)

106
(109)

16
(17)

5102
(12052)

Antalya

940
(1020)

313
(340)

48
(52)

2126
(6154)

İstanbul

232
(236)

77
(79)

12
(12)

4297
(9364)

İzmir

892
(977)

297
(326)

45
(50)

2733
(6892)

Yakıt
tüketiminde
yıllık
azalma
Doğal gaz, m3

592
(1398)
Kal. yakıtı, kg

222
(643)
Doğal gaz, m3

498
(1086)
Kal. yakıtı, kg

286
(720)

Isıtma
kazancı
YTL/yıl

Toplam
kazanç
YTL/yıl

225
(531)

241
(548)

231
(669)

279
(721)

189
(413)

191
(425)

297
(749)

342
(799)

3.2. Basınç Düşümünün Etkisi
1000 m /saat kapasiteli ısı geri kazanım cihazı için basınç düşümünün 150 Pa ve fan veriminin 0.70
olması durumunda, Eşitlik – 5’in kullanılarak toplam fan gücü gereksiniminin
3

P=

2 * 1000 * 150 0.70
= 119W = 0.12kW
3600

olduğu hesaplanır. Isı geri kazanım cihazının tüm yıl boyunca tam zamanlı olarak çalıştırılması
durumunda yıllık enerji tüketimi 1051 kW-saat, karşılığı olan elektrik gideri 160 YTL/yıl olacaktır.
Fan enerjisine eşdeğer ısıtma (soğu) kazanım sıcaklık değişimi: Yukarıda belirtilen fan gücüne
eşdeğer elektrik enerjisi kullanılması ile elde edilecek soğu miktarı

Qsogu = COP * P = 3 * 119 = 357W
karşılık gelen sıcaklık düşümü ise

∆T =

Qsogu
C p ρVdebi

=

0.357
1000
1.004 * 1.2 *
3600

= 1 C

olmaktadır. %50 verimli bir ısı geri kazanım cihazında 1°C soğutma yapabilmek için, iç ve dış ortam
arasındaki sıcaklık farkının en az 2°C olması gerekmektedir; başka bir deyişle ancak iç ve dış sıcaklık
arasındaki fark 2°C’ın üzerinde ise sistemin işletilmesi ekonomik olmaktadır. Benzer düşüncelerle,
kullanılan yakıtın maliyetine bağlı olarak, fan giderine eşdeğer ısı kazanımı için gerekli en az iç ve dış
sıcaklık farkının 1~ 1.5°C arasında değiştiği hesaplanabilir.
Isı geri kazanımı cihazı atlatma (by-pass) hattı veya atlatma hücresi içerdiği takdirde, iç ve dış sıcaklık
farkına bağlı olarak hava atlatma hattından geçirilecek ve enerji tüketimi azalacaktır. Isı geri kazanım
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cihazının yıllık toplam çalışma süresi, iç ve dış ortam koşullarına ve uygulanacak kontrol programına
göre değişecektir.
Diğer yandan, ısı geri kazanım cihazı kullanılması ile, ısıtma ve soğutma tasarım yüklerindeki azalma
nedeni ile, kullanılan kazan brülörü, yoğuşturucu veya soğutma kulesi fanı ve soğuk ve sıcak su
pompaları gibi enerji tüketen yardımcı donanımlar küçülmektedir. Soğutma ile ilgili yardımcı
donanımın güç tüketimine etkisi, sistemin tasarım noktasındaki soğutma etkenlik katsayısının
hesaplanmasında göz önüne alınmalıdır/alınmıştır. Tasarım dışı günlerde ise, kontrol vanaları
kullanılarak pompa ve yardımcı donanımların debisi kontrol edilmekte, ancak buna karşın fazladan bir
basınç artışı ile olmaktadır. Isı geri kazanım cihazı kullanılması, genel olarak döner ekipmanların
küçülmesini ve anma kapasitelerine yakın değerlerde çalışmasını içerir. Bu genel iyileşme göz önüne
alınarak, ısı geri kazanım cihazının yıllık işletme giderinin değerlendirilmesinde, fan enerji tüketiminin
diğer kazanımlarla karşılandığı öngörülmüştür. Böylece, ısı geri kazanım cihazının yıllık net işletme
gideri “0” alınacaktır.
3.3. Isı Geri Kazanım Cihazının Kullanılma Ve Kullanılmama Durumlarının Karşılaştırılması
İlk yatırım giderinin değerlendirilmesinde, montaj bedeli, yüklenici maliyetleri gibi bedeli yükseltici
kalemlerin yanı sıra, sıcak su kazanı ve donanımı, soğutma kompresörü ve kullanılıyorsa soğutma
kulesi ve pompaları gibi tüm soğutma donanımının küçülmesini de göz önüne almak gerekmektedir.
3
Örnek bir değerlendirme için ısı geri kazanımının 15000 m /saat üfleme kapasiteli ve taze hava debisi
3
6000 m /saat olan klima sistemindeki toplam yüke etkisi hesaplanmıştır (Tablo-4). Yıllık getirinin
hesaplanmasında sistemin günde 12 saat çalıştırıldığı varsayılmıştır.
Tablo 4 Isı geri kazanım cihazı kullanılan ve kullanılmayan durumların karşılaştırılması

1,2

1

Soğutma
tasarım yükü,

Isıtma
tasarım yükü,

Bölge

Isı geri
kazanımsız /
Isı geri
kazanımlı

Isı geri
kazanımsız /
Isı geri
kazanımlı

Ankara

81.5 kW
(73.3 kW)

261.0 kW
(228.9 kW)

1446 YTL/yıl

Antalya

242.8 kW
(229.2 kW)

185.7 kW
(168.7 kW)

1674 YTL/yıl

İstanbul

155.8 kW
(148.6 kW)

215.9 kW
(192.8 kW)

1146 YTL/yıl

İzmir

155.1 kW
(143.8 kW)

200.8 kW
(180.7 kW)

2052 YTL/yıl

Isı geri
kazanım
cihazının
yıllık getirisi

Sistemin toplam debisi 15000 m /saat, ısı geri kazanım cihazı debisi 6000 m /saat ’dir. İşletme
süresi 12 saat/gün ’dür.
3

3
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4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Sonuçların incelenmesinden görüldüğü gibi, ısı geri kazanım cihazı kullanılması ile toplam ısı
yükündeki azalma, soğu yüküne göre daha yüksektir. Isıtma ve soğutma için yıllık toplam enerji
kazancı, Ankara gibi karasal iklime sahip bölgelerimizde daha yüksek olmaktadır. Isı geri kazanım
sisteminin geri ödeme süresi; sistemin kapasitesine, yıllık işletme süresine, yakıt fiyatlarına ve yöreye
göre değişmektedir.
Enerji kazanımının yanı sıra, havalandırma amaçlı kullanılan taze havanın ön ısıtma/soğutma
işleminden geçirilerek sıcaklığının arttırılması/azaltılması, sistemin pik yük çalışma şartlarını
iyileştirmektedir. Isı geri kazanım cihazının kullanılması, taze hava oranı ve bölgelere bağlı olarak
tasarım yükünün soğutmada %5-29, ısıtmada ise %10-37 azalmasını sağlayacaktır. Bu durum, ısıtma
ve soğutma sisteminin daha küçük seçilmesini ve tasarım yüküne yakın değerlerde çalışmasını
sağlayarak, kontrol sisteminin etkenliğini arttırmaktadır.
Diğer yandan, iç ve dış ortam sıcaklıkları arasındaki fark 1.5-2°C ve altına düştüğü zaman ısı geri
kazanım cihazı kullanılmasının ekonomik olmadığı gösterilmiştir. Özellikle ılıman iklim bölgelerinde,
atlatma hücresi veya hattının kullanılması yararlı olacaktır.
Sonuç olarak, klima sistemlerinde ısı geri kazanım cihazı kullanılması, ısı ve soğu kazancının yanısıra,
sistem kapasitesine yapacağı etki de gözönünde tutularak ve ısıtma ve soğutma sisteminin
projelendirilmesi aşamasında değerlendirilmelidir.
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ISI GERİ KAZANIM VE DENİZ SUYUNDAN - SUYA ISI
POMPASI UYGULAMASI
Veli DOĞAN

ÖZET
Dünya da bulunan petrol rezervlerinin gün geçtikçe azalması ve enerji tüketiminin tam tersi olarak
artması sonucu ısı geri kazanım sistemleri ve ısı pompası kullanımı artmıştır. Ülkemizde Avrupa
ülkelerindeki oranda olmasa da özellikle ısı geri kazanım konusunda sistem arayışları hızlanmıştır.
Ancak ısı pompası uygulamaları sadece split klima, çatı tipi hava ve su soğutmalı soğutma
cihazlarındaki uygulamalar ile sınırlı kalmaktadır. Bu cihazlar ile genellikle kış aylarında soğuk olan dış
havadan sıcak olan iç ortama ısı pompalanmaktadır. Dış hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte iç
ortamın ısı ihtiyacı artmaktadır, bu nedenle bu tip ısı pompası olarak çalışan cihazlarda verim oldukça
düşüktür. Büyük sanayi tesissileri ve otel gibi enerji kullanımının fazla olduğu yerlerde sudan-suya ısı
pompası uygulaması ile büyük miktarda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Bu yazıda Antalya’da
01/04/2005 tarihinde tamamlanan ve Türkiye’deki en büyük ısı pompası olarak bilinen sitemin çalışma
prensibi ve çalışma şartları ile sonuçlar özetlenecektir.
Anahtar Sözcükler : Isı geri kazanımı, ısı pompası, sudan suya ısı pompası, enerji tasarrufu
ABSTRACT
As a result of decrease in stocks fossil fuel and increasing use of energy, heat reclaim systems and
heat pumps have become more common. In Turkey, the search and need for heat reclaim systems
have significantly increased like in all other European countries. However heat-pumping applications is
just limited with split air conditioners, roof top unit, and water-cooled type refrigeration units. By the
use of these items, heat is pumped in winter from outdoor to indoor. By the effect of decrease in
ambient temperature, the need for heat indoor increases so that the efficiency is very low in machines
that are used as air-to-air heat pumps. In foundation like factories or hotels where too much energy is
used, with application of heat pump from water to water it makes possible to save large amount of
energy. In this paper I will report that summery of working condition and principles of the biggest heat
pump at Turkey; which is completed date of 01/04/2005 from Antalya.
Keywords : Heat reclaim, heat pump, heat pump from water to water, energy saving

GİRİŞ
Isı pompalarının verimleri enerji pompaladıkları dış ortam sıcaklığına bağlı olarak büyük değişim
gösterirler. Buna karşın insanların yaz ve kış aylarında istemiş oldukları konfor şartları çok değişmez
24ºC’nin bir iki derece altında veya üzerindedir duş ve benzeri amaçlı kullanım suyu sıcaklığı da yaz
kış 45ºC civarındadır. Kış aylarında ısı ihtiyacımızın maksimuma çıkması durumunda dış hava
sıcaklığı da en düşük değerlere gelmiş demektir. Isı emilen ve ısı pompalanan ortamlar arasındaki
sıcaklık farkının büyük olması düşük verim demektir. Havadan-havaya ve havadan suya ısı
pompalamak yerine sudan-havaya ve sudan-suya ısı pompalanması durumunda daha verimli ve
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büyük kapasitelerde ısı pompaları ve ısı geri kazanım sistemleri kurmak mümkündür. Ancak her
uygulamadaki sonuçların meslekteki mühendislerce paylaşılması ve tartışılması yeni kurulacak
tesisleri daha sağlıklı ve daha verimli kılacaktır.

1. ISI POMPALARI
Isı emilecek olan kaynağa göre iki ana gruba ayrılırlar; hava kaynaklı ve su kaynaklı. Bu ana
sınıflandırmadan sonra genellikle havadan- havaya , sudan- havaya ve sudan suya olmak üzere
dizayn edilirler. Havadan-havaya ısı pompalarının çoğu evlerde ve diğer
konutlarda ısıtma ve
soğutma amaçlı olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Sudan- havaya ısı pompaları konut ısıtma
amaçlı olarak Ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlanmıştır. Sudan-suya ısı pompaları uygulaması
ise yok denecek kadar azdır. Havadan – havaya ısı pompaları ile sudan-suya ve sudan-havaya ısı
pompaları arasındaki en önemli fark ısı emilen kaynağın enerji kapasitesidir. Bir m3 suyun sıcaklığını
1ºC düşürerek çekilen enerji bir m3 havanın sıcaklığını 1ºC düşürerek çekilen enerjiden yaklaşık 3000
defa daha fazladır, bu değer havanın yoğunluğu düşük olan bölgelerde 4000 katına varan rakamlara
erişmektedir. Antalya için Şekil:1 ve Şekil:2 de aylara göre deniz suyu sıcaklığı ve atmosfer sıcaklığı
değerleri verilmiştir.

2.SU KAYNAKLI ISI POMPALARI
Su kaynaklı ısı pompaları çoğunlukla sudan–havaya paket üniteler halinde uygulama alanları bulurlar.
Sudan- suya ısı pompasına geçmeden önceden sudan-havaya ısı pompasının çalışma prensibini
özetleyelim. Su kaynaklı ısı pompası sisteminde her cihaz, bir hava soğutucu evaporatör, evaporatör
fanı, su soğutmalı kondenser ve pano 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
3-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.

GÜNLÜK SICAKLIKLARIN
ORTALAMASI (T°C)
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Şekil 1. Antalya ili günlük sıcaklık değerlerinin ortalamasının aylara göre değişimi
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DENİZ SUYU SICAKLIKLARININ
ORTALAMASI (T°C)
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Şekil 2. Antalya ili deniz suyu sıcaklık değerlerinin ortalamasının aylara göre değişimi

Şekil 3a. Soğutma konumu
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Şekil 3b. Isıtma konumu
Şekil 3-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. Bu
cihazlar yer (toprak) kaynaklı ısı pompaları olarak Amerika ve Avrupa ülkelerinde yaygın olarak
kullanılmaktadırlar. Ülkemizde yer kaynaklı ısı pompası uygulaması yaygın değildir. Ancak sıcak su
kazanı ile beslenen boru devresine bağlananmış münferit ısı pompaları ile mekanlar ısıtılmakta, yine
yaz aylarında aynı cihazlar ile soğutma yapılmaktadır. Isı pompaları mekanlardan aldıkları ısıyı boru
devresine atmaktadır boru devresinde biriken ısı bir su soğutma kulesi ile atmosfere atılmaktadır.
Mevsim geçişlerinde mekanlardan alınan ve atılan ısının birbirini dengelemesi durumunda kazan ve
kule çalışmamaktadır.

Şekil 4. Su kaynaklı ısı pompası
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2.1-Sudan Suya Isı Pompası
Genelde yer (toprak) kaynaklı ısı pompaları olarak adlandırılırlar; Yüzey Suyu Isı Pompaları (YSIP),
Yer Altı Suyu Isı Pompaları (YASIP), Toprak Serpantinli Isı Pompaları(TSIP) olarak üç grupta
toplanırlar. Biz Antalya şartlarında deniz suyu kullandığımız için ‘Yüzey Suyu Isı Pompaları’ grubunda
bir çalışma yapmış olduk.
Toprak, göl, deniz gibi ortamlarda diş hava sıcaklığı bütün kış ayı boyunca hava gibi büyük
dalgalanma göstermez. Deniz suyunun Antalya şartlarında sıcaklığı Şekil 2. de görüleceği gibi 16.3ºC
sıcaklığa kadar düşmektedir bu bizim için büyük bir avantaj teşkil etmektedir. Yaz aylarında ise
maksimum 29.2ºC olmaktadır.
2.1.1-Deniz Suyundan Isı Pompası
Sudan suya ısı pompaları cihaz olarak çok fazla üretilmezler. Ayrıca bu cihazların çok büyük
kapasitede olanları özel sipariş üzerine imal edilirler. Biz burada 1000 Kw ın üzerinde bir soğutma
grubunu konuşacağımız için böyle bir cihazın Şekil 4. deki gibi, yaz ve kış konumunda evaporatörünün
kondenser, kondenserinin evaporatör olarak kullanılma şansı yoktur. O halde cihaz üzerindeki bir
serpantini yazın evaporatör kışın kondenser olarak kullanmak mümkün deyildir. Yani cihazdaki gaz
akışı tek yöndedir . Bu durumda yapılması gereken şey Şekil 5. ve Şekil 6. da görüldüğü gibi pirimer
ve sekonder devredeki akışkanların yerini değiştirmek olacaktır.

Şekil 5. Deniz suyu ısı Pompası yaz çalışması

Şekil 6. Deniz suyu ısı Pompası kış çalışması
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Bizim kurmaya çalıştığımız sistem açık devre yüzey suyu ısı pompaları grubuna girmektedir. Soğutma
grubuna ait kondenser devresinde korozyon ve kirlilik için gerekli tedbirler alınmış ise göl ,ırmak ,veya
deniz suyu doğrudan bu cihazlara gönderilebilir. Şekil 7. Eğer suyun kondenseri kirletmesi kaçınılmaz
ise veya deniz suyu gibi tuzlu suya karşı önlem alınmadı ise soğutma grubu ile bu ortam arasına bir
uygun eşanjör koymak doğru olacaktır. Şekil 8.

Şekil 7. Direkt olarak kondenserin
kullanılması durumu

Şekil 8. Deniz suyu eşanjörü
kullanılmas durumu

3. AMAÇ
-

Deniz suyu sıcaklığının düşük olmasından faydalanarak belli aylarda düşük sıcaklığından
faydalanarak enerji tasarrufu yapmak.
Yaz aylarında binadan çekilen ısıyı kullanım suyu hazırlamada kullanabilmek
Kış aylarında deniz suyundan bina ısıtmak ve sıcak kullanım suyu hazırlamak için enerji
çekmek

4. TESİS HAKKINDA KISA BİLGİ
Antalya beldibi mevkiinde kurulmuş olan otel l80 dönüm arazi üzerinde olup 196.000 m2 kapalı alana
sahiptir. Port Royal Sun Gate adındaki otel 3500 yatak kapasitesi ile Türkiye’deki en büyük konaklama
komleksidir. Dört tanesi 1500 kW soğutma ve bir tanesi 1177 kW soğutma kapasitesine haiz toplam 5
adet su soğutmalı soğutma grubu kullanılmıştır. Bu gruplardan küçük olan (1177 kW soğutma) Isı geri
kazanımlı olarak seçilmiştir ve çift kondensere sahiptir. Bu çift kondenser bölüm 2.1.1.de anlatılan
sistemi kurmak için özel olarak sipariş verilmiştir. Normalde kullanılması gereken 2000 kW lık 4 ve
1600 kW lık bir adet soğutma kuleleri yerine aynı kapasitelerde deniz suyuna dayanıklı (Titanyum
kaplı) plakalı eşanjörler kullanılmıştır. Denizden su alma yapısı yat limanı içerisine liman ile birlikte
inşaa edilmiştir. Yapı kış aylarında denizde oluşan dalgalanmalardan etkilenmemektedir.
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5. KLASİK SİSTEME GÖRE FARKLI SEÇİLEN MALZEMELER
Otelin ilk yatırımında klasik sisteme göre ekstra alınan ekipmanlar ve bedelleri aşağıda sıralanmıştır.
-

-

-

Otelin soğutma gruplarından birisini ısı geri kazanım kondenserli olarak alındı. Normal guruba
göre % 20 fazla ücret ödendi. ( +20.000 $)
Otel için alınması gereken 4 adet 2.000 kW ve bir adet 1.600 kw lık kuleler alınmadı bahsi
geçen kapasitelerde 6 adet deniz suyu tarafı titanyum kaplı plakalı eşanjörler alındı. Kuleler
96.000 $ Eşanjörler 85.000 $ (- 11.000 $)
Deniz suyu pompaları için yat limanı içerisinde pompa odası oluşturulması (+ 4.500 $)
Deniz suyuna dayanıklı 5 adet pompa alındı (+ 35.000 $)
Isı geri kazanım için iki adet 10 tonluk galvaniz tank alındı(+ 14.000 $)
Isı geri kazanım pompa ve bir adet eşanjör (+15.500 $)
Deniz suyu boru hattı kula borularıyla kıyaslandığında ekstra para (+ 8.000 $)
Denzi suyu filtresi (+ 16.000 $)
Toplam ısı geri kazanım için harcanan ekstra para 102.000$

6. DENİZ SUYUNDAN ISI POMPASI UYGULAMASI
Bahsi geçen iki kondenserli su soğutma grubu Şekil 9. da görüldüğü gibi dizayn edilmiştir. Yaz
aylarında sistem soğutma ve ısı geri kazanım amaçlı kullanıkmaktadır. Evaporatör devresinde üretilen
soğuk su (7-12 ºC), Evaporatör pompaları (P2) yardımı ile otelin soğutma sistemini beslemektedir.
Soğutma grubunun kondenser devresi, klasik su soğutma kulesi, yerine bahsi geçen deniz suyu
eşanjörüne bağlanmıştır ve sıcaklık kontrolu için devreye bir adet iki yollu vana (V1) monte edilmiştir,
Kondens pompaları (P5) ,kondenser ile deniz eşanjörleri arasındaki sirkülasyonu sağlamaktadır.

Şekil 9. Deniz suyundan ısı pompası uygulaması ve ısı geri kazanım
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Isı geri kazanım kondenseri ise otel sıcak su hazırlama sistemine Isı geri kazanım pompaları (P3)
yardımı ile ısı aktarmaktadırlar (45 / 50ºC). Bu devreye bir adet eşanjör iki adet sıcak su depolama
tankı ve bu tanklarla eşanjörler arasında sirkülasyonu sağlayan pompalar (P4) ilave edilmiştir. Deniz
suyu eşanjörü deniz suyu pompaları yardımı ile denize ısı atmakta veya denizden ısı emmektedirler.
Deniz ile eşanjör arasındaki borular plastik olup boru hattı üzerinde otomatik ters yıkama düzenine
sahip filtre mevcuttur.
Soğuk su üretimi
Antalya şartları kule devresi
Deniz suyu kullanımı durumunda kondenser devresi şartı
Isı geri kazanım devresi şartları

: 7 ºC
: 33 / 38ºC
: 28 / 33ºC
: 45 / 50ºC

Tablo1. Soğutma grubunun kondens sıcaklığına bağlı çalışma şartları
Kondenser su rejimi giriş/çıkış
ºC

Soğutma grubunun çektiği
elektrik gücü (kWe)

Soğutma grubunun soğutma
kapasitesi (kWs)

28/33

224

1220

33/38

264

1177

45/50

340

1061

6.1. SisteminYaz 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 iki yollu vana [V1] oransal olarak açılmakta 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 iki yollu vana [V1] oransal olarak tekrar kapanmaktadır ve fazla ısı deniz suyuna
atılmaktadır.
6.1.1. Kule Yerine Deniz Suyu Eşanjörleri Kullanıldığı İçin Enerji Kazanımı :
Isı atılan ortam olarak havaya göre çok soğuk olan deniz suyu kullanıldığı için soğutma grubu yazın
bir ay haricinde 28ºC’ lik deniz suyu şartlarında çalıştığı için daha az enerji harcamaktadır.
Tablo 1. yardımı ile aşağıdaki hesaplar yapılabilir. Ve dört aylık yaz çalışması dikkate alınmıştır. Altı
aylık yaz sezonunda bir ay süre ile deniz suyu sıcaklığının 28ºC den yüksek olacağı düşünülmüştür,
bir aylık zaman dilimde ise otelin kısmen boş olacağı düşünülerek cihazlarımızın yoğun olarak
çalışmayacağı kabul edilmiştir.
Deniz suyu 28/33ºC kondens suyu şartlarında
224 (kW elektrik gücü)/1.220 (kW soğutma kapasitesi)= 0,1836 (kWe /kWs)
Normal kule kullanımı durumunda 33/38ºC kule şartlarında
264(kW elektrik gücü)/1177 (kW soğutma kapasitesi)= 0,224299 (kWe /kWs)
Fark : 0,224299-0,1836 =0,040699 (kWe /kWs)
Bahsi geçen otelde yaklaşık olarak günlük ortalama 98.000 kWsh./gün soğutma yapıldığı dikkate
alınırsa (4 ay ortalaması)
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Günlük ortalama elektrik tasarrufu: 0,040699x 98.000 = ~3.988 kWeh/gün
Aylık bu tasarruf 119.640 kWeh/ay ve 478.560 kWeh/ 4 ay olarak hesaplanmıştır.
Elektrik bedeli 0,115 $/ KWh olduğu dikkate alınırsa 4 aylık tassaruf 55.034 $ olmaktadır.
6.1.2-Isı Geri Kazanım Yöntemi İle Sıcak Kullanım Suyu Hazırlamak
Tesisin günlük su ihtiyacı 320 tondur. Tüm bu suyun ön ısıtması 45 ºC ye kadar ısı geri kazanım
sistemi ile sağlanmaktadır.
320 ton /gün suyun 45 ºC ye kadar ısıtılması için gerekli enerji
Q= 320.000(kg/gün)x 1 (kcal/kg) x (45-15) (ºC ) = 9.600.000 kcal/gün ısı karşılığında sıcak su
hazırlanmıştır.
Bu ısının karşılığı olan fuel-oil = 9.600.000 (kcal/gün) / 9.700 (kcal/kg) / 0,92 (kazan verimi)
= 1.075 ,75 kg/gün
Aylık fuel-oil tasarrufu : 1.075,75x 30 =32.272,5 kg/ay
Altı aylık yaz ayı boyunca tasarruf. 193.635 kg/6 ay dır.
Fuel-oil fiyatının 0,76 $/kg olduğu göz önüne alınırsa altı aylık tasarruf : 147.162 $ dır.
Günlük 9.600.000 kcal/h lik ısı aktarmak için tüketilen ekstra elektrik enerjisi :
Cihazın kondens devresine atması gereken enerji miktarı : 1.061 kWs + 340 kWe = 1.401 kW
1.401 kW x 860 = 1.204.860 kcal/h
Cihazın 9.600.000 kcal/ h ısıyı aktarmak için gereken yüksek kondenzasyondaki günlük çalışma süresi
9.600.000/1.204.860= 7,73 saat
Sistemin ekstra tükettiği enerji:
- Sıcak su hazırlama esasında elde edilen soğutma 7,73x1.061=8.201 kW s h/gün
- Isı pompasının çalışma süresince tükettiği enerji 7,73x340=2.628 kW e h/gün
- Aynı kapasitedeki kuleli bir sistem için enerji tüketimi
0,22429(kW e /kW s ) x 8.201(kW s h/gün)= 1.839 kW e h/gün
Soğutma gurubunun ekstra çektiği enerji: 2.628 –1.839 = 789 kWeh/gün
Isı geri kazanım pompası [P3] 11 kW ve sıcak su depolama pompası [P4] 9 kW fazladan enerji
tüketmektedir.
Günlük pompa enerjileri (11+9)x7,73=154,6 (kWeh/gün)
Toplam günlük extra enerji tüketimi: 789 + 154,6 = 943,6 (kW e h)
Altı aylık fazla enerji tüketimi : 943,6(kWh) x 30 x 6 = 169.848 (kWh)
Altı aylık elektrik gideri 169.848 (kWh) x 0,115 $/kWh = 19.532,52 $ /6 Ay
Görüldüğü gibi 147.162 $ tasarrufa karşılık 19.532,52 $ ekstradan elektrik tükenmiştir.
Sonuç olarak 6 aylık yaz sezonu boyunca 127.629,48 $ (147.162-19.532,52) tasarruf edilmiştir.
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6.2- Sistemin Kış Çalışması (Isı Pompası)
Soğutma grubu 45/50 (ºC) şartlarında çalışacaktır. Yaz vanaları kapalıdır. Kondens pompaları(P5)
tamamen durmuştur. Evaporatör pompaları (P2) cihazda üretilen soğuk suyu deniz suyu eşanjörüne
basmaktadır. Deniz suyu eşanjörlerine 7 ºC de giren su 12 ºC soğutma grubuna dönmekte ve böylece
deniz suyundan 5ºC sıcaklık farkı ile ısı çekilmektedir.Isı geri kazanım kondenseri ve buna bağlı olan
ısı geri kazanım pompaları (P3) ile sıcak su depolama pompaları (P4) devrededir. Isı geri kazanım
pompalarının sirküle ettiği 50 ºC deki su önce sıcak su tanklarına ısı aktarmaktadır, daha sonra otelin
ısıtmasında kullanılmak üzere sisteme dağıtılmaktadır.Isı geri kazanım kondenserine su tekrar 45ºC
de dönmektedir. Isı ihtiyacının olmadığı anlarda eşanjör devresi üzerindeki iki yollu vana (V1)
açılmakta ve cihaz kapasitesini kısmak sureti ile ayarlamaktadır.
6.2.1-Kış Çalışması Durumunda Harcanan Elektrik Enerjisi Ve Maliyeti
1-Deniz suyu pompaları (P1)…(250 m3/h-15 mSS)………………………..14 (kW)
2-Evaporator Pompaları (P2)..(210 m3/h – 13 mSS……………………….10 (kW)
3-Soğutma Grubu (45/50 ºC şartlarında)……………………………………340 (kW)
4-Isı Geri Kazanım Pompalarsı (P3) …………………………………………11 kW)
T O P L AM ………………………………………………………………...375 (kWe)
Sıcak su depolama pompaları klasik sistemdeki kazan pompaları ile yaklaşık aynı kapasitede
olduklarından bu hesaba dahil edilmemiştir.
Tesisin çok büyük olması nedeni ile bu grup 5 ay boyunca tam yükte çalışacaktır.
6 aylık enerji tüketimi : 375x 24x 30 x5 = 1.350.000 kWeh
Beş aylık elektrik gideri : 1.350.000 (kWh)x 0,115 $/kWh = 155.250 $/5 Ay
6.2.2-Kış çalışması durumunda tasarruf edilen fuel-oil miktarı ve maliyeti
Soğutma grubu ile saatte pompalanan ısı miktarı ,cihazın kondens devresine atması gereken enerji
miktarına eşit olacağı için :
1.061 kWs + 340 kWe = 1.401 kW veya 1.401 kW x 860 = 1.204.860 kcal/h dir
Beş ay boyunca pompalanan ısı miktarı :
1.204.860 x 24x 30 x 5 = 4.337.496.000 kcal/5ay
Fuel oil karşılığı :
4.337.496.000 (kcal/ 5 ay) / 9.700 (kcal/kg) / 0,92 (kazan verimi) = 486.048 kg/5 ay
Beş aylık fuel oil’in parasal karşılığı:
486.048 kg/5 ay x 0,76 $/kg = 369.396 $/5ay
Görüldüğü gibi ısı pompası kullanılarak beş aylık bir peryotta 155.250 $ lık elektrik harcanırken aynı
mikrarda ısıyı fuel oil ile sağlamak için 369.396 $ lık bir para gerekmektedir.
Isı pompası uygulaması ile 214.146 $ (369.396-155.250) tasarruf sağlanacaktır.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

____________________________________________ 61 _______

SONUÇ
Bu tesis Normal kule yerine deniz suyu soğutması yapılması, ısı geri kazanım uygulaması olması ve
kış aylarında ısı pompası uygulaması ile toplam 400.021 $ /yıl bir tasarruf amaçlanmıştır.Kışın
tesisisin doluluk oranının düşük olacağı göz önüne alınarak kış ayları 6 ay yerine 5 ay olarak
değerlendirilmiştir. Şu anda mükemmel şekilde çalışmakta olan sistem bina otomasyonuna bağlı
olarak çalışmakta olup ekstra bir çaba gerektirmemektedir. Bölüm 4 de özetlendiği gibi bu sistemi
kurmak için ilaveten harcanan para 102.000 $dır bu paranın yıllık tasarruf edilen paranın ancak % 25’i
civarında olduğu unutulmamalıdır.Bu tür sistemlerin yaygınlaşması için bilgi ve tecrübelerin
paylaşılması çok önemlidir.

KAYNAKLAR
[1] Doğan Veli “Isı Geri kazanım ve Sudan Suya Isı Pompası Uygulaması” IV. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi ve Sergisi 1999 – İZMİR
[2] Doğan Veli “Su-Toprak Kaynaklı Isı pompaları” VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve
Sergisi 2005 – İZMİR
[3] Sun-gate Port royal otele ait “Mekanik Tesisat Hesap Raporu”-2005 Antalya
[4] Hepbaşlı Arif “Geleceğin Teknolojisi : Yer Kaynaklı Isı Pompaları” IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi ve Sergisi 1999 – İZMİR
[5] Hepbaşlı Arif, Hancıoğlu Ebru “Toprak Kaynaklı (Jeotermal) Isı Pompalarının, Tasarımı, Testi ve
Fizibilitesi” V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi 2001-İZMİR
[6] Güngör Ali, Kurtuluş Esra, Akdemir Özay “Endüstriyel Proseslerde Enerji Geri Kazanımında Isı
Pompalarının Kullanımı” V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi 2001– İZMİR
[7] “National Rural Electric Cooperative Assocıatıon, Oklahoma State Universıty International
Ground Source Heat Pump Asscıatıon” Closed – Loop / Ground – Source Heat Pump Systems
Installatıon Guide
[8] Eley Associates – San Francisco,California “ Water Loop heat Pump Systems”
[9] Genlik Can, İlken Zafer “ Yer Kaynaklı Isı Pompaları” Termodinamik Dergisi
Kasım – 2000
[10] American Society of Heating, Refrigerating and Air - Conditioning Engineers, Inc. “Ground
Source Heat Pump” 1997 – ATLANTA
[11] American Society of Heating, Refrigerating and Air – Conditioning Engineer, Inc. “Comerical
Ground Source Heat Pump Systems ” 1995 – ATLANTA
[12] American Society of Heating, Refrigerating and Air – Conditioning Engineer, Inc.“Ground Source
Heat Pump Engineering Manual” 1995 – ATLANTA

ÖZGEÇMİŞ
Veli DOĞAN
1958 Malatya doğumludur. 1980 yılında Ege Üniversitesi Makine Fakültesini Makine Mühendisi olarak
bitirmiştir. 1982 yılında İTÜ Makine Fakültesinde Enerji dalında mastır yapmıştır. 1986 yılına kadar
yurt içi ve yurt dışında özel sektörde çalışmıştır. 1986 yılında Vemeks Mühendislik Ltd. Şti.’ni
kurmuştur. 9 Temmuz 2001 yılında doktora çalışmasını tamamlamıştır. Halen Yurt içinde ve Yurt
dışında HVAC konusunda proje ve taahhüt yapan Vemeks Mühendislik Ltd. Şti.’nin yöneticisi olarak
çalışmalarına devam etmektedir.

TESKON 2005 PROGRAM BİLDİRİLERİ / SOĞ - 06

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

Doğal Gazlı Soğutma

Halim İMAN
İMTEKS LTD. ŞTİ.

İsmail Güngör BAHÇE
İMTEKS LTD. ŞTİ.

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

BİLDİRİ

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

____________________________________________ 65 _______

DOĞAL GAZLI SOĞUTMA
Halim İMAN
İsmail Güngör BAHÇE

ÖZET
Özellikle yaz aylarında klima ve soğutma cihazlarının devreye girmesinden dolayı elektrik
endüstrisindeki talebin artması farklı elektrik tarifelerinin uygulanması ve yeniden yapılanma; bazı
bölgelerde üretimde daralmalara sebep olmaktadır. Doğal gazlı soğutma; soğutma yüklerinin en
yüksek olduğu zamanlarda, elektrik sarfiyatını düşürmek suretiyle ticari ve endüstriyel kullanıcıların
enerji maliyetlerini düşürmeye yardımcı olmaktadır. Burada işletme maliyetleri; klasik elektrik tahrikli
soğutma gruplarına göre %30-60 azaltılabilmektedir.
Anahtar Sözcükler : Doğal gazlı soğutma, hibrid soğutma, doğal gaz, doğal gaz motor tahrikli
soğutma

ABSTRACT
Due to the usage of air conditioners and refrigeration equipments especially in summer months
electric Industry deregulation and restructuring have contributed to a shortage of electric power
generation that, in summer months has caused extremely high rates, brownouts in some parts of the
country. Natural gas cooling allows commercial and industrial costumers to significantly reduce their
energy cost by avoiding the electric demand charges and “time-of-day” rates, especially during the
peak cooling season. Operating costs can be cut by as much as 30-60% when compared with
conventional electric chillers.
Keywords : Natural gas cooling, hybrid cooling, natural gas, conventional natural gas chillers
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1. GİRİŞ
Elektrik endüstrisi özelleştirilmesi ve yeniden yapılanması, yaz aylarında klima ve soğutma
cihazlarının devreye girmesinden dolayı ülkenin bazı bölgelerinde çok yüksek fiyatların oluşmasına,
aşırı yüklenmeden dolayı tıkanmalar ve kilitlenmeler meydana gelmesine sebep olmaktadır.
Doğal Gazlı Soğutma; ticari ve endüstri müşterilere özellikle pik soğutma mevsiminde, elektrik
talebinin kırılması ve günün belli saatlerinde enerji maliyetlerini düşürmeyi sağlar.
Doğal gazlı soğutma;doğal gaz motor tahrikli soğutma ve doğal gaz ateşlemeli absorbsiyon soğutma
olarak gruplandırılabilir.Fakat,biz daha ziyade doğal gaz motor tahrikli soğutma üzerinde duracağız.
Motorların değişken hız teknolojisi; mükemmel kısmi yük verimleri sağlayarak, ekonomik iyileştirmeler
sunar. Konvansiyonsal elektrikli çillerlerle karşılaştırıldığında işletme maliyetleri %30-60 gibi bir değer
azaltılır. Atık motor ısısının geri kazanımı ile sıcak su elde edilmesi, yapı ısıtılması ve proses için ısı
elde edilmesi ile; ilave tasarruflar sağlanabilir.
Doğal Gaz motor tahrikli çillerler; çeşitli tatbikatlar için uygundur-okullar, hastaneler, apartman ve ofis
binaları, buz patenleri, hemşire evleri, oteller, perakendeliler, endüstriyel tesisler ve diğerleri.
KARŞILAŞTIRMALI YILLIK ÇİLLER ÇALIŞMA BEDELLERİ

Elektrik

Absorbsiyonlu

Doğal Gaz
Motor Tahrikli Doğal Gaz
Ateşlemeli

2. GENEL ÖZELLİKLER
2.1. Gaz Motor Tahrikli Soğutma Gruplar Ürün Çeşitleri
Gaz motor tahrikli soğutma grupları ürün çeşitleri; 50 ila 1000 tona kadar kapasiteleri değişen 4 ana
gruptan teşekkül eder.
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Her serinin tanımı aşağıdaki gibidir.
2.1.1.1.Grup (50 ton)
1. grup modeller; hava soğutma kondenserli ve motor radyatörlü paket, çatı tipi ünitedir. Pistonlu
kompresörü tahrik eden (V-8) tek motor kullanır. Paket soğuk su eşanjörlü bir soğutma grubu olarak
veya DX soğutma sistemine direkt bağlanan kondens ünitesi olarak kullanmak mümkündür.

Şekil 1. 1.Grup Soğutma Grupları[2]
2.1.2. 2.Grup (100-170 ton)
2. grup modeller; vidalı kompresör tahrik eden (V-8) tek motorlu paket soğutma grubudur. Su
soğutmalı kondenserle teçhiz edilmiştir. Fakat aynı zamanda (başkaları tarafından temin edilen)
uzaktan kumandalı hava soğutmalı bir kondenser grubuna da direkt bağlanabilir. Opsiyon olarak ısı
geri kazanımı; motor ceketinden veya egzoz sisteminden sağlanarak sıcak su veya proses
ihtiyaçlarında kullanılabilir. Bazı bölgelerde düşük emisyon değerlerini elde etmek için motor da
emisyon kontrol sistemi vardır.

Şekil 2. 2.Grup Soğutma Grupları[2]
2.1.3. 3.Grup (200-350 ton)
3. grup modeller; her biri bir vidalı kompresörü tahrik eden, 2 adet (V-8) motorlu bir paket
soğutucudur. Su soğutmalı kondenserlidir. Fakat aynı zamanda (başkaları tarafından temin edilen)
uzaktan kumandalı hava soğutmalı bir kondenser grubuna da direkt bağlanabilir. Opsiyon olarak ısı
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geri kazanımı; motor ceketinden veya egzoz sisteminden sağlanarak sıcak su veya proses
ihtiyaçlarında kullanılabilir. Bazı bölgelerde düşük emisyon değerlerini elde etmek için motor da
emisyon kontrol sistemi vardır.

Şekil 3. 3.Grup Soğutma Grupları[2]
2.1.4. 4.Grup (500-1000 ton)
4.grup modeller; vidalı bir kompresörü tahrik eden türbo şarjlı tek bir motorlu paket soğutma grubudur.
Bu ürün serisinde kullanılan standart motorlar, zayıf yanmalı düşük emisyonludur.Zengin yanmalı
motorlarda mümkündür. Opsiyon olarak ısı geri kazanımı; motor ceketinden veya egzoz sisteminden
sağlanarak sıcak su veya proses ihtiyaçlarında kullanılabilir. Bazı bölgelerde düşük emisyon
değerlerini elde etmek için motor da emisyon kontrol sistemi vardır.

Şekil 4. 4.Grup Soğutma Grupları[2]
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2.2. Doğalgaz Motoru
2.2.1. Standart Ekipman
•
•
•
•
•
•
•
•

Doğal gaz motoru
Mikro proses kontrol sistem
Yağlı tek vidalı kompresör
Kaplinli direkt tahrikli tasarım (kavramasız)
Yüksek verimli evaporatör
İki kademeli yatay yağ ayırıcı
Dijital hassas soğutucu akış kontrol valfı
ASME kodlu soğutucu kaplar
Şekil 5. Elektrik motor tahrikli Çiller şeması[2]

2.3. İsteğe Bağlı Özellikler ve Aksesuarlar
2.3.1. Motor Isı Geri Kazanımı
2.3.2. Egzoz Isı Geri Kazanım
2.3.3. Emisyon Kontrol Sistemi
2.3.4. Akustik Kabinler
2.3.5. Direk Bilgisayar Bağlantısı
2.3.6. Marine Su Kutusu
2.4. Soğutma Sistemi
2.5. Egzoz Sistem
2.6. Emniyet
2.7. Emisyon Kontrol Sistem Opsiyonu

KONDENSER
KONDENSER
Soğutucu
Akışkan
Buharı
Soğutucu
Akışkan
Buharı

ELEKTRİK
DOĞAL GAZ
MOTORU
MOTORU

Sıvı
Soğutucu
Akışkan
Sıvı
Soğutucu
Akışkan

GENLEŞME
GENLEŞME
VALFİ
VALFİ

KOMPRESÖR
KOMPRESÖR
Soğuk
Soğuk
Soğutucu
Akışkan
Soğuk
Soğuk
Soğutucu
Akışkan

Soğuk
Sıvı
Soğutucu
Akışkan
Soğuk
Sıvı
Soğutucu
Akışkan

EVAPARATÖR
EVAPARATÖR

BİNADAKİ
BİNADAKİ
SOĞUTMA
SOĞUTMA
SERPANTİNLERİ
SERPANTİNLERİ

Şekil 6. Doğalgaz motor tahrikli Çiller şeması[2]

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

____________________________________________ 70 _______

Ayrıca Elektrikli çillerlerin buzdağına benzer az olan bir ilk yatırım maliyetleri vardır. Fakat işletme
zamanı elektrik harcamaları ilk yatırım maliyetinin çok üzerindedir.

İlk Yatırım Maliyeti

Elektrikli Çiller
Maliyeti

Gizli Maliyet

Şekil 8. Elektrikli çiller maliyetleri [2]
2.8 Elektrik – Doğalgaz Arzı
Bir yıl içindeki elektrik – doğalgaz arzı yıl içinde değişiklik göstermektedir. Elektrik tüketim arzı yaz
aylarına yaklaştıkça artmakta Temmuz-Eylül aylarında en üst noktaya ulaşmaktadır. Aynı dönemde
ise doğalgaz tüketimi en az seviyeye inmektedir.

Elektrik

Doğal Gaz

Şekil 9. Yıl içindeki Elektrik – Doğalgaz tüketim arzı
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3. MONTAJ ÖNERİLERİ VE ÖRNEK ÇALIŞMALAR
3.1. Su Soğutmalı Bir Model-HFC-134a İçin Örnek
Birim

2. Grup Model

Tam Yük Değerleri
IPLV COP (Not4)
Tam yük (COP)
Motor Isı Geri Kazanımlı COP
Yakıt Tüketimi
(ÜID= 9107 kg/m³)
Yakıt Tüketimi
Yakıt Basıncı
Motor ısısı
Maksimum Üfleme Sıcaklığı

Ton
Birimsiz
Birimsiz
Birimsiz
m³/h

150
2.6
1.7
2.1
35.29

m³/h
milibar
kcal/h
°C

28.33
17.4-56
90.750
93.8

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Su Sistemler
Soğutma Suyu Debisi
Soğutma Suyu Basınç Kaybı
Toplam Soğutma Kulesi Debisi
- Sadece Kondenser Debisi
- Tank Hx Debisi
Kondenser Basınç Kaybı
Soğutma Kulesi Isı Yükü

m³/h
mSS
m³/h
m³/h
m³/h
mSS
kcal/h

81.72
2.77
111.23
102.15
9.08
3.96
604.000

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Ölçüler
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik

mm
mm
mm

4.216
1.321
2.057

(14)
(15)
(16)

Ağırlık
Montaj Ağırlığı
İşletme Ağırlığı

kg
kg

4.702,5
5.062,5

(17)
(18)
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3.2. Tipik Bir Su Soğutmalı Çiller Montajı

Şekil 10. Tipik su soğutmalı çiller montajı[2]
(1) Soğutma suyu, dönüş
(2) Soğutma suyu, gidiş
(3) Soğutma kulesi dönüş suyu
(4) Soğutma kulesi gidiş suyu
(5) Motor depo eşanjörü gidiş
(6) Motor depo eşanjörü dönüş
(7) Müşteri ısı geri kazanım gidiş
(8) Müşteri ısı geri kazanım dönüş
(9) Doğal gaz gidiş

(10) Motor egzoz
(11) Egzoz kondens tahliye (u-trap)
(12) Su takviye & genleşme tankı
(13) Elektrik güç
(14) Müşteri kontrol kabloları
(15) Motor soğutma tahliye
(16) Evaporatör ve kondenser tahliye
(17) Yağ sistem tankı (başkaları temin edecek)

3.2.1. İnternet Bağlantısı
Mikroprosesör tabanlı sistem motor kontrolü için özellikle geliştirilmiştir. O; çillerin tamamen otomatik
işletmesini bina soğutma suyu sıcaklığının hassas PID kontrolü ve hata kontrolünü sağlar. Tamamen
entegre ve birleştirilmiş bir sistem olarak diğer bazı sistemlerin ayrı ayrı motor ve çiller kontrolü
yapmasının aksine hem motor ve hem de soğutma sistemini göstererek kontrol eder.
3.3. Örnek Bir Çalışma
Gaz motorlu su soğutma grubu
150 ton soğutma
118-Otel odası
Güney Miami, Florida
Sheraton 4* (daha önce Otel Vila) 1991 yılında inşa edilen 4 katlı Akdeniz stilinde bir oteldir. Tasarım
mühendisi, mal sahibine yapının projelerini sunduğunda, mal sahibi, klasik münferit oda klima
ünitelerinden ziyade, daha fazla enerji verimli soğutma seçeneği talep etmişlerdir. Tasarım mühendisi,
bu amaçla doğal gaz motorlu chiller önermişlerdir. Şehir Gaz Dağıtım Firması, enerji ve maliyet
analizi yaparak onları ikna etmişler ve bir adet monte edilmiştir.
Oda A/C klimalarına alternatif olarak, gaz motorlu su soğutma grubu beklenildiği gibi, önemli oranda
enerji ve işletme maliyetinde tasarruf sağlamıştır.
Chillerin otel tarafından seçilen opsiyonel ısı geri kazanım özelliği ısı enerjisini geri kazanmakta ve onu
mutfak, çamaşırhane, yüzme havuzu ve diğer domestik kullanmalar için sıcak su üretiminde
kullanılacak tam yükde, chiller su ısıtmak için 700.000 BTU/h ısı üretir.
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Baş mühendis Guillermo Terrones ve mal sahipleri, cihazın işletmesinden son derece memnundur.
Özel olarak, klasik münferit oda klimalarına nazaran enerji verimi karşılaştırıldığında %46 tasarruf
sağlanmaktadır.
İşletmedeki yansıyan tasarruf, yıllık olarak 43.000 USA$’dır. Şehir Gaz Dağıtım Şirketi tarafından
elektrik yerine gazlı chillerleri seçen müşteriler için, cihazlardaki iskontodan dolayı, ilave tasarruflar
sağlanabilir.
Ünitenin çevreci özelliği de vardır.
Andrew Kasırgası, 1992 Ağustos’unda Miami’yi yerle bir etmiştir. Otelde elektriğin bir haftadan fazla
kesilmesine sebep olmuştur. Kiralık bir jeneratör ve gaz chiller ünitesi dahil otelin bütün ihtiyacını
karşılamıştırı. Otel, evleri fırtınadan tahrip olan misafirlerle kısa zamanda dolmuştur.

Şekil 11. Hibrit soğutma[2]
4. HİBRİT SOĞUTMA
Hibrid Soğutma; enerji tasarrufu gayesiyle elektrik ve doğal gaz arzını dengelemek için enerji girdi
maliyetlerinin düşük olduğu zamanlarda dönüşümlü olarak elektrik veya doğal gaz motorlu soğutma
gruplarını kullanmaktır.
Doğal Gaz Beslemeli gruplar; doğal gaz motor tahrikli gruplar ve doğal gaz direkt ateşlemeli
absorbsiyon gruplardır.
4.1 Enerji Tasarrufu ve Çevre
21. yüzyılda üzerinde durmamız gereken 2 önemli konu, enerji tasarrufu ve temiz çevre olmalıdır.
4.2. Elektrik Tarifeleri
Elektriğin farklı saatlerde kullanımını teşvik ederek enerji tasarrufu sağlamak amacıyla; Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, 1 Eylül 1999 tarihinden itibaren, tek terimli müşteriler için üç zamanlı elektrik
tarifeleri uygulamaya başlamıştır.
Tarifeye göre 17.00-22.00 saatleri arasında tüketilen elektriğin fiyatı 22.00-06.00 ve 06.00-17.00
arasında tüketilen elektriğin fiyatından farklıdır. Tarifeye 22.00-06.00 saatleri arasında elektrik kullanan
mesken tipi bir tüketici 17.00-22.00 saatleri arasında elektrik tüketen bir tüketiciye göre %72 oranında
daha az bedel ödeyecektir.
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4.3. Enerji Yük Dağılımı
Ortalama olarak, bir hastanede enerji tüketiminin sistemler arasındaki dağılımı şu şekilde özetlenebilir.
• Isıtma%40
• Soğutma%18
• Aydınlatma%17
• Su Isıtma%6
• Asansörler%8
• Fanlar%11
Görüldüğü gibi ısıtma ve soğutma enerji tüketimi toplam enerjinin %58’ini teşkil etmektedir.
4.4. Elektrik Ve Doğal Gaz Beslemeli Grupların Genel Karşılaştırılması
Türkiye’de uygulanan fiyatlar
Elektrik
Gaz

: 0.08 cent
: Doğal Gaz Son Kullanıcı Fiyatı = 340.000 TL/m³
1 USA $ = 1.410.000 TL (07.01.2002)
: $0.24/m³ (8500 kcal/m³)
: $0.025/kwh

Gaz

4.4.1. Elektrikli Isı Pompası
Elektrik
Elektrik Verimi

200.000 TL/kwh
%99
1 kw elektrik
3,5 kw soğutma

Heat Pump
Elektrik Isıtma
Elektrik Soğutma

200.000 TL/kwh

1 kw/h=860 kcal/h

COP: 3,5

= 57.143 TL/kw ısıtma

3,5 COP
57.143 TL
=

= 6.445 TL/1000 kcal/h
860 kcal/hx1000/1000

4.4.2. Elektrik Isıtma
Elektrik Isıtma

200.000 TL/kwh
= 234.907 TL/1000 kcal
860 kcal/kwx0.99x1000/1000

4.4.3. Doğal Gazla Isıtma
Doğal Gaz Fiyatı
Verim
Alt Isıl Değeri
Doğal Gaz Isıtma

340.000 TL/m³
%93
8.500 kcal/m³
340.000 TL/m³
= 50.900 TL/1000 kcal
8.500 kcal/m³x0.93 verimx1000/1000
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4.4.4. Elektrikle Soğutma
Elektrik Fiyatı

200.000 TL/kwh

Elektrik Soğutma

200.000 TL/kwh

1 kw/h=860 kcal/h

= 57.143 TL/kw-soğutma
3,5 COP
57.143
= 66.445 TL/1000 kcal
0.86x1000/1000
4.4.5. Doğal Gaz Motor Tahrikli Soğutma
Doğalgazla Soğutma

340.000 TL/m³
=25.530 TL/1000kcal
2 (COP) x 8.500 kcal/m³x1000/10000

4.4.6. Absorbsiyon Doğal Gaz Ateşlemeli Soğutma
Doğal Gaz

340.000 TL/m³

Doğal Gaz Ateşlemeli
Absorbsiyon Soğutma

340.000 TL/m³

COP:1

= 47.000 TL/1000 kcal
1 (COP) x 8.500 kcal/m³x1000/1000

5. DOĞAL GAZLI SOĞUTMADA GELİŞMELER
Absorbsiyonlu klima cihazlarına ilaveten, bugünün doğal gazlı soğutma teknolojilerine birçok ticari
klima ve soğutma uygulamaları için, belli sıcaklık ve kapasite aralığında motor tahrikli sistemleri de
dahil etmek mümkündür. Bu bölümde Doğal Gaz soğutma tarihi, Doğal Gaz teknolojisindeki yakın
gelişmeleri ve ticari soğutma pazar ve uygulamalarının karakteristik özelliklerinin incelenecektir. [1]
5.1. Tarihi İnceleme
1800’lü yılların ortaları

: Mekanik Soğutma Sistemlerinin Kullanılma Başlangıcı

1900’lü yılların başı

: Konfor Klima Sistemleri Kullanılmaya Başladı

1940’lı yıllar

: Klimalar Konutlarda Kullanılmaya Başladı

1941 yılı

: Doğal Gaz Yakıtlı Absorbsiyon Klima Cihazları Konut Sektörüne
girmeye başladı.

1954 Yılı

: Doğal Gaz fiyatları mahkeme kararı ile hükümet kontrolünden
alınarak, üretim yapılan kuyularda belirlenmeye başlamıştır.

1960’lı Yıllar

: Doğal Gaz fiyatlarındaki belirsizlik soğutma sektöründe elektrik
kullanımını öne çıkarmıştır.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

1980’li Yıllar

____________________________________________ 76 _______

: Doğal Gaz fiyatları serbest piyasa koşullarında belirlemeye başladı.
1980’li yıllarda Amerikan Doğal Gaz endüstrisindeki serbest piyasa
koşullarından dolayı, doğal gaz üretimi artmış ve fiyatlar düşmüştür.
Doğal Gaz firmaları, merkezi ve eyalet hükümetleri tarafından
denetlenmesine rağmen, 1985-1993 yılları arasında dağıtım
firmalarına kademeli olarak serbest piyasa koşulları uygulanmıştır.
1994 ve 1995 yılında, iç piyasadaki absorbsiyon soğutucu sevkiyatı,
yaklaşık olarak 200.000 ton soğutmaya (700.000 kw) ulaşılmıştır.

Şekil 12. Absorbsiyonlu soğutucu grupların üretimi[3]
1990’larda Doğal Gaz tahrikli sistem satışları yaklaşık 10 kat artmıştır.
1993’deki 5.000 ton soğutmadan (17.600 kw) 1998-1999 döneminde 50.000 ton soğutmadan (176.000
kw) daha fazla bir değere yükselmiştir.

Şekil 13. Gaz Motor tahrikli grupların üretimi[3]
Şekil-7 Motor tahrikli soğutucu sevkiyatı. Doğal gazlı motor tahrikli soğutucular; 1990’larda %4 olan su
soğutmalı gruplardaki oranını şimdilerde, büyük kapasitelerde, yaklaşık %8’lere yükseltmiştir.
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5.1.1. Yakın Teknolojik Gelişmeler
1960’ların sonlarında absorbsiyon soğutucu satışları en üst değerlerine ulaşmasından dolayı, hem
absorbsiyon hem de motor tahrikli doğal gaz soğutma teknolojileri Amerikan klima üreticileri tarafından
verim ve performans olarak geliştirilmişlerdir.
5.2. Soğutucu Pazarının İncelenmesi
Amerikan klima pazarı birkaç büyük imalatçı tarafından yönlendirilmektedir. Fakat birçok küçük
imalatçıda sektörde önemli bir paya sahiptir. Amerika’da ticari doğal gaz soğutma sistemlerinde 3 tip
sistem görülmektedir. [3]
5.2.1. Absorbsiyon Soğutucular
Bütün büyük klima cihaz üreticileri direkt ateşlemeli tek tesirli soğutucular direkt ve indirekt ateşlemeli
çift etkili makinelerde dahil olmak üzere büyük kapasiteli Doğal Gazlı absorbsiyon sistemleri üretirler.
Hafif ticari Pazar için, 3,5 tonluk (11’den 17 kw’a kadar) absorbsiyon ekipmanlar dahil olmak üzere;
küçük tonajlı su soğutmalı absorbsiyon soğutucular (100’den veya 350 kw’dan küçük) üretirler.
5.2.2. Motor Tahrikli Gazlı Soğutucular
5 imalatçı, hem hava soğutmalı hem de su soğutmalı olmak üzere motor tahrikli doğal gazlı
soğutucuları üretirler. 2 imalatçı 10’dan 50 tona kadar (35’den 176 kw) kapasiteli cihazları hafif ticari
tatbikatlar için, 2.000 tona kadar kapasiteli olmak üzere (7.034 kw) üretirler.
5.2.3. Motor Tahrikli Gazlı Soğutma Sistemleri
4 imalatçı; ticari soğutma ekipmanları pazarına hakimdir. Bunlardan biri, standart Doğal Gaz motor
tahrikli soğutma ekipmanı, diğerleri müşteri isteğine bağlı sistemler temin ederler.
5.3. Doğal gazın Soğutma Sistemleri İçindeki Payı
Amerika’da klima soğutma sistemlerinde doğal gazın kullanımı 1998’deki 123 trilyon BTU değerinden
2010 yılında, mümkün olduğunca, 300 trilyon BTU değerine ulaşacağını göstermektedir. Ticari
uygulamalarda doğal gazın %7’si bu sektörde kullanılmaktadır. [3]
5.4. Soğutucu Ekonomisi ve Tatbikatları
Hem absorbsiyon, hem de Doğal Gaz motor tahrikli soğutucu sistemleri ilk yatırım maliyeti, elektrikli
gazlı sistemlere göre pahalı olmaktadır. Doğal gazlı soğutucuların pazardaki en güçlü tarafı; elektrik
fiyatlarının yüksek olduğu bölgelerde işletme maliyetlerindeki tasarruflarda yatmaktadır.
Amerika’da ticari müşterilerin %25’i bu yüksek elektrik fiyatlarında iş yapmaktadırlar. Bu cihazlar
konvansiyonal soğutuculara göre ilk yatırım maliyetlerinin yaklaşık %20 veya daha fazlasını, işletme
maliyetlerindeki tasarruflarından sağlarlar.
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6. “AMERİKAN GAZLI SOĞUTMA MERKEZİ” KURULUŞ VE KRONOLOJİK GELİŞMESİ [3]
1989

Amerikan Gazlı Soğutma Merkezi (AGGC); gazlı soğutma teknolojilerini geliştirmek ve
araştırmak üzere kurulmuş ve aylık yayınlar yapmaya başlamıştır.

1990

Gazlı soğutma eğitim programları ve endüstri standartları hazırlanmaya başlandı.

1991

AGCC, Amerikan Gaz Birliği’ni (A.G.A) destekleyerek “Yarının problemlerinin bugünden
çözümü” sloganıyla
potansiyel HVAC pazarı gaz soğutma teknolojileri ve başarılı
uygulamaları konusunda profesyonel video programları hazırlattı. Gazlı ısı pompaları
çalışmaları başlatıldı.

1992

Başkan Bush; maliyetlerdeki geri dönüşümlü tasarruf sağlayacak olan verimli doğal gaz
soğutmayı özendirmek amacıyla “Enerji Politika Yasalarını” imzaladı.

1993

AGCC ilk ortak araştırma ve Geliştirme Antlaşmasını (CRADA) Amerikan Deniz Hava
üssünde, gelişmiş doğal gazlı soğutma tekniklerini, gerçek şartlarda analiz etmek üzere
imzaladı.

7. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KLİMA PAZARI VE SOĞUTMA KAPASİTELERİ [1]
7.1. Dünya Merkezi Klima Pazarı (Split ve Pencere Tipi klimalar hariç)
Dünya Merkezi klima satışları
Türkiye Merkezi klima satışları

2 milyon adet/yıl
858 adet/yıl (1999)

7.2. Doğal Gazlı Klima Satışlarının; Merkezi Klima Satışları İçindeki Oranı
Avrupa
ABD
Japonya

%1
%8 (2010 yılında %30 olacağı tahmin edilmektedir.)
%16,5

7.3. İşletmedeki Absorbsiyonlu Doğal Gazlı Sistemler
Avrupa
Japonya
Amerika
Türkiye

2000 ünite üstünde (1500 ünite İtalya ve İspanya,
750 adedi Almanya )
40000 ünite
30000 ünite
20 ünite (tahmini)

7.4. Mevcut Kurulu Kapasite (Absorbsiyonlu Doğal Gazlı Sistemler)
Avrupa
Japonya
Amerika
Türkiye

2000 MW (genellikle endüstriyel veya ticari ortak
projelerle birlikte )
19000 MW
14650 MW
20 MW (tahmini)
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7.5. Avrupa’da Kurulu Klima Kapasitelerinin Çoğu, Termal Sıvı Olarak Sıcak Su Ve Buharı
Kullanan Ve Genellikle Kojenerasyon Tesisleriyle Birleşik Olan Geniş Ölçekli
Absorbsiyonlu Soğutuculardır.
7.6. Boston/Amerika Bölgesindeki Bir Hastanede Uygulanan Fiyatlar
Tablo 2. ABD’deki Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları [3]
Elektrik Yıl boyu (Aşağıdaki şekil 14 bakınız)
Gaz

$ 0.35/therm

(0.11 $/m³)

Gaz soğutma (1 therm=100.000 BTU)
Absorbsiyon direkt ateş COP=1

(0.21 $/m³)

Gaz ısıtma (verim %93)

(0.25 $/m³)

Gaz ısıtma, genel kullanım (verim %93)

$ 0.012/kwh
$ 0.60/therm
$ 0.021/kwh
$ 0.70/therm
$ 0.025/kwh

Şekil 14. ABD’deki ortalama ticari elektrik fiyatları[3]

SONUÇ
Gaz Motor Tahrikli Soğutma, Absorbsiyon soğutma ile sistem olarak hiçbir alakası yoktur. Absorbsiyon
soğutmanın en avantajlı tarafı; atık ısı olan, jeotermal tesisleri, termik santralarda çok düşük enerji
maliyetleriyle çalışmasıdır. Doğal gaz ateşlemeli absorbsiyon gruplarında; klasik elektrikli sistemlere
göre düşük işletme maliyetleriyle çalışması yanında, sessiz olması ve çevreci olmasıdır. COP
değerleri 0.68 ile 1.22 arasında değişmektedir. Absorbsiyon soğutma; işletme, servis ve bakım olarak,
kendine özgü, farklı bir sistemdir.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

____________________________________________ 80 _______

Gaz Motor tahrikli soğutmada ise klasik soğutma sistemindeki elektrik motoru yerine; bildiğimiz
benzinli veya dizel içten yanmalı motorlarla kompresörü tahrik etmektir.
Doğal Gaz Motor Tahrikli Sistemler; soğutmanın yanında ısıtma ve sıcak suyun da önemli olduğu;
•
•
•
•
•
•
•

Hastaneler
Oteller
Ofisler
Ticaret Merkezleri
Buz Patenleri
Endüstriyel Tesisler
Merkezi soğuk hava depoları vs. için uygundur.

Sistemin Genel Özellikleri;
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

COP:1.50-3.00 (kısmi yükte maximum)
Motorun “Değişken Hızı” ile kapasite kontrolü
Atık ısının geri kazanımı ile ısıtma ve sıcak su elde etme
Mikroproses kontrol ile sistemin bütün parametrelerin kontrolü
Telefon hattı ile uzaktan kumanda ve kontrol
-40°C’ye kadar soğutma imkanı
Chiller kompresör ve devresinin işletme imkanı ve bakımı için: yurdumuzda mevcut binlerce
çalışan klasik sistem ve servis firmalarından faydalanabilme
Doğal gaz motoru için; yine yurdumuzda mevcut onlarca kojenerasyon tesislerinde ve gaz
ile çalışan binek arabası, taksi ve toplu taşım otobüslerinde yetişmiş işletme ve servis
elemanlarından faydalanma
Gaz sarfiyatının absorbsiyon grupların yaklaşık yarısı civarında olması gibi avantajları
bulunmaktadır.
50 ton ile 1000 ton arasında soğutma kapasitesine sahip olabilmektedir

Prensip olarak 2 tip motor kullanılmaktadır.
•
•

E.1 Benzin Esaslı Motorlar : 15 ila 350 ton arası soğutma yapabilirler.
E.2 Dizel Esaslı Motorlar : Daha yüksek kapasitelerde soğutma yapabilirler.

Yurdumuzda; halen mevcut merkezi gruplar ve yeni yapılacaklarda düşünülürse, merkezi soğutma
klima tesislerinde ciddi bir elektrik sarfiyatı görülmektedir.
Yurdumuzda mevcut merkezi sistem sayısı, tahmini olarak (split klimalar hariç) Takriben şöyle bir
hesap yapılırsa,
Merkezi sistem soğutma gücü
1- 1990-2005 arası
2- 1980-1990 arası
2.1 1960-1979 arası
2.2 1950-1959 arası
Toplam
3- Toplam soğutma gücü
4- Gruplarda ortalama COP
5- Toplam elektrik sarfiyatı

: 1000 kw/adet/sistem
: 15 yılx 733 adet/yıl = 11.000 adet
: 10 yılx 500 adet/yıl = 5.000 adet
: 20 yılx 100 adet/yıl = 3.000 adet
: 10 yılx
5 adet/yıl =
50 adet
= 19.050 adet
: 1000 kw/adetx19.050 adet = 19.050.000 kw
: 3,5 düşünülürse
=19.050.000 kw/ 3,5 = 5.442.857 kw =5.442 MW

6- Grupların ortalama 6 ay/yıl ve 12 saat/gün çalışacağı düşünülürse
6.1 Elektrik maliyeti
6.2 Yıllık çalışma süresi
6.3 Yıllık elektrik maliyeti

: 0.1 $/kw-h
: 12 saat/günx26gün/ayx6ay/yıl
:1872 saat/yıl
: 5.442.857kwx1872saat/yılx0.1$/kwsaat
6
: 5.5x10 x1872x0.1$/yıl
: 1 milyar $/yıl
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Yaklaşık olarak, merkezi klima gruplarının elektrik işletme maliyetinin “BİR MİLYAR DOLAR/YIL”
olduğu görülmektedir. Yaz aylarında split klimaların da önemli bir elektrik sarfiyatına sebep olacağı
düşünülürse konunun önemi daha iyi anlaşılır.
7.6.1. Merkezi Grup
Toplam
: 20.000 grup
Yıllık
: 1000 adet/yıl
*
Yakıt Tüketimi : 125 ton
31 m³/h

*

250 ton
64 m³/h

*

500 ton
95m³/h

1000 ton
170m³/h

*

Ton soğutma birimidir

*

7.6.2. Yıllık Yakıt Tüketimi
= 20.000 grup x (100 m³/hgrup x 10 saat/gün x 30 gün/ay x 6 ay/yıl)
= 20.000 grup x 18.000 m³/h-grup
= 3.600.000.000 m³/yıl
7.6.3. %10 Doğal Gaz Soğutmalı olsa
= 360.000.000 m³/yıl
7.7. Doğalgaz
BOTAŞ 6 ayrı ülke ile 8 ayrı Doğal Gaz ve LNG alım satım anlaşması imzalamış durumda. Bu
anlaşmalar ile kontrata bağlanan toplam arz miktarı.
67.8 milyar m³/yıl olup, bunun 62.8 milyar m³/yıl Doğal Gaz, 5.2 milyar m³/yıl LNG (sıvılaştırılmış Doğal
Gaz) [4]

7.8. Elektrik
140 milyar kwh kurulu güç [4]
Yukarıdaki karşılaştırmalardan görüldüğü üzere doğalgazın bulunduğu yerlerde, çözüm mümkün
olduğunca elektrik yerine doğal gaz kullanmaktır. Bu sayede %30 ila %60 arası işletme tasarruf
sağlanabilir. Ayrıca; atık motor ve egzoz ısılarının da geri kazanım olarak ısıtmada ve sıcak su
eldesinde kullanılmasıyla verim daha da yükseltilmiş olur.

KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]

İskid Raporları,
Tecogen, USA Yayınları
ABD Gazlı Soğutma Merkezi Yayınları
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TEK VE ÇİFT KADEMELİ AMONYAKLI SOĞUTMA
SİSTEMLERİNDE DAHA BASİT DONANIM İMKANLARI
Sabri SAVAŞ
Enver YALÇIN

ÖZET
Tek ve çift kademeli amonyaklı soğutma sistemleri genellikle büyük boyutlu ticari tür soğuk ve donmuş
depolar ile buz fabrikalarında ve ayrıca yüksek kapasiteli endüstriyel soğutma tesislerinde, ancak
profesyonel makinist ve teknisyen istihdam edilmek kaydı ile, uygulama alanı bulmaktadır.
İşte bu nedenlerle, bu bildiri çalışmasında; tek ve çift kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinde daha
basit donanımlı tesis ve teçhizat projelendirilmesi imkanları konu edilip, açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler : Soğutma, amonyaklı sistemler
ABSTRACT
One and two stage refrigeration systems with ammonia are found application area in usually great
commercial cold and freeze storage, ice fabrics and also industrial cooling foundation with big capacity
but on condition that professional engine-driver and technician is employed.
Therefore, in this study, possibility of foundation and equipment planning is explained in single and
compound compressing cooling systems.
Keywords : Refrigeration, systems using ammonia

1. GİRİŞ
Tek ve çift kademeli amonyaklı soğutma sistemleri genellikle büyük boyutlu ve daha teferruatlı
olduğundan, daha basit ve sınırlı donanımlı tesis ve teçhizat imkanlarının konu edilip, araştırılması,
yatırım ve tesis kurma maliyetini azaltacağı gibi; işletme, bakım, onarım ve revizyon masraflarını da
azaltacaktır.
Bu amaçla, direkt soğutucu akışkan genleştirilmesi yerine soğutucu ünitelerde düşük basınçlı soğuk
sıvı amonyak dolaştırılması, soğutma devresinde genleşme valfi ve diğer valf türlerinin kullanımını
azaltacağı gibi, soğutma devresinin emme veya dönüş borularının çaplarını da son derecede
küçültecektir. Aynı şekil ve anlayışla soğutma sisteminin kompresör dairesinde, tek kademeli
amonyaklı soğutma sistemlerinde ve en önemlisi çift kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinde tesis
ve teçhizat yönünden alınabilecek çok önemli tedbirler vardır.
Ayrıca, soğutucu akışkan amonyak kaçak durumunda soğuk depo ve işletme mekanlarında korkutucu
olmasa bile aşırı rahatsız edici bir ortam yarattığından, kaçak olma ihtimali veren vana vb. armatürlerin
oldukça sınırlı olarak kullanılması ile, tesis ve teçhizat donanımlarının mümkün mertebe soğuk depo
ve işletme mekanlarının dışına, örneğin; çatı arasına, varsa terasa veya bina dışına, ve hatta soğuk
depo koridorlarına alınmasının daha uygun olduğu da açıkça görülmektedir.
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Öte yandan, tek ve çift kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinde, genellikle su soğutmalı kondanser
ve yeterli su debili nehir veya göl suyu ve hatta keson kuyu ile deniz suyundan herhangi birinin
bulunmaması durumunda bu kondansere bağlı olarak bir su soğutma kulesi kullanılması gerekmekte,
ayrıca; çift kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinde alçak ve yüksek basınç kompresörleri ile bir ara
soğutucuda yer almaktadır. Çift kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinde ara soğutucu; alçak
basınç devresi için kondanser, yüksek basınç devresi için ise soğutucu ünite görevini yapmakla
birlikte, aynı zamanda yüksek basınç kompresörünün emme tarafında likit tutucu görevini de
yapmakta ve dolayısı ile, alçak basınç kompresörünün emme tarafı için ise ayrı bir likit tutucu tank
sistemi tesisine ihtiyaç görülmektedir.
Hal böyle iken önemli olan, tek ve çift kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinin genelinde olduğu
gibi, bu tür soğutma sistemlerinin bütünü ve tamamlayıcısı durumunda olan su soğutmalı kondanser
ve su soğutma kulesi donanımları ile, likit tutucu vb. güvenlik sistemlerinde de daha basit ve daha az
masraflı donanım imkanları iyi ve doğru olarak belirlenmeli ve dolayısı ile tesis ve teçhizat
projelendirilmesi bu belirlemeler dahilinde ele alınmalı ve realize edilmelidir.

2. TERMODİNAMİK AÇIKLAMA
Soğutucu akışkan buharlaştırılması ve yoğuşturulması esasına göre çalışan soğutma sistemleri,
aslında ve esasta yoğuşan buharlı Ters Carnot Çevrimine göre çalışan soğutma sistemleridir. Dolayısı
ile, tek ve çift kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinin çalışma durumları da benzer soğutma
devreleri paralelinde yoğuşan buharlı Ters Carnot Çevrimine göre ele alınmış olup, aşağıda ayrı ayrı
ve özet halinde açıklanmıştır.
2.1 Tek Kademeli Amonyaklı Soğutma Devresi
Tek kademeli amonyaklı soğutma sistemleri genellikle soğuk muhafaza koşullarına uygun, soğutma
0
0
tekniği uygulamalarında uygulama alanı bulur. Çünkü, örneğin; -10 C buharlaşma ve +30 C yoğuşma
koşullarında soğutma kompresörünün emip pompaladığı yüksek basınçlı kızgın amonyak buharı
0
0
0
0
0
+90 C iken, -30 C buharlaşma ve +30 C yoğuşma koşullarında +150 C, +40 C yoğuşma koşullarında
0
ise +170 C gibi çok yüksek sıcaklık değerlerine ulaşmaktadır. Böylesi çok yüksek sıcaklık değerleri
soğutma kompresörlerinin yağlama yağının özelliklerinin korunması ve işlevi yönünden ve ayrıca
soğutma kompresörünün gövdesinde oluşacak farklı sıcaklık değerlerinin neden olacağı gerilmeler ile,
soğutucu akışkan amonyağın işlevinde oluşacak olumsuz etkiler yönünden son derecede sakıncalıdır.
İşte bu nedenle ve bilhassa su soğutmalı kondanser kullanılmak kaydı ile, tek kademeli amonyaklı
0
0
soğutma sistemleri -10 C buharlaşma ve azami +35 C yoğuşma koşulları altında soğuk muhafaza
koşullarına uygun soğutma tekniği uygulamaları ile sınırlı kalmakta olup, böylesi koşullara uygun tek
kademeli amonyaklı soğutma devresi ile, böyle bir soğutma devresinin çalışma koşullarını içeren
basınç-entalpi diyagramı Şekil 1 ve Şekil 2’de verilmiş ve ayrıca bu şekiller ile verilen soğutma devresi
ve basınç-entalpi diyagramına göre tek kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinde mevcut başlıca
elemanların kapasite değerleri termodinamik analizler esas alınarak kısa ve özet halinde açıklanmıştır.
2.2 Çift Kademeli Amonyaklı Soğutma Sistemleri
Donmuş muhafaza ve şoklama koşullarına uygun soğutma tekniği uygulamalarında, yukarıda tek
kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinde açıklanan nedenlerle çift kademeli amonyaklı soğutma
sistemleri uygulama alanı bulur. Örneğin, çift kademeli bir amonyaklı soğutma sisteminde yüksek
0
0
0
basınç devresi -10 C buharlaşma ve +30 C veya +35 C yoğuşma koşullarında çalışırken, alçak basınç
0
0
devresi -35 C buharlaşma ve -10 C yoğuşma koşullarında çalışır. Böylece alçak basınç devresinin
0
soğutma kompresörü yaklaşık +40 C sıcaklıkta kızgın amonyak buharı pompalarken, yüksek basınç
0
devresinin soğutma kompresörü ise yaklaşık +90 C sıcaklıkta kızgın amonyak buharı pompalamakla
sınırlı kalacaktır. Çift kademeli bir amonyaklı soğutma devresi ile, böyle bir soğutma devresinin
çalışma koşullarını içeren basınç antalpi diyagramı Şekil 3 ve Şekil 4’ de verilmiş olup, bu şekiller ile
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verilen çift kademeli bir amonyaklı soğutma devresinin alçak basınç devresi soğutma (dondurma)
kapasitesi ile, alçak basınç devresi soğutma kompresörünün sıkıştırma ısısı ve ara soğutucunun ısı
dengeleme kapasitesi ve ayrıca yüksek basınç devresinin soğutma kapasitesi ile, yüksek basınç
kompresörünün sıkıştırma ısısı ve kondanser yoğuşturma kapasitesi değerleri termodinamik analizler
esas alınarak kısa ve özet halinde açıklanmış ve ortaya konulmuştur.

Şekil 1. Tek Kademeli Soğutma Devresi

Şekil 2. Basınç-Entalpi Diyagramı

3. SOĞUTMA DEVRELERİ VE SINIFLANDIRILMASI
Bugün için genellikle Ters Carnot çevrimine göre çalışan soğutma devreleri bu bildiride konu edildiği
gibi soğutucu akışkan amonyak kullanılması yönünden tek ve çift kademeli amonyaklı soğutma
devreleri olarak tarif edilip sınıflandırıldığı genel durum itibari ile;
Tek kademeli soğutma devreleri,
Çift kademeli soğutma devreleri,
Çok kademeli soğutma devreleri,
Kas-Kad sistem çift kademeli soğutma devreleri,
olmak üzere dört farklı grup halinde sınıflandırılabilir.
Bu tür soğutma sistemleri ayrıca;
Soğutucu ünitede direkt soğutucu akışkan genleşmeli soğutma devreleri ve soğutucu ünitede düşük
basınçlı soğuk sıvı soğutucu akışkan sirkülasyonlu soğutma devreleri,
olmak üzere de iki farklı grup halinde ayrıca ve özellikle sınıflandırılabilirler.
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3.1 Soğutucu Ünitede Direkt Soğutucu Akışkan Genleşmeli Soğutma Devreleri
Teknoloji uygulamasında, “teşkilat müşkülattır”. Bu nedenle soğutma tekniği uygulamalarında da
teşkilattan kaçınmak, daha basit ve daha sade soğutma sistemi oluşturmak esas kabul edilmelidir.

Şekil 3. Çift Kademeli Soğutma Devresi

Şekil 4. Basınç-Entalpi Diyagramı
Küçük kapasiteli soğutma sistemlerinde, su soğutmalı kondanser ve dolayısı ile su soğutma kulesine
ihtiyaç görülmeden freon soğutucu akışkan türlerinden uygun herhangi biri kullanılarak soğutucu
ünitede direkt soğutucu akışkan genleşmeli soğutma devreleri, uygulama alanı bulur.
Ancak, soğutma devreleri tam kapalı devreler olup, soğutucu akışkan kaçağına imkan ve ihtimal
verilmemelidir. Hal böyle iken, soğutma devrelerinde kullanılan mekanik veya sabit sızdırmazlık
salmastrası ihtiva eden kayış kasnaklı tür soğutma kompresörleri ile, soğutucu akışkan sirkülasyon
pompası, vana vb. tesis ve teçhizat soğutucu akışkan kaçağına zemin oluşturan tesis ve teçhizattır.
Dolayısı ile, soğutma devrelerinde bu tür tesis ve teçhizatın sınırlı miktarda kullanılmasına özen
gösterilmelidir.
Freon soğutucu akışkanlar, soğutucu akışkan amonyağa göre oldukça pahalı soğutucu akışkanlardır.
Bu nedenle daha az miktarda soğutucu akışkan kullanımına imkan veren soğutma devrelerinin
projelendirilmesine ihtiyaç gösterirler.
Hacimsel olarak buhar sıvı durumlarına göre çok daha hafif olduğundan bilhassa freon soğutucu
akışkanların soğutucu ünitede direkt genleşmeli soğutma devrelerinde kullanılması uygun ve gerekli
mütalaa edilmektedir.
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Ancak çok daha ucuz soğutucu akışkan amonyak kullanılması durumlarında da alternatif türleri
olmasına rağmen soğutucu ünitede direkt soğutucu akışkan genleşmeli soğutma devreleri de,
soğutma tekniğinde, bilhassa soğuk ve donmuş depoculukta uygulama alanı bulmaktadır.
3.2 Soğutucu Ünitede Düşük Basınçlı Soğuk Sıvı Soğutucu Akışkan Amonyak Sirkülasyonlu
Soğutma Devreleri
Freon soğutucu akışkanlar, soğuk ve donmuş depoculuk ile, çeşitli soğutma ve klima tekniği
uygulamalarında genellikle kullanılmakla birlikte başta boru donanımı ile tesis ve teçhizat olarak bakır
ve bakır alaşımı malzeme yerine çok daha ucuz malzeme olan demir ve çelik malzeme kullanımına
imkan veren ve aslında çok daha ucuz soğutucu akışkan olarak bilinen soğutucu akışkan amonyak
çok büyük kapasiteli ticari tür soğuk ve donmuş depoculuk ile, buz üretim tesislerinde uygulama alanı
bulmaya tarihsel gelişimi ile de devam etmektedir.
Amonyaklı soğutma sistemleri, soğutma tekniğinde genellikle kullanılmakta olduğu gibi, öncelikle
soğutucu ünitede direkt soğutucu akışkan buharlaşmalı soğutma devrelerinde uygulama alanı bulmuş
olmakla birlikte, bu tür soğutma devrelerinde bilhassa emme boruları çok büyük çaplara ulaşmakta ve
ayrıca her soğutucu ünite için genleşme valfi ve ilgili çeşitli tesis ve teçhizat ilavesi ayrı bir sorun
olmaktadır.
İşte bu nedenlerle ve ayrıca soğutucu ünitelerde birim ısı transfer yüzeyinden daha fazla ısı transferi
elde edebilmek amacı ile soğutucu ünitede düşük basınçlı soğuk sıvı soğutucu akışkan amonyak
sirkülasyonlu soğutma devreleri genellikle uygulama alanı bulmaktadır.
Ancak, bu tür soğutma devrelerinde düşük basınçlı soğuk sıvı soğutucu akışkan amonyak genleşme
ve üretim tankı genellikle soğuk ve donmuş depo işletmesinde soğutma kompresörleri ile aynı mekana
tesis edilmekte, soğutma devresinde düşük basınçlı soğuk soğutucu akışkan amonyak sirkülasyonu
ise, özel bir amonyak sirkülasyon pompası ile elde olunmaktadır.
Amonyak sirkülasyon pompaları, oldukça özel imalat pompa türlerinden olup, bilhassa soğutucu
akışkan amonyak kaçağının olmaması yönünden, başta mekanik salmastralar olmak üzere genellikle
çok özel bakım, onarım ve revizyon gerektirmesi önemli sorunlara neden olmaktadır.
Yukarda da konu edildiği üzere teknoloji uygulamasında teşkilat müşkülattır düsturunu esas alarak;
çok daha basit ve sade “soğutucu ünitede düşük basınçlı soğuk soğutucu akışkan amonyak
sirkülasyonlu” bir soğutma devresi elde edebilmek amacı ile, bu tür soğutma devrelerinde amonyak
sirkülasyon pompası tesis edilmesinden sarfı nazar edilmesi ile, düşük basınçlı soğuk sıvı soğutucu
akışkan amonyak genleşme ve üretim tankının soğuk ve donmuş depo işletmesinde mevcut çatı
arasına veya terasa tesis edilmesi ve ayrıca çatı veya teras altındaki soğuk veya donmuş depolardaki
soğutucu veya dondurucu ünitelerin son derecede dengeli dolaşım ortamında düşük basınçlı soğuk
sıvı soğutucu akışkan amonyak genleşme ve üretim tankının bir bütünü olarak tesis ve teçhiz
edilmesinin yeterli ve uygun görüldüğü çok daha basit ve sade: “soğutucu ünitede düşük basınçlı
soğuk sıvı soğutucu akışkan amonyak sirkülasyonlu” soğutma sistemlerinin mevcudiyetinden bilgi
sahibi olunmasında, amonyaklı soğutma sistemlerinin soğuk ve donmuş depoculuğa uygulanmasında,
fayda ve yarar mütalaa olunmaktadır.
3.3 Düşük Basınçlı Soğuk Sıvı Soğutucu Akışkan Genleşme ve Üretim Tankı İle, Soğutucu veya
Dondurucu Ünitelerin Bir Bütün Oluşturduğu Amonyaklı Soğutma Sistemleri
Soğuk ve donmuş depoculuk uygulamasında, düşük basınçlı soğuk sıvı soğutucu akışkan genleşme
ve üretim tankı ile, soğutucu veya dondurucu ünitelerin bir bütün oluşturduğu amonyaklı soğutma
sistemlerinde; soğutucu üniteler dengeli bir sirkülasyon ortamında ayrı ve farklı bir düşük basınçlı
0
soğuk (-10 C) sıvı soğutucu akışkan genleşme ve üretim tankı ile, dondurucu üniteler ise yine dengeli
0
bir sirkülasyon ortamında diğer ayrı ve farklı bir düşük basınçlı soğuk (-35 C) sıvı soğutucu akışkan
genleşme ve üretim tankı ile bir bütün oluştururlar.
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Ancak böylesi bir bütün oluşumunda, sadece soğuk muhafaza uygulamasında tek kademeli amonyaklı
soğutma sistemi ihtiyaca yeter. Donmuş muhafaza uygulamasında veya hem soğuk muhafaza ve hem
de donmuş muhafaza müşterek uygulamasında ise çift kademeli amonyaklı soğutma sistemine ihtiyaç
görülür.
3.4 Düşük Basınçlı Soğuk (-10 C) Sıvı Soğutucu Akışkan Genleşme ve Üretim Tankı İle,
Soğutucu Ünitelerin Bir Bütün Oluşturduğu Tek Kademeli Amonyaklı Soğutma Sistemleri
0

Soğuk depoculukta ön soğutma ve soğuk muhafaza koşullarına uygun, soğutucu ünitede soğutucu
0
akışkan buharlaşma sıcaklığı genellikle -10 C sıcaklık değerinde olup, soğutucu ünitede soğutucu
akışkanın böyle bir sıcaklık değeri koşulunda buharlaştırılması için tek kademeli amonyaklı soğutma
sistemleri genellikle uygulama alanı bulmaktadır. Şekil-5 ve Şekil-6’da tek kademeli bir amonyaklı
0
soğutma sistemi ile, düşük basınçlı soğuk (-10 C) sıvı soğutucu akışkan amonyak üretimine esas
soğutucu akışkan genleşme ve üretim tankı ile soğutucu ünitelerin bir bütün oluşturduğu soğutma
sistemini kolon şeması ile yerleşim vaziyet planı verilmiştir. Ancak, Şekil-6’da verilen soğuk depo
yerleşim vaziyet planından da izleneceği üzere, dengeli bir sirkülasyon ortamının temini için tavan
arası veya terasta uygun bir yere tesis edilen sıvı soğutucu akışkan genleşme ve üretim tankına eşit
uzaklıklarda ve soğuk oda tavanına çok yakın dört ayrı soğutucu ünite genleşme tankı ile bir bütün
halinde tesis edilmiştir. Böyle bir uygulama tek bir genleşme tankı ile çok sayıda soğutucu ünite için
uygun olmayıp, normal olarak dört ayrı soğuk depoda mevcut soğutucu ünitelerle bir bütünlük
oluşturmasına uygunluk teşkil etmektedir. Daha çok sayıda soğuk odası mevcut soğuk depolarda
soğutucu akışkan sirkülasyon dengesi esas alınarak iki veya daha çok sayıda soğutucu akışkan
genleşme tankı ve her bir genleşme tankı ile, azami dört ayrı soğuk depo soğutucu ünitelerinin bir
bütünlük oluşturacak şekilde tesisi gerekli görülmektedir.
Böyle bir açıklama ile birlikte şimdi, Şekil-5’de soğuk depo soğutma sistemi kolon şeması verilen;
0
düşük basınçlı soğuk (-10 C) sıvı soğutucu akışkan amonyak genleşme ve üretim tankı ile, dört ayrı
soğuk depoya ait dört ayrı soğutucu ünitenin bir bütün oluşturduğu tek kademeli amonyaklı soğutma
devresinin çalışma esaslarını açıklayalım;
1-Öncelikle su soğutma kulesi çalıştırılır, daha sonra kondanser suyu sirkülasyon pompası
çalıştırılarak su soğutmalı kondanser göreve hazır duruma getirilir.
2-Normalde soğutma kompresörünün emme ve basma vanaları kapalı, soğutma devresindeki diğer
tüm vanaların açık, selenoid valflerin, elektro-manyetik şamandralı genleşme valfinin ve diğer tüm
termostad ve otomatiklerin göreve hazır olması kaydı ile, öncelikle basma vanası açılarak soğutma
kompresörüne yol verilir, soğutma kompresörü yol alırken de emme vanası konturollu bir şekilde açılır.
Böylece soğutma devresi, soğutma işlevine hazır duruma getirilmiş olmaktadır.
3-Bu tür tek kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinde soğutucu ünitelerde defrost işlemi, şebeke
suyu ile yağmurlama yöntemi altında yapılır.
4-Gerektiğinde soğutma devresini stop ettirmek için öncelikle soğutma kompresörünün emme vanası
kapatılır ve karter basıncı vakuma doğru inerken kompresör stop ettirilir ve hemen akabinden de
soğutma kompresörünün basma vanası da kapatılır. Daha sonra da kondanser suyu sirkülasyon
pompası ile, müteakiben de su soğutma kulesi stop ettirilir. Böylece tek kademeli amonyaklı soğutma
devresinin stop ettirilmesi işlemi tamamlanmış olmaktadır.
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Şekil 5. Soğuk Depo Soğutma Sistemi Kolon Şeması
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Şekil 6. Soğuk Depo Vaziyet Planı
5-Normal koşullarda soğutma sisteminin çalışma veya stop durumlarında soğutma devresindeki A ve
B vanaları kapalı durumdadır. Bakım, onarım ve revizyon durumunda gerektiğinde genleşme tankı ile,
soğutucu ünitelerden sıvı amonyak soğutucu akışkanı almak için soğutma sistemi stop durumunda
iken A ve B valfleri açıldığında yüksek seviyedeki genleşme tankı ile soğutucu ünitelerdeki sıvı
amonyak soğutucu akışkanı daha alçak seviyedeki kondanser ve sıvı tankına doğal durum itibari ile
kendiliğinden akar ve kondanser ile sıvı tankına stoklanır. İhtiyaç görüldüğünde soğutma devresindeki
NH 3 şarj vanasından uygun bir tank veya tüplere sıvı amonyak deşarjı da yapılabilir.
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3.5 Düşük Basınçlı Soğuk (-10 C) Sıvı ve Donmuş (-35 C) Sıvı Soğutucu Akışkan Genleşme ve
Üretim tankı İle, Soğutucu ve Dondurucu Ünitelerin Ayrı Ayrı Bir Bütün Oluşturduğu Çift
Kademeli Amonyaklı Soğutma Sistemleri
0

0

Normal koşullar altında herhangi bir ticari tür besin ürünü soğuk deposunda, gerektiğinde besin
ürünlerinin ön soğutulması ile, soğuk muhafazası, gerektiğinde ise ön soğutulması yapılan besin
ürünlerinin şoklanması ile, donmuş muhafazası genellikle konu olmakta ve uygulama alanı
bulmaktadır.
Dolayısı ile düşük basınçlı soğuk sıvı soğutucu akışkanlı çift kademeli amonyaklı soğutma sistemi
0
konu olduğunda -10 C sıcaklığında soğuk sıvı soğutucu akışkan bir yüksek basınç genleşme tankı ile,
0
bu tankın bütünü olan soğutucu üniteler, -35 C sıcaklığında dondurucu sıvı soğutucu akışkan bir alçak
basınç genleşme tankı ile, bu tankın bütünü olan dondurucu üniteler müşterek ve tek bir sistem
halinde ele alınır.
İşte böyle bir amaçla soğuk ve donmuş depoculukta uygulama alanı bulan düşük basınçlı soğuk ve
donmuş sıvı soğutucu akışkan genleşme ve üretim tankı ile, soğutucu ve dondurucu ünitelerin, ayrı
ayrı bir bütün oluşturduğu çift kademeli bir amonyaklı soğutma sistemi Şekil-7 de kolon şeması
halinde, Şekil-8 de ise yerleşim ve vaziyet planı halinde verilmiştir.
Tek kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinde olduğu gibi, çift kademeli amonyaklı soğutma
sistemlerinde de yüksek basınç genleşme tankı ile sirkülasyon dengeli azami dört ayrı soğuk depo için
uygun soğutucu ünitelerin, alçak basınç genleşme tankı ile de sirkülasyon dengeli azami dört ayrı
donmuş depo için uygun dondurma ünitelerinin, birer bütün oluşturduğu “düşük basınçlı soğuk ve
donmuş sıvı soğutucu akışkan genleşme ve üretim tankı ile, soğutucu ve dondurucu ünitelerin ayrı
ayrı iki farklı birer grup halinde bir bütün oluşturduğu çift kademeli amonyaklı soğutma sistemi Şekil-7
ve Şekil-8 de kolon şeması ve yerleşim vaziyet planı halinde verilmiştir.
Ancak, dört ayrı soğuk depo odası yerine, örneğin sekiz ayrı soğuk depo odası olması durumunda iki
ayrı yüksek basınç genleşme tankı ile soğutucu ünitelerin dörder dörder ayrı ayrı birer bütün
oluşturması ve yine örneğin dört ayrı donmuş depo odası yerine sekiz ayrı donmuş depo odası olması
durumunda ise, iki ayrı alçak basınç genleşme tankı ile dondurucu ünitelerin dörder dörder ayrı ayrı
birer bütün oluşturması gerekli olmaktadır.
Şimdi böyle bir açıklama ile birlikte, Şekil-7 de soğuk ve donmuş depo soğutma sistemi kolon şeması,
Şekil-8 de ise soğuk ve donmuş depo yerleşim ve vaziyet planı verilen; düşük basınçlı soğuk ve
donmuş sıvı soğutucu akışkan genleşme ve üretim tankı ile, soğutucu ve dondurucu ünitelerin ayrı
ayrı bir bütün oluşturduğu çift kademeli amonyaklı soğutma sisteminin çalışma esaslarını açıklamaya
çalışalım;
1-Tek kademeli amonyaklı soğutma sisteminde olduğu gibi çift kademeli amonyaklı soğutma
sisteminde de öncelikle, su soğutma kulesi çalıştırılır, daha sonra kondanser suyu sirkülasyon
pompası çalıştırılarak su soğutmalı kondanser göreve hazır duruma getirilir.
2-Bu aşamadan sonra öncelikle çift kademeli amonyaklı soğutma sisteminin yüksek basınç devresi
çalıştırılarak devreye alınır. Normalde, yüksek basınç devresi soğutma kompresörünün emme ve
basma vanaları kapalı, yüksek basınç soğutma devresindeki diğer tüm vanaların açık, selonoid
valflerin, eletro-manyetik şamandıralı genleşme valfinin ve diğer tüm termostad ve otomatiklerin
göreve hazır olması kaydı ile, öncelikle basma vanası açılarak yüksek basınç soğutma kompresörüne
yol verilir, yüksek basınç soğutma kompresörü yol alırken de emme vanası kontrollu bir şekilde açılır.
Böylece yüksek basınç soğutma devresi, soğutma işlevine hazır duruma getirilmiştir.
3-Çift kademeli amonyaklı soğutma devresinin yüksek basınç devresindeki soğutucu ünitelerde de
defrost işlemi, şebeke suyu ile yağmurlama yöntemi altında yapılır.
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Şekil 7. Soğuk ve Donmuş Depo Soğutma Sistemi Kolon Şeması
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Şekil 8. Soğuk ve Donmuş Depo Vaziyet Planı
4-Yüksek basınç devresine yol verildikten sonra çift kademeli amonyaklı soğutma sisteminin alçak
basınç devresine de yol verilir. Normalde, alçak basınç devresi soğutma kompresörünün de emme ve
basma vanaları kapalı, alçak basınç devresindeki tüm vanaların açık, selenoid valflerin ve diğer tüm
termostat ve otomatiklerin göreve hazır olması kaydı ile, öncelikle basma vanası açılarak alçak basınç
soğutma kompresörüne yol verilir, alçak basınç soğutma kompresörü yol alırken de emme vanası
kontrollü bir şekilde açılır. Böylece, çift kademeli amonyaklı soğutma sisteminin alçak basınç soğutma
devresi de soğutma işlevine hazır duruma getirilmiş olmaktadır.
5-Çift kademeli amonyaklı soğutma sisteminin alçak basınç devresindeki dondurucu ünitelerde defrost
işlemi sıcak ve kızgın amonyak buharı ile yapılır. Bu amaçla, çift kademeli amonyaklı soğutma
sisteminin alçak ve yüksek basınç devreleri çalışma durumunda iken, örneğin; 1 No.lu dondurucu
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ünitenin defrost işlemi için, bu üniteye ait selonoid valfi, elektrik devresi kesilerek tam kapalı duruma
getirilir ve daha sonra A sıcak ve kızgın amonyak buharı vanası açılarak dondurucu üniteye defrost
amacı ile sıcak ve kızgın amonyak buharı sevk edilir. Böylece dondurucu ünitedeki buzlaşma önce
çözülecek ve daha sonra da eriyerek defrost işlemi tamamlanacaktır. Bu tür defrost işleminde diğer
şok veya donmuş odalar çalışırken sadece bir odaya ait dondurucu ünite veya ünitelerin defrost altına
alınmasına özen gösterilmelidir.
6-Normal koşullarda çift kademeli amonyaklı soğutma sisteminin çalışma veya stop durumlarında
alçak ve yüksek basınç devresindeki A, B, C ve D vanaları ile, E, F, G ve H vanaları tam kapalı
durumdadır.
Ancak, A, B, C ve D vanaları dondurucu ünitelerden sırası ile herhangi birinde defrost amacı ile, sıcak
ve kızgın amonyak buharı sevkiyatında kullanılır. Diğer, E, F G ve H vanaları ise, gerektiğinde bakın,
onarım ve revizyon için çift kademeli amonyaklı soğutma sistemindeki tüm sıvı soğutucu akışkan
amonyak miktarını kondansere ve sıvı tankına stoklamak amacı ile kullanılır.
Bu amaçla öncelikle, çift kademeli soğutma sistemindeki alçak ve yüksek basınç soğutma devreleri
tamamen stop durumuna getirilir. Daha sonra E, F ,G ve H vanaları ile dondurucu ve soğutucu ünite
girişlerindeki tüm selenoid valfleri açılarak, seviye farkı nedeni ile, alçak basınç ve yüksek basınç
genleşme tanklarındaki sıvı amonyak miktarı ile, dondurucu ve soğutucu ünitelerdeki sıvı amonyak
miktarı, aşağıya doğru akarak, kondanser ve sıvı tankında toplanır. Gerektiğinde NH 3 şarj sisteminden
sıvı durumundaki fazla amonyak miktarı uygun tank veya tüplere de deşarj edilebilir.
E, F, G ve H vanalarından G ve H vanaları tüm soğutma sisteminden kondanser ve sıvı tankına sıvı
amonyak akım hattını açmakta, E ve F vanaları ise tüm soğutma sisteminde basınç dengesi, dolayısı
ile sıvı amonyak akım olayına zemin hazırlama, görevi yapmaktadır.
7-Çift kademeli soğutma sisteminin stop ettirilmesi ise, öncelikle alçak basınç devresinden
başlanılmak kaydı ile, daha sonra yüksek basınç devresi ile devam eder, en sonunda da kondanser
suyu sirkülasyon pompa sistemi ile su soğutma kulesi stop ettirilir. Böylece çift kademeli amonyaklı
soğutma sisteminin stop işlemi tamamlanmış olur.

4. SONUÇ
Bu bildiri çalışmasında; tek ve çift kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinde daha basit donanımlı
tesis ve teçhizat projelendirilmesi imkanları konu edilmiş, ayrıcalıklı olarak ve bilhassa:
1-Düşük basınçlı soğuk (-10 C) sıvı soğutucu akışkan genleşme ve üretim tankı ile, soğutucu
ünitelerin bir bütün oluşturduğu tek kademeli amonyaklı soğutma sistemleri ile,
0

2-Düşük basınçlı soğuk (-10 C) sıvı ve donmuş (-35 C) sıvı soğutucu akışkan genleşme ve üretim
tankı ile, soğutucu ve dondurucu ünitelerin ayrı ayrı bir bütün oluşturduğu çift kademeli amonyaklı
soğutma sistemleri etüt edilerek açıklanmaya çalışılmıştır.
0

0

Bu tür soğutma sistemlerinde, çok çeşitli vana ve valf sistemleri ile, çeşitli genleşme valfleri ve by-pas
sistemleri ile, aşırı ve belki de lüzumsuz boru donanım sistemlerinden sarfı nazar edilmekte ve ayrıca
soğutma devresinde düşük basınçlı soğuk sıvı soğutucu akışkan sirkülasyon pompasına ihtiyaç
kalmamakta ve dolayısı ile gerek alçak basınç devresinde ve gerekse yüksek basınç devresinde
soğutucu ve dondurucu ünitelerle ilgili düşük basınçlı soğuk ve dondurucu soğutucu akışkan genleşme
tankları arasında sıvı soğutucu akışkan amonyak sirkülasyonu doğal hali ile olmaktadır.
Ayrıca bu tür soğutma sistemlerinde makine dairesi dışında soğutma tesis ve teçhizatı çok önemli bir
miktar ve oranda çatı arasına veya teras katına tesis edilmekte ve dolayısı ile, soğuk depo mekanları
ile, soğuk depo işletmesi mekanları soğutucu akışkan amonyak kaçağına karşı korunmuş olmaktadır.
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Basit ve sade olmaları bu tür tek ve çift kademeli amonyaklı soğutma sistemlerinde öncelikle işletme
koşulları olmak üzere bakım, onarım ve revizyon faaliyetleri daha kolay ve çok daha rahat profesyonel
teknisyenlik ve makinistlik koşullarında ele alınabilir ve sürdürülebilir.
Önemli olan teşkilatı sınırlı tesis ve teçhizatlı tek ve çift kademeli amonyaklı soğutma sistemleri ile,
herhangi bir müşkülata maruz kakmadan teknisyenlik ve makinistlik yönünden öncelikle işletme olmak
üzere bakım, onarım ve revizyon faaliyetlerini güvenlik altında yürütebilmek ve sürdürebilmektir.
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SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE BORULAMADA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
Mert MİRZA
Ali GÜNGÖR

ÖZET
Bu çalışmada R-22, R-134a ve R-502 soğutucu akışkanlı soğutma sistemlerinin boru hatlarının
boyutlandırılmasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar, basınç kayıplarının soğutma
kapasitesine olan etkileri açıklanmış ve pratikte kullanışlı olan ölçülendirme yöntemleri tablo ve
şekillerle anlatılmıştır. Emme, sıvı ve boşaltma hatlarının nasıl boyutlandırılacağı ayrıca belirtilmiştir.
Anahtar Sözcükler : Soğutucu akışkan (soğutkan) borulama
ABSTRACT
In this study, effects of pressure losses on cooling capacity, considerable points on dimensioning of
cooling systems which use R-22, R-134a and R-502 as a refrigerant, are explained and useful
dimensioning methods described with tables and pictures. It is also stated how suction, liquid and
discharge lines are dimensioning.
Keywords : Refrigerant piping

1. GİRİŞ
Soğutkan borulamada genel tasarım prensipleri;
1.
2.
3.
•
•
•
•

Buharlaştırıcıya uygun miktarda soğutucu akışkan beslemesinin sağlanması
Aşırı basınç düşümü olmaksızın boru hatlarının boyutlandırılması
Kompresörlerin korunması bakımından;
Sistem içine kapanlanan yağın aşırı birikmesinin önlenmesi
Kompresörden gerçekleşen yağ kayıplarının en aza indirilmesi
Çevrim çalışıyorken ya da duruyorken kompresöre sıvı soğutucu akışkan dönüşüne engel
olunması
Sistemin kuru ve temiz tutulabilmesi

olarak özetlenebilir [4]. Bu belirtilen prensiplerin uygulamada karşılaşılan çözümleri ilerleyen
bölümlerde verilecek ve tartışılacaktır.
Soğutucu akışkan borulamada gerekli ön bilgiler, sistemde kullanılacak soğutucu akışkan tipi
•
•
•
•
•

Sistem tasarım kapasitesi (ton soğutma)
Doymuş eme sıcaklığı
Doymuş yoğuşma sıcaklığı
Her bir soğutma hattındaki en çok izin verilebilecek basınç düşümleri
Her bir soğutma hattındaki en az izin verilebilecek hızlar

olarak tasarım öncesinde belirlenmelidir.
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İlerleyen bölümlerde R-22, R-134a ve R-502 soğutucu akışkanlı soğutma sistemlerindeki soğutucu
akışkan debileri ve hızları, boru dizaynı yapılırken dikkat edilmesi gereken temel prensipler, emme,
basma ve sıvı hatlarının boyutlandırılması ile ilgili esaslar, sistemde bulunan yağın dolaşımı ile ilgili
bilgiler detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

2. SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Soğutma tanım olarak bir maddenin sıcaklığını, ortam sıcaklığının altına indirme ve bu düşük
sıcaklıkta tutabilmek için maddeden ısı alınması işlemidir [3]. Fakat bir ortamdan ısı geçişi
kendiliğinden olamaz, bunun bir soğutma makinesi aracılığıyla yapılması gerekir [6]. Bir maddeyi
soğutabilmek için, bu maddeden daha soğuk olan bir soğutucu madde ile ısı çekilmesi gerekir.
Soğutucu madde de genel olarak bir akışkan olduğundan, çoğu zaman soğutucu akışkan (soğutkan)
olarak adlandırılır [3].
Bir soğutma makinesinin işlemleri ile genel gösterilişi Şekil 1’de verilmiştir. Burada Q L , soğutulan
ortamdan çekilen ısı, Q H ise daha sıcak ortama verilen ısıdır. T L , soğutulan ortamın sıcaklığı, T H ise
ısı verilen ortamın sıcaklığı ve W net,g , çevrimde dolaşan akışkan üzerinde yapılması gereken sıkıştırma
işini göstermektedir.

Ilık Ortam
QH
SM

Wnet,g = Gerekli İş
QL = Amaçlanan Etki

Soğutulan
Ortam
Soğutma Makinası
Şekil 1. Soğutma makinesinde amaç, soğutulan ortamdan “Q L ” ısısını çekmektir [6].
Bir soğutma makinesinin ısıl değerlendirmesi, etkinlik katsayısı, COP (Coefficient of Performance) ile
yapılır. Etkinlik katsayısı aşağıdaki gibi tanımlanır:
=
COPSM

QL
elde edilmek istenen soğutma etkisi
= =
harcanan
iş girişi
Wnet,g

(1)

Bir soğutma sisteminin soğutma kapasitesi, soğutulan ortamdan birim zamanda çekilen ısı diye
tanımlanır ve çoğu kez ton soğutma birimi ile ifade edilir. Bir ton soğutma, 0 ºC sıcaklıkta 1 ton (2000
libre, lbm) suyu 24 saatte 0 ºC sıcaklıkta bir ton buza dönüştürmek için çekilmesi gereken ısıl enerjiye
eşittir. Bir ton soğutma 211 kJ/dakika veya 200 Btu/dakika’ya eşdeğerdir [6].
Tablo 1’de özetlendiği gibi, ortam sıcaklığından daha düşük olarak elde edilebilen sıcaklık derecesine
göre soğutma işlemlerini, iklimlendirme (klimatizasyon), soğuk hava deposu soğutması ve derin
soğutma (kriyojeni) olarak sınıflamak mümkündür [3].
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Tablo 1. Soğutma işlemleri [3].
Soğutma İşlemi Adı
İklimlendirme (Klimatizasyon)
Soğuk Hava Deposu Soğutması
Derin Soğutma (Kriyojeni)

Yaklaşık Sıcaklık Aralığı
273 K - 300 K
230 K - 273 K
3 K - 80 K

Yağlama, gaz ve sıvının ayrılması, aşırı soğutma (subcooling), kızdırma (superheating), sıvı ve gaz
haldeki soğutucu akışkanlar için boru hatlarının tasarımı ve iki fazlı akış konularının hepsi soğutmanın
birer parçasıdır. İklimlendirme, ticari soğutma ve endüstriyel soğutma, soğutmanın tipik uygulama
alanlarındandır. Bir soğutma sisteminde olması arzulanan nitelikler şöyle sıralanabilir.
•
•
•
•
•
•
•

Dış ortam koşullarından etkilenmeden, bütün yıl boyunca çalışabilmelidir.
Arzulanan sıcaklık seviyesini çok büyük oranda değiştirmeden, geniş yük değişimi aralığında
(kapasitenin sıfırdan % 100’e değişmesi durumunda) çalışabilmelidir.
Eğer sistem hiç ara vermeden sürekli olarak çalışacaksa, karlanma (defrost) kontrolüne sahip
olmalıdır.
Değişik sıcaklık ve yük koşulları altında, yağ dönüşünde herhangi bir problem olmadan
çalışabilmelidir.
Değişik ısı değişim metotlarına (örneğin kuru genleşme, aşırı sıvı beslemesi ve soğutucu
akışkanların taşmalı beslemesi) ve salamura, alkol, glikol gibi ikincil soğutucu akışkanların
kullanılmasına uygun olmalıdır.
Sistem verimli olmalıdır, sistem performansında düzensizlik olmamalıdır ve çalıştırılması kolay
olmalıdır.
Çok kademeli, kaskad vb. basınçlandırma uygulamaları için gerekli işletme basınçlarına ve
basınç oranlarına sahip olmalıdır.

Başarılı bir soğutma sistemi, boru tasarımının iyi yapılmasına ve ihtiyaç duyulan donanımlar hakkında
bilgi sahibi olunmasına bağlıdır [1] [5]. Bir soğutma sisteminin performansı, doğru boru
boyutlandırmasını da içeren uygun parça seçimleri yapılmasına bağlıdır. Doğru bir uygulamada
borular, her soğutma elemanına yeterli miktarda soğutucu akışkanı aşırı basınç kaybına uğramadan
sağlayabilmelidir. Büyük boru çapları basınç kaybı ve enerji tüketimini azaltırken, ilk yatırım
maliyetlerini arttırır. Boru çapının bu zıt etkileri, boru ile ilgili ilk yatırım ve belirli bir sistem ömrü için
işletme maliyeti toplamını minimize eden bir termo-ekonomik optimizasyon yapılmasını gerektirir.
Belirsizliklerle dolu ekonomik değişkenleri incelemeye katmak hoş olmasa da kaçınılmazdır, çünkü
termodinamik inceleme tek başına doğru boru çapı seçimi için yeterli değildir.
Boru çapları büyütüldükçe soğutucu akışkan hızı düşeceğinden, sistemdeki yağın sürüklenmesi
özellikle düşey hatlarda (vertical risers) güçleşecektir. Ayrıca, sıvı hattında mevcut aşırı soğutma
elverdiğinden de fazla basınç düşümüne neden oluyorsa, genleşme vanasından soğutucu akışkan
geçişi azalır ve sistemin işleyişini bozan ani buharlaşma olayı (flashing) meydana gelir.
Analizler, termodinamik performansa istenmeyen etkileri açısından, emme borularındaki basınç
kaybının basma borusundaki basınç kaybından daha önemli olduğunu göstermektedir. Sıvı borusundaki
basınç kaybı, soğutucu akışkanın yoğunluğu sıvı hattı içinde daha fazla olduğundan ve genleşme vanası ile
buharlaştırıcı arasındaki bağlantı kısa olduğundan dolayı çok daha az etkilidir [5].
2.1 Soğutucu Akışkan Hattı Hızları
Ekonomiklik, basınç kaybı, ses seviyesi ve yeterli yağ dönüşümü gibi kıstasların sağlanması için, soğutucu
akışkan hatlarında, akışkan hızları belirli sınırlar içinde olmalıdır. Tablo 2’de R-22, R-134a ve R-502 için gaz
hattı hızları verilmiştir.
Tablo 2. R-22, R-134a ve R-502 için gaz hattı hızları [1] [5].
Emme Hattı
Basma Hattı

4,5 - 20 m/s
10 - 18 m/s
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Nispeten kısa emme hatlarına sahip konfor iklimlendirmesi sistemlerinde, ya da ilk yatırım maliyeti işletme
maliyetinden daha önemli olan ve bir yıldaki çalışma süreleri 2000 ile 4000 saat arasında olan
sistemlerde, daha yüksek hızlar kullanılabilir. Hiç durmadan sürekli olarak çalışması gereken endüstriyel
sistemlerin ve ticari soğutma sistemlerinin tasarımı yapılırken, kompresörü en verimli şekilde kullanmak ve
işletme maliyetini daha düşük tutmak için, soğutucu akışkan hızlarının düşük tutulması gerekmektedir.
Maliyet ve işletme maliyeti analizleri boru çapı seçiminin çok önemli olduğunu göstermiştir.
Yoğuşturucudan toplayıcıya kadar olan sıvı hattı, 0,5 m/s ya da daha düşük hızları sağlayacak şekilde
boyutlandırılmalıdır. Toplayıcıdan buharlaştırıcıya kadar olan sıvı hattı, 1,5 m/s’den daha küçük hızları
sağlayacak şekilde boyutlandırılmalıdır, böylece selenoidler ya da diğer elektrikle çalışan valfler
kullanıldığında ortaya çıkabilecek sıvı çekici etkisi (liquid hammer) minimize edilmiş ya da tamamen
önlenmiş olur [1] [5].
2.2 Aşırı Soğutma
Soğutucu akışkan debilerinin belirlenmesinde kullanılacak ilgili şekilleri (Şekil 5, 6 ve 7),okuyabilmek için aşırı
soğutma kavramının iyi anlaşılması gereklidir. Çünkü bu şekillerden hesaplanan debi değerlerinin,
sistemde uygulanan aşırı soğutmanın türüne göre belirli oranda azaltılmaları gerekmektedir.
Konvansiyonel iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde soğutma kapasitesi ve verimliliği arttırmak ile
sistemin emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlamak için aşırı soğutma uygulaması yapılmaktadır. Isı
değiştirici elemanlar, yeni geliştirilen aşırı soğutma sistemlerinin odağını oluşturmaktadır. Bu elemanlar,
ısı değiştiricilerinde ısıyı, yoğuşturucu çıkışındaki sıvı hattından alıp, suya (su soğutma kuleleri yardımı ile)
veya emme hattına verirler. Bunun birinci nedeni, soğutma verimini arttırıp, maliyeti düşürmektir.
Genellikle, aşırı soğutmanın kazancı, serinletme (soğutma) derece gün sayıları fazla olan (18,3 °C
bazında 1200 veya daha fazla soğutma derece-günlerinde) bölgelerde daha yüksektir. Başka bir deyişle,
aşırı soğutma elemanları (ısı değiştiriciler) bölgesel isteklere göre yapılmıştır. Birçok donanım,
optimum sistem performansı elde etmek amacı ile tasarlanır. Bununla beraber, özellikle direkt genleşmeli
buhar sıkıştırmalı soğutma ve iklimlendirme ekipmanlarında uygun teknolojiler geliştirilmiştir. Bu teknoloji
eski parçaların yerine geçmiş ve yeni planlanan sistemlerde kullanılmaya başlanmıştır. Aşırı soğutma
uygulamaları uzun süreden beri, düşük (–23,3 °C’den daha düşük buharlaşma sıcaklıkları) ve orta
sıcaklıkta (–23,3 °C ile – 1,1 °C buharlaşma sıcaklıkları) çalışan soğutma sistemlerinde kullanılmaktadır.
Soğutma sistemlerinde soğutma verimini basit bir düzenleme ile arttırmak olanaklıdır. Bu konuda yapılan
sistem testlerinden, her 1 °C’lik ilave aşırı soğutma için, soğutucu akışkan soğutma kapasitesinde % 1’lik
artışın olduğu ve mekanik aşırı soğutma ile yapılan kompresör gücünde ise % 20 - % 30 azalmanın
olduğu ortaya çıkmaktadır. Isı değiştiricisi kullanan soğutma devrelerinde soğutma kapasitesi artarken
tüketilen kompresör gücü azalır. Kompresör ve yoğuşturucu boyutlan küçültülebilir.
Normal buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinde elde edilen aşırı soğutma 5,6 ile 8,3 °C arasındadır. Bu
miktarlar çevre sıcaklığı etkisi ile artabilir. Aşırı soğutma elemanları ile sistemin soğutma kapasitesi
artarken, kompresörün çektiği güç düşer. Bu da, sistemin toplam veriminin ve sisteme duyulan talebin
artmasını sağlar. Bununla beraber, uygun teknolojinin seçilebilmesi açısından, ekipmanın, yükün ve iklim
koşullarının enerji tasarruf mekanizmasında olan etkilerini bilmek büyük önem taşır. Aşırı soğutma
sağlamak için kullanılan üç yöntem: (1) Dış ısı etkili sistemler, (2) Kaskad sistemler ve (3) Emme hattı
ısı değiştiricisi kullanan sistemlerdir. Şekil 2’de sıvı-emme ısı değiştiricisi kullanılan (liquid-suction heat
exchanger) bir aşırı soğutma sistemi gösterilmiştir. Bu sistemde buharlaştırıcı çıkışındaki emme hattının
yoğuşturucu çıkışına yönlendirilmesi ile yoğuşturucu çıkışındaki doymuş sıvının ısısı buharlaştırıcı
çıkışındaki doymuş buhara aktarılarak hem sıvının aşırı soğutulması hem de buharın kızdırılması
sağlanmış olur. Genleşme cihazlarının düzgün bir şekilde çalışması ve sistemde basınç dalgalanmaları
olmaması için sıvının genleşme cihazı girişinde tamamen sıvı olması, yani sıvı içinde buhar (flash)
olmaması gerekir. Ayrıca kompresöre sıvı girişi dolayısı ile kompresörün zarar görmesini engellemek
için yani kompresöre giren akışkanın tamamen buhar fazında olmasını garanti etmek için buharlaştırıcı
çıkışındaki soğutucu akışkanın bir miktar kızdırılması gerekir. Şekil 2’de gösterilen aşırı soğutma
yöntemi ile bu iki etki aynı anda sağlanmaktadır.
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Yoğuşturucu

Sıvı-Emme Isı
Değiştiricisi
(Liquid-Suction
Heat Exchanger)

B

A
Kompresör

F
D

E

Kısılma
Vanası

Buharlaştırıcı

Şekil 2. Sıvı - emme ısı değiştiricisi ile aşırı soğutmanın sağlandığı konvansiyonel tipte direkt genleşmeli
soğutma sistemi [5].

Şekil 3’de gösterilen aşırı soğutma sisteminde aşırı soğutma etkisi bir dış kaynak kullanarak
sağlanmaktadır. Bu sistemde ısı değiştiricisinde gerekli soğutma suyu soğutma kulesi kullanımı ile
sağlanmaktadır.

C

Yoğuşturucu

B

Su

Fan

A
Kompresör

Hava
Besleme
Suyu

Su

D

Buharlaştırıcı

Kısılma
Vanası

Şekil 3. Soğutma kulesi ile aşırı soğutmanın sağlandığı konvansiyonel tipte direkt genleşmeli soğutma
sistemi [5].

Şekil 4’de ise aşırı soğutma etkisinin ikinci bir buhar sıkıştırmalı (mekanik) soğutma çevrimi ile
sağlandığı bir sistem gösterilmiştir. Bu sistemde aşırı soğutma için ana kompresörden daha küçük
bir kompresör kullanılır. Bu tip sistemlere kaskad sistemler denilmektedir [5].
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2.3 Soğutucu Akışkan Debileri
Şekil 5, 6 ve 7’de R-22, R-134a ve R-502 için, birim soğutma kapasitesi (1 kW) için, soğutucu akışkan
debileri gösterilmiştir. Sistemin toplam debisini belirlemek için, uygun olan debi büyüklüğü seçilir ve sistem
kapasitesi ile çarpılır [1]. Şekillerde, yatay eksende buharlaştırıcı çıkışındaki doymuş soğutucu akışkan
buharının sıcaklığı verilmiştir. Yatay eksende buharlaştırıcı çıkışındaki soğutucu akışkan sıcaklığını
gösteren noktadan yukarı doğru dik çıkılan doğrunun buharlaştırıcı girişindeki sıvı soğutucu akışkan
sıcaklığını gösteren eğri ile kesiştiği noktanın dikey eksendeki izdüşümü 1 kW soğutma sağlamak için
gerekli soğutucu akışkan debisini göstermektedir. Eğer sistemde sıvı-emme ısı değiştiricisi (liquidsuction interchanger) kullanılmışsa ya da yoğuşturucuda aşırı soğutma yapılıyorsa, bu durumda sıcaklık
değeri bu cihazlara girişteki gerçek sıvı sıcaklığı olmalıdır [5].
Su Soğutmalı
Yoğuşturucu
Su

G
H
Aşırı Soğutma
Çevrimi
Kısılma
Vanası

F

Hava Soğutmalı
Yoğuşturucu

I
D

Aşırı Soğutma Çevrimi
Kompresörü

B

C
Dış Hava

Ana Çevrim
Kısılma
Vanası

Hava Soğutmalı
Buharlaştırıcı

E

A
Soğutulan Ortam

Ana Kompresör

Şekil 4. Kaskad yöntemi ile aşırı soğutmanın sağlandığı direkt genleşmeli konvansiyonel tipte soğutma
sistemi [5].
Şekil 5, 6 ve 7 buharlaştırıcı doyma sıcaklığına göre hazırlandığı için, bu şekillerin kullanılması ile
belirlenen debi değerleri, emme buharının kızdırılması durumunda gerekli gerçek debi değerlerinden
daha büyüktür. Bu grafikler kullanılarak elde edilen debi değeri, buharlaştırıcıdaki her 5,5 K’lik
kızdırma miktarı için yaklaşık % 3 azaltılmalıdır.
Harici bir enerji kaynağından boru hattına ısı geçişi sonucu, buharlaştırıcı akışı doğrultusundaki emme
hattının kızdırılması (superheating), Şekil 5, 6 ve 7 kullanılarak hesaplanan debi miktarlarının azaltılmasını
gerektirmez. Hat ısı kazancından kaynaklanan bu tip emme hattı kızdırması, hacimsel debiyi ve bir birim
buharlaştırıcı kapasitesi başına hat hızını arttırır ancak kütlesel debiyi arttırmaz. Bu tip kızdırma, dikey emme
hattı çaplarını, uygun yağ dönüşünü sağlamak için hesaplarken dikkate alınmalıdır.
Sıvı-emme ısı değiştiricisi kullanarak emme gazının kızdırılmasının, yağ dönüşü üzerindeki etkisi,
yukarıdaki paragrafta açıklanan emme hattı kızdırmasının yağ dönüşü üzerindeki etkisi ile aynıdır. Isı
değişimi ile sıvının soğutulması sonucu 1 kW’lık soğutma başına gerekli kütlesel debi azalır. Bu durum
şekillerden de görülebilir. Şekillerden anlaşılacağı üzere, yatay eksende herhangi bir buharlaştırıcı çıkış
sıcaklığında, buharlaştırıcı besleme valfine gelen sıvının sıcaklığı azaldıkça, 1 kW soğutma yükü başına
gerekli kütlesel debi azalmaktadır.
Soğutma etkisinde herhangi bir artış sağlamadan, sadece hacimsel debiyi arttırdığı için, mahal içindeki ısıdan
kaynaklanan kızdırmanın soğutmaya zararlı bir etkisi olduğunu söylemek yanlış olur [1] [5].
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Şekil 5. 1 kW soğutma sağlamak için gerekli debi, R-22 [1] [5].

Şekil 6. 1 kW soğutma sağlamak için gerekli debi, R-134a [1] [5].
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Şekil 7. 1 kW soğutma sağlamak için gerekli debi, R-502 [1] [5].

3. BORULAMA HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
Soğutucu akışkan borulama sistemlerinin tasarımı sırasında, tüm sıvı akış sistemlerinin ortak tasarım
özellikleri dikkate alınır. Ancak bu özelliklerin dışında borulama tasarımı yapılırken sistemi
etkileyebilecek aşağıdaki etkenler de göz önünde bulundurulmalıdır.
1. Borulama yapılan sisteminin minimum basınç kaybına göre tasarlanması gerekir çünkü
soğutucu sistemlerde basınç kayıpları ısıl kapasiteyi düşürür ve sistemin enerji ihtiyacını
arttırır.
2. Sıvı, boruların içinde dolaşırken hal değiştirir.
3. Soğutucu akışkanlar ile sistemde bulunan yağlama yağının karışmamasını sağlamak için
aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:
a) Sıvı soğutucu akışkanın kompresör karterinde birikmesi en aza düzeyde olmalıdır.
b) Yağın kompresörden çıktığı hızla yeniden kompresöre dönmesi gerekmektedir [2].
Şekil 8’de bir soğutma çevrimimin şematik olarak genel yapısı görülmektedir [4]. Bu şekil en az
elemanlı bir yapıyı en kısa hatlarla prensipte göstermektedir. Uygulamada geometrik yerleşim ve
birleşik paralel veya seri bileşenli sistemler olduğunda hatların tasarımının çok kompleks yapısının
varlığı açıktır. İlerleyen bölümlerde özel hatların tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar ayrı
başlıklarda incelenecektir.
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Şekil 8. Soğutma çevrimi [4].
3.1 Soğutma Sistemlerinde Boru Tasarımının Temel Prensipleri
Soğutma devrelerinin tasarımında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir.
•
•
•

•
•
•
•

Soğutma
devresindeki
basınç
kayıplarının
mümkün
olduğunca
düşük
olması
sağlanmalıdır.
Soğutucu akışkanın fiziksel durumundaki değişiklikler boru çaplarında değişiklik
gerektirir.
Genel olarak sistemde kullanılan gaz ile kompresör yağı çok çabuk karışırlar.
Kompresörde düzenli ve yeterli yağlamanın temin edilebilmesi için, basma hattına
soğutucu akışkan tarafından kompresörden çıkarılan yağ ile aynı miktarda yağın yer
değiştirmesi sağlanmalıdır.
Soğutma devresi, gaz verilmesi ve vakum işlemleri öncesi olabilecek partiküllerden
arınmış kuru ve temiz olmalıdır.
Sıvı halindeki soğutucu akışkanın kompresöre girişi önlenmelidir. Kompresör daima gaz
halindeki akışkan ile çalıştırılmalıdır.
Çalışma sırasında kompresöre (gaz hattı) yağın düzenli dönüşünün sağlanması, basınç
kayıplarının ve aşırı gürültünün önlenmesi için soğutucu akışkanın hızının dikkatli
tespit edilmesi gereklidir.
Devrenin ölçülendirilmesinde son belirleme daima akışkan hızı ve meydana getireceği basınç
düşümü ile boru maliyetleri arasında bir analiz ile yapılmalıdır.

Genel olarak, soğutma hattında basınç kaybı, kapasitenin azalmasına ve güç gereksiniminin artmasına
neden olur. Bu yüzden aşırı basınç kaybına izin verilmemesi gerekir. Basınç kaybının büyüklüğü boru
sisteminin belli kısımlarında değiştiği için, sistemin her bir parçası ayrı olarak göz önüne alınmalıdır. Düz
boru içindeki basınç düşümü değerini ve verilen bir basınç kaybı için soğutucu akışkan hattı kapasite
değerlerini veren pek çok tablo ve grafik bulmak mümkündür.
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Boru tasarımcısının, basınç düşümünün çok önemli olduğunu fakat soğutucu akışkan hattı
boyutlandırılmasında göz önüne alınması gereken tek şart olmadığını bilmesi gerekir. Bazı sistemlerin
tasarımında soğutucu akışkan hızları, basınç düşümünden daha fazla etkiye sahiptir. Ayrıca, yağ
dönüşünün
kritik
yapısı
ve
aşırı
soğutucu
akışkan
şarjı
da
sistemde
sıkıntılar yaratır. Sistemin ihtiyacının üzerinde soğutucu akışkan taşıyabilecek daha büyük
hatlar tasarlamaktansa, makul basınç düşümüne izin verilmesi daha doğrudur. Aşırı soğutucu
akışkan şarjı; sıvı soğutucu akışkan kontrolünde ciddi problemler yaratabilir ve sistemin düşük
basınç tarafında büyük miktardaki sıvı soğutucu akışkanın atalet (flywheel) etkisi; soğutucu
akışkan kontrol cihazlarının düzensiz çalışmasına neden olur.
Kompresör üzerindeki servis valfinin boyutu, yoğuşturucu, buharlaştırıcı, akümülatör ya da herhangi bir
donatı üzerindeki bağlantının boyutu, tasarlanacak hattın boyutunu belirleyen faktörler değildir. Üreticiler,
kullanacakları bağlantı elemanlarının ve valflerin boyutlarını, bunların ortalama bir sisteme uygulanması
esasına dayanarak belirlerler. Uygulama türü, bağlantı hatlarının uzunluğu, sistemin kontrol şekli, yük
değişimi ve diğer faktörler uygun boru boyutu belirlemede kullanılan ana faktörlerdir. Tasarlanan hattın
boyutu, çeşitli sistem elemanları üzerindeki bağlantı elemanlarından biraz büyük ya da biraz küçük
olabilir. Bu durumda redüksiyon kullanılmalıdır.
Kompresör içinde yağlamanın sağlanması için, yağın kompresör silindirlerinden geçmesi gereklidir, bu
yüzden yağın küçük bir kısmı her zaman soğutucu akışkanla birlikte sirküle edilir. Soğutmada kullanılan
yağlar sıvı soğutucu akışkan içerisinde çözülür ve normal oda sıcaklığında tamamen karışırlar ancak yağ
ve soğutucu akışkan buharı kolayca karışamazlar ve eğer soğutucu akışkan buharının hızı yağı
sürüklemeye yetecek kadar büyük ise yağ sistem içerisinde uygun şekilde dolaştırılır. Uygun yağ
dolaşımını sağlamak için, soğutucu akışkan hızı sadece emme ve basma hattında değil, buharlaştırıcı
devreleri içinde de yağı sürükleyecek kadar büyük olmalıdır.
Düşük buharlaşma sıcaklıklarında, yağ dönüşünü çok kritik hale getiren birkaç faktör vardır. Emme basıncı
düşerse soğutucu akışkan buharı daha az sıkışık hale gelir ve yağın sürüklenmesi zorlaşır. Aynı zamanda
emme basıncının düşmesiyle, sıkıştırma oranı artar; sonuç olarak kompresör kapasitesi azalır ve sirküle
edilen soğutucu akışkan kütlesi azalır. Soğutmada kullanılan yağlar, tek başlarına –17,77°C’nin altında
iken koyu bir kıvama sahiptirler fakat yeterli sıvı soğutucu akışkan ile karışırlarsa kolaylıkla hareket eden
bir akışkan haline gelirler. Karışımdaki yağ oranı artarsa viskozite de artar.
Düşük sıcaklık koşullarında, bu faktörlerin hepsi birleşerek kritik bir durum ortaya çıkarırlar. Gazın
yoğunluğu azalır, kütle debisi azalır ve sonuç olarak buharlaştırıcıda daha fazla yağ toplanmaya başlar. Yağ
ve soğutucu akışkan karışımı daha viskoz hale gelirse, yağ kompresöre dönmek yerine, buharlaştırıcı
içindeki bazı noktalarda birikmeye başlar. Kötü tasarlanmış sistemlerde krank kutusundaki yağ seviyesinin
büyük değişimler göstermesinin nedeni budur.
İyi tasarlanmış buharlaştırıcılarda buharlaşma sıcaklığı çok düşük olsa bile; hızların yeterince yüksek
tutulması sureti ile yağ birikmesi önlenebilir. Ancak –45,55 °C'nin altındaki buharlaşma sıcaklıklarında,
sirküle edilen yağ oranını minimize edebilmek için, yağ seperatörlerinin kullanılması gereklidir [5].
3.2 Soğutucu Akışkan Hattının Boyutlandırılması
Soğutucu akışkan hattının boyutlarını belirlerken, en ekonomik, sürtünme kaybını ve yağ dönüşünü
hesaba katan en iyi değeri bulmak gerekir. Maliyet açısından bakıldığında elden geldiğince küçük
boyutlu boru seçmek iyidir. Ancak seçilen boru boyutunun emme ve basma hattında aşırı basınç
kaybına yol açmaması da gerekir. Çünkü bu durum kompresör kapasitesini düşmesine ve
Güç/Kapasite oranının aşırı ölçüde artmasına yol açar. Boru boyutunun küçük tutulması sıvı hattında
da aşırı basınç kaybına yol açabilir. Bu durum, sıvı soğutucu akışkanın basınç düşüşü nedeniyle
taşmasına ve genleşme vanasının arıza yapmasına neden olur [2]. Soğutma sistemleri öyle
tasarlanmıştır ki sürtünmeden dolayı meydana gelen basınç kayıpları belli bir basınç farkını ve buna
bağlı kaynama noktası sıcaklığı değişimini geçmeyecek şekildedir. Basınç kayıplarını tespit etmek için
birincil ölçüm, doyma sıcaklığında verilen değişimdir [1].
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Basınç kaybını en aza indirmek için, bir yandan maliyeti, bir yandan da tüm yük koşullarında yağı
harekete geçirip taşımaya yetecek soğutucu hattı hızlarını dikkate almak gerekir. Soğutucu akışkanlar
için, düşey hatlarda (kolon) yağ dönüşü zorunlulukları da dikkate alınmalıdır [2].
3.3 Basınç Kaybının Etkisi
Soğutucu akışkan hatlarındaki basınç kayıpları sistem verimliliğinde bir azalmaya neden olur. Doğru
boyutlandırma, maliyeti en az seviyede tutup, verimliliği en üst seviyeye çıkaracak şekilde yapılmalıdır. Tablo 3,
5 ºC doymuş buharlaştırıcı sıcaklığı ile 40 ºC doymuş yoğunlaşma sıcaklığında R-22 ile çalışan bir sistemde
soğutucu akışkana ait basınç kaybının yaklaşık etkisini göstermektedir.
Basınç kaybı hesaplarında soğutucu akışkanın doyma sıcaklığındaki değişimle bağlantılı basınç düşüşü
normal olarak değerlendirilmektedir. Genellikle, soğutma sistemi basma, emme ve sıvı hatlarının her parçası
için 1 K ya da daha az basınç kaybı için boyutlandırılacaktır [1].
Tablo 3. R-22 ile çalışan bir sistemde gaz hattı basınç kaybının kompresör kapasitesi ve güç üzerindeki
yaklaşık etkisi [1].
a

Hattaki Kayıp, K
Emme Hattı
0
1
2
Basma Hattı
0
1
2

b

Kapasite, %

Enerji, %

100
96,8
93,6

100
104,3
107,3

100
99,2
98,4

100
102,7
105,7

: 5 ºC doymuş buharlaştırıcı sıcaklığı ile 40 ºC doymuş yoğunlaşma sıcaklığında R–22 ile çalışan bir sistem.
: Enerji yüzdesi kW (güç) / kW (soğutma) şeklinde alınmıştır.

a
b

3.3.1 Sıvı Hatları
Sıvı hatlarındaki basınç kaybı, emme ve basma hatları kadar önemli değildir. Yine de basınç kaybının, sıvı
hattında gaz oluşmasına yol açacak düzeye çıkmaması ya da sıvı besleme aygıtında yetersiz sıvı basıncı
olmaması gerekir [2]. Sistemler normal olarak tasarlanmıştır, böylece sürtünmeden dolayı sıvı hattında
oluşacak basınç kaybı doyma sıcaklığında 0,5 K ile 1 K’lik değişime denk gelen kayıptan büyük değildir. Sıvı
hatlarının boyutlandırılması ile ilgili bilgileri Tablo 4, 5, 6 ve 7’den okuyabiliriz. 40 ºC doyma sıcaklığında 0,5 K’lik
sıcaklık değişiminin meydana getirdiği basınç değişimi yaklaşık olarak aşağıda gösterildiği gibidir.
Soğutucu Akışkan
R–22
R–134a
R–502

Değişim, kPa
18,7
13,6
19,4

Aşırı sıvı soğutması sıvı hattındaki basınç kaybını gidermek için tek yöntemdir, bu sayede buharlaştırıcı
öncesindeki kısılma cihazında sıvı olması garanti edilir. Aşırı soğutma yetersiz ise sıvı hattında ani buharlaşma
meydana gelecektir ve sistemin verimliliği düşecektir [1].
Sıvı hattında sürtünme basınç kaybı, selenoid vana, pislik tutucu, kurutucu ve el vanaları gibi donanımların yanı
sıra sıvı toplayıcı çıkışından buharlaştırıcı soğutucu besleme devresine giden boru ve donanımı ile ilgilidir [2].

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 112 _______

Sıvı hattındaki düşey borular da bir basınç kaybı kaynağıdır ve sıvı hattındaki toplam kayba ilave edilir. Düşey
borulardan dolayı meydana gelen kayıp her metre yükselti için 11,3 kPa’dır. Toplam kayıp bütün sürtünme
kayıpları ile düşey borulardaki basınç kayıplarının toplamı ile bulunur.
İzleyen örnek sıvı hattının boyutlandırılmasının ve ihtiyaç duyulan toplam aşırı soğutma miktarının tespitinin
nasıl yapıldığını göstermektedir.
Örnek 3.1: Bakır borular kullanan R-22’li bir soğutma sistemi 5 ºC buharlaştırıcı ve 40 ºC yoğunlaşma
sıcaklığında çalışmaktadır. Kapasite 14 kW’dır ve sıvı hattı 6 m düşey boruyla beraber 50 m eşdeğer uzunluğa
sahiptir. Sıvı hattı boyutunu ve ihtiyaç duyulan toplam aşırı soğutma miktarını bulunuz.
Çözüm. Tablo 4’den, sıvı hattının boyutu 1 K’lik kayıp için 15 mm OD olarak bulunur. Tablo 4’deki notlardan
denklem 3’ü kullanarak gerçek sıcaklık kaybını 14 kW için bulalım.
Gerçek sıcaklık düşüşü = ( 50x0,02 )(14,0 21,54 ) = 0, 46 K
1,8

Tahmini sürtünme
kaybı 0,=
=
46x18,7 8, 6 kPa
Düşey borulardan gelen=
kayıp 6x11,3
= 67,8 kPa
Toplam basınç kaybı = 67,8 + 8, 6 = 76, 4 kPa
40 ºC yoğunlaşma sıcaklığı için doyma basıncı = 1534,1kPa
Toplam sıvı hattı kayıpları= 1534,1 − 76, 4= 1457,7 kPa
Genleşme vanasındaki net basınç = 1457,7 kPa
1457,7 kPa için doyma sıcaklığı = 37,9 C


Sıvı kayıplarını gidermek için gerekli aşırı soğutma miktarı = ( 40,0 − 37,9 ) = 2,1K
bulunur.
Sıvılar için düşey boruların bulunmadığı ve buharlaştırıcının yoğuşturucu/toplayıcı’nın altında bulunduğu
durumlarda soğutma sistemleri sıvının ağırlığından dolayı basınçta bir kazanca sahiptir ve ani buharlaşma
olmadan daha büyük sürtünme kayıplarını karşılayabilir. Sıvı hattının yönlendirilmesi ne tip olursa olsun, ani
buharlaşma meydana gelirse toplam verimlilik düşer ve sistem devreden çıkabilir.
Kısmen dolu bir tankı (toplayıcı ya da gövde-boru tipi yoğuşturucu) terk eden sıvının hızı, yüzeydeki sıvı aşırı
soğutulsun ya da soğutulmasın tanktan ayrılan sıvı hattının bulunduğu noktanın üzerindeki sıvı yüksekliğiyle
kısıtlıdır. Tanktaki sıvı çok düşük (ya da 0) bir hıza sahip olduğu için sıvı hattındaki hızı (bağlantı noktası) V,
2
V = 2gh ile hesaplanır; burada “h” tanktaki sıvı yüksekliğidir. Gaz basıncı hıza, gaz aynı yönde akmadığı
sürece eklenmez. Sonuç olarak, hatta hem gaz, hem de sıvı aktığında, sıvı akışı kısıtlanır. Bu faktör hesaba
katılmazsa toplayıcılarda aşırı çalışma maliyeti ve gövde boru tipi yoğuşturucularda taşma meydana gelebilir.
Tankı terk eden sıvı hattını tam olarak boyutlandırmak için kesin bir veri yoktur. Bağlantı noktası üzerindeki
sıvının yüksekliği istenilen hızı sağlıyorsa, sıvı tanktan istenilen oranda ayrılacaktır. Böylece, tanktaki seviye
tank tabanından sıvı hattının ayrıldığı seviyeden boru çapı kadar daha yüksek bir değere düşmüşse, 6,4 g/s
R-22 için bakır borulardaki kapasite, kilowatt soğutma başına yaklaşık olarak aşağıda gösterildiği gibidir.
OD, mm
28
35
42
54
67
79
105

kW
49
88
140
280
460
690
1440

Bütün sıvı hattı, ayrılma bağlantısı kadar büyük olmak zorunda değildir. Bağlantı noktasından sonra, hız % 40
azalır. Hat toplayıcıdan aşağıya doğru devam ederse, h değeri yükselir. R-22 ile 700 kW kapasite için,
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toplayıcının (receiver) tabanından gelen hat yaklaşık 79 mm olmaktadır. 1300 mm’lik bir düşüşten sonra 54
mm’lik çapa düşüş yeterli olacaktır.
Tablo 4. Soğutucu akışkan 22 (R-22) için kilowatt cinsinden emme, basma ve sıvı hattı kapasiteleri (tek ya da
çok kademeli uygulamalar için) [1].

Notlar:
1.

2.

Tablo kapasiteleri Kilowatt soğutma cinsinden verilmiştir.
Δp: Birim ünite eşdeğer boru hattı uzunluğu için basınç kaybı, Pa/m
Δt: Doyma sıcaklığındaki uygun değişim, K/m
Diğer Δt doyma sıcaklıkları ve Le eşdeğer uzunluk için hat kapasitesi

 Tablo L e
Hat Kapasitesi = Tablo Kapasitesi 
 Gerçek L e
3.

Gerçek ∆t
x

Tablo ∆t





0,55

Diğer kapasiteler ve Le eşdeğer uzunluk için Δt doyma sıcaklığı

 Gerçek L e   Gerçek Kapasite 
Tablo ∆t 


 Tablo L e   Tablo Kapasitesi 

1,8

=
∆t

4.

Tablodaki değerler 40 ºC yoğunlaşma sıcaklığına göre verilmiştir. Tablo kapasitelerini diğer yoğunlaşma sıcaklıklarında izleyen
faktörlerle çarparak kullanın.
Yoğuşma Sıcaklığı, ºC Emme Hattı Basma Hattı
20
1,18
0,80
30
1,10
0,88
40
1,00
1,00
50
0,91
1,11

: Verilen boyutlandırmanın toplayıcıda üretilen herhangi bir gazın kondens hattında yoğuşma suyu akışına engel olmadan yoğuşturucuya
dönmesinin zorunlu olduğu yerlerde kullanılması önerilir. Toplayıcının ortam sıcaklığının soğutucu akışkanın yoğuşma sıcaklığından daha
yüksek olduğu su soğutmalı yoğuşturucular da bu sınıflandırmaya girerler.
b
: Hattaki basınç kaybı Δp emniyetli bir değerdir; aşırı soğutma önemliyse ya da hat kısaysa, daha küçük ölçülerdeki borular kullanılabilir. Çok
düşük aşırı soğutmalı ya da çok uzun hat uygulamalarında daha büyük çapta borulara ihtiyaç duyulabilir.
a
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Tablo 5. Soğutucu akışkan 134a (R-134a) için kilowatt cinsinden emme, basma ve sıvı hattı kapasiteleri (tek
ya da çok kademeli uygulamalar için) [1].

Notlar:
1.

2.

Tablo kapasiteleri Kilowatt soğutma cinsinden verilmiştir.
Δp: Bir ünite eşdeğer boru hattı uzunluğu için basınç kaybı, Pa/m
Δt: Doyma sıcaklığındaki uygun değişim, K/m
Diğer Δt doyma sıcaklıkları ve Le eşdeğer uzunluk için hat kapasitesi

 Tablo L e
Hat Kapasitesi = Tablo Kapasitesi 
 Gerçek L e
3.

Gerçek ∆t
x

Tablo ∆t





0,55

Diğer kapasiteler ve Le eşdeğer uzunluk için Δt doyma sıcaklığı

 Gerçek L e   Gerçek Kapasite 
Tablo ∆t 


 Tablo L e   Tablo Kapasitesi 

1,8

=
∆t

Tablodaki değerler 40 ºC yoğunlaşma sıcaklığına göre verilmiştir. Tablo kapasitelerini diğer yoğunlaşma sıcaklıklarında izleyen
faktörlerle çarparak kullanın.
Yoğuşma Sıcaklığı, ºC Emme Hattı Basma Hattı
20
1,18
0,80
30
1,10
0,88
40
1,00
1,00
50
0,91
1,11
a
: Verilen boyutlandırmanın toplayıcıda üretilen herhangi bir gazın kondens hattında yoğuşma suyu akışına engel olmadan yoğuşturucuya
dönmesinin zorunlu olduğu yerlerde kullanılması önerilir. Toplayıcının ortam sıcaklığının soğutucu akışkanın yoğuşma sıcaklığından daha
yüksek olduğu su soğutmalı yoğuşturucular da bu sınıflandırmaya girerler.
b
: Hattaki basınç kaybı Δp emniyetli bir değerdir; aşırı soğutma önemliyse ya da hat kısaysa, daha küçük ölçülerdeki borular kullanılabilir. Çok
düşük aşırı soğutmalı ya da çok uzun hat uygulamalarında daha büyük çapta borulara ihtiyaç duyulabilir.
4.
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Tablo 6. Soğutucu akışkan 502 (R-502) için kilowatt cinsinden emme, basma ve sıvı hattı kapasiteleri (tek ya
da çok kademeli uygulamalar için) [1].

Notlar:
1.

2.

Tablo kapasiteleri Kilowatt soğutma cinsinden verilmiştir.
Δp: Bir ünite eşdeğer boru hattı uzunluğu için basınç kaybı, Pa/m
Δt: Doyma sıcaklığındaki uygun değişim, K/m
Diğer Δt doyma sıcaklıkları ve Le eşdeğer uzunluk için hat kapasitesi

 Tablo L e
 Gerçek L e

Hat Kapasitesi = Tablo Kapasitesi 

3.

Tablo ∆t





0,55

Diğer kapasiteler ve Le eşdeğer uzunluk için Δt doyma sıcaklığı
=
∆t

4.

Gerçek ∆t
x

 Gerçek L e
Tablo ∆t 
 Tablo L e

  Gerçek Kapasite 


  Tablo Kapasitesi 

1,8

Tablodaki değerler 40 ºC yoğunlaşma sıcaklığına göre verilmiştir. Tablo kapasitelerini diğer yoğunlaşma sıcaklıklarında izleyen
faktörlerle çarparak kullanın.
Yoğuşma Sıcaklığı, ºC Emme Hattı Basma Hattı
20
1,18
0,80
30
1,10
0,88
40
1,00
1,00
50
0,91
1,11

: Verilen boyutlandırmanın toplayıcıda üretilen herhangi bir gazın kondens hattında yoğuşma suyu akışına engel olmadan yoğuşturucuya
dönmesinin zorunlu olduğu yerlerde kullanılması önerilir. Toplayıcının ortam sıcaklığının soğutucu akışkanın yoğuşma sıcaklığından daha
yüksek olduğu su soğutmalı yoğuşturucular da bu sınıflandırmaya girerler.
b
: Hattaki basınç kaybı Δp emniyetli bir değerdir; aşırı soğutma önemliyse ya da hat kısaysa, daha küçük ölçülerdeki borular kullanılabilir. Çok
düşük aşırı soğutmalı ya da çok uzun hat uygulamalarında daha büyük çapta borulara ihtiyaç duyulabilir.
a
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Tablo 7. Soğutucu akışkan 22 (R-22) için kilowatt cinsinden emme, basma ve sıvı hattı kapasiteleri (orta ya da
düşük kademeli uygulamalar için) [1].

Notlar:
1.

2.

Tablo kapasiteleri Kilowatt soğutma cinsinden verilmiştir.
Δp: Bir ünite eşdeğer boru hattı uzunluğu için basınç kaybı, Pa/m
Δt: Doyma sıcaklığındaki uygun değişim, K/m
Diğer Δt doyma sıcaklıkları ve Le eşdeğer uzunluk için hat kapasitesi

 Tablo L e
 Gerçek L e

Hat Kapasitesi = Tablo Kapasitesi 

3.

Gerçek ∆t
x

Tablo ∆t





0,55

Diğer kapasiteler ve Le eşdeğer uzunluk için Δt doyma sıcaklığı

 Gerçek L e
 Tablo L e

=
∆t Tablo ∆t 

  Gerçek Kapasite 


  Tablo Kapasitesi 

1,8

4.

Tablodaki değerler 40 ºC yoğunlaşma sıcaklığına göre verilmiştir. Tablo kapasitelerini diğer yoğunlaşma sıcaklıklarında izleyen
faktörlerle çarparak kullanın.
Yoğunlaşma Sıcaklığı, ºC
Emme Hattı Basma Hattı
– 30
1,08
0,74
– 20
1,03
0,91
– 10
0,98
1,09
0
0,91
1,29

5.

Δt’ye karşı gelen basınç kaybı için soğutucu akışkan özellik tablolarına bakınız. (1997 ASHRAE El Kitabı Bölüm 19)

: Basınç kaybı hesaplamaları için ilgili bölümü inceleyiniz.

a

3.3.2 Emme Hatları
Tasarım ve imalat yönünden değerlendirildiğinde emme hatları sıvı ya da basma hatlarından daha önemlidir.
Soğutucu akışkan hatları: (1) tam kapasitede minimum basınç kaybı oluşturacak (2) minimum yük şartlarında
yağı buharlaştırıcıdan kompresöre döndürecek ve (3) yağın çalışan bir buharlaştırıcıdan çalışmayan durumdaki
diğer bir buharlaştırıcıya akmasını önleyecek şekilde boyutlandırılmalıdır. Emme hattındaki basınç kaybı
sistemin kapasitesini düşürür çünkü bu kayıp kompresörü, sargılarda arzu edilen buharlaşma sıcaklığını
sağlamak için daha düşük emme basıncında çalışmaya zorlar. Emme hattı, normal olarak doyma sıcaklığında
1K’e eşdeğer değişimden daha büyük olmayacak şekilde sürtünmeden kaynaklanan bir basınç kaybına uygun
şekilde boyutlandırılmıştır. Tablo 4’den Tablo 14’e kadar olan tablolarda emme hattının boyutlandırılması ile
ilgili bilgiler verilmiştir. 5 ºC doymuş emme sıcaklığındaki eşdeğer basınç kaybı yaklaşık olarak;
Soğutucu Akışkan
R-22
R-134a
R-502

Emme Kaybı, K
1
1
1

Basınç Kaybı, kPa
18,1
12,2
19,7
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5 ºC’den daha düşük emme sıcaklıklarında, verilen sıcaklık için eşdeğer basınç kaybı azalır. Örneğin R-22 ile
–40 ºC’de emme yapıldığında, doyma sıcaklığındaki 1K’lik değişime karşılık basınç kaybı yaklaşık 4,9 kPa’dır.
Bunun yanında düşük sıcaklık hatları çok düşük bir basınç kaybı için boyutlandırılmaktadır, ya da daha yüksek
eşdeğer sıcaklık kayıpları ve bunun sonucunda sistemde bulunan cihazların kapasitelerindeki kayıp kabul
edilmelidir. Çok düşük basınç kayıpları için, herhangi emme ya da sıcak gaz düşey yükselme hatları (hot-gas
riser) yağın akışını düzgün bir şekilde temin edebilecek şekilde boyutlandırılır, böylece yağ karışımı
kompresöre geri döner.
Kısmi yüklerde yağı düşey hatlarda sürükleyecek yeterli gaz hızlarını sağlamak için boru çapının düşürülmesi
gerektiği durumlarda, tam kapasitede daha büyük basınç kayıpları meydana gelmektedir. Bu durum yatay ve
aşağı doğru hatların ve elemanlarının daha büyük seçilmesiyle çözülebilir.
3.3.3 Basma Hatları
Sıcak gaz hatlarındaki basınç kayıpları birim soğutma için ihtiyaç duyulan kompresör gücünü arttırır ve
kompresör kapasitesini düşürür. Tablo 3, 5 ºC doymuş buharlaştırıcı sıcaklığı ile 40 ºC doymuş yoğunlaşma
sıcaklığında R-22 ile çalışan bir sistem için soğutucu akışkan basınç kaybının yaklaşık etkisini göstermektedir.
Düşük sürtünme kayıpları için basınç kaybı, hattın boyutunun arttırılması ile minimum seviyede tutulur, fakat bu
durumda da yağı tüm yükleme şartlarında sürükleyecek ve taşıyacak soğutucu akışkan hattı hızları
sağlanmaktadır. Basınç kaybı doyma sıcaklığında 1 K’e eşdeğer bir değişimi aşmayacak şekilde
tasarlanmıştır. Tavsiye edilen boyutlandırma tabloları doyma sıcaklığında 0,02 K/m değişime göre
hazırlanmıştır.
3.4 Boruların Düzenlenmesi ve Yerleşimi
Soğutucu akışkan hatları soğutucu akışkan ihtiyaçlarını ve basınç kayıplarını en aza indirecek şekilde direkt ve
kısa olmalıdır. Boru tesisatı dirsek ve diğer bağlantı elemanlarını mümkün olduğunca az kullanarak
planlanmalıdır, fakat kompresör titreşiminin ve ısıl genleşme ve daralmanın neden olduğu gerilmeleri ortadan
kaldırabilecek yeterli esnekliği sağlamalıdır.
Soğutucu akışkanının boru tesisatı öyle ayarlanmalıdır ki kompresörün ve diğer ekipmanların denetimini ve
servisini engellememelidir. Yağ seviyesi ölçüm camının önü kapatılmamalıdır. Ayrıca, boru tesisatı kompresör
piston kapağı veya herhangi bir iç parçanın sökülmesini engellemeyecek şekilde yapılmalıdır. Emme hattından
kompresöre giden hat, kompresörün servis için yerinden alınmasına engel olmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
Boru ve komşu duvarlar ve taşıyıcılar arasında ya da yalıtım uygulaması için borular arasında ya da yalıtım
uygulaması için borular arasında uygun boşluklar bırakılmalıdır. Zeminden, duvarlardan ya da tavandan
yapılacak hem borulama hem de yalıtım uygulamalarına imkan veren geçiş boruları (sleeves) kullanılmalıdır.
Bu elemanlar tuğla işinin yapılmasından ya da beton dökülmesinden önce yerleştirilmelidir. Boru tesisatı baş
yüksekliğinde geçişe ya da pencereler ve kapılara engel olmayacak şekilde uygulanmalıdır.
3.5 Boru Tesisatının Hasara Karşı Korunması
Özellikle dayanım konusunda yanlış bir kuvvet uygulamasına sahip küçük hatlarda oluşabilecek hasara karşı
koruma önemlidir. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde dikkatsizce kullanılan el arabaları, sarkık yükler, merdivenler
ve istifleme araçlarından gelebilecek darbelere karşı korunma sağlanmalıdır.
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3.6 Boru Tesisatının Yalıtılması
Bütün boru bağlantılarına ve bağlantı elemanlarına, yalıtım işlemini gerçekleştirmeden önce sızdırmazlık testi
uygulanmalıdır.
Emme hatları, terleme ve ısı kazancından korumak için yalıtılmalıdır. Nemin yoğuşabileceği yalıtılmış ya da dış
ortama maruz hatlar, yalıtım içinde nemin dolaşması ya da yoğuşmasına engel olacak şekilde buhar geçirimini
önleyecek biçimde tecrit edilmelidir. Ticari olarak ulaşılabilecek birçok model bu amaca uygun su geçirmeyen
ceketlerle beraber üretilmektedir.
Sıvı hattı normal olarak yalıtıma ihtiyaç duymasa da, emme ve sıvı hatlarının beraber bir şekilde kenetlendiği
durumlarda tek bir üniteye yalıtım uygulanıyormuş gibi yalıtım yapılabilir. Daha yüksek sıcaklığa sahip bir
ortamdan geçiyorken, sıvı hattı ısı kazancını en aza indirecek şekilde yalıtılmalıdır.
Sıcak gaz basma hatları genelde yalıtılmazlar, bununla beraber ısı kaybına engel olunması ya da yüksek
sıcaklığa sahip yüzeylerden gelebilecek hasarlara karşı önlem olması amacıyla yalıtım uygulanabilir. Daha
sonraki aşamalarda, sıkı bir buhar yalıtım uygulaması gerekli değildir, çünkü boru hattı dış ortamda
bulunmadığı sürece nemin yoğuşması bir problem oluşturmamaktadır.
Sıcak gaz defrost hatları, ısı kaybını ve boru hattı içindeki gazın yoğuşmasını en aza indirmek için alışılmış bir
şekilde yalıtılmaktadır [1].
Tablo 8’de yalıtım malzemeleri ve kullanma sıcaklıkları ile ilgili bilgiler verilmiştir [8].
Tablo 8. Isı yalıtım çeşitleri ve özellikleri [8].
Malzemeler

Kullanma Yeri

Sıcaklık Aralığı

Isı İletkenlik Katsayısı
(A) TS 825
20 ºC’de 0.039 w/mºk

Isıtma tesislerinde boru ve kanalların ısı (-20 ºC) - (+250 ºC)
ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.
2 Taş Yünü
Sanayi
tesislerinde
yüksek
Ortalama
50 ºC’de 0.038 w/mºk
sıcaklıklardaki kazan, kanal ve boru
(+750 ºC’e kadar)
tesisatlarında,
ısı
ve
yangın
yalıtımlarında kullanılır.
3 Extrude
Yürünen ve yürünmeyen çatılar, iç ve
(-50 ºC) - (+75 ºC)
10 ºC’de 0.026 w/mºk
Polistren
dış duvar yalıtımları, soğuk su boru
24 ºC’de 0.029 w/mºk
Sert Köpük
yalıtımı ve hava kanal yalıtımında
kullanılır.
4 Polietilen
Merkezi
ısıtma,
soğutma
ve
(-80 ºC) - (+95 ºC)
10 ºC’de 0.033 w/mºk
Köpük
havalandırma sistemlerinin yalıtımında
40 ºC’de 0.040 w/mºk
kullanılır.
5 Elastomerik
Merkezi
ısıtma,
soğutma
ve (-45 ºC) - (+116 ºC)
10 ºC’de 0.037 w/mºk
havalandırma sistemlerinin yalıtımında
40 ºC’de 0.040 w/mºk
kullanılır.
6 Elastometrik Merkezi
ısıtma,
soğutma
ve
(-80 ºC) - (+95 ºC)
10 ºC’de 0.033 w/mºk
Poliolefin
havalandırma sistemleri ile heat pump
40 ºC’de 0.038 w/mºk
sistemlerin yalıtımında kullanılır.
7 Poliüretan
Soğutma depoları, depolama tankları, (-100 ºC) - (+90 ºC)
20 ºC’de 0.022 w/mºk
Köpük
geniş konteyner ve boru hatlarında iki
cidar arası başlangıç doldurulmalarıyla
yapılan yalıtımlarda.
Not: Diğer uygun yalıtım malzemeleri kullanıldığında eşdeğer direnç oluşturacak kalınlıklarda uygulanmalıdır.
1 Cam Yünü

Tablo 9’da, düşük sıcaklıkta soğutucu akışkan taşıyan borulara uygulanması önerilen yalıtım
kalınlıkları verilmektedir [7].
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Tablo 9. Soğuk borular için yalıtım kalınlıkları [7].

3.7 Boru Tesisatındaki Titreşim ve Gürültü
Soğutucu akışkan tesisatında ortaya çıkan ve iletilen titreşimin ortaya çıkardığı gürültü, boru tasarımı ve
destekleri ile en aza indirilebilir ya da tamamen ortadan kaldırılabilir.
Soğutucu akışkan tesisatındaki titreşimin arzu edilmeyen iki etkisi (1) boruya fiziksel hasar vermesidir, bu
noktada sert lehimlenmiş bağlantı kırılır ve böylece yük kaybı gerçekleşir ve (2) boru hattı boyunca gürültünün
boru boyunca iletilmesi ve boru tesisatı ile yapı arasında doğrudan fiziksel temasın oluşmasına neden olabilir.
Soğutma uygulamalarında, borularda meydana gelen titreşim, soğutucu akışkan boru hattının oynamaz bir
bağlantıyla pistonlu kompresöre bağlanmasından kaynaklanmaktadır. Titreşimin etkileri kompresöre ve
yoğuşma ünitesine bağlı tüm hatlarda açık bir şekilde görülmektedir. Bununla beraber borulardaki titreşimi
ortadan kaldırmak mümkün değildir, sadece etkileri azaltılabilir.
Bazen esnek (Flexible) metal boru daha küçük çapta olan boru hatlarındaki titreşimin iletimini engellemek için
kullanılabilir. En yüksek verimlilik için, krank miline paralel bir uygulama yapılmalıdır. Bazı durumlarda
kompresördeki yatay ve düşey hatlar için birer tane olmak üzere iki titreşim yalıtıcıya (izolatör) ihtiyaç
duyulabilir. Kompresörden uzakta esnek metal borunun sonunda, borunun sistemdeki sıcak gaz hattından
korunması için oynamaz bir desteğe ihtiyaç duyulur.
Esnek metal boru daha büyük çaptaki borulardaki titreşimi emecek kadar etkili değildir, çünkü uzunluğun çapa
oranı çok büyük olmadıkça esnek değildir. Pratikte, uzunluk sıkça sınırlıdır, böylece esneklik daha büyük
ölçülerde azalır. Bu problem esnek boruların ve yalıtım askılarının, boruların yapı içinde güvence altına alındığı
durumlarda kullanılmasıyla en iyi şekilde çözümlenir.
Boru tesisatı duvarlardan, kat aralarından ya da iç bölmelerden geçerken yapının hiçbir yerine temas
etmemelidir ve sadece taşıyıcılarla desteklenmelidir (oluşan titreşimin binaya iletilmesinin önüne geçmek
amacıyla kullanılır); bu sayede duvarların ya da tavanların ses yapan diyaframlar ya da panolar olma olasılığı
ortadan kaldırılmış olur. Boru tesisatı yapıldığında uygulama sonunda ulaşılması zor olan yerlerde tesisat,
yalıtımlı askılar ile desteklenmelidir.
Boru tesisatındaki titreşim ve gürültü kompresörün çalışması sırasında oluşan gaz titreşiminden ya da yüksek
hızlarda artış gösteren gaz içindeki türbülanstan meydana gelebilir. Bu durum genellikle basma hattında,
sistemin diğer bileşenlerine göre daha çok görülür.
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Kompresör tarafından oluşan gaz titreşimlerinin sonucu olan gürültü ve titreşim, kompresörün her devrinde gaz
basma sayısının oluşturduğu bir fonksiyonun karakteristik frekansına sahiptir. Bu frekans, bazı kompresörlerde
iki piston beraber çalıştığında, mutlaka silindir sayılarına eşit olmak zorunda değildir. Ayrıca V tipi
kompresörlerde olduğu gibi silindirlerin açısal yerleşiminden dolayı da değişebilir. Gaz titreşimleri sonucu ortaya
çıkan gürültü sadece boru sistemi, titreşimi rezonansla arttırdığı zaman bir engel haline gelir. Tek kompresörlü
sistemlerde, rezonans, rezonansı oluşturan hattın çapı ya da uzunluğu değiştirilerek ya da kompresör basma
valfinin hemen arkasına uygun boyutlarda bir sıcak gaz egzozu monte edilmesiyle azaltılabilir. Paralel olarak
tasarlanmış kompresör sistemlerinde, farklı hızlarda çalışan çok sayıdaki kompresörden harmonik bir frekans
ortaya çıkabilir. Bu gürültü bazen susturucuların takılmasıyla düşürülebilir.
Türbülans nedeniyle gürültü oluştuğunda ve hattı yalıtmak verimli olmadığında, daha büyük çaptaki bir borunun
gaz hızını düşürmek için kullanılması bazen yardımcı olabilir. Ayrıca hattı daha ağır cidarlı bir boru ile
değiştirmek ya da bakır yerine çelik kullanılması da hatta doğal bir frekans elde edilmesi için faydalı olabilir.
3.8 Soğutucu Akışkan Hattı Kapasite Tabloları
Tablo 4, 5, 6 ve 7, R-22, R-134a ve R-502 için belli basınç kayıplarındaki kapasiteleri göstermektedir.
Tablolarda verilen kapasiteler her eşdeğer metre boru uzunluğu için basma ve sıvı hatlarında doyma
sıcaklığında (Δt) 0,02 K’lik bir değişime karşılık gelen sürtünme kaybını oluşturan soğutucu akışkan akışına
bağlı verilmiştir. Emme hatları 0,04 K’lik değişime göre tasarlanmıştır. Tablo 10, 11 ve 12 doyma emme
sıcaklığında 0,02 ve 0,01 K/m’lik değişim gösteren emme hattı kapasitelerini göstermektedir. Basınç kayıpları K
cinsinden verilmiştir çünkü bu tip hat boyutlandırma yöntemi tüm sanayi için uygundur ve kabul edilmiştir.
Karşılık gelen basınç kayıpları ayrıca gösterilmiştir.
Tablo 10. 0,02 ve 0,01 K/m’ye karşılık basınç kayıplarında soğutucu akışkan 22 (R-22) için kilowatt cinsinden
emme hattı kapasiteleri (tek ya da çok kademeli uygulamalar için) [1].

Δp: Birim ünite eşdeğer boru hattı uzunluğu için basınç kaybı, Pa/m
Δt: Doyma sıcaklığındaki uygun değişim, K/m
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Tablo 11. 0,02 ve 0,01 K/m’ye karşılık basınç kayıplarında soğutucu akışkan 134a (R-134a) için kilowatt
cinsinden emme hattı kapasiteleri (tek ya da çok kademeli uygulamalar için) [1].

Δp: Birim ünite eşdeğer boru hattı uzunluğu için basınç kaybı, Pa/m
Δt: Doyma sıcaklığındaki uygun değişim, K/m

Tablo 12. 0,02 ve 0,01 K/m’ye karşılık basınç kayıplarında soğutucu akışkan 502 (R-502) için kilowatt
cinsinden emme hattı kapasiteleri (tek ya da çok kademeli uygulamalar için) [1].

Δp: Birim ünite eşdeğer boru hattı uzunluğu için basınç kaybı, Pa/m
Δt: Doyma sıcaklığındaki uygun değişim, K/m
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Soğutucu akışkan hattı boyutlandırması için kapasite tabloları Darcy-Weisbach ilişkisine göre
hazırlanmıştır ve sürtünme faktörleri Colebrook fonksiyonuna (Colebrook 1938, 1939) göre
hesaplanmıştır. Borulardaki pürüzlülük büyüklüğü bakır için 1,5 μm ve çelik boru için de 46 μm’dir.
101,325 kPa dışındaki basınçlar için viskozite ekstrapolasyonları ve uyarlamaları korelasyon
tekniklerine dayanmaktadır [1]. Basma hattı için kızdırma R-134a ile R-502 için 45 K ve R-22 için
60 K’dir.
Kapasiteyi belirlemek için soğutucu akışkan çevrimi buharlaştırıcıyı terk eden doymuş soğutkan
buharına dayanarak yapılmıştır. Hesaplamalarda yağın varlığı ihmal edilir ve akım kesintisiz
(nonpulsating) kabul edilir.
Boru hattının boyutlandırılması için ilave tablolar ve tartışmalar için kaynaklar [1]’de verilmiştir.
3.9 Valfler ve Bağlantı Elemanları İçin Eşdeğer Uzunluklar
Soğutucu akışkan hattı kapasite tabloları düz boruda her birim metredeki basınç kaybına, ya da düz
boru, bağlantı elemanları ve valflerin birleşiminin eşdeğer boru uzunluklarına bağlıdır.
Genelde vanalar ve bağlantı elemanlarındaki basınç kaybı, aynı çaptaki düz boruda aynı sürtünme
kaybıyla elde edilen eşdeğer uzunluğa denk alınarak tespit edilir. Hat boyutlandırmasına ait bu
durumda doğrudan kullanılabilir. Tablo 13, 14 ve 15 nominal boru çapına bağlı olarak farklı bağlantı
elemanları ve valfler için düz boruya ait eşdeğer uzunluğu vermektedir.
Aşağıdaki örnek soğutucu akışkan hattı boyutlandırması için farklı tablo ve diyagramların
kullanılmasını göstermektedir.
Örnek 3.2: 5 ºC’de emme, 40 ºC’de yoğuşma gerçekleşen 105 kW’lık R-22 ile çalışan sistemin emme
hattının boru çapını ve basınç kaybını bulunuz. Emme hattında bakır boru kullanılmış olup 15 m düz
kısım ve 6 adet geniş dirsek kullanılmıştır.
Çözüm: Eşdeğer uzunluk denemesi için düz hatta % 50 ilave edilir. Deneme eşdeğer uzunluğu
15 x 1,5 = 22,5 m bulunur. Tablo 4’den (5 ºC’de emme, 40 ºC’de yoğuşma için) 122,7 kW kapasitede
54 mm dış çapında her eşdeğer metre uzunlukta 0,04 K kaybın oluştuğu bulunur.
Düz hat uzunluğu: 15 m
6 adet 50 mm’lik dirsekten her biri için 1 m (Tablo 13): 6 m
Toplam eşdeğer uzunluk: 21 m
1,8

105 
=
∆t ( 0,04
=
)( 21) 
 0, 63 K
 122.7 
0.63 K tavsiye edilen 1 K’den düşüktür fakat daha küçük boyuttaki (42 mm) boru için tekrar hesap
yapılırsa Δt = 4.05 K bulunur fakat bu sıcaklık çok büyüktür, bu nedenle 54 mm çapındaki boru
belirlemesi uygundur.
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Tablo 13. Boru eşdeğer uzunluğu olarak bağlantı elemanları kayıpları (metre)
Vidalı, kaynaklı, flanşlı, havşalı (konik) ve lehimli bağlantılar [1] [2].

Tablo 13. Devam [2]
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Tablo 14. Boru eşdeğer uzunluğu olarak özel bağlantı elemanları kayıpları (metre) [1] [2].

Tablo 15. Boru eşdeğer uzunluğu olarak vana kayıpları (metre)
Vidalı, kaynaklı, flanşlı, havşalı (konik) bağlantılı [1] [2].

Not: Bu kayıplar vanalar tam açık konumları ve vidalı, kaynaklı, flanşlı veya havşalı bağlantılar için verilmektedir.
a: Bu kayıplar sivri uçlu yataklı (needlepoint seats) vanalar için geçerli değildir.
b: Düzgün ve kısa konik tapalı vanalar tam olarak açıkken, kayıpları sürgülü vanalara eşittir. 150 mm’nin üzerindeki kısa konik
tapalı vanalardaki kayıplar için üreticilere başvurulmalıdır.
c: Kayıplar ayrıca aynı sıralı, küresel tip, çek valflere de uygulanabilir.
d: “Y” tip pistonlu yukarı kalkan ve yatağı nominal boru çapına eşit geri tepme vanaları için “Y” 60 vanası değeri kullanılır.
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3.10 Soğutma Sistemlerinde Yağlama
3.10.1 Yağ Dolaşımı
Tüm kompresörler normal çalışma sırasında bir miktar yağlama yağı kaybederler. Yağ, kompresörü
kaçınılmaz bir şekilde basma gazıyla terk ettiğinden, halokarbon soğutucu akışkanları kullanan
sistemler bu yağı ayrıldığı miktarda geri döndürmelidir.
Kompresörü ya da yağ ayırıcısını terk eden yağ, yoğuşturucuya ulaşır ve sıvı soğutucu akışkan içinde
erir, bu sayede yağ, buharlaştırıcıya sıvı hattından kolayca ulaşır. Buharlaştırıcıda, soğutucu akışkan
buharlaşır ve sıvı faz, yağca zengin bir hal alır. Soğutucu akışkanın yağ içindeki konsantrasyonu
buharlaştırıcı sıcaklığına ve soğutucu akışkan tipi ile kullanılan yağa bağlıdır. Yağ/soğutucu akışkan
karışımının viskozitesi sistem parametrelerine bağlı olarak belirlenir. Buharlaştırıcıda ayrışan yağ
kompresöre yerçekimi ya da dönüş gazının çekim kuvveti ile geri döner. Yağın basınç kaybı üzerindeki
etkisi büyüktür, bazı durumlarda basınç kaybındaki artış 10 kat kadar olabilir.
Halokarbon soğutucu akışkan kullanan düşük sıcaklıklı soğutma sistemlerindeki en büyük
problemlerden biri yağlama yağının buharlaştırıcıdan kompresöre geri döndürülmesidir. Çok sık
kullanılan santrifüj kompresörler ve nadiren kullanılan yağlama yağsız kompresörlerin haricinde
soğutucu akışkan sürekli olarak yağı kompresörden basma hattına taşır. Yağın büyük bir kısmı bir yağ
ayırıcısı ile akıntıdan ayrılıp kompresöre geri döndürülebilir. Birleşmiş yağ ayırıcıları, sis keçeleri (mist
pads) ya da yönlendirici kanatçıklar kullanan ayırıcılardan çok daha iyi olmakla beraber bunlarda
% 100 verimli değildirler. Yağın sistem içinde yolunu bulması sağlanmalıdır.
Yağ, halokarbon soğutucu akışkanlarla daha yüksek sıcaklıklarda iyi karışmaktadır. Sıcaklık düştükçe,
karışabilirlik azalır ve yağın bir kısmı taşmalı buharlaştırıcıda sıvı seviyesinin üzerinde yağca zengin
bir tabaka oluşturur. Eğer sıcaklık çok düşükse yağ, soğutucu akışkan kontrollerine engel olan, akış
bölümlerini kapatan ve ısı transfer yüzeylerini kirleten yapışkan bir kütleye dönüşür. Düzenli çalışan bir
sistem için doğru yağ yönetimi anahtar noktadır.
Genelde, doğrudan genleşmeli ve üstten sıvı beslemeli buharlaştırıcılarda taşmalı buharlaştırıcılara
göre daha az yağ dönüş problemi olmaktadır çünkü soğutucu akışkan sürekli bir şekilde yağı
buharlaştırıcıdan süpürecek yeterli hızlarda akmaktadır. Sıcak gaz defrostu kullanan düşük sıcaklıktaki
sistemler de sistem her defrost yaptığında yağı çevrimden dışarı süpürecek şekilde tasarlanabilirler.
Bu, yağın buharlaştırıcı yüzeyini kaplaması ve ısı transferini engellemesi olasılığını düşürür.
Taşmalı buharlaştırıcılar sadece kuru soğutucu akışkan buharını sisteme geri döndürdüğünden
buharlaştırıcıdaki yağ kirlenmesi artabilir. Köpük ayırma sistemleri gövde içinde yüzen yağca zengin
tabakayı bir ısı kaynağı kullanarak yağ ve soğutucu akışkanı ayırıp, yağı kompresöre döndürürler.
Taşmalı halokarbon sistemlerin karmaşık yapıda olmalarından ötürü, bazı tasarımcılar bu tip sistemleri
kullanmaktan kaçınırlar.
3.10.2 Sistem Kapasitesindeki Azalma
Kompresörlerde otomatik kapasite kontrolü kullanmak dikkatli analiz ve tasarıma ihtiyaç duyar.
Kompresör belli bir kapasite aralığındaki sistem yükleme gereksinimini karşılayacak şekilde
çalıştığından, yükleme ve basma işlemlerini gerçekleştirebilir. Tek bir kompresör tam yük kapasitesinin
% 25’ine kadar basma yapabilirken, paralel bağlanmış çoklu kompresörler sistem kapasitesinin % 12,5
ya da altına basma yapabilirler. Sistemdeki borulama en düşük yüklerde yağı geri döndürecek şekilde
tasarlanmalıdır, aynı zamanda sistem tam kapasitede çalışırken borularda ve donanımda aşırı basınç
kaybı oluşmamalıdır.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 126 _______

3.10.3 Yağ Dönüşünü Sağlayan Düşey Emme Hatları
Çok sayıdaki soğutma sisteminde buharlaştırıcı kompresörden daha düşük bir seviyede olduğundan
bir düşey emme hattı bulunur. Sistemde dolaşan yağ, gaz yükselticilerinde dönüş gazı ile beraber
taşınarak ya da sifon ile pompa gibi yardımcı donanımlarla döndürülür. Yağın taşınması için minimum
şartlar kaldırma kuvveti ile ilişkilidir (örneğin sıvı ile buhar arasındaki yoğunluk farkı ve buharın
momentum akışı gibi).
Yağın taşınması için birincil şartlar gaz hızı, gaz yoğunluğu ve boru iç çapıdır. Yağ-soğutucu akışkan
karışımının yoğunluğu oldukça az öneme sahiptir çünkü çok geniş bir aralıkta neredeyse sabittir.
Bunun yanında –40 ºC’den daha düşük sıcaklıklarda yağ viskozitesi önemli olabilir. Sıcaklık düştükçe
ve gaz daha az yoğun hale geldikçe daha büyük gaz hızlarına ihtiyaç duyulur. Bunun yanında boru
çapının artması durumunda da, daha yüksek hızlar gerekebilir. Tablo 16 bu şartları, yağın taşınması
için ihtiyaç duyulan minimum soğutma kapasitesine çevirmektedir. Düşey emme hatları minimum
sistem kapasitesine göre boyutlandırılmalıdır. Yağ, kompresöre, kompresörün çalışacağı minimum yer
değiştirme ve minimum emme sıcaklığına karşılık gelen çalışma şartlarında geri dönmelidir. Emme ya
da buharlaştırıcı basınç düzenleyicileri kullanıldığında, emme düşey hatları, düşey hattaki gerçek gaz
şartlarına göre boyutlandırılmalıdır.
Kapasite kontrolüne sahip tek bir kompresör için, minimum kapasite, ünitenin çalışabileceği en düşük
kapasitedir. Kapasite kontrolüne sahip çoklu kompresörler için minimum kapasite çalışan son
kompresörün çalışabileceği en düşük kapasitedir.
3.10.4 Düşey Hattın Boyutlandırılması
Aşağıdaki örnekte minimum kısmi yükleme için ihtiyaç duyulan yağ dolaşımını sağlayacak maksimum
düşey hat boyutlandırılması Tablo 16 kullanılarak açıklanmaktadır.
Örnek 3.3: % 25, 50, 75 ve 100 kapasite adımlarına sahip 120 kW’lık kompresör kullanan R-22’li
sisteme ait minimum yüklemede yağ taşınmasını sağlayacak maksimum boyuttaki düşey hattını
belirleyiniz. 5 ºC emme ve 40 ºC yoğuşma sıcaklığında 10 K’lik kızdırmanın ve minimum sistem
yükünün 30 kW olduğunu kabul ediniz.
Çözüm: Tablo 16’dan 54 mm dış çapındaki boru 5 ºC emme ve 30 ºC sıvı sıcaklığında 23.1 kW
minimum kapasiteye sahiptir. Tablo 16’nın altındaki diyagramdan 40 ºC emme sıcaklığındaki düzeltme
katsayısı yaklaşık 1’dir. Bu yüzden 54 mm dış çapa sahip boru uygundur.
Tablo 16’ya bağlı olarak, daha küçük boyuttaki boru, limit halinde (marjinal) düşey hatlar için
kullanılabilir. Düşey hat boyutları yeterli minimum gaz hızlarını sağlayacak boyutlarda
düzenlendiğinde, tam kapasitedeki basınç kaybı önemli şekilde artmaktadır, yatay hatlar toplam
basınç kaybını pratikte limitlerde tutacak şekilde tasarlanmalıdır. Yatay hatlar aynı hizada ve
kompresörle aynı yönde yerleştirildiği sürece, yağ normal tasarım hızlarında taşınabilir.
Birçok kompresör çoklu kapasite düşürme özelliğine sahip olduğundan, yağı tüm yükleme şartlarında
düşey hatta yukarı taşıyacak gaz hızlarını sağlamak zordur. Düşey hat, sistemin minimum çalışma
kapasitesine göre yağı döndürecek şekilde tasarlanırsa, hattın bu bölümündeki basınç kaybı tam
kapasitede çalışırken çok büyük olabilir. Doğru tasarlanmış bir düşey hat tam kapasitede çok büyük bir
basınç kaybı oluşturuyorsa, çift düşey hat kullanılmalıdır.
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Tablo 16. Emme düşey hatlarında yağın sürüklenmesi için Kilowatt cinsinden minimum soğutma
kapasitesi (bakır borulama, ASTM B 88M B Tip, metrik ölçü) [1].

Notlar:
1.

Kilowatt cinsinden verilen soğutma kapasitesi, tabloda gösterilen doymuş buharlaştırıcı ve 40 ºC’deki yoğuşturucu
sıcaklıklarına bağlıdır. Diğer sıvı hattı sıcaklıkları için, aşağıda verilen tablodaki düzeltme faktörlerini kullanın.
Soğutucu Akışkan
22
134a
502

2.

Sıvı Sıcaklığı, ºC
20
30
50
1,17 1,08 0,91
1,20 1,10 0,89
1,26 1,12 0,86

Bu tablolar R-22 için ISO 32 mineral yağı ve R-502 ile R-134a için ISO 32 ester-bazlı yağ kullanılarak hesaplanmıştır.
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Tablo 17. Sıcak-gaz düşey hatlarında yağın sürüklenmesi için Kilowatt cinsinden minimum soğutma
kapasitesi (bakır borulama, ASTM B 88M B Tip, metrik ölçü) [1].

Notlar:
1.

Kilowatt cinsinden verilen soğutma kapasitesi, – 5 ºC’deki doymuş buharlaştırıcı ve tabloda gösterilen yoğuşturucu
sıcaklıklarına bağlıdır. Diğer sıvı hattı sıcaklıkları için, aşağıda verilen tablodaki düzeltme faktörlerini kullanın.
Soğutucu
Akışkan
22
134a
502

2.

– 50
0,87
--0,77

Doymuş Emme Sıcaklığı, ºC
– 40 – 30 – 20
0
5
0,90 0,93 0,96
--1,02
------1,02 1,04
0,83 0,88 0,93
--1,04

10
--1,06
---

Bu tablolar R-22 için ISO 32 mineral yağı ve R-502 ile R-134a için ISO 32 ester-bazlı yağ kullanılarak hesaplanmıştır.

3.10.5 Yağ Döndürücü Düşey Emme Hatları - Çoklu Sistemler
Çoklu sistemlerin emme hatlarındaki yağın hareketi için tek kademeli sistemlerde kullanılan tasarım
yaklaşımına aynen ihtiyaç duyulur. Yağın boru cidarında akabilmesi için, gaz akışına ait minimum bir
direnç olması gerekmektedir. Direnç sürtünme değişim ölçüsü (gradyen) ile ifade edilebilir; Tablo 17
minimum sürtünme değişim ölçüsü için değerleri göstermektedir. Tablo 16 ve 17’de verilmeyen
soğutucu akışkanlar için aşağıdaki boyutlandırma bilgileri kullanılır.
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–18
–46
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Boru Çapı
50 mm ya da daha küçük
50 mm’den daha büyük
80 Pa/m
45 Pa/m
100 Pa/m
57 Pa/m

3.10.6 Çift Düşey Emme Hatları
Şekil 9 çift düşey emme hattı yapısına ait iki yöntemi göstermektedir. Bu tür yerleşimde yağ dönüşü
minimum yüklerde gerçekleşir fakat tam yükte aşırı bir basınç kaybı oluşmaz.

Şekil 9. Çift düşey hat yapısı [1] [2].
Çift düşey emme hattına ait boyutlandırma ve çalışma şekli aşağıda anlatıldığı gibidir [1].
1. Düşey hat A minimum yükte yağ dönüşünü gerçekleştirecek boyuttadır [1] [2].
2. Düşey hat B her iki hat tam yük altındayken yeterli basınç kaybı için boyutlandırılmıştır. Düşey
hat B’nin boyutlandırılabilmesi için en yaygın yöntem, A ve B’nin toplam kesit alanları
minimum kapasitede yağ dönüşü dikkate alınmadan tam kapasitede kabul edilebilir bir basınç
kaybı oluşturacak şekilde boyutlandırılmış tek bir hattın kesit alanına eşit ya da bir miktar daha
büyük olmalıdır. Bununla beraber toplam kesit alanı, maksimum yük şartlarında yukarı akışlı
bir düşey hatta yağı döndürecek tek bir hattın kesit alanından daha büyük olmamalıdır.
3. Tüm yöntemlerde gösterildiği gibi, iki düşey hat arasında kapan yerleştirilir [1]. Kısmi yük
altında, gaz hızı, yağın her iki hatta dönüşüne yeterli olmadığında, ikinci hat B kapanıncaya
kadar kapan yavaş yavaş yağla dolar. Daha sonra yağ yalnızca A hattında ilerler ve yeniden
yatay emme hattına dönecek bir hıza ulaşır [2].
Kapanın yağ tutma kapasitesi, hatların en altında bulunan sabit bağlantılı bağlantı elemanlarıyla bir
minimum seviyede sınırlanmıştır. Bu yapılmadığı zaman, kapan, kısmi çalışma şartlarında kompresör
karterindeki yağ seviyesini düşüren yeterli miktarda yağı toplayabilir. Şekil 9’da düşey hatlar A ve B üst
kısımda ters bir dönüşle yatay emiş hattına geçiş yapmaktadır. Bu, kısmi çalışma şartlarında boş
olabilen düşey hatlara yağ akışını önler. Aynı amaç, ana hattı düşey hatlardan daha büyük çapta
seçmek şartıyla, düşey hatları ana boruya yatay olarak bağlayarak da sağlanabilir.
Sık bir şekilde düşük sıcaklık sistemlerinde çok küçük basınç kayıplarını karşılayabilen çift düşey
hatlar gereklidir. Bu tür düşey hatları kullanan herhangi bir sistemde yağı yavaş yavaş döndüren bir
yöntem olan emiş kapanı (accumulator) bulunmalıdır.
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Konfor amaçlı havalandırma cihazları gibi daha yüksek emiş sıcaklıklarında çalışan sistemler için,
minimum yükte yağı döndürebilecek tek bir düşey hat kullanılabilir. Tekli kompresörler kapasite
kontrolü ile beraber kullanıldığında minimum kapasite genellikle maksimum yer değiştirmenin % 25
ya da % 33’ü olacaktır. Bu düşük oranla beraber, minimum yükte yağın dönüşünü sağlamak için
tasarlanan tekli düşey hatlarda tam kapasitede basınç kaybı nadiren önemlidir.
Çoklu kompresörler kullanıldığında, bir ya da birkaç kompresör diğer bir kompresör çalışmaya devam
ederken kapatılabilir ve maksimum minimum oranı daha büyük hale gelir. Bu durum çift düşey hatları
gerekli kılar.
Emiş hattının geri kalan parçaları buharlaştırıcılar ve kompresörler arasında kabul edilebilir bir basınç
kaybına izin verecek şekilde boyutlandırılır çünkü yağ yatay hatlarda oldukça düşük gaz hızlarıyla
taşınmaktadır. Kompresöre giden bu hatlara bir miktar eğim vermek, iyi bir uygulamadır.
3.10.7 Çalışmayan Buharlaştırıcılarda Yağ Birikiminin Önlenmesi
Emme hatları, yağın çalışan bir buharlaştırıcıdan çalışmayan bir buharlaştırıcıya akmayacak şekilde
tasarlanmalıdır. Şekil 10 A, kompresörün yukarıda olduğu farklı seviyelerdeki çoklu buharlaştırıcıları
göstermektedir. Her emme hattı yağın aktif olmayan buharlaştırıcı serpantinlerine geri dönmemesi için
ortak emme hattına daha yüksek bir noktadan bir döngüyle bağlanır.
Şekil 10 B, kompresörün yukarıda olduğu çoklu buharlaştırıcıların aynı seviyede birbirine bağlandığı
durumu göstermektedir. Yağ en düşük seviyedeki buharlaştırıcıya geri dönemez çünkü ortak emme
hattı, düşey emme hattına bağlanmadan önce en düşük seviyedeki buharlaştırıcının çıkış noktasından
daha düşük bir seviyededir.
Şekil 10 C, kompresörün aşağıda olduğu aynı seviyedeki buharlaştırıcıları göstermektedir. Her
buharlaştırıcıdan gelen emme hattı, daha düşük seviyede bulunan ortak emme hattına
bağlanmaktadır, böylece yağ çalışmayan bir buharlaştırıcıya geri dönemez. Kompresörün yukarıda
olduğu durum için alternatif bir yerleşim Şekil 10 D’de görülmektedir.

Şekil 10. Buharlaştırıcı devrelerindeki emme hattı borulamasına ait farklı yerleşimler [1].
Şekil 11 ortak emiş hattının altında ve üstünde bulunan buharlaştırıcılar için genel boru tesisatını
göstermektedir. Bütün yatay hatlar aynı seviyede ya da yağ dönüşünü sağlayacak şekilde eğimli
olmalıdır.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 131 _______

Şekil 11. Buharlaştırıcıların ana hattın altında ve üstünde yer aldığı durumlara ait boru tesisatı [1].
Buharlaştırıcı emiş çıkışından sonra emme hatlarında gösterilen kapanlar, çok sayıdaki ısıl genleşme
vanası üreticileri tarafından ısıl genleşme vanalarının düzensiz çalışmasını önlemek için
önerilmektedir. Genleşme vanası hissedicileri buharlaştırıcılar ve bu kapanlar arasına
yerleştirilmektedir. Kapanlar sıvı akışını sağlayacak şekilde çalışırlar ve kompresörün çalışmadığı
çevrimlerde genleşme vanası hissedicisinin altında sıvı birikmesini önlemede yardımcı olurlar. Bunlar
sadece buharlaştırıcı çıkışında emme hattıyla karşılaşılan düz ya da düşey hatlar için uygundur.

4. BOŞALTMA (SICAK-GAZ) HATLARI
Sıcak-gaz hatlarının tasarımında:
•
•
•
•

Kısmi çalışma şartlarında yağın birikmesinden kaçınılmalıdır.
Yoğunlaşan soğutucu akışkan ve yağın kompresörün üst kısmına dönmesi engellenmelidir.
Ortak hattan çoklu kompresörlere geçiş kısmındaki bağlantılar dikkatli bir biçimde seçilmelidir.
Sıcak-gaz vuruntusunun, kompresör titreşimlerinin ya da her ikisinin yarattığı aşırı gürültü ve
titreşimin önüne geçilmelidir.

4.1 Normal Yüklerde Yağın Düşey Hatlarda Yukarı Taşınması
Küçük bir miktar basınç kaybı istense de, normalin üzerinde boyutlandırılmış sıcak-gaz hatlarının
kullanımı gaz hızlarını, soğutucu akışkanın yağı taşıyamayacağı bir noktaya düşürebilir. Bu nedenle,
kapasite kontrolüne sahip çoklu kompresörler kullanıldığında, sıcak-gaz düşey hatları yağı mümkün
olan tüm kapasitelerde taşımalıdır.
4.2 Düşey Hatlarda Yağın Taşınması İçin Minimum Gaz Hızları
Düşey sıcak-gaz hatlarında yağın taşınması için minimum kapasiteler Tablo 17’de gösterilmiştir. Çoklu
kompresör uygulamalarında, olabilecek en düşük sistem kapasitesi hesaplanmalıdır ve düşey hat
boyu yağın başarıyla taşınması için tabloda verilen minimum kapasiteyi sağlayacak şekilde
seçilmelidir.
Kapasite kontrolüne sahip çoklu kompresörlerin bazı uygulamalarında, yağı minimum yükte taşıyacak
şekilde boyutlandırılan düşey sıcak-gaz hattında maksimum kapasitede aşırı bir basınç kaybı oluşur.
Bu problem ortaya çıktığında, yağ ayırıcısına sahip tek ya da çift düşey hatlar kullanılabilir.
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4.3 Çift Düşey Boşaltma Hatları
Çift sıcak-gaz düşey hattı, emme hattındaki gibi aynı şekilde kullanılabilir. Şekil 12 sıcak-gaz hattına
uygulanmış çift düşey hattın prensibini göstermektedir. Çalışma şekli ve boyutlandırma tekniği çift
emme düşey hatlarında anlatılmıştır.

Şekil 12. Çift düşey sıcak-gaz hattı [1].
4.4 Tek Düşey Hat ve Yağ Ayırıcısı
Bir alternatif olarak, düşey hattan hemen önce basma hattına yerleştirilmiş olan yağ ayırıcısı, düşey
hattın boyutlandırılması sırasında küçük bir basınç kaybına izin vermektedir. Düşey hattan aşağıya
doğru kaçan yağ, yağ ayırıcısında toplanmaktadır. Büyük çoklu kompresörler ile ayırıcının kapasitesi,
basma hattı ile ana basma hattı arasına yerleştirilen her kompresör için ayrı üniteler kullanılmasını
gerektirir. Yatay hatlar yağın sistemde ve kompresöre dönüşü sırasındaki yolculuğunu kolaylaştırmak
için gazın akış yönü ile aynı seviyede ya da aşağı doğru eğimli olmalıdır.
4.5 Sıvı ve Yağın Kompresörün Üst Kısmına Akmasını Engelleyecek Boru Tesisatı
Bir yoğuşturucu kompresörün üstüne yerleştirildiğinde, sıcak-gaz hattı özellikle sıcak-gaz düşey hattı
uzun ise, yoğuşturucu seviyesine ulaşmadan önce kompresöre yakın tutulmalıdır. Bu, soğutucu
akışkanın çevrimin olmadığı durumda hatta yoğuşması ve kompresörün üst kısmına akması olasılığını
minimuma indirir. Ayrıca boru cidarını aşan yağ, kompresörün üst kısmına geri dönmeyecektir.
Şekil 13’de gösterilen sıcak gaz hattına ait döngü rezervuar gibi çalışır ve hat kapalıyken yoğuşan
sıvıyı tutar, buna ilave olarak sıvının ve yağın yerçekimi ile kompresörün üst kısmına dönmesini
engeller. Küçük, yüksek basınçlı bir şamandıralı boşaltıcı (float drainer), toplayıcı ya da düşük basınçlı
toplayıcı gibi düşük seviyedeki elemanlara, yoğuşan önemli bir miktar soğutucu akışkanı akıtmak için
kapanın altına monte edilmelidir. Bu şamandıra, kapanda aşırı derecede sıvı birikmesini ve kompresör
yeniden çalıştırıldığında oluşabilecek sıvı çekici etkisini engeller.
Çoklu kompresör uygulamaları için her basma hattında çalışan kompresörlerdeki gazın, çalışmayan
kompresörlerin üst kısmında yoğunlaşmasının önüne geçmek için bir çek valf olmalıdır.
Tek kompresör uygulamaları için, yoğuşturucu ve toplayıcı çevre sıcaklığının kompresörün
sıcaklığından yüksek olduğu her durum için, sıkıca kapanan bir çek valf kompresörün sıcak gaz
hattına monte edilmelidir. Çek valf çevrim duruyorken soğutucu akışkanın yoğuşturucu ya da
toplayıcıda (receiver) kaynayıp kompresörün üst kısmında yoğunlaşmasının önüne geçer.
Bu çek valf, kompresörün çalışması durduğunda yerçekimi ile kapanacak olan pistonlu tip olmalıdır.
Yay baskılı kontrol kullanılması durumunda özellikle düşük hızdaki pistonlu kompresörler titreşime
maruz kalabilirler.
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Şekil 13. Sıcak-gaz döngüsü [1].
Su-soğutmalı yağ soğutucular ile beraber üretilmiş kompresörlerde, su selenoid ve su ayar vanası su
hattına monte edilmelidir, böylece ayar vanası çalışma sırasında ihtiyaç duyulan soğutmayı sağlar ve
selenoid çevrim duruyorken soğutucu akışkanın yerel yoğunlaşmasını engellemek için akışı durdurur.
4.6 Sıcak-Gaz (Defrost) Hattı Susturucuları
Susturucular sıcak-gaz hatlarına gazdan meydana gelen vuruntuları sönümlemek ve titreşimle
gürültüyü azaltmak için kullanılabilirler. Susturucular, sıcak-gaz hattı kompresörden ayrıldıktan hemen
sonra akışın yatay ya da aşağı doğru olduğu bir bölüme takılabilir.
Susturucudaki gaz hızı sıcak-gaz hatlarındaki hızlara oranla önemli bir şekilde düşük olduğu için,
susturucu bir yağ kapanı gibi davranabilir. Susturucu, yağın içinden geçmesine olanak verecek ve
birikmesini engelleyecek şeklide monte edilmelidir.

5. DEFROST GAZ BESLEME KOLONU
Bir ya da daha fazla buharlaştırıcıya besleme defrost gazı sağlayacak soğutma hattının
boyutlandırılması tam bilimsel temele dayandırılamamaktadır. Besleme defrost gaz hattını
boyutlandırmak için gerekli parametreler izin verilen basınç kaybı ve defrost sırasındaki soğutucu
akışkan akış oranı ile ilgilidir.
Mühendisler, etkin bir soğutucu akışkan akış oranı için hattı ihtiyaçlara göre boyutlandırırken
buharlaştırıcı yükünü iki kat olarak değerlendiriyorlardı. Basınç kaybı defrost çevrimi sırasında hız
kadar önemli bir kıstas değildi ve çok sayıda mühendis hattın boyutunu belirlerken hızı bir kıstas
olarak kullanmışlardır. Etkili yoğunlaşma sıcaklığı ve gazın ortalama sıcaklığı ele alınmalıdır. Doymuş
şartlarda kullanılan hız koruyucu bir hat ölçüsü verecektir.
R-22 ile küçük boru demetlerinde yapılan bazı kontrollü testler göstermiştir ki defrost akış oranı
yoğunlaşma sıcaklığı yükseldikçe artış gösterme eğilimindedir. Akış oranı, normal buharlaştırıcı akış
oranının iki ya da üç kat üzerinde bir mertebededir ki bu da mühendisler tarafından pratikte iki kat
olarak tahmin edilen değeri desteklemektedir [1].
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Tablo 18 (R-22, R-134a ve R-502) defrost gaz besleme kolonunun, 21 ºC doymuş yoğunlaşma
sıcaklığında hıza bağlı olarak seçilebilmesine rehberlik etmektedir. İlk boyutlandırmanın buharlaştırıcı
akış oranının iki misline bağlı olması önerilmektedir ve 5 ile 10 m/s arasındaki hızlar defrost gaz
besleme kolonunun boyutlandırılması sırasında kullanılmaktadır.
Gaz defrost hatları yoğunlaşan her sıvının sürekli olarak akmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.
Tablo 18. Defrost hatları için soğutucu akışkan akış kapasiteleri [1].

Tablo 16. Devam [1].

Not: Soğutucu akışkana ait akış verileri 21 ºC doymuş yoğunlaşma sıcaklığına göre hazırlanmıştır.

6. TOPLAYICILAR (RECEIVERS)
Soğutucu akışkan toplayıcıları sistemde dolaşan fazla soğutucu akışkanı depolayan tanklardır.
Toplayıcı aşağıdaki işlevleri gerçekleştirir:
1. Sistemin farklı bir bölümü bakıma alındığında ya da sistem uzun bir süre kapatılacağı zaman,
depolama kapasitesi sağlar. Bazı su-soğutmalı yoğuşturucu sistemlerinde, toplam soğutucu
akışkan şarjı yoğuşturucunun depolama kapasitesini aşmazsa yoğuşturucu ayrıca toplayıcı
gibi davranır.
2. Taşmalı-tip (floading-type) yoğunlaşma basınç kontrolü kullanan hava-soğutmalı
yoğuşturucularda meydana gelen aşırı soğutucu akışkan şarjını karşılar.
3. Çalışma yükünün buharlaştırıcı ve yoğuşturucuda farklı yükleme şartlarında değiştiği sistem
üzerinde, uygun etkinlikte yoğuşma yüzeyi sağlamak için düşük tarafta dalgalı yük sağlar ve
sıvının yoğuşturucuya akmasını sağlar. Buharlaştırıcı ısıl genleşme vanası, elle kontrol edilen
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genleşme vanası ya da düşük basınçlı şamandıra ile beslendiğinde, buharlaştırıcı içine
çalışma şarjı önemli bir şekilde yüklemeye bağımlıdır. Düşük ısıl yüklerde, buharlaştırıcıdaki
kaynama çok şiddetli olmadığı sürece daha büyük bir şarja ihtiyaç duyar. Yük arttığında,
buharlaştırıcıdaki çalışma şarjı düşer ve toplayıcı fazla soğutucu akışkanı depolar.
4. Çok devreli buharlaştırıcı bulunan sistemlerde kapalı devredeki bütün şarjı muhafaza eder,
kullanılmayan devrelerdeki pompalamayı durdurur ve azalan yükte çalışan bir veya daha çok
devreye sıvı sağlanmasını keser.
6.1 İçinden Geçmeli (Through) Tip Toplayıcı İçin Bağlantılar
Bu tip bir toplayıcı kullanıldığı zaman, sıvı her zaman yoğuşturucudan toplayıcıya doğru akmalıdır.
Toplayıcıdaki basınç, yoğuşturucu çıkışındaki basınçtan daha düşük olmalıdır. Toplayıcı ve onunla
bağlantılı borular, yoğuşturucudan toplayıcıya bu iki donanım arasındaki basınç eşitleninceye kadar
serbest akış sağlar böylece toplayıcı yoğuşturucuya göre daha yüksek bir basınç oluşturmaz.
Havalandırma deliği kullanılmadığı durumda, yoğuşturucu ve toplayıcı arasındaki boru hattı (kondens
hattı) sıvının bir yönde ve gazın da karşı yönde akacağı şekilde boyutlandırılır. 0,5 m/s sıvı hızı için
kondens hattını boyutlandırmak bu akışı sağlamak için genelde uygundur. Borulama esnasında
20 mm/m eğim verilmeli ve doğal sıvı kapanları ortadan kaldırılmalıdır. Şekil 14’de bu tip bir yapı
görülmektedir.
Yoğuşturucu ve toplayıcı arasındaki boru hattına ayrı bir havalandırma (dengeleyici) hattı ilavesiyle
yoğuşturucu ve toplayıcı basınçlarının eşitlenmesine olanak sağlanır. Dışarıdan yapılan bu
havalandırma hattı çek valf kullanılarak ya da kullanılmayarak tasarlanabilir (Şekil 16 ve 17). Borulama
konfigürasyonunun bilinmediği durumlarda yoğuşturucuya doğru akış yönünde bir çek valf
kullanılmalıdır. Çek valf minimum açılma basıncına uygun şekilde seçilmelidir (yaklaşık 3,5 kPa).
Yoğuşma suyu (kondensat) düşme yüksekliği (drop leg) tespit edilirken çek valf önündeki ve
yoğuşturucudaki soğutucu akışkanın basınç kaybını karşılamasına dikkat edilmelidir. Bu sayede çoklu
yoğuşturucu uygulamalarında bir ya da daha fazla yoğuşturucu çalışmıyorken, çalışan yoğuşturucuya
sıvı akışı engellenmiş olur. Kondens hattı 0,75 m/s hızı aşmayacak şekilde boyutlandırılmalıdır.
Toplayıcı sıcaklığı yoğuşma sıcaklığından daha yüksek ise havalandırma hattı akışı toplayıcıdan
yoğuşturucuya doğrudur. Toplayıcı etrafındaki hava sıcaklığı yoğuşma sıcaklığının altında ise akış
yoğuşturucudan toplayıcıya doğru gerçekleşir. Akış debisi sıcaklık farkına bağlı olduğu gibi toplayıcı
yüzey alanına da bağlıdır. Havalandırma hattının boyutu bu akış debisine göre hesaplanabilir.

Şekil 14. Gövde ve boru tipi bir yoğuşturucudan toplayıcı gidiş bağlantıları [1].
(İçinden Geçmeli Tip Toplayıcı)
6.2 Yükselmeli (Surge) Tip Toplayıcı İçin Bağlantılar
Bu tip toplayıcının amacı, sıvının toplayıcıda soğutucu akışkana maruz kalmadan genleşme
vanasından akmasıdır, böylece soğutucu akışkan aşırı soğumuş durumda kalmaya devam edebilir.
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Toplayıcı hacmi, sistemden uzaklaştırılacak sıvı için uygundur. Bu tip toplayıcıya ait bağlantılar
Şekil 15’de görülmektedir. h yüksekliği, toplayıcı ortam sıcaklığı ve yoğuşma sıcaklığı arasındaki
maksimum sıcaklık farkında, en azından yoğuşturucu, sıvı hattı ve havalandırma hattında oluşan
basınç kaybına uygun sıvı basıncında olmalıdır. Tahmin edilen en büyük ısı atımında, yoğuşturucu
basınç kaybı üreticiden elde edilmelidir. Böylece h için minimum değer hesaplanabilir ve mevcut
yüksekliğin bu tip toplayıcı kullanımına izin verip, vermemesi durumuna göre karar alınır.

Şekil 15. Gövde ve boru tipi bir yoğuşturucudan toplayıcı gidiş bağlantıları [1].
(Yükselmeli Tip Toplayıcı)
6.3 Çoklu Yoğuşturucular
İki ya da daha fazla yoğuşturucu seri ya da paralel olarak soğutma sistemlerinde kullanılabilir.
Yoğuşturucular seri olarak bağlanırsa her birinin basınç kaybı ilave edilmelidir. Yoğuşturucular daha
sık bir şekilde paralel olarak yerleştirilmektedir. Paralel devredeki basınç kaybı, paralel devreler
içersindeki herhangi bir ünitenin içi sıvıyla doluyken bir diğerinden gaz geçiyor olsa bile her bir ünite
için aynıdır.
Şekil 16 yükselmeli tip toplayıcı ile birlikte paralel yerleştirilmiş yoğuşturucuları göstermektedir.
Yoğuşma suyu düşme yüksekliği tüm çalışma şartlarında yoğuşturucular arasındaki basınç kaybını
dengeleyebilmek için yeteri kadar uzun olmalıdır. Sıvı çıkışlarında akıntı olmaması için düşme
yüksekliği hesaplanan değerden 150 ile 300 mm daha uzun olmalıdır. Yoğuşma suyu düşme
yüksekliği 0,75 m/s hıza göre boyutlandırılmalıdır. Ana kondens hattı ise 0,5 m/s hıza göre
boyutlandırılmalıdır.
Şekil 17 yükselmeli tip toplayıcı ile birlikte paralel yoğuşturucuların boru yerleşimini göstermektedir.
Sistem düşük kapasitede çalışıyorken devrelerdeki akış yolu simetrik olmayabilir. Küçük basınç
farklılıkları anormal olmayacaktır fakat sıvı hattı birleşme yeri yoğuşturucunun altından 600 ile 900 mm
aşağıda olmalıdır.

Şekil 16. İçinden Geçmeli tip toplayıcı ile paralel
yoğuşturucular [1].

Şekil 17. Yükselmeli tip toplayıcı ile paralel
yoğuşturucular [1].
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7. ÇOKLU KOMPRESÖRLERDE BORULAMA
Paralel çalışan çoklu kompresörlerde uygun çalışmayı sağlamak için borulamaya özen gösterilmelidir.
7.1 Emme Hattı Borulaması
Bütün kompresörler aynı emme basıncında çalıştıklarından, eşit miktarda yağ dönüşü için emme
boruları uygun tasarlanmalıdır. Bütün emme hatları, ortak emme hattıyla birleştirilerek her bir
kompresöre yağ dönüşünü eşit olarak sağlayabilmelidir. Kompresörün boyut ve tipine bağlı olmak
üzere, aşağıda belirtilen yöntemlerden bir veya birkaçı borulama tasarımında kullanılarak yağ dönüşü
sağlanabilir.
1. Her bir kompresöre emme gazı ile yağ dönüşünü.
2. Yağ içeren bir emme kapanı (accumulator) ve kontrollü olarak kompresöre dönüş
sağlanması.
3. Basma hattı ayırıcısında yağın kapanlanması ve kompresöre kontrollü olarak döndürülmesi.
Emme ana hattı, emme gazının her bir kompresöre eşit olarak dağılımını sağlar. Tasarlanan ana hat
emme gazı ve yağ karışımını serbestçe geçirebilmeli veya yağ için bir emme kapanı bulundurmalıdır.
Bu ana hat kompresör emme girişinin üst seviyelerinde gerçekleştirilmelidir ve böylelikle yağ
kompresör içine yerçekimi etkisi ile akabilir.
Şekil 18, piramit tip bir emme ana hattını göstermektedir ve her üç kompresör emme girişlerinin her
birinde basınç ve akış dengelemesi en iyi hale getirilecek şekilde paralel olarak borulanmıştır. Bu tip
tasarım iki veya daha fazla kompresörün paralel bağlandığı uygulamalarda önerilmektedir.

Şekil 18. Çoklu kompresörler için emme ve sıcak-gaz hattı [1].
Not: Gaz dengeleyici hattı, kompresörlerin çalışan ya da çalışmayan şeklinde farklı kombinasyonları için bütün kompresörlerde
aynı karter basıncı sağlayabilecek kadar büyük olmalıdır. (herhangi bir basınç farklılığı yağ seviyesinde değişim olarak kendini
gösterir.)

Emme kapanları paralel kompresör, taşmalı buharlaştırıcı, çift emme düşey hattı, uzun emme hatları,
çoklu genleşme vanaları, sıcak gaz defrostu, ters çevrim çalışması ve emme basınç düzenleyicileri
mevcutken kullanılabilmektedir.
Şekil 19 çoklu kompresör uygulamalarında emme kapanı, yağ toplayıcı ve boşaltma hattı yağ
ayırıcısının birlikte kullanımını göstermektedir. Yağ toplayıcısı ayrıca kompresörlere yağı sağlayan bir
depodur ve sistem yükü ile yağın sistem içine değişen miktarlarda gönderilmesini sağlar. Sistemde
bulunan ısıtıcı daldırmalı tip olarak uygulanır.
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Şekil 19. Yağ akışının yerçekimi ile gerçekleştiği paralel kompresörler [1].
7.2 Basma Hattı Borulaması
Şekil 16’da basma hattı düzenlenmesi gösterilmektedir. Gerçekleştirilen borulama soğutucu akışkan
sıvısının ve yağın çalışmayan kompresör kafası içine dönüşüne engel olacak şekilde düzenlenmelidir.
Basma hattında soğutucu akışkanının ve yağın kompresöre dönüşüne engel olmak için bir çek valf de
(Şekil 17) kullanılabilir [1].

8. SOĞUTUCU AKIŞKAN BORULAMA DONANIMLARI VE FARKLI SİSTEM ELEMANLARI İÇİN
BORULAMA
Sıvı hattı, emme hattı ve boşaltma hattı için farklı soğutucu akışkan borulama donanımları
bulunmaktadır. Bunlardan “sıvı emme değiştiricileri”, “sıvı göstergeleri”, “pislik tutucular”, “soğutucu
kurutucuları”, “filtre kurutucuları”, “manyetik (selenoid) vanaları”, “soğutucu yükleme bağlantıları” ve
“genleşme vanaları” sıvı hatlarında, “karşı basınç vanaları” emme hatlarında ve “yağ ayırıcıları”,
“susturucular” ve “geri tepme vanası (check valve)” boşaltma hatlarında kullanılmaktadır.
Taşmalı sıvı soğutucular, soğutucu akışkan besleme cihazları, direkt genleşmeli sıvı soğutucular
(chiller), direkt genleşmeli hava serpantinleri (buharlaştırıcılar) ve taşmalı buharlaştırıcılar gibi değişik
sistem bileşenleri de özel bağlantı ve tasarımlar gerektirmektedir.
Bu donanımlar ve borulamaları hakkında daha ayrıntılı bilgiler kaynak [1] ve [2]’de bulunabilir.
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9. BORU MALZEMELERİ
Boru malzemesi olarak, halokarbon türü soğutucu akışkanlı sistemlerde bakır en çok kullanılan
malzemedir. Bunun yanında, siyah demir, çelik, pirinç gibi malzemeler de gerek halokarbon türü
gerekse amonyak dışındaki diğer soğutucu akışkanlar için uygun olmaktadır. Bakır ve bakır alaşımları
(pirinç, bronz, vs.) amonyak ile kullanılmamaktadır. Magnezyum alaşımları ise halokarbon soğutucu
akışkanlar ile kullanılmamalıdır. Bakır borular, bilhassa 4" çap değerlerine kadar (amonyak hariç) hafif
ve korozyona dayanıklı olmasının yanında montajının daha kolay olması bakımından tercih
edilmektedir. Soğutma sistemlerinde kullanılacak bakır boru tipi; kalın etli, Tip-K veya Tip-L olmalıdır.
Bakır boruların tablolardaki çapları, halen soğutma uygulamalarında geçerli olan Amerikan ölçü
sistemi birimlerine göre ve dış çaplar esas alınarak gösterilmektedir. Küçük çaplı bakır borular (1/4" ile
3/4") çoğunlukla tavlanmış, yumuşak borudur ve piyasada kangal halinde bulunur. Daha büyük çaplı
bakır borular ise tavsız ve düz boylar halindedir. Tablo 19’da Tip-K ve Tip-L bakır boruların fiziksel
ölçüleri ve özellikleri belirtilmektedir. Çapı 4" den daha büyük olan borularda, her tür soğutucu akışkan
için genellikle çelik çekme boru kullanılmaktadır. Fazla miktarda boru kullanımını gerektiren
uygulamalarda, ekonomik olması bakımından 50 mm ve daha büyük çaplı boruların da çelik çekme
olması tercih edilebilir [7].
Tablo 19. Bakır boru ölçüleri (TİP – K) [7].
Dış
Çap

Dış
Çap

İç
Çap

Et
Kalınlığı

O.D.

mm

mm

mm

1/4''
3/8''
1/2''
5/8''
3/4''
7/8''
1-1/8''
1-3/8''
1-5/8''
2-1/8''
2-5/8''
3-1/8''
3-5/8''
4-1/8''

6,35
9,65
12,7
16,0
19,0
22,3
28,7
35,0
41,4
54,2
66,8
79,5
92,2
104,9

4,85
7,85
10,2
13,5
16,5
19,0
25,4
31,7
37,7
50,0
62,0
74,0
86,1
98,1

0,75
0,90
1,25
1,25
1,25
1,65
1,65
1,65
1,83
2,10
2,40
2,77
3,05
3,40

1/4''
3/8''
1/2''
5/8''
3/4''
7/8''
1-1/8''
1-3/8''
1-5/8''
2-1/8''
2-5/8''
3-1/8''
3-5/8''
4-1/8''

6,35
9,65
12,7
16,0
19,0
22,3
28,7
35,0
41,4
54,1
66,8
79,5
92,2
104,9

4,95
8,05
10,9
14,0
16,9
20,0
26,2
32,2
38,3
50,5
62,7
74,9
87,1
99,3

0,70
0,80
0,90
1,02
1,07
1,14
1,27
1,40
1,52
1,78
2,03
2,28
2,54
2,79

Bakır Boru Ölçüleri (TİP-K)
1m
1m
İç Kesit
Ağırlığı Dış Yüzeyi
Alanı
(Kg)

2

(m )

2

(m )

0,120
0,02
0,185
0,216
0,03
0,47
0,400
0,04
0,82
0,513
0,05
1,41
0,623
0,06
2,15
0,955
0,07
2,81
1,250
0,09
5,02
1,550
0,11
7,87
2,026
0,13
11,1
3,07
0,17
19,4
4,37
0,21
30,1
5,96
0,25
42,8
7,63
0,29
58,1
9,70
0,33
75,5
Bakır Boru Ölçüleri (TİP-L)
0,112
0,174
0,295
0,424
0,539
0,677
0,974
1,315
1,700
2,607
3,689
4,949
6,386
8,000

0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,09
0,11
0,13
0,17
0,21
0,25
0,29
0,33

0,192
0,508
0,933
1,539
2,246
3,146
5,400
8,155
11,537
20,058
30,92
44,1
59,67
77,55

1 m Boru
İç Hacmi

İşletme Em.
Man. Bas.

(lt)

(bar)

0,02
0,05
0,08
0,14
0,22
0,28
0,50
0,79
1,11
1,94
3,01
4,28
5,81
7,55

63,7432
63,7432
63,7432
53,9365
49,0332
49,0332
39,2266
34,3232
29,4199
24,5166
24,5166
24,5166
21,5746
21,5746

0,02
0,051
0,093
0,154
0,225
0,315
0,540
0,816
1,154
2,006
3,092
4,410
5,967
7,755

58,8399
53,9365
49,0332
44,1299
39,2266
34,3232
29,4199
29,4199
24,5166
19,6132
19,6132
19,6132
17,6519
17,6519
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9.1 Bakır Borulamada Taşıyıcılar
Bakır borulamada, çaplara uygun taşıyıcılar ve taşıyıcılar arasında önerilen taşıyıcı destekleri arası
uzaklıklar aşağıda verilmiştir.
Bakır borulamada ayrıca uzama ile kısalma yönünden ve su çekici oluşumu yönünden de öngörülen
tasarımların uygulanması gerekir [4].
Nominal Çap
(OD)
5/8
7/8
11/8
13/8
15/8
21/8
25/8
31/8
35/8
41/8

Taşıyıcı Destekleri Arası
En Çok Uzaklık (m)
1,524
1,8288
2,1336
2,4384
2,7432
3,048
------------------1----------------3,3528
3,6576
3,9624
4,2672

-1- CSA B52 Koduna göre taşıyıcı destekleri arası en çok uzaklık

SONUÇ
Soğutma sistemlerinde boru tasarımında önceki bölümlerde anlatıldığı gibi, bileşenlerde olması istenilen
bazı özellikler arasında karşılaştırmalar yapmak ve çelişen özellikler arasında en uygun çözümü belirlemek
için pratik bilgiler gereklidir. Bir soğutma sisteminin: en çok kapasite, en az maliyet, uygun yağ dönüşümü,
en az güç tüketimi, en az soğutucu akışkan şarjı, düşük gürültü oluşturması, uygun sıvı soğutucu akışkan
kontrolü, yağlama problemi olmadan tüm yüklerde sistemin mükemmel esnek, uyumlu ve verimli bir şekilde
çalışması arzulanır. Buradaki taleplerin hepsini birden karşılamak, örneğin en çok kapasite-en az maliyet
gibi, olanaksızdır. Burada tasarımcıya düşen görev nasıl bir uzlaşmanın kabul edilebilir olduğuna karar
verebilmek açısından, sistemin herhangi bir yerindeki boru tasarımının sistem performansını nasıl
etkilediğini çok iyi anlayabilecek ölçüde uzmanlaşmasıdır.
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BİR OFİS BİNASININ DEĞİŞKEN HAVA DEBİLİ
İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN MODELLENMESİ VE
KONTROLÜ
Sami YILMAZ
Afşin GÜNGÖR
Şeniz F. ERTUĞRUL
Nurdil ESKİN

ÖZET
Bu çalışmada bir ofis binası için değişken hava debili iklimlendirme sisteminin modellemesi
simülasyonu ve kontrolü yapılmıştır. Yapılan modelde göz önüne alınan ofis binasını oluşturan tüm
zonlar, soğutucu ve nem alıcı serpantin, soğutma ünitesi, fan ve kanallar için bünye denklemleri
çıkarılarak alt modeller oluşturulmuş ve değişken havalı iklimlendirme sisteminin tüm modeli elde
edilmiştir. Modellerin bilgisayar ortamına aktarılmasında, Matlab\Simulink programlama dili
kullanılmıştır. Matlab\Simulink program dilinde modellere ve kontrol sistemine ait blok diyagramlar
oluşturularak bir bilgisayar programı hazırlanmış, oluşturulan blok diyagramları birbirleri ile
ilişkilendirilerek tüm sistem modelinin bilgisayara aktarımı gerçekleştirilmiştir. Sistemin zamana bağlı
anlık çözümleri, her zonun ve modelde göz önüne alınan her iklimlendirme sistemi cihazının giriş ve
çıkış değerlerinin, belirlenen konfor şartlarına göre kontrolü göz önüne alınarak elde edilmiştir.
Simülasyon sonucunda sistemde, her noktada ve her zaman adımında sıcaklık, nem değerleri, enerji
miktarları, hava ve su debileri ve zonlardaki konfor şartlarının sağlanması için gerekli damper açıklık
oranları bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar grafikler halinde sunulmaktadır.
Anahtar Sözcüker : Değişken debili iklimlendirme sistemleri, modelleme ve simülasyon, PI kontrol
ABSTRACT
In this study, modeling, simulaton and control of a VAV(Varible Air Volume System) has been done.
For the studied office building, the structure equations for all of the zones, cooling and dehumidifying
coil,chiller and storage tank, fan and ducts has been derived and all of the system model has
completed. To transfer all of the models into computer, Matlab/Simulink programming language has
been used. A computer program has been prepared in Matlab/Simulink by creating block diagrams
and block diagrams connected to each other. The model of the system has been solved real time by
considering the control of every input and output of the system device according to comfort conditions.
As a result, in every point and in every time step, temperature, energy, air and water mass flow rates,
and damper ratios has been solved. The solutions are given as graphs.

Keywords : Variable air volume systems, modeling and simulation, PI control
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1. GİRİŞ
Günümüzde ofis ortamının konforunun, çalışanların iş verimliliklerini önemli oranda etkilediği
bilinmektedir. Bu nedenle ofis binalarında ortam koşullarının kontrolü ve tesisine bağlı çalışmalar son
yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Ofis amaçlı kullanılan binalarda kullanım amacına bağlı olarak,
mahallerin sıcaklık ve nem koşulları büyük değişiklikler gösterebilir. Bu nedenle farklı taleplere bağlı
olarak iklimlendirme sistemlerinin esnek çalışma şartlarına göre yapılacak tasarımları gerek ilk yatırım
maliyetlerini ve gerekse işletme maliyetlerini önemli oranda düşürmektedir. Bilgisayar teknolojisindeki
gelişmeler ve buna bağlı olarak sistem simülasyonu programlarının geliştirilmesi iklimlendirme
sistemlerinin bilgisayar ortamına taşınmasına izin vermiştir. İklimlendirme sistemlerinin
incelenmesinde, denenmesinde ve geliştirilmesinde, modelleme ve benzetim yöntemlerinin
kullanılması, tasarım maliyetlerini azaltacağı gibi, tasarım sürecini de kısaltacaktır. Ayrıca benzetimi
yapılan sistemlerin iyileştirilmesi de daha kolay olacaktır.
Enerji tüketimini azaltması nedeniyle, günümüzde Değişken Hava Debili İklimlendirme Sistemleri
(DHDS) önem kazanmıştır. Özellikle, mühendislik uygulamalarında bilgisayarın yaygınlaşması ile
birlikte, Değişken Hava Debili İklimlendirme Sistemlerinin bilgisayar ortamında analizine yönelik
çalışmalar artmıştır. Fakat, bu konudaki çalışmalar daha ziyade ısıl analiz yönünde olmakta, sistemin
konfor şartlarına uygun kontrolünü de içeren çalışmalara uluslararası literatür de dâhil olmak üzere
çok fazla rastlanmamaktadır[1]. Ancak bu tip sistemlerin bilgisayar ortamında modellenmesi,
simülasyonu, analiz ve geliştirme çalışmaları, ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin azaltılmasına,
inceleme, deneme ve geliştirme sürecinin kısaltılmasına ve böylece daha verimli sistemler
tasarlanmasına yol açacaktır.
Bu çalışmada bir ofis binası için değişken hava debili iklimlendirme sisteminin modellemesi
simülasyonu ve kontrolü yapılmıştır. Yapılan modelde göz önüne alınan ofis binasını oluşturan tüm
zonlar, soğutucu ve nem alıcı serpantin, soğutma ünitesi fan ve kanallar için bünye denklemleri
çıkarılarak alt modeller oluşturulmuş ve değişken havalı iklimlendirme sisteminin tüm modeli elde
edilmiştir. Modellerin bilgisayar ortamına aktarılmasında, Matlab\Simulink programlama dili
kullanılmıştır. Matlab\Simulink program dilinde hazırlanan bilgisayar programı vasıtasıyla modellere ve
kontrol sistemine ait blok diyagramlar oluşturulmuş, blok diyagramları birbirleri ile ilişkilendirilmiştir.
Sistemin anlık çözümleri, her zonun ve modelde göz önüne alınan her iklimlendirme sistemi cihazının
giriş ve çıkış değerlerinin belirlenen konfor şartlarına göre kontrolü zamana bağlı olarak göz önüne
alınarak elde edilmiştir. Simülasyon sonucunda sistemde her noktada ve her zaman adımında
sıcaklık, nem değerleri, enerji miktarları, hava ve su debileri ve zonlardaki konfor şartlarının
sağlanması için gerekli damper açıklık oranları bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar grafikler halinde
sunulmaktadır.

2. DHDS SİSTEMİNİN MODELLENMESİ
DHDS sistemlerinin geçici ve sürekli davranışları, sistemlerin kontrol edilebilirliği ve kontrol
performansları oluşturulan model ve benzetim araçları ile incelenen analiz edilebilir ve enerji etkin
sistemlerin tasarımı yapılabilir. Sistem modelinin oluşturulmasıyla kontrol organlarının klima tesisatı
üzerindeki etkisi incelenebilir ve çalışma aralıkları en etkin biçimde belirlenebilir. Ayrıca, modellerini
oluşturulması, mekanik sistem tasarım süresinin kısaltılması, sistemin etkin ve verimli çalışmasının
sağlanabilmesi için gereklidir.
Bu çalışma kapsamında modellenen sistemin şematik diyagramı Şekil 1’ de gösterilmiştir. Bu sistemin
bileşenleri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

İklimlendirilecek Mahal
Soğutma ve Nem Alma Serpantini
Soğutma Ünitesi ve Depolama Tankı
Karışım Hücresi
Fan
Kanallar
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SOĞUTMA ÜNİTESİ

GİRİŞ ENERJİSİ

Tsu_ser,gir

T_h,dis

Tsu_ser

W_karh

Tz,gir
“

W_h,dis

Wz,gir

T_karh

DIŞ HAVA
DAMPERİ

SOĞUTUCU
VE
NEM ALICI
SERPANTİN

KARIŞIM
HÜCRESİ

W
_
d
ö
n

T
_
d
ö
n

BESLEME
FANI

U1
U2
DIŞ ZON
(1.Zon)

ZON DAMPERLERİ

İÇ ZON
(2.Zon)

W_dön
T_dön

T_egs
W_egs

Tz,2
Wz,2

Tz,1
Wz,1

EGSOZ DAMPERİ

Şekil 1. DHDS Sisteminin Şematik Gösterimi
2.1 Mahal Modeli
İklimlendirilmesi yapılan bir mahalin tüm bileşenlerinin hesaba katılarak matematik modelinin
yapılması oldukça güçtür. Mahal içerisine beslenen havanın tüm dinamik özellikleri bilinse bile, mahal
içerisinde hacim kaplayan tüm bileşenler bir ısı kaynağı veya bir ısı çekici olabilir. Mahal içerisinde
bulunan insanların hareketliliği veya dış hava sıcaklıklarının mevsim normalleri dışına çıkması
oluşturulan model üzerinde bozucu bir etki yaratabilir. Burada kullanılan mahal modelinde yapılan
kabuller aşağıda sıralanmaktadır:
1. Oda içerisindeki hava hızı değişimlerinin basınca etkisi yoktur.
2. Dönüş kanalı dışında herhangi bir hava kaçağı yoktur.
3. Oda içerisindeki hava akışı düzgün dağılımlıdır.
Mahale ait süreklilik, enerji ve su buharı süreklilik denklemleri çıkartılmış(Tablo 1). Çalışmada ele
alınan mahal dış ortamla temas halinde olan dış zon ile binada iç kısma karşılık gelen iç zon olarak iki
zondan meydana gelmektedir. İç zon sadece çatı ve dış ortamla temas halindedir.
2.2 Çapraz Akışlı Dairesel Kanatlı Serpantin Modeli
Sistemde çapraz akışlı dairesel kesit kanatlı tip serpantin kullanılmıştır. Şekil 3’ de sistemde kullanılan
serpantinin şematik gösterimi yer almaktadır.
Soğutucu ve nem alıcı serpantinin modellenmesinde, serpantin kırk eş hacimli kontrol hacmine (hücre)
bölünmüştür. Her kontrol hacmi için kütle ve enerji dengesi denklemleri oluşturulmuş ve ardından
hücrelerin eklenmesiyle serpantin modeli elde edilmiştir. Modellemede
1. Serpantin dış ortama tamamen yalıtılmıştır.,
2. Hava akışı tek yönlüdür.
3. Serpantin üzerindeki hava hızı serpantin yüzeyi boyunca değişmez.
4. Bir hücre içinde, belirli bir anda su sıcaklığı hücrenin her yerinde aynıdır.
5. Serpantin boruları üzerinde yoğuşan suyun hava sıcaklığı üzerinde etkisi yoktur.
Kabulleri yapılmıştır. Yapılan bu kabuller altında, soğutma suyu için, serpantin yüzeyi için ve
serpantinden geçen hava için enerji denklemleri ve serpantinden geçen hava için su buharı süreklilik
denklemleri çıkarılmıştır.(Tablo 1)
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Tablo 1. DHDS Sisteminin Modellenmesinde Kullanılan Denklemler
I.MAHAL(ZON) MODELİ
i. Süreklilik Denklemi

m=
m=
m h
h , gir
h , çık

(1)
ii. Su Buharı Süreklilik Denklemi

 i (Wz ,i , gir − Wz ,i )
Q giz ,i
dWz ,i mU
=
+
dt
Vz ,i r h
Vz ,i r h hsb

(2)

iii. Enerji Dengesi Denklemi

Q giz ,i

 i (hz ,i , gir − hz ,i )
Q duy ,i
dhz ,i mU
=
+
+
dt
Vz ,i r h
Vz ,i r h Vz ,i r h

(3)

II. ÇAPRAZ AKIŞLI DAİRESEL KANATLI SERPANTİN MODELİ
i. Su Buharı Süreklilik Denklemi

dWser m (Wser , gir − Wser )
msb
=
−
dt
Vser .r h
Vser .r h
=
msb hyog λ Ayüz (Wser − Wdkno )

(4)

Wdnkno =
7,93.10−3 + 3,1.10−4.Tyüz + 7,5.10−6 (Tyüz − 53) 2
ii. Soğutma Suyu için Enerji Dengesi Denklemi

dTsu m (Tsu , gir −Tsu ) htser ,iç Aser ,iç (Tyüz − Tsu )
=
+
dt
msu
msu cpsu

(5)

iii. Boru Yüzeyi için Enerji Dengesi Denklemi

dTyüz htser ,iç Aser ,iç (Tsu − Tyüz ) htser ,dış Aser ,dışhkan (Th − Tyüz )
=
+
dt
m yüz cp yüz
m yüz cp yüz

(6)

iv. Hava için Enerji Dengesi Denklemi

dTh m h (Th , gir − Thava ) hser ,iç Aser ,içhkan (Th − Tyüz )
=
−
dt
mh
mh cph

(7)

II. SOĞUTMA ÜNİTESİ VE DEPOLAMA TANKI MODELİ

Cch

dTsu ,çık
dt

=
−U chU max STK − m su cpsu (Tsu ,çık − Tsu , gir ) + ach (T∞ − Tsu ,çık )

V. KANAL MODELİ

dTh ,k
=
dt

(8)

i. Kanaldan Isı Kayıpları Denklemi

−m h cph (Th ,k − Th ,k , gir )

r k Ak Lk

htk Çk (Tz − Tk )
r k Ak

+

(9)

ii. Kanaldan Sürtünme Kayıpları Denklemi

DPk =
fk

υ
L
ρk h
Dk
2

2

(10)

V. FAN MODELİ

dh f m (hser ,çık − hz ,i , gir ) W f
=
−
dt
V f .r h
V f rh
VI. KARIŞIM HÜCRESİ

(1 − x)Wdış + x.Wz ,dön =
Wkh

(11)

i. Su Buharı Süreklilik Denklemi
(12)
ii. Enerji Dengesi Denklemi

hkh + Wkh=
hkh x.hz ,dön + x.Wz ,dön hz ,dön + (1 − x)hdış + (1 − x)Wdış hdış

(13)
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Tablo. 2 Sembol Listesi

A
ach

Alan (m²)

msb

Yoğuşan Su Buharı Miktarı (kg/s)

Tankın Isı Kaybı Katsayısı(W/°C)

Basınç Kaybı (Pa)

Cch
cp

Soğutma Tankının Termal Kapasitesi

∆P
Q

Soğutma Tesir Katsayısı

Ç

Çevre(m)

Sıcaklık (°C)

D
f

Çap(m)

STK
T
U

Sürtünme Kaybı Katsayısı

U ch

Soğutma Ünitesine Verilen Kontrol Sinyali

h
hsb

Entalpi (J/kg)

U max

Soğutma Ünitesine Verilen Maksimum Enerji(J)

Doymuş sıvı-buhar entalpisi (J/kg)

V

Hacim(m³)

hyog

Yoğuşma Kütle Geçişi Katsayısı (kg/m²s)

W

Özgül Nem(kgsb/kgkh)

ht

Isı Taşınım Katsayısı (W/ m²K)

L
m

Boy (m)

Wdkno
W

Kütle (kg)

ρ

Havanın Yoğunluğu (kg/ m³)

m

Kütlesel Debi (kg/s)

ηkan

Kanat Etkenliği

λ
υ

Serpantinin Nem Tutma Değeri

x

Taze Hava Karışım Oranı

Havanın Sabit Basınçta Özgül Isısı

f

Soğutma Yükü (W)

Damper Açıklığı

Doyma
Noktasındaki
Oranı(kgsb/kgkh)
Fan Gücü (W)

Hız (m/s)

Alt indisler

çık
dön
duy
f
giz
gir
h
iç

Çıkışa Ait
Dönüşe Ait
Duyulur
Fana Ait
Gizli
Girişe Ait
Havaya Ait

k
kh
ser
su
yüz
z
∞

Kanala Ait
Karışım Hücresine Ait
Serpantine Ait
Suya Ait
Yüzeye Ait
Zona Ait
Dış Ortama Ait

İç

Şekil 2. Serpantinin Şematik Gösterimi

Kütlesel

Nem
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2.4 Soğutma Ünitesi(Chiller) ve Depolama Tankı Modeli
Soğutma ünitesi ve depolama tankının modellenmesinde, depolama tankından çekilen su miktarının
ve depolama tankının bulunduğu ortamın sıcaklığının sabit olduğu kabulü yapılmıştır. Bu kabuller
altında oluşturulan denklemler, Tablo 1’de gösterilmiştir.
Yoğuşturucu

U_en

U_ch

Kompresör

Genleşme
Valfi
Buharlaştırıcı
Serpantine
Gönderilen
su
Depolama Tankı

Serpantinden
Dönen Su

Şekil 3. Soğutma Ünitesinin Şematik Gösterimi
2.5 Kanal Modeli
Kanal sisteminin matematik modellemesi yapılırken,
1. Havanın kanaldan çıkış sıcaklığı kanal içindeki sıcaklığına eşittir.
2. Havanının tüm özellikleri, kanal kesiti boyunca değişmez.
Kabulleri yapılarak kanaldan enerji dengesi ve basınç kaybı denklemleri çıkartılmıştır. (Tablo 1)
2.6 Fan Modeli
Fanın bir iklimlendirme sisteminde, sistemdeki basınç kayıplarını karşılamaktır. Fan sisteminin
matematik modellemesi yapılırken,
1. Sistem adyabatiktir.
2. Fan boyunca nem kazancı veya kaybı yoktur.
Kabulleri yapılarak fan için enerji dengesi denklemi çıkartılmıştır.(Tablo 1)
2.7 Karışım Hücresi Modeli
Şekil 4‘ de görülmekte olan karışım hücresi, mahalden dönen havanın belli bir miktarıyla, dışarıdan
alınan belli orandaki taze havanın karıştırıldığı kanal kısmıdır. Bu kısımda, konfor şartlarının
gerektirdiği taze hava miktarı belirlenir.
Karışım hücresinin modellemesinde yapılan kabuller ise;
1. Sistem adyabatiktir.
2. Sistemdeki basınç kayıpları ihmal edilmiştir.
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Bu kabuller altında elde edilen sistemin matematik modeli Tablo 1 de sunulmuştur.
Sirkülasyon Havası
(%80 Dönüş Havası)

Karışmış Hava
(%80
Sirkülasyon+%20
Taze Hava)

Taze Hava

Egzoz Havası
(%20 Dönüş Havası)

Dönüş
Havası
Sirkülasyon Havası
(%80 Dönüş Havası)

Şekil 4. Karışım Hücresinin Şematik Gösterimi

3.DEĞİŞKEN HAVA DEBİLİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ SİMULASYONU
Benzetimi yapılmak üzere, 45 derece Kuzey enleminde(İstanbul ili) bulunan 300 m³ hacminde bir ofis
binası seçilmiştir. Konfor şartlarının devamlı olarak sağlanabilmesi için, iklimlendirme sistemleri en
kötü hal ilkesine göre tasarlanır. Bu nedenle, bu çalışma kapsamında ele alınan sistemin benzetimi,
duyulur ve gizli soğutma yüklerinin maksimum olduğu 21 Temmuz gününün koşullarına göre
yapılmıştır. Mahale ait soğutma yüklerinin zonlara bağlı anlık değerleri “Geçiş Fonksiyonu Yöntemi” ile
hesaplanmasını sağlayan bilgisayar programından elde edilmiştir[2].
3.1 DHDS SİSTEMİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINA AKTARILMASI
Bir ofis binası için matematik modellemesi yapılan değişken hava debili iklimlendirme sisteminin
simülasyonun yapılabilmesi için, sistem bilgisayar ortamına hazırlanan bir program vasıtasıyla
aktarılmıştır. Her bir matematik model için Matlab\Simulink programlama diliyle blok diyagramları
oluşturulmuş ve bu denklemler alt sistemler olarak kaydedilmiştir. Her bir alt sistemin birbiri ile
ilişkilendirilmesiyle, değişken hava debili iklimlendirme sistemini oluşturan zonların ve sistem
cihazlarının bilgisayar ortamındaki modelleri elde edilmiştir. Bu modellerin de birbirleriyle
ilişkilendirilmesiyle, tüm sisteme ait model bilgisayar ortamında elde edilmiştir. Örnek olarak, Şekil 5’te
serpantin hücrelerinin birbirleriyle ilişkilendirilmesi ile oluşan serpantin modeli gösterilmiştir.
Oluşturulan her bir sistem bileşenine ve zonlara ait modellerin bilgisayar ortamında oluşturulan
modelleri oldukça esnektir. İklimlendirme sistemi giriş verileri ve kontrol şartları, her bir iklimlendirme
sistemi bileşenine ait bilgisayar modeli üzerinde oluşturulan bir ara yüz üzerinden değiştirilebilir.
Çapraz akışlı dairesel kanatlı serpantin için oluşturulan arayüz Şekil 5’te örnek olarak gösterilmiştir
3.2 DHDS SİSTEMİNİN KONTROLÜ
Otomatik kontrol sisteminin amacı; mahal havası sıcaklığının ve özgül nem değerinin, istenilen
referans değerini sağlayacak ölçüde kararlı yapıya oturmasıdır. İklimlendirme sistemlerinde istenen
referans değerleri, Ashrae tarafından belirlenen konfor şartlarıdır. Ele alınan mahal için konfor şartları
25 °C sıcaklık ve % 60 bağıl nem olarak belirlenmiştir. Sisteme % 20 oranında taze hava alınmıştır.
Gerekli konfor şartları, DHDS sistemlerinde, zonlara girişteki damperler vasıtasıyla hava debisi
değiştirilerek yapılır. Damper aralığı bir kontrol organıyla istenilen referans değerlerine ulaşmak için
artar ya da azalır. Modellenen sisteme denetim organı eklenerek kapalı döngü denetim uygulanmıştır. Bir
kapalı-döngü denetim sistemi içinde denetim organının görevi, ölçme elemanı üzerinden geri beslenen çıkış
büyüklüğünü, referans değerleriyle karşılaştırmak ve karşılaştırmadan ortaya çıkabilecek hata değerinin
yapısına ve denetim etkisine bağlı olarak uygun bir kumanda ve denetim sinyali üretmektir. Bu çalışma
kapsamında modellenen sistemde, DHDS sistemlerinde en sık kullanılan kontrol organı olması
nedeniyle PI tipi kontrol organı seçilmiştir[3]. Tek kontrol değişkeniyle, sıcaklık ve nem olmak üzere iki
referans değerine ulaşmak oldukça güçtür. Bu nedenle, kontrol organını katsayıları hassas olarak
ayarlanmalıdır.
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Bir sisteme otomatik kontrol uygulamadan önce sistemin koşulları ve gereksinimleri çok iyi analiz
edilmelidir. Çalışma kapsamında ele alınan sistem iki zonludur. Birinci zon yani dış zon, ofis
çalışanlarının bulunduğu zondur. İkinci zon olarak adlandırılan iç zon ise, tuvaletler, kiler gibi sürekli
kullanım alanı olarak kullanılmayan yerlerdir. Bu nedenle öncelikli olarak dış zon koşullarının
belirlenen referans değerlerine ulaşması amaçlanmıştır. Kontrol sistemi tasarımı da bu bilgi göz önüne
alınarak yapılmıştır.

Şekil 5. Matlab\Simulik Programlama Dilinde Oluşturulan Serpantin Modeli

Şekil 6. Serpantin Modeli için Oluşturulan Arayüz
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Kontrol edilen bir başka değer ise, serpantinde koşullandırılan ve odaya üflenen havanın sıcaklığıdır.
Mahale çok düşük sıcaklıklarda hava vermek insan sağlığı açısından sakıncalıdır. Yüksek
sıcaklıklarda hava verilmesi ise istenilen konfor şartlarının sağlanmasını güçleştirir. Bu nedenle,
mahalle üflenen hava sıcaklığının 13 °C olması amaçlanmış ve bu değer soğutma ünitesine verilen
enerjinin PI kontrol organı tarafından değiştirilmesi vasıtasıyla serpantine verilen su sıcaklığının
değiştirilmesi ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
Saatlik olarak hesaplanan dış hava sıcaklık ve nem değerleri, duyulur ve gizli soğutma yükleri,
interpolasyon yapılarak sisteme saniyelik değerler olarak girilmiştir. Sistemin başlangıç koşulları 27 °C
hava sıcaklığı ve 0,0115 kgsb\kgkh özgül nem olarak alınmıştır. Sistem çalışma saatleri olan 8.00 ve
18.00 saatleri arasında 10 saatlik bir süre içinde çalıştırılmış ve PI tipi kontrol organlarının P, I
katsayıları, istenilen çıkış değerlerinin değişimine göre deneysel olarak belirlenmiştir. PI tipi kontrol
organlarının katsayılarının da ayarlanmasıyla birlikte, sistem yeniden çalıştırılarak, sistemin zamana
bağlı anlık çözümleri elde edilmiştir. Sistemin istenen referans değerlerinde, kararlı yapıya oturmasıyla
birlikte, bir otomatik kontrol sistemi tasarlanmış olmaktadır.
Oluşturulan program seçilen her zaman adımı değeri için çözüm yapabilmekle beraber, sonuçlar bir
saniye aralıkla yazdırılmıştır. Ancak daha büyük zaman aralıklarıyla da çalışmak mümkündür. Fakat
büyük zaman adımlarında, kontrol organının performansı düşmektedir[4]. Simülasyon sonucunda
sistemde her noktada ve her zaman adımında sıcaklık, nem değerleri, enerji miktarları, hava ve su
debileri ve zonların gerekli damper açıklıkları bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar grafikler halinde
sunulmaktadır.

4. SONUÇLAR
Matlab\Simulink programlama dilinde bilgisayar ortamına aktarılan sistemim saat 8.00 ve 18.00
saatleri arasında gerçekleştirilen simülasyonu sonucunda zonlara ait sıcaklık ve nem değerleri,
damper açıklık oranları, serpantine ait giren su ve çıkan hava sıcaklık değerleri ve soğutma ünitesine
verilen enerjinin değişimi anlık olarak hesaplanmış ve sonuçlar zonlara ait soğutma yükleriyle birlikte,
grafikler halinde verilmiştir.
4
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Şekil 7 a. Dış Zon İçin Duyulur Soğutma Yükünün Gün İçindeki Dağılımı
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Şekil 7 b. Dış Zon İçin Gizli Soğutma Yükünün Gün İçindeki Dağılımı

6000

SOGUTMA YÜKÜ(W)

5000

4000

3000

2000

1000

0
0

4

8

12

16

20

24

GÜNÜN SAATLERI

Şekil 7 c. İç Zon İçin Duyulur Soğutma Yüklerinin Gün İçindeki Dağılımı
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Şekil 7.d İç Zon İçin Gizli Soğutma Yüklerinin Gün İçindeki Dağılımı
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Şekil 7.e Dış Zon Sıcaklık Değerlerinin Değişimi
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Şekil 7.f İç Zon Sıcaklık Değerlerinin Değişimi
Şekil 7.e’de görüldüğü gibi dış zon sıcaklığı, konfor şartı olan 25°C’ de kararlı yapıya yaklaşık 30
dakika sonra oturmaktadır. Aşım değerinin yaklaşık 24,8 °C’ olduğu ve aşım zamanının 8. dakikada
gerçekleştiği görülmektedir. İç zon sıcaklığı ise, Şekil 7.f de görüldüğü gibi konfor şartı olan 25°C’ de
kararlı yapıya yaklaşık 50 dakika sonra oturmaktadır. Aşım değerinin yaklaşık 24,8 °C olduğu ve aşım
zamanının 8. dakikada gerçekleştiği görülmektedir. Her iki zon sıcaklık değerleri için, gerek aşım
değerinin düşük olması, gerekse sistemin istenilen referans değerinde kararlı yapıya kısa bir süre
içinde oturması, sisteme başarılı bir kontrol uygulandığını gösterir[5].
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Şekil 7.g Dış Zon Nem Değerlerinin Değişimi
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Şekil 7.h İç Zon Nem Değerlerinin Değişimi
Sistemde, kontrol organına geri beslenen değişken sıcaklıktır. Bu nedenle sistemden
beklenen, değerlerinin bir referans değerinde kararlı yapıya oturması değildir. Nem
değerlerinin %40 - % 60 bağıl nem değeri arasında olması, konfor için yeterlidir[6]. Şekil 7.g’de
dış zon için nem değerleri verilmiştir. Görüldüğü gibi dış zon nem değerlerinin, % 40-% 60
bağıl nem değerleri arasında kalması sağlanmıştır. İç zon için ise nem değerleri ise Şekil 7.h’
de verilmiştir. Görüldüğü gibi iç zon nem değerleri, saat 9.00- 10.00 arası,%, 60 bağıl nem
değerinden, % 2 daha fazladır. Fakat sürekli kullanım alanı olmayan iç zon için bu değer kabul
edilebilir düzeydedir.
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Şekil 8.b İç Zon Damper Açıklık Oranının Değişimi
İstenilen konfor şartlarına ulaşmak için, sistemde kontrol edilen değişkenler damper açıklıklarıdır.
Damperler, soğutma yüklerini karşılamak amacıyla, PI kontrol organı tarafından kontrol edilirler. Bu
nedenle, Şekil 10 ve 11’de görüldüğü gibi, soğutma yükleri eğrileriyle, damper açıklığı eğrileri, aynı
eğilimdedir. Soğutma yükünün maksimum değere ulaştığı saat 16.00 ve 17.00 arasında, damper
açıklıkları da maksimum değerine ulaşır.
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Şekil10. Serpantine Giren Su Sıcaklığının Değişimi
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Şekil 11. Serpantin Enerjisinin Değişimi
Serpantinde koşullandırılan ve zonlara üflenen hava sıcaklığı grafiği Şekil 9’daki gibidir. Serpantinden
çıkan hava sıcaklığı, 13°C de kararlı yapıya 3 dakika sonra oturmuştur. Değişen soğutma yüklerine ve
dış hava koşullarına karşı, bu değerin 13°C’ de sabit tutulabilmesini PI tipi kontrol organı, soğutma
ünitesine verilen enerjinin değiştirilmesi vasıtasıyla, serpantine giren suyun sıcaklığını değiştirerek
yapar. Bu nedenle, Şekil 10’da görüldü gibi, dış hava sıcaklığının ve soğutma yüklerinin maksimum
olduğu saatlerde, serpantine giren suyun sıcaklığı minimum, soğutma ünitesine verilen enerji ise
maksimumdur. Görüldüğü gibi soğutma yükleri eğrileriyle, serpantine verilen enerji eğrileri, aynı
eğilimdedir.
Geliştirilen model ve simülasyon programı ile bir binanın işletme ve bina verileri ve konfor şartları
verildiği takdirde serpantinin yükünün, debilerin, sistem cihazların giriş ve çıkış değerlerinin zamana
bağlı değişimlerin elde edilmesi ve sistemin verimliliğinin irdelenmesi mümkün olmaktadır. Sistem
parametrelerinin, konfor şartları ve enerji tüketimi üzerindeki etkisinin incelenmesiyle, daha verimli,
daha az enerjiye gereksinim duyan sistemler tasarlanabilir. Ayrıca, simülasyonun sağladığı öngörü ile,
ilk yatırım, deneme ve geliştirme maliyetleri de azalacaktır.
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SOĞUTMA ELEMANLARININ EKSERJİ ANALİZİNİN
DENEYSEL VERİLERE GÖRE YAPILMASI
Ahmet CAN

ÖZET
Günümüzde, büyüyen enerji açığına alternatif çözümler üretilmesi, geliştirme çalışmalarının en yoğun
uğraş alanlarından biridir. Enerjinin ekonomik kullanımı da termodinamik yönden termoekonomik
prensiplere uygun soğutma işlemlerinin geliştirilmesine ve soğutma elemanlarının üretilmesine
bağlıdır. Bu nedenlerle son yıllarda klima amacıyla ve hissedilir soğutma işlemleri için klima hacminin
tavan ve duvarlarına yerleştirilen soğutma elemanlarının yer aldığı sistemlerin termodinamiği üzerine
etkin çalışmalar yapılmaktadır.
Isı transferi işlemleri doğal olarak, tersinmez sürekli entropi üreten ve kullanılabilir enerjiyi yok eden
işlemlerdir. Bu nedenle, klima amaçlı yapı elemanı termik aktivasyonunda faydalanılan soğutma
modüllerinin kullanılabilir enerjiyi nasıl tükettiğini ve bunu en aza indirmek için nelerin yapılması
gerektiğinin bilinmesi gerekir.
Bu çalışmanın amacı, soğutma elemanlarıyla hissedilir soğutma işleminde, ekserji kaybını
(tersinmezliği) en aza indirmek için gerekli temel prensipleri özetlemek ve bununla ilgili tasarlanmış bir
model ile elde edilmiş deneysel verilere göre sonuçları irdelemektir.
Anahtar Sözcükler : Ekserji analizleri, doğal soğutma
ABSTRACT
Production of alternative solutions for increasing energy deficit is from the densest fields of
development studies nowadays. Then, economic use of energy depends on development of cooling
processes fitting thermo-economic principles according to thermodynamic and production of cooling
components. Therefore, productive studies on thermodynamic of cooling components having airconditioned purpose and feeling cooling processes were carried out fixing of cooling elements on
ceiling and walls of air-conditioned volume in last years.
Heat transfer methods are naturally process having irreversible steady-entropy production and
destroyed usable energy. Therefore, to know that how did the structure-element having air
conditioned-purpose consume usable energy of cooling modules at thermo activation? And what must
be done to reduce these at least?
Summarizing base principles for reducing exergy deficit at cooling process by feeling cooling
components is to aim in this study. Then, obtained values from a model, designed and constructed
beforehand, were also scrutinized.
Keywords : Exergy analysis, natural cooling
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1. GİRİŞ
Zamanımızda gündemde olan konuların en önemlilerinden birini çevre kirliliği ve doğal enerji
kaynaklarındaki azalma oluşturmaktadır. Çünkü, üretim yöntemlerimizle ve günlük yaşam
alışkanlıklarımızla, daima daha kuvvetli şekilde çevreyi etkiliyoruz ve zorunlu şekillendiriyoruz. Yaşam
temellerimizin sürdürülebilir garantisi, hem enerji tüketimini azaltma, hem de artan ölçüde çevre
enerjisini kullanma ile sağlanabilir. Artık yeraltı kaynakları sadece o bölgede yaşayan insanlara veya
ülkeye ait değil. doğaya terk edilen atıklar sadece atıldığı bölgeyi değil aynı zamanda Dünyayı da
kirletmiş olduğunu anlamalıyız. Bu durumda geri dönüşümlü hammaddelerin, yinelenebilir enerji
kaynaklarının (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji gibi) kullanımı önem kazanmaktadır.
İklimlendirme ve soğutma tekniğinin çevre açısından getirdiği sorumluluklara gelince: Ozon tabakasına
zarar veren floro - karbon ailesi soğutucu akışkanların (R-12, R-22, vb.) kullanımı azaltılmalıdır ve
yerine yeni geliştirilen R-134a ve R134b gibi ozon tabakasına zarar vermeyen soğutucu akışkanlar
kullanılmalıdır. Enerji sarfiyatı daha düşük olan sistemler kurulmalıdır ve ısı izolasyonuna önem
verilmelidir.
Ekserji kavramı, ellili yıllarda Zora RANT tarafından kullanılmıştır[1]. Termodinamiğin birinci ve ikinci
yasasına dayanan ilk termodinamik analizler, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başında
gerçekleştirilmiştir. Süreklilik denkleminin ve enerjinin sakınımının, termodinamiğin ikinci yasası ile
birlikte enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, iyileştirilmesi ve analizi için kullanılan yöntem, ekserji
analizi şeklinde tanımlanır. Günümüzde birçok araştırmacı ve mühendis ekserji analizini
kullanmaktadır[2–6]. Ancak halen diğer bir grup araştırmacı ve mühendis ise, kendilerini sadece
termodinamiğin birinci yasası ile sınırlamaktadır. Ekserji yöntemi, daha yüksek verimle enerji
kaynakları kullanma hedefine ulaşmak için oldukça yararlı bir araçtır. Çünkü, kayıpların ve fazlalıkların
ilgili büyüklüklerini, şekillerini ve konumlarını tespitine olanak sağlamaktadır.
Ekserji analizi yönteminde, ekserjinin tanımına göre çevrenin referans noktası olarak alınması
gereklidir. Buna karşılık, entropiyi esas alan çalışmalarda, tam bir çevre tanımına gereksinim yoktur.
Üstünlük gibi görülen bu durum, termodinamik sisteme giren ve çıkan kütlelere bağlı enerji
miktarlarının gerçek büyüklüklerinin belirlenmesinde ekserji en uygun parametre olmaktadır.
Şebekeden veya doğal bir su kaynağından alınan suyun, soğutucu akışkan olarak soğutma
elemanından geçirilmesi esnasında sonlu sıcaklık farkında meydana gelen ısı alışverişi ve kılcal
borular içinden akışta oluşan basınç kaybına bağlı tersinmezlikler meydana gelmektedir. Bu
çalışmanın amacı, enerjinin termodinamik değerinin nesnel bir ölçüsü olması yanında enerjinin
ekonomik değeri ile ilişkili ekserjiyi kullanarak söz konusu soğutma elemanının tasarım ve verimliliğinin
tam bir değerlendirmesini yapmaktır. Genel anlamda ekonomik analiz, mühendislik uygulamalarının
vazgeçilemez unsurlarından birisidir. Bu kapsamda, yatırım maliyetleri, işletme ve bakım masrafları,
enerji maliyetleri ve ürünün son maliyeti gibi pek çok hesaplama yapılmaktadır. Termodinamik
sistemlerin ekonomik uygunluğuna sadece toplam maliyet göz önünde bulundurularak karar
verilememektedir. Diğer bir ifade ile sistemin termodinamik uygunluğu, ekonomik yönden de en uygun
anlamında değerlendirilememektedir. Örneğin, tasarımı yapılan termodinamik
sistemin
tersinmezliklerini azaltmak için değiştirilen boyutlar, sistemin yatırım maliyetlerinde artışlara neden
olabilmektedir. Dolayısıyla enerji analizinin ya da geleneksel ekonomik analizin yerini almaktan çok
geliştirici ve tamamlayıcı rolü olan ekserji analizinin de söz konusu soğutma elemanlarına nasıl
uygulandığı incelenmelidir.

2. TANIMLAMALAR
Bir ısıl sistem, belirli bir başlangıç halinden ölü hal olarak tanımlanan çevre ile dengeye ulaştığında
sistemden elde edilebilecek en fazla teorik iş sistemin ekserjisi olarak tanımlanır. Çevrenin durumu,
“ölü durum” olarak adlandırılır. Böylece, ekserji aynı zamanda belirli bir haldeki sistemden çevre haline
gidişin bir ölçüsüdür ve sistemin niteliğini belirlemek için kullanılabilmektedir. Sistemin ekserjisi, hal
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değişimi sonucunda değişmektedir, korunması olanaksızdır. Ekserjideki değişim, farklı sitemlerin
nitelik olarak karşılaştırılması için ölçüt olarak kullanılabilmektedir.
2.1. Ortam
Termodinamik sistemin sınırları dışında kalan her şey sistemin çevresi olarak tanımlanır. İçerdiği
değişik fazların özellikleri, sistemin geçirdiği işleme bağlı olarak değişmeyen ve düzenli (uniform) olan
çevrenin parçası, “ortam” olarak tanımlanır. İşlem sırasında, sistemin içinde oluşan tersinmezlikler iç
tersinmezlikler, sistemin yakın çevresinde oluşan tersinmezlikler dış tersinmezlikler olarak adlandırılır.
Ekserjinin tanımlanmasında kullanılan ortamın, basit sıkıştırılabilir saf maddeden oluştuğu, T0
sıcaklığında, P0 basıncında ve düzenli olduğu varsayılmaktadır. Sistemin geçirdiği işleme bağlı olarak
değişmeyen ortamın özgül özellikleri ile yaygın özellikleri arasında aşağıdaki ifade tanımlanır[7].
T0 ∆S 0 =
∆U 0 + P0 ∆V 0

(1)

2.2. Ölü Durum
Kapalı bir sistemin durumu, ortamın durumundan farklı ise, sistemin ortam ile enerji alışverişi yaparak
iş üretebilme olanağı vardır. Bu olanak, sistemin durumu ortamın durumuna yaklaştıkça azalır ve
sistemin durumu ortamın durumuyla aynı olduğunda iş üretme şansı kalmaz. Basit saf maddeden
oluşan sistemin, iş üretme şansının kalmadığı bu durumu, ölü durum olarak adlandırılır. Ölü durumun
iki tipi vardır. Birincisi; sistem ile çevre arasında ısıl ve mekanik denge olduğunda “sınırlandırılmış ölü
durum” söz konusudur. İkincisi; sistem ve çevre arasında ısıl, mekanik ve kimyasal denge olduğunda
“tam ölü durum” olarak adlandırılan durum gerçekleşmiş olur. İkincisinde, sistemle çevresi arasındaki
konsantrasyon farkı “kimyasal kullanılabilirlik” şeklinde ifade edilen iş bölümü de tam iş miktarı elde
etmede kullanılabilir.
2.3. Açık Sistemin Ekserjisi
Açık sistemlerin ekserji denklemi tanımlanırken, kütlenin korunumu, enerjinin sakınımı prensibi ve
entropi denklemi kullanılır. Açık sistemin kontrol hacmine giren ve çıkan kütlelerin sisteme taşıdığı
ekserjiyi ifade eden aa akış ekserjisi aşağıdaki şekilde tanımlanır:
(a + ( P − P0 )v) = (u − u0 ) − T0 ( s − s0 ) + P0 (v − v0 ) + ( P − P0 )v

(2)

aa =(h − h0 ) − T0 ( s − s0 )

(3)

Kütlesel debi, açık sistemin ortam ile yaptığı iş ve ısı şeklindeki enerji alışverişi ve tersinmezlikler göz
önüne alınarak aşağıdaki eşitlik yazılabilir.
A Q + A a′ = A a′′ + A khw + I

(4)

2.3.1. Isı Alışverişinin Ekserji Eş-değeri
Sistemin sıcaklığı sabit ise veya sistemin sınırı ısının transfer edildiği ısı deposuna kadar genişletilmiş
ise, Q ısı akısının ekserji eş-değeri aşağıdaki şekilde tanımlanır.

1

 T 
A 2Q= 1 − 0  1 Q 2
T 


(5)
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Burada, T sistemle ortam arasında ısı alışverişinin olduğu sistem sınırındaki mutlak sıcaklıktır.
T > T0 ise ve sisteme ısı transferi oluyorsa, ısı alışverişinin ekserji eş-değeri pozitif,
sistemden ısı transferi oluyorsa, ısı alışverişinin ekserji eş-değeri negatif olur.
T < T0 ise ve sisteme ısı transferi oluyorsa, ısı alışverişinin ekserji eş-değeri negatif,
sistemden ısı transferi oluyorsa, ısı alışverişinin ekserji eş-değeri pozitif olur.
2.3.2.İş Alışverişinin Ekserji Eş-değeri
Sistemin işlem sırasında çevresi ile yaptığı iş alışverişi akısı 1W2 ise, sistem çevre ortamı içinde
genişleyebileceğinden iş değerinin P0 (V2 − V1 ) değerinin kısmı ortam üzerine yapılacaktır. İşin ekserji eşdeğeri diferansiyel şekilde yazılıp, eşitliğin her iki tarafı ∆t ile bölünüp, ∆t → 0 şeklinde limiti alınırsa, iş
akısının, gücün ekserji eş-değeri elde edilir.
1

 w W − P dV
A
=
2
1 2
0
dt

(6)

Gücün ekserji eş-değeri olarak yazılmış (6) ifadesi, ekserjinin korunabilen bir miktar olmadığını, her
işlem sonunda bir miktar ekserjinin yok edildiğini göstermektedir. Sadece tersinir işlemlerin ekserjisi
korunabilir. Yok edilen ekserji değeri, işlemlerin tersinmezliğinin ya da entropi üretiminin ölçüsüdür.

3. SU İLE AKTİVE EDİLMİŞ SOĞUTMA ELEMANI VE EKSERJİ ANALİZİ
Şehir şebekesinden veya doğal bir kaynaktan alınan ortam sıcaklığından düşük sıcaklığa sahip su ile
ısıl aktive edilen soğutma elemanı deney tesisatı, şematik olarak Şekil 1’de gösterilmiştir[8].
Soğutma elemanlarının termik aktivasyon uygulaması için temel gerekçe çevre enerjisinin kullanılması
ve bununla her şeyden önce elektrik enerjisi kullanılarak üretilen soğutmadan geri dönülmesidir.
Soğutma elemanı içine yerleştirilmiş kılcal borularla soğutulan yapı elemanı ile ortam arasındaki ısı
alışverişi ağırlıklı olarak ışınımla gerçekleşmektedir. Isının bir kısmı henüz soğutulan ortama
ulaşmadan yapı elemanı tarafından uzaklaştırılmaktadır. Soğutma elemanı üst yüzey sıcaklıkları,
yoğuşma noktası esas alınarak tespit edilmelidir. Çoğunlukla, soğutma suyu giriş sıcaklığı, 16 °C ve
çıkış sıcaklığı 18 °C seçilebilir. Bu sıcaklıklar, uluslararası standartlara göre hacim şartları durumunda,
hem en yüksek verime ulaşma, hem de yüzeyde yoğuşmanın engellenmesi için en uygun sistem
sıcaklıklarıdır.
Plastik borulardan su taşıyan kılcal boru sistemi, klima yapılacak hacmi kapatan yüzeylerin, ya
üstüne, ya da üst yüzeyin hemen altına monte edilir. Bu şekilde tavanların, duvarların veya döşemenin
sıcaklık derecesinin biraz düşük ayarlanmasına imkan verir.
Isı yayıcılar ve aktive edilmiş yüzeyler arasındaki ısı alışverişi, ağırlıklı olarak ışınımla
gerçekleşmektedir. Soğutulmuş yüzeylerin ortamdan ışınım ile aldığı ısının bir kısmı direkt olarak
insan vücudundan olmaktadır. Ayrıca konvansiyonel sistemlerle birlikte kullanıldığında, odadan
çekilmesi gereken ısının bir kısmı soğuk yüzey tarafından karşılanacağından, soğutulan ortama daha
düşük debide soğutma havası verilebilir. Böylece hem işletme giderlerinde tasarruf hem de ortam
içindeki hava cereyanı azaltılmış olur. Bu tür kılcal borulu soğutma elemanı ile soğutulan hacim içinde
insanlar, kazanılmış deneyimlere göre kendilerini daha konforlu ve daha huzurlu hissetmektedir.
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TOPLAYICI

KONTRAPLAK
P

SICAKLIK ÖLÇER

T

KILCAL BORULAR

ŞEHİR
ŞEBEKESİNDEN
ALINAN SU
DEPOYA

T

DEBİ
ÖLÇER

P

BASINÇ ÖLÇER
DAĞITICI

Şekil 1. Soğutma elemanı deney tesisatı.
3.1.Soğutma Elemanı Fonksiyon Prensibi ve Özellikleri
Ortamın soğutulmasında kullanılan sistemde 1,51 m x 0,66 m = 1 m² ölçülerinde levha yüzeyinin
üstüne yerleştirilmiş kılcal borular kullanılmaktadır. Kılcal boru olarak iç çapı ( d =) 4 mm ve et
kalınlığı 0,5 mm olan polipropilen borular tercih edilmiştir. Basınç kaybını kullanılabilirlik ve işletme
masraflarını düşük tutmak amacı ile soğutma elemanı üzerine kılcal borunun tek parça olarak ve
karşılaştırarak tercih yapabilmek için değişik z kılcal boru sayısı durumunda oluşacak basınç
kayıpları Tablo 1’de verildiği şekilde tespit edilmiştir.
Tablo 1. Kullanılacak z kılcal boru sayısına bağlı olarak oluşacak basınç kaybı değerleri
3
z Vtoplam ( m / s )

1
2
3
4
5
6

0,00006871
0,00006871
0,00006871
0,00006871
0,00006871
0,00006871

Vz ( m3 / s )

0,00006871
3,4355E-05
2,2903E-05
1,7178E-05
1,3742E-05
1,1452E-05

Ltoplam ( m ) Lz ( m ) wz ( m / s )
52,4
54,4
56,4
58,4
60,4
62,4

52,4
27,2
18,8
14,6
12,1
10,4

5,5
2,7
1,8
1,4
1,1
0,9

Re

f

21783,94
10891,97
7261,31
5445,98
4356,79
3630,66

0,026
0,031
0,034
0,038
0,042
0,044

∆P ( kPa )
5082
786
265
129
76
47

Sonuçta, Şekil 1’de gösterildiği şekilde, su debisi dağıtıcı bir kolektör aracılığıyla 5’e bölünerek
levhanın içine her birinin boyu L = 12 m ve z = 5 adet kılcal boru yerleştirilmiştir. Soğutma elemanı
levhanın yüzeyinde kılcal boruların düzgün durmasını sağlamak ve levhanın mukavemetini artırmak
amacıyla, borular tahta çerçeveye gerilmiş 16 mmx16 mm ölçülerine sahip tel örgü üzerine ve yatay
yerleştirilmiş kılcal boruların eksenleri arasındaki mesafe 20 mm olacak şekilde sabitlenmiştir.
3.1.1. Soğutma Elemanı ile Ortam Arasındaki Isı Alışverişi
Soğuk levhanın yüzeyi yakınında soğuyan hava yoğunluğu artarak aşağıya inmektedir. Bu hava
hareketi dik duran sıcak levhanın önündeki hava hareketinin tersidir. Düşük sıcaklıklı levhayla
soğutulan odanın içindeki ortam havası ve cisimler, levhanın yüzeyinden soğuyan ortam havası
tarafından soğutulmak ile birlikte, aynı zamanda levhayı görme oranına bağılı olarak ışınım aracılığıyla
da soğumaktadır. Soğutma elemanı ile ortam arasındaki ısı alışverişi, önce ortamdan soğutma
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elemanına doğal taşınım ile, soğutma elemanı polipropilen kılcal boru dış yüzeyinden iç yüzeyine
iletimle ve kılcal boru iç yüzeyinden içinde sirkülasyonu sağlanan suya zorlanmış taşımla
gerçekleşmektedir. Soğutma elemanı yüzeyi ile ortam arasında, doğal taşınım ve ısınım aracılığı ile
gerçekleşen ısı transferi söz konusudur. Yüzeyden gerçekleşen ısı transferi aşağıdaki şekilde
tanımlanır:
4
Q α yüzey F (T0 − Tyüz ) + σe F (T04 − Tyüz
=
)

(7)

3.1.2. Soğutma Elemanı Dış Yüzeyinden Doğal Taşınım ile Isı Alışverişi
Soğutma elemanı levhanın yüzeyine yakın bulunan hava tabakası soğuyarak yoğunluğu artmakta
ve yüzeyden aşağıya doğru hava akımı oluşturmaktadır. Bu durum, sıcak levha önündeki hava
hareketinin tersi olarak düşünebilir. Dikey duran soğutma elemanı levha önündeki doğal taşınım ile
ısı alışverişinde karakteristik uzunluk olarak dikdörtgen levha şeklindeki soğutma elemanının dikey
duran kenarı alınır. Soğutma elemanı levhanın lk karakteristik uzunluğunun artmasının ısı
kazancına etkisi iki şekildedir.
•
•

Karakteristik uzunluğu artırmak soğutma elemanı yüzeyi üzerindeki hava akımını artırır.
Karakteristik uzunluk artıkça, levha yüzeyi ile sınır tabaka arasındaki sıcaklık farkı azalır.
Soğutma elemanı yüzeyi üzerinden geçen hava akımının artması ısı taşınım sayısının artmasını
sağladığı halde, bununla birlikte sınır tabaka ile yüzey arasındaki sıcaklık farkı azaldığından
taşınım sayısını azaltacak yönde etki yapacaktır.
Karakteristik uzunluğun artmasının taşınım sayısı üzerindeki etkisini anlamak için deneysel
olarak çıkartılmış denklemlere bakılabilir:
Dikey levha üzerinde doğal taşınım ile ısı alışverişi için önerilen deneysel denklem:

Nu = C ( Gr.Pr )

(9)

α lk3

Nu =

Gr =

n

(9a)

v
glk3 ∆T
v T

(9b)

Grashof ve Nusselt ifadeleri (9) eşitliğinde yerine yazıldığında aşağıdaki ifade elde edilir:

α lk
=C
l

 g lk3 ∆T 

 2
 Pr 
 v T 


n

(10)

Isı taşınım sayısı ifadenin sol tarafına çekilir.

α =C

l

 g ∆T

Pr 
lk3n  2
lk
v T


n

 g ∆T

Pr 
2
v T


n

(11)

α = C l lk3n −1 

Elde edilen bu son ifadeye göre ;

(12)
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• Isı taşınım sayısı karakteristik boydan bağımsız olabilmesi için:
3n – 1 = 0 olmalı ve 3n – 1 = 0 yazılır ve n = 1/3 elde edilir.
• Eğer karakteristik uzunluk artıkça ısı taşınım sayısı artıyorsa:
3n – 1 > 0 olmalı ve n > 1/3 bulunur.
• Eğer karakteristik uzunluk artıkça ısı taşınım sayısı düşüyorsa:
3n – 1 < 0 olmalı ve n < 1/3 bulunur.
Çok yüksek Gr Pr değerleri için yazılmış ifadeler haricinde Nu = C (Gr Pr) için verilen n üstü
1/4 civarındadır. Dolayısıyla bu denklemleri göz önüne alarak lk karakteristik uzunluğunun
artmasıyla ortalama taşınım sayısının düştüğü söylenebilir.
n

3.1.3. Polipropilen Kılcal Boru Özellikleri
Polipropilen borunun iç çapı 4 mm, et kalınlığı 1 mm olup, polipropilen borunun madde fiziki
özellikleri Tablo 2’de verilmiş değerlerdedir.
3.1.4. Kılcal Boruların İçinde Taşınım ile Isı Transferi
Kılcal borular içindeki zorlanmış taşınım ile ısı transferinde taşınım sayısı için deneysel su için tespit
edilmiş aşağıdaki uygulama denklemi kullanılmıştır[9].

=
α su 2035 (1 + 0, 015T )

w0,87
d 0,13

(13)

Burada, [9]’da tanımlanmış birim denklemi, Joule ve saniye birimlerine uygun dönüştürülmüştür.
Taşınım sayısı, mutlak su sıcaklığı T = 293,15 K , ortalama su akış hızı w = 0,53 m/s, boru iç çapı d
= 0,004 m değerleri için hesaplanmıştır.
Tablo 2. Polipropilen Kılcal Borunun Madde Fiziki Özellikleri
Özellik
Yoğunluk (23 C )
Kopma uzaması
Çekme elastisite modülü
Eğilme modülü
Eğilme mukavemeti
Vicat-Yumuşama sıcaklığı
Ergime sıcaklığı
o

Isı kapasitesi (20

o

C)

Isı iletim kabiliyeti (10 – 60 oC )
Isıl form dayanıklılığı, HDT-A

Sınama yöntemi
ISO 1183, DIN 53 479/a
ISO 527/1A, 50 mm / min
ISO 527/1A, 50 mm / min
ISO 178, 2 mm / min
ISO 178, 2 mm / min
ISO 306, Methode A, 50 K / h
ISO 3146-19
DSC
DIN 52 612
ISO 75, Methode A

Sonuç
897 kg / m3
> % 400
808 MPa
874 MPa
30,5 MPa
131,3 oC
142,4 oC
2,0 kJ / kgK
0,21 W / mK
45,2

o

C

3.2. Soğutma Elemanının Ekserjisel Optimizasyonu
Soğutma elemanın optimum tasarımı için ekserji analizi gerçekleştirilmiştir. Ekserji analizi esasına
dayanan optimizasyon, akışkanın kılcal borular içindeki akışı anında oluşan sürtünme basınç kayıpları
ve ortamla soğutma elemanı arasında sonlu sıcaklık farkı nedeniyle oluşan tersinmezlikler göz önüne
alınarak yapılmıştır. Genel olarak ısı değiştiricilerin ekserjisel optimizasyonu oldukça geniş şekilde
araştırılmıştır[2]. Isı değiştiricideki akış sebebiyle Isı transferi ve basınç kayıpları ile ilgili tersinmezlikler
için aşağıdaki eşitlikler tanımlanmıştır:
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=
I I∆T + I∆P

(14)


T ′′
T ′′
=
I∆T To  m c c p ln c + m h c p ln h 
′
Tc
Th′ 


(14a)

m h
 m c

∆P
I=
 ρ ( pc′ − pc′′ ) + ρ ( ph′ − ph′′ ) 



(14b)

Burada tanıtılan soğutma elemanı özel bir ısı değiştiricisini oluşturmaktadır. Sıcak akışkan, dik
konumda duran soğutma elemanı önünde ortam ile soğutma elemanı arasındaki doğal taşınım ile ısı
alışverişi nedeniyle yukarıdan aşağıya oluşan doğal hava akımıdır. Soğutma elemanındaki kılcal
borular içinde zorlanmış olarak dolaştırılan şebeken alınan su, soğuk akışkanı oluşturmaktadır. Sonlu
sıcaklık farkı altında ortamdan soğutma elemanına ısı transferi, daha önce de açıklandığı gibi doğal
taşınım ve ışınımla gerçekleştiği için ısı transferi ile ilgili tersinmezlikler doğrudan (7) ifadesi ile
tanımlanmış ısı alışveriş değeri göz önünde tutularak tespit edilmiştir.
4
′ α yüzey F (T0 − Tyüz ) + σe F (T04 − Tyüz
Q nm c (Tc′′− T=
=
)
c)

(15)

Soğutma elemanında oluşan basınç kayıpları, kılcal borular içindeki sürtünme kayıpları ile dağıtıcı ve
toplayıcı özel direnç kayıpları göz önüne alınarak (14b) ifadesi soğutma elemanı için çıkarılabilir.

∆Pc = Pc′ − Pc′′ = 2 f c (Re) ρ wc2

L
ρ
+ 2ψ wc2
2
d

(16)

Kılcal borular içindeki suyun akış hızı, geometrik boyutlar, kılcal boru sayısı ve işletme karakteristikleri
göz önünde tutularak tanımlanır.

wc =

4m zc
ρπ d 2

(17)

(14b) ifadesinde (16) ve (17) ifadeleri kullanılarak kılcal borular içindeki basınç kayıplarına bağlı
tersinmezlikler için aşağıdaki eşitlik tanımlanabilir:

zm zc3 L
zm zc3 
32 
=
I∆P
f
(Re)
+
ψ
 c

π2 
ρ2 d5
ρ 2d 4 

(18)

Kılcal borudaki sürtünme faktörü f c Blasius’un sürtünme kuralına uygun olarak Rogers ve Mayhew
tarafından tanımlanmıştır,[10].

 µ 
0.0791
=
f (Re) =
0.0791 

0.25
Re
 ρ wc d 

0.25

(19)

(19) eşitliği (18) eşitliğinde yazılabilir.

I∆P

 m 
32 
0.0791

2
π 
 ρ wc d 


0.25

zm c3 L
ρ2 d5

+ ψ

zm zc3 

ρ 2d 4 


(20)

4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Soğutma elemanı ile Şekil 1’de gösterilen tesisat üzerinde deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir[11].
Su debisini ölçmek için su saati ve zaman ölçer kronometre kullanılmıştır. Sıcaklık ölçümleri elektronik
göstergeli termometreler yardımıyla yapılmıştır. Soğutma elemanında suyun zorlanmış akışı
esnasında oluşan basınç kayıpları basınç ölçer ile ölçülmüştür.
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4.1. Deney Tesisatında Kullanılan Ölçme Aletleri
4.1.1. Debi Ölçer ve Özellikleri
Soğutma elemanında dolaştırılan suyun debisi, bir litre su miktarının akış zamanı tespit edilerek
belirlenmiştir. Bunun için normal şehir şebekelerinden evlere verilen su miktarı ölçülürken kullanılan,
TEKSAN marka, AY3 modeli su saati kullanılmıştır.
4.1.2. Basınç Kaybı Ölçer ve Özellikleri
Manometre dağıtıcının üzerindeki borulardan birine bağlanmıştır. Modül çıkışındaki basınç düşük
olduğundan çıkış basıncını ölçmek için U borusu yeterli olmaktadır. Soğutma elemanındaki basınç
kaybı, giriş basıncı ile çıkış basıncı arasındaki farktır. Basınçlar toplayıcı ve dağıtıcı üzerinden
ölçüldüğünden bağlantı borularının ve debi ölçerin ölçülen basınç farkı üzerinde herhangi bir etkisi
yoktur. Kullanılan manometrenin teknik özellikleri, MMP-60 (GOST 6915-80) modeli olup, ölçü son
değeri, 40010085 Pa ve hassasiyeti 54 Pa değerindedir.
4.1.3. Elektronik Termometreler
Soğutma elemanının girişi ve çıkışı arasındaki suyun sıcaklık farkını ölçmek için iki adet elektronik
dijital göstergeli termometre kullanılmış. Her iki termometre termokupl prensibine göre çalışmaktadır.
Şekil 2’de gösterildiği gibi termometre sensörlerinin bir “T” bağlantısının içine yerleştirilerek çok basit
ve zahmetsiz bir şekilde boru içinden geçen su ile doğrudan temas etmesi sağlanmıştır. Kullanılan
termometrenin teknik özellikleri; Barant Company, 28 W 092 Commerical Ave Barington, Illions 60010,
USA firması tarafından üretilmiştir. Modeli, Omnitro 100 olup, 600-2820 model numarası ile
o
o
tanımlanmıştır. Ölçme aralığı; - 50 C, +150 C arasındadır ve 0,1°C okuma hassasiyetine sahiptir.

Lâstik tapa
Kılcal boru

Sensör
Kılcal boru

"T" bağlantısı

Şekil 2. Termometre sensörünün “T” bağlantısı içine yerleştirilmesi

5. ÖLÇME SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
5.1. Ölçme Sonuçları
Deneysel çalışmalar sonucunda tespit edilen değerler ve bu değerlere göre hesaplanan diğer
büyüklükler, Tablo 3’de verilmiştir.
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Tablo 3. Soğutma Elemanı ile Deneyler ve Ölçme Protokolü
Su Giriş
sıcaklığı
( oC )
20,8
20,8
20,9
20,6
20,2
19,9
19,6
19,5

Ölçme
Sırası
1
2
3
4
5
6
7
8

ÖLÇÜLEN DEĞERLER
Su Çıkış
Sıcaklığı
Su Debisi
( kg / s )
( oC )
22,3
0,0154
22,1
0,0189
21,9
0,0250
21,6
0,0294
21,1
0,0340
20,7
0,0388
20,4
0,0417
20,3
0,0435

Basınç
Kaybı
( kPa )
7,57
9,65
13,91
18,66
23,50
28,15
33,00
37,75

HESAPLANAN DEĞERLER
Giriş Çıkış
Su Akış
Isı
Sıcaklık
Hızı
Kazancı
(m/s )
(J /s )
Farkı ( oC )
1,5
0,245
96,57
1,3
0,300
102,69
1,0
0,398
104,65
1,0
0,468
123,07
0,9
0,540
128,09
0,8
0,612
129,93
0,8
0,663
139,64
0,8
0,692
145,67

Suyun soğutma elemanına giriş ve çıkış sıcaklıkları ölçüldüğü için, su debisi, sabit basınçtaki ısı
kapasitesi kullanılarak, soğutma elemanının ısı kazancı tespit edilebilir.

Q m c c p ∆=
T Vc ρ c p ∆=
T z Vz ρ c p ∆T
=

(21)

Soğutma elemanın ekserji değerleri ve tersinmezlikleri, (5) ve (18) ifadeleri yardımıyla belirlenirken,
Tablo 3’de verilmiş işletme şartları ve ölçüm sonuçlarından yararlanılmıştır. Sürekli akışlı sürekli açık
sistem şeklindeki soğutma elemanı ile gerçekleştirilmiş sekiz ölçümün giriş ve çıkış sıcaklıkları
ortalamaları belirlenerek birim kütle başına özgül akış ekserjisi (3) eşitliğinden yararlanarak
hesaplanmıştır. Sonlu sıcaklık farkına bağlı ısı transferinden oluşan tersinmezlik tespit edilirken, suyun
kütlesel debisi göz önüne alınarak ısı alışverişinin ekserji eş-değeri (5) ifadesinden belirlenmiştir.
Ölü durum için termodinamik özellikler, To = 25 oC = 298 K ve Po = 0,1 MPa ortam koşulları için; h o =
104,96 kJ/kg , so = 0,3673 kJ/kgK , u o = 104,86 kJ/kg ve vo = 0,001003 m3 / kg olarak tespit
edilmiştir.
Soğutma elemanı özgül akış ekserjisi değerleri, değerlerin çok küçük farklar içermesi ve sıcaklık
ölçümlerinde olabilecek hatalar sebebiyle, Tablo 4’te topluca verildiği gibi, soğutma elemanına suyun
giriş sıcaklıkları ve çıkış sıcaklıkları ortalaması için hesaplanmıştır.
Tablo 4. Özgül Akış Ekserjisi için Termodinamik Değerler

Termodinamik Özellikler

h

( kJ / kg )

Kılcal Borulu Soğutma Elemanı
20,3 oC için
21,3 oC için
Su Giriş Sıcakları Ortalaması Su Çıkış Sıcaklıkları Ortalaması
83,96
88,05

s ( kJ / kgK )

0,2963

0,3105

( kJ / kg )

83,86

87,95

1,0017

1,0020

u
v

3

( m / kg )

5.2. Değerlendirmeler
Soğutma amaçlı veya termik aktivasyon için doğal suyun tanıtılmış soğutma elemanından geçirilmesi
ile ortam soğutması gerçekleştirilebilir. Bu tür uygulamalarda suyun kılcal borular zorlanmış taşınması
için gerekli pompa enerjisinden başka bir enerji gereksinimi yoktur. Bu tür soğutma elemanlarının
ekserjiekenomik değerlendirmesi yapılarak, mevcut çevre ve sınır koşullarına göre en uygun tasarım
gerçekleştirilebilir. Böylece, soğutma elemanları, enerji kullanımı yönünden hem nicelik hem de nitelik
olarak değerlendirilmiş olur.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 173 _______

Açık kılcal borulu soğutma elemanı ile yapılmış deneysel çalışmalarda, artan su debisi ile artan oranda
tersinmezlikler tespit edilmiştir. Tersinmezliklerin azaltılması ve optimum durum için, soğutma
elemanında ilgili işletme özellikleri ve boyutlar bu amaca uygun şekilde değiştirilebilir.
Soğutma elemanı klima amaçlı kullanılacaksa, suyun sıcaklığı, eleman yüzeyinde yoğuşma olmaması
için ortam havası çiğ noktası sıcaklığından yaklaşık en az beş derece yüksek olacak şekilde tasarım
yapılabilir. Buna karşılık, soğutma elemanı ile ortam havasının nemi alınacaksa, soğutma elemanı
yüzey sıcaklığı, nemi alınacak havanın çiğ noktası sıcaklığı ve havanın nem almadan sonra sahip
olması gereken özgül nem değerine göre tespit edilmelidir.
Soğutma elemanı ile yapılmış deneysel çalışmalarda tespit edilmiş ölçme değerlerine göre; soğutma
elemanı ısı kazancı, ısı kazancının ekserji eş-değeri, kılcal borular içinde suyun akış basınç kaybına
bağlı tersinmezlik ve sonlu sıcaklık farkı nedeniyle olan tersinmezlik belirlenmiştir ve Şekil 3’de topluca
grafik olarak verilmiştir.
2

1,6
1,2
BASINÇ KAYBININ
TERSİNMEZLİĞİ

0,8
0,4
0
1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

kg/s

0
5

6

7

8

ISI KAZANCI
EKSERJİ AKIMI

-0,4
-0,8

(J/s)

EKSERJİ DEĞİŞİMİ veya TERSİNMEZLİK

0,0154 0,0189 0,0250 0,0294 0,0340 0,0388 0,0417 0,0435

-1,2
-1,6

SONLU SICAKLIK
FARKI
TERSİNMEZLİĞİ
TOPLAM
TERSİNMEZLİK
GİREN EKSERJİ İLE
ÇIKAN EKSERJİ
FARKI

-2

SOĞUTMA SUYU DEBİSİ (kg/s)
Şekil 3. Soğutma elemanı ısı kazancının, ekserji eş-değerinin, tersinmezliklerin ve akış ekserjisinin su
debisi ile değişimi

6. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Soğutma elemanından geçen su kütlesel debisinin artışıyla basınç kaybı artmakta ve dolayısıyla
tersinmezlikler artmaktadır.
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Soğutma elemanına yüksek sıcaklıklı çevreden ısı geçişi olduğu için ısı kazancı ekserjisi ve giren ile
çıkan ekserji farkı negatif olmaktadır. Her ikisi de soğutma elemanında dolaştırılan su kütlesel
debisinin artışıyla mutlak olarak artmaktadır.
Soğutma elemanının sabit ısı transfer yüzeyi için su kütlesel debisinin artmasıyla çevre ve soğutma
elemanı yüzeyi ararsındaki sıcaklık farkı düşmektedir. Bununla, sonlu sıcaklık farkına bağlı olarak
oluşan tersinmezlikler azalmaktadır.
Bu çalışmayla tanıtılmış tasarımı yapılmış boyutlardaki soğutma elemanında, termoekonomik olarak
kabul edilebilir işletme koşulların, su akış hızının 0,4 m/s, su debisinin 0,025 kg/s ve soğutma amaçlı
ısı kazancının 105 J/s değerlerinde olduğu görülmektedir.
SEMBOLLER
ekserji akısı, kJ / s
A
a
özgül ekserji, kJ / kg
C
katsayı
ısı alışveriş yüzeyi, m 2
F
sürtünme faktörü
f
Gr
Grashof sayısı
özgül entalpi, kJ / kg
h
tersinmezlik akısı, kJ / s
I
uzunluk , m
l
basınç, kPa
P
ortam basıncı, kPa
P0
Pr
Prandtl sayısı
ısı akısı, kJ / s
Q
Re
Reynold sayısı
ortamın entropisi, kJ / K
S0
ortamın entropi değişimi, kJ / K
∆S 0
özgül entropi, kJ / kgK
s
ortam sıcaklığı, K
T0
zaman, s
t
0
ortamın iç enerjisi, kJ
U
ortamın iç enerji değişimi, kJ
∆U 0
sistemin özgül iç enerjisi, kJ / kg
u

ρ

hacim, m3
ortamın hacmi, m3
ortamın hacim değişimi, m3
özgül hacim , m3 / kg
iş akısı, kJ / s
akışkan hızı, m / s
soğutma elemanı kılcal boru sayısı
taşınım sayısı, W / m 2 K
emisivite
ısı iletim kabiliyeti, W / mK
kinematik viskozite, m 2 / s
akışkan yoğunluğu, kg / m3

σ
µ

Stefan Boltzman sabiti, ( = 5, 669.10−8 ), W / m 2 K 4
dinamik viskozite, N s / m 2

V
V0
∆V 0

v
W

w
z

α
ε
λ
v

İNDİSLER
ortam
0
fiziksel
a
giriş
'
çıkış
''
kontrol hacmi
kh
ilk durum
1
ikinci durum
2

yüz

dış yüzey

k
n
c

karakteristik
doğal taşınım için üs
soğuk akışkan

h

sıcak akışkan
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MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan
sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir.
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BUHAR JETİ SU SOĞUTMA SİSTEMİNİN İNCELENMESİ VE
GAZLI SOĞUTMA YAPAN SİSTEMLERLE ENERJİ TÜKETİMİ
YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
Erkin Yekda GEDİK

ÖZET
Bu çalışmada; İSDEMİR A.Ş.’de proses gereği üretilen artık ısıdan (buhar) faydalanılmak maksadıyla
kurulan toplam 12.000.000 Kcal/h kapasiteli buhar jeti su soğutma sisteminin, ekipmanları, çalışma
rejimleri, işletme-bakım şartları, enerji tüketimleri incelenerek aynı şartlarda çalışacak gazlı soğutma
yapan sistemlerle kıyaslaması yapılacaktır.
Anahtar Sözcükler : Buhar, soğutma, enjektör, buhar jeti, su soğutma
ABSTRACT
Today technologies cooling sector development to improve very fast.Together with cooling machines
developing intense working to do for to decrease CO 2 issue and effect to derivative of cloro-florocarbon issue to environment make intens working. ISDEMİR, in accordance with prosses to produce
benefit of finally heat for to set up that have 12.000.000 Kcal/h total cooling capacity, steam jet water
cooling systems; equipment, working conditions, maintenance and energie saving will inspect and
compare with new cooling sysytems.
Keywords : Steam, cooling injector, steam jet, water cooling

1.GİRİŞ
Sıkıştırmalı soğutma makinelerinin çalışması sıkıştırılan buharın karakteristiğine bağlıdır, belirli
miktardaki soğutucu sıvı buharlaştırılır ve sıvının buharlaşma gizli ısısından istifade edilir.
Buradan yola çıktığımızda buharlaşma gizli ısısı yaklaşık 600 Kcal/kg olan su buharı da çok iyi bir
soğutucu sıvı olmalıdır. Bununla beraber en büyük dezavantajı su buharı özgül hacminin çok büyük
olmasıdır. NH 3 ’ün T sıcaklığındaki özgül hacmi 0,29 m³/kg iken, T sıcaklığındaki su buharının özgül
hacmi 200 m³/kg’dır. Bunun doğurduğu sonuç; NH 3 ’ün buharlaşan gizli ısısı yaklaşık olarak suyunkinin
yarısı olduğuna göre aynı soğutma için su kullanıldığı zaman 350 kez daha büyük bir hacim
dolaştırmak gerekir. Bu nedenle bu tür bir soğutma sisteminde büyük hacimler dolaştırabilen bir buhar
enjektörü kullanılır. [1]

2.BUHAR JETİ İLE SU SOĞUTMANIN GENEL PRENSİBİ
Yüksek basınçta enjektöre gelen buhar (Şekil 1.) enjektörden yüksek bir hızla geçer bu esnada
evaparatör içinde vakum meydana getirirken düşük basınç altında kalan su gizli ısısını vererek soğur.
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Ana kollektörden enjektöre gönderilen 10 atm. buhar evaparatördeki soğuk buhar ve havayı alır.
Enjektörden geçen buharın hızı bu esnada 1000-1200 m/sn’ye kadar çıkar, buhar ve hava ana
kondensere karışım olarak direkt verilir. Kondensere gelen buhar, kondenserden geçen deniz suyu ile
soğutularak kondens olarak buhar üretim tesislerine gönderilir.
Sistemde bulunan yardımcı kondenser 2 kademeden oluşmaktadır ve her kademe için 1 adet enjektör
bulunmaktadır. 1. kademe enjektörü ana kondenserdeki vakum sağlarken 2. kademe enjektör ise
yardımcı kondenserin 1. kademesinin vakumunu sağlar. Bu esnada pompa girişlerine kadar bütün
sistemde vakum gerçekleşir. Makinenin soğutmaya geçmesi için –0,99 kgf/cm² vakuma ulaşılması
gerekmektedir.[2]

Şekil 1. Sistem prensip şeması

3.ENJEKTÖRÜN ÇALIŞMASI
Genleştiricinin enjektörüne gelen buhar (Şekil 2.) P 1 basıncından P 0 basıncına kadar düşer. Emme
kamarasına büyük bir hızla gelen çalışan buharı (genellikle 1000 ÷ 1200 m/sn) dengeleyici bir hıza
sahip olan (60-80 m/sn) soğuk buharla karşılaşır ve neticede akımın hızı düşerek ortalama hız
meydana gelir. Difizördeki kurutma kısmına karıştırma kamarası adı verilir.
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Çalışma buharı ile soğuk buharın karışması bitince daha sonraki akım hızının düşüşünden dolayı
basınç yükselmeye başlar. Difizördeki buhar karışımının kinetik enerjisi potansiyel enerjiye dönüşür
neticede buhar karışımının basıncı yükselir.
Projeye göre makineden sirkülasyon esnasında 350 m /h çalışma suyu geçer, bu esnada ortalama %1
3
oranında (3,5 m /h) sirkülasyon suyu da buharlaşma ile kayıp olur.
3

Enjektörün çalışmasına; karşıt basınç P K , ana buhar hattındaki basınç, buharın sıcaklığı, nem oranı
önemli ölçüde etki eder.[3]

1. Buhar Kabul Kutusu
2. Ejektör Gövdesi
3. Ejektör
4. Ana Buhar Girişi
5. Evaparatör Soğuk Buhar Girişi
6. Kondenser Bağlantı Flanşı

Şekil 2. Ejektör gövdesi ve ejektör

Patm = 1atm.

Su

Partık
Piston

Hava

PKesin

Şekil 3.
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Şekil 3’te görüldüğü üzere;
P Kesin = P atm + P artık

(kgf/cm²)

(1)

Yani kesin basınç atmosfer basıncı ve artık basıncın toplamına eşittir. Vakum söz konusu olduğunda
artık basınç değeri eksi yöndedir.
16 Э model soğutma makinesi için buharlaştırıcıdaki P 0 basıncı 8,6 mmHg olmaktadır. Kesin basınç
ise;
P Kesin = 8,6 x 1,36.10³ = 0,01

(kgf/cm²)

(2)

P artık = P Kesin – P atm

(kgf/cm²)

(3)

P artık = 0,01 - 1 = – 0,99

(kgf/cm²)

(4)

(kgf/cm²)

(5)

(kgf/cm²)

(6)

(kgf/cm²)

(7)

(kgf/cm²)

(8)

Olacaktır, dolayısı ile kondenserdeki vakum – 0,99 kgf/cm² olacaktır.
Benzer şekilde kondenserdeki limit basıncı ise 35 mmHg olmalıdır.
P Limit = 35 x 1,36.10³ = 0,05
(3)’ te yerine koyulduğunda;
P Limit = 0,05 - 1 = – 0,95
Kondenserdeki kritik basınç ise 65 mmHg olmalıdır.
P Kritik = 65 x 1,36.10³ = 0,09
(3)’ te yerine koyulduğunda;
P Kritik = 0,05 - 1 = – 0,91
Bu durumu grafik üzerinde açıklarsak;

Çalışma Rejimi

Limit Rejim

Enjektörün
İdeal
Çalışma

Enjektörün
Kötü
Çalışma
Bölgesi

PKritik

PLimit
Partık

Şekil 4. Enjektör Çalışma Rejim Grafiği

Enjektör
Devre
Dışı
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Kondenserdeki vakum P Kritik (8) bölgesinde iken, çalışma buharının bir kısmı emme kamarasından
buharlaştırıcıya geçer ve sirkülasyon suyu içinde kondens olarak suyu ısıtmaya başlar.Dolayısı ile
enjektör devre dışı kalır.
Vakum P Limit (6) seviyelerine geldiğinde ise buharlaştırıcıdan soğuk buharın emilmesi tamamen durur.
İdeal çalışma bölgesi vakumun P artık (4) olduğu bölgedir. Ejektörün ideal çalışma rejimi P artık (4)
basıncında sağlanır.

4.MEVCUT SİSTEMLE İLGİLİ BİLGİLER
16 Э Makinesi bir blok görünümündedir. Makineyi oluşturan kısımlar; yatay iki bölmeli buharlaştırıcı
yüzeyli ana kondenser, sekiz adet ana enjektör, I. ve II. kademe hava ejektörleri, yardımcı kondenser
cihaz panoları, ölçme cihazları, boru hatları ve armatürlerden oluşur.[4]
4.1.Makine ve Sistemin Teknik Özellikleri :
Kapasiteler : ( 1 Makine için)
Çalışma Buharı Miktarı
Deniz Suyu Miktarı
Soğutulan Su Miktarı
Soğutma Kapasitesi
Kurulu Güç
Makine Boyutları
Soğuk Su Pompası Debisi
Sıcak Su Pompası Debisi
Kondens Pompası Debisi

: 7500 kg/h
: 1350 m³/h
: 350 m³/h
: 1.200.000 kcal/h
: 85 kWh
: 2520 mmx5100mmx4650mm
: 350 m³/h
: 350 m³/h
: 11 m³/h

Enerji Girdileri Çalışma Parametreleri :
Çalışma Buharı Basıncı
Çalışma Buharı Sıcaklığı
Buharın Kuruluk Derecesi
Deniz Suyu Sıcaklığı

: 10 atm
: 190 °C
: ~ 0,94
: 30 °C (maksimum)

Sistemin Genel (Toplam) Değerleri :
Makine Sayısı
: 10 adet
Toplam Buhar Tüketimi
: 75.000 kg/h
Toplam Deniz Suyu Tüketimi : 13.500 m³/h
Toplam Soğutulan Su Miktarı : 3500 m³/h
Toplam Soğutma Kapasitesi
: 12.000.000 kcal/h
Toplam Kurulu Güç
: 1222 kWh
Toplam Pompa Sayısı
: 43 adet
Soğuk Su ve Sıcak Su Depoları : 2x350 m³, 2x350 m³
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Tablo 1. Hizmet verilen üniteler ve soğuk su debileri
Ünite
Tel Çubuk Haddehanesi
Orta Profil Haddehanesi
Kütük Haddehanesi
Çelikhane Dik Kontinü
Çelikhane Eksozter
Çelikhane Konverter
Çelikhane Artık Isı
Merkezi Kok Laboratuarı
I. ve II. Yüksek Fırın
III. Yüksek Fırın
Kalite Metalürji Müdürlüğü
Elektronik Otomasyon Müd.
Elektrik Dağıtım Müdürlüğü
Genel Müdürlük
Enerji Tesisleri Oksijen
Enerji Tesisleri Kapalı Şalt
Enerji Tesisleri Türbin
Enerji Tesisleri Türbo Körük
TOPLAM

Soğuk Su Debisi – m³/h
46
46
46
80
10
100
40
80
400
200
250
150
60
1100
45
45
45
45
2788

5.SİSTEMİN KURULUŞ AMACI
İşletme sahasındaki; kumanda odaları, elektrik ve pano odaları, idari binalardaki iklimlendirme
ihtiyaçlarının karşılanması, Yüksek Fırın ünitesi döküm kotunda + basınç oluşturan her biri 200.000
m³/h kapasiteli 5 adet santralden gönderilen havanın şartlandırılmasında kullanılmaktadır.
Söz konusu ünitelere soğutulmuş suyun ulaştırılmasında Ø100 mm ile Ø300 mm çapında ~15.000
metre boru kullanılmaktadır.

6.SİSTEMİN SEÇİM NEDENİ
İSDEMİR A.Ş. genelinde 3 ünitede buhar üretilmektedir. Bunlardan biri sistemin enerji ihtiyacını
karşılayan toplam 5x220 ton/h kapasiteli Enerji Tesisleridir.
Diğer iki noktadan biri Çelikhane Konverter Kazanları, diğeri Kok Kuru Söndürme Kazanlarıdır. Bu iki
ünitemizde proses gereği artık ısıdan faydalanarak buhar üretilmektedir. Çelikhane Konverter
Kazanlarında toplam 3x25 ton/h, Kok Kuru Söndürmede ise toplam 5x15 ton/h kapasiteli atık ısı
kazanı bulunmaktadır.
Çelikhane ve Kok üniteleri üretimlerinde herhangi bir aksama olmaması halinde; Enerji Tesisleri saha
geneline yayılan 3 buhar hattına ~10.000 mt. buhar vermemektedir. Saha buhar basıncı 10 atm altına
düştüğünde Enerji Tesisleri sahanın ihtiyacını karşılamak için sahaya buhar verir.
Sistemdeki aylık buhar üretim tüketim değerimiz; 75.000 ÷ 85.000 ton civarındadır.Üretilen buharın
büyük kısmı, işletme üniteleri proseslerinde kullanılmaktadır. Artan buharın atmosfere atılmaması
amacıyla, 291 Merkezi Su Soğutma ünitesi kurulmuştur. Benzer şekilde fabrikaya ait 2500 adet
lojmanın kalorifer ve sıcak su ihtiyacı da buhar ile elde edilmektedir.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 185 _______

Tablo 2. Senelere göre buhar balansı ( ton/yıl) [5]
Üretim Ünitesi
Enerji Tesisleri
Çelikhane
Kok
TOPLAM

2001
155.441
473.747
467.805
1.096.993

2002
243.630
413.323
397.675
1.054.628

2003
38.387
515.763
454.110
1.008.260

2004
158.348
521.872
358.319
1.038.539

2005 / 7AY
114.650
280.754
130.473
525.877

Tablo 3. Senelere göre Merkezi Su Soğutma Ünitesinin buhar tüketimleri (ton/yıl)[6]
Merkezi Su
Soğutma
Ünitesi

2001

2002

2003

2004

2005 / 7AY

131.700

114.350

88.610

83.586

30.266

7.İŞLETME ve BAKIM ŞARTLARI
7.1.İşletme
Bölgedeki iklim şartları ve proseslerdeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle sistem gerçekleşen soğutma
talepleri doğrultusunda Haziran ayı başında devreye alınır. Yaz aylarının gelmesiyle sistemde çalışan
makine sayıları kademeli olarak arttırılır ve kış aylarına doğru kademeli olarak makine sayısı azaltılır.
İşletme esnasında yaşanan zorluklar;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Midye sorunu; filtre ve kondenserlerin tıkanması,
Buhar basıncının 10 atm’in altına düşmesi,
Buhar sıcaklığının 190°C’ın üstüne çıkması,
Makinedeki kondensin uzaklaştırılması nedeniyle makinenin taşması,
Sızdırmazlığın tam olarak sağlanamamasından dolayı vakum tutmaması,
Filtre temizlikleri,
Her makinede 3 adet pompanın sürekli olarak kontrol altında tutulması,
Pompaların salmastradan hava yapması,
Deniz suyu basıncının 1,5 atm’in altına düşmesi,
Deniz suyu sıcaklığının 30°C’ın üstüne çıkması,
Günlük ortalama 15 ton su takviyesi (kayıp),
Otomasyon ve merkezi izlemenin olmaması, sürekli insan gücü ihtiyacı ve elle ayar yapılması,
Soğutma yaparken birden ısıtmaya geçmesi,
Dizayndan dolayı duruşlarda bütün sistemin etkilenmesi,

7.2.Bakım
Kondenser temizlikleri (3000 boru x 4 = 12.000 metre) 1 kondenserin temizlik süresi; 15 gün,
Ejektör, difizör, davlumbaz temizliği,
Deniz suyunun meydana getirdiği aşınma,
Pompa bakımları,
Elektrik motoru bakımları,
Çürüyen metal aksamın değişimi,
İzolasyonun sökülmesi ve yeniden izolasyon yapılması ihtiyacı,
Anot değiştirilmesi,
Yardımcı kondenser borularının değişimi Cu-Ni alaşımlı borular.
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8.İŞLETME ve BAKIM MALİYETLERİ
8.1.İşletme Maliyeti
Tablo 4. İşletme maliyeti tablosu (1 makine için)[7]
Girdiler
Buhar
Elektrik
Deniz Suyu
Make-up Suyu
İşçilik
TOPLAM

ton/h
kWh
m³/h
m³/h
adamh

Sarf Miktarı
7,5
122
1350
3,5
4

Birim Maliyet – USD
20
0,10
0,0143
0,0623
6

Toplam Maliyet - USD
150
12,2
19,305
0,21805
24
205,72305

1.200.000 kcal/h soğutma için harcanan para; 205,72305 USD
8.2.Bakım Maliyeti
Tablo 5. Bakım maliyeti tablosu (10 makine için)
Girdiler
Elektrik
Yedek Parça
Su Jeti
Anot
İzolasyon
İşçilik
TOPLAM

Toplam Maliyet - USD
4000
7500
4000
1500
2000
85.000
104.000

Bakım maliyetleri maliyet programından alınmıştır.

9.MEVCUT SİSTEMİN GAZLI SOĞUTMA YAPAN SİSTEMLERLE ENERJİ MALİYETLERİ
YÖNÜNDEN KIYASLANMASI
1 Makine için;
Soğutulan Su Miktarı
Soğutma Kapasitesi

: 350 m³/h
: 1.200.000 kcal/h

Q = m . y . c . (t2-t1)
Q
m
y
c
(t2-t1)

: 1.200.000 kcal/h
: 350 m³/h
: 1000 kg/m³
: 0,099 kj/kg°C
: °C

1.200.000 = 350 . 1000 . 0,99 . (t2-t1)
(t2-t1) = 3,46 °C
Hesaplamalar yapılırken 2002 Yılı yaz sezonu enerji tüketim değerleri alınmıştır.

kcal/h

(9)
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9.1. 2002 Yılı Yaz Sezonu Soğutma Makineleri Çalışma Süreleri ( h )
Tablo 6. Soğutma Makineleri Çalışma Süreleri ( h )
Makine No :
1 No'lu Makine
2 No'lu Makine
3 No'lu Makine
4 No'lu Makine
5 No'lu Makine
6 No'lu Makine
7 No'lu Makine
8 No'lu Makine
9 No'lu Makine
10 No'lu Makine
TOPLAM

MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM TOPLAM
514
600

72

1186

720
720
464

442
404
690
397
742

157
249
506
354
704

250
250
270
250
250

275

326
510

632
730
640
287
345
247
200

670

669

250

18

2740

3081

3345

2639

1520 293

2715
2953
2570
1288
2316
645
2317

14804

9.2. 2002 Yılı Yaz Sezonunda Makinelerde Kullanılan Enerji Birim Maliyetleri ($)
Tablo 7. Enerji Birim Maliyetleri ($)
Enerji Tipi
BUHAR ($/ton)
DENİZ SUYU ($/ m3)
ELEKTRİK ($/kw)

MAYIS
12,72
0,01
0,074

HAZİRAN
12,58
0,01
0,069

TEMMUZ
12,45
0,01
0,064

AĞUSTOS EYLÜL
12,91
13,51
0,01
0,01
0,092
0,1

EKİM
13,83
0,01
0,101

KASIM
14,4
0,01
0,104
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9.3. 2002 Yılı Yaz Sezonunda Makinelerde Kullanılan Enerjinin Parasal Eş Değeri ($)
Tablo 8. Makinelerde Kullanılan Enerjinin Parasal Eş Değeri ($) (Tablo 6. x Tablo 7.)

2

BUHAR
DENİZ
SUYU
ELEK.

3

BUHAR
DENİZ
SUYU
ELEK.

4

BUHAR
DENİZ
SUYU
ELEK.

5

BUHAR
DENİZ
SUYU
ELEK.

6

BUHAR
DENİZ
SUYU
ELEK.

7

BUHAR
DENİZ
SUYU
ELEK.

8

Enerji
No: Tipi

BUHAR
DENİZ
SUYU
ELEK.

TOPLAM :

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

49035,6

67932

59013

42796,65

15908,025 25931,25

260616,5

6939

9720

8532

5967

2119,5

3375

36652,5

5515,22

7203,6

5864,96

5896,28

2276,5

3661,25

30417,81

57240

67932

68163,75

39117,3

25229,925 25931,25

283614,2

8100

9720

9855

5454

3361,5

3375

39865,5

6438

7203,6

6774,4

5389,36

3610,5

3661,25

33077,11

43778,4

59760

66809,25

51270,45

28005,75

249623,9

6264

8640

9315

6831

3645

34695

4642,32

5939,2

9204,6

7337

3954,15

31077,27

26798,625

38439,53

35869,05

25931,25

127038,5

3874,5

5359,5

4779

3375

17388

2663,36

5295,98

5133

3661,25

16753,59

32214,375

71844,15

71332,8

25931,25

29700

231022,6

4657,5

10017

9504

3375

3712,5

31266

3201,6

9898,28

10208

3661,25

4147

31116,13

KASIM TOPLAM

6868,8

30758,1

23063,625

60690,53

972

4401

3334,5

8707,5

772,56

3261,63

2292,16

6326,35

48118,5

18675

64872,75

67786,425 25931,25

1944

227327,9

6885

2700

9045

9031,5

3375

243

31279,5

5102,55

1856

8937,8

9700,5

3661,25

271,44

29529,54

322923

357874

413659

341289

200442

40018

1818086

141881

BUHAR ($/ton)

DENİZ SUYU ($/ m3)

ELEKTRİK ($/kw)

1,9 ve 10 no’lu makineler 2002 yılında çalışmamıştır.
Tablo 8.’den ;
2002 YILI YAZ SEZONU TOPLAM BUHAR SARFİYATI ( 7 AY ) =
2002 YILI YAZ SEZONU TOPLAM DENİS SUYU SARFİYATI ( 7 AY ) =
2002 YILI YAZ SEZONU TOPLAM ELEKTRİK SARFİYATI ( 7 AY ) =
2002 YILI YAZ SEZONU TOPLAM ENERJİ SARFİYATI ( 7 AY ) =

1.439.934 $ / 7AY
199.854 $ / 7AY
178.298 $ / 7AY
1.818.086 $ / 7AY (I)
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9.4. 2002 Yılı Yaz Sezonunda Bir Makinenin Kullandığı Enerjinin Parasal Eş Değeri ($/h)
Tablo 9. Bir Makinenin Kullandığı Enerjinin Parasal Eş Değeri ($/h)
Enerji Tipi
BUHAR ($/ton)
DENİZ SUYU ($/ m3)
ÇEAŞ ($/kw)
TOPLAM

MAYIS
95,4
13,5
10,73
120

HAZİRAN
94,35
13,5
10,005
118

TEMMUZ
87,15
13,5
9,28
110 *

AĞUSTOS EYLÜL
90,37
101,325
13,5
13,5
13,34
14,5
117
129

EKİM
103,725
13,5
14,645
132

KASIM
108
13,5
15,08
137

( * 110 $ ,karşılığı elde edilen soğutma miktarı 1.200.000 kcal/h)
9.5.Alternatif Su Soğutma Sistemi
9.5.1.Sistemi Oluşturacak Elemanlar
* Su Soğutma Grubu
* Su Soğutma Kulesi
* Kule Suyu Sirkülasyon Pompası
* Saha Sirkülasyon Pompası
9.5.2.Sistemin Enerji Tüketen Elemanları
* Su Soğutma Grubu Toplam Kurlu Gücü
* Su Soğutma Kulesi Fan Gücü
* Kule Suyu Sirkülasyon Pompası Kurulu Gücü
* Saha Sirkülasyon Pompası Gücü
Gerekli Su Soğutma Kulesi Soğutma Kapasitesi : 1.260.000 kcal/h
( pompaj ve buharlaşma kayıpları nedeni ile kapasite % 5 arttırılmıştır)
Sirküle Edecek Kule Suyu Miktarı :
Q = m . y . c . (t2-t1)
Q
m
y
c
(t2-t1)

kcal/h

(9)

: 1.260.000 kcal/h
: m³/h
: 1000 kg/m³
: 0,099 kj/kg°C
: 5°C

1.260.000 = m . 1000 . 0,99 . 5
m = 254,5 m³/h
m = 255 m³/h alınacaktır.
Kule Suyu Sirkülasyon Pompası Gücü :
q = (m . P . y) / (3600 . n)
q
m
P
y
n

: kw
: 255 m³/h
: 20mSS
: 1000 kg/m³
: 88 (verim)

kWh

(10)
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q = (255 . 20 . 1000) / (3600 . 88)
q = 16kWh

(a)

Sirküle Edecek Saha Suyu Miktarı :
Q = m . y . c . (t2-t1)
Q
m
y
c
(t2-t1)

kcal/h

(9)

kWh

(10)

: 1.200.000 kcal/h
: m³/h
: 1000 kg/m³
: 0,099 kj/kg°C
: 5°C

1.200.000 = m . 1000 . 0,99 . 5
m = 242,42 m³/h
m = 245 m³/h alınacaktır.
Saha Suyu Sirkülasyon Pompası Gücü :
q = (m . P . y) / (3600 . n)
q
m
P
y
n

: kw
: 245 m³/h
: 75mSS
: 1000 kg/m³
: 88 (verim)

q = (245 . 75 . 1000) / (3600 . 88)
q = 58kWh
q = 60kWh alınacaktır.

(b)

Su Soğutma Kulesi Fan Gücü : 10 kWh

(c)

Seçilen Soğutma Grubu Kurulu Gücü : 370kWh

(d)

SİSTEMİN TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİ : 16 + 60 + 10 + 370 = 456 kWh

(a) + (b) + (c) + (d)

(hesaplarda 460 kWh kabul edilecektir.)
9.5.3.Alternatif Sistemin Aylara Göre Sarf Ettiği Enerjinin Parasal Eş Değeri ($/h)
Tablo 10. Sarf Edilen Enerjinin Parasal Eş Değeri ($/h) (Tablo 7.’den)
Enerji Tipi
ELEKTRİK

MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM
34
32
30 *
42
46
46
48

( * 30 $ karşılığı elde edilen soğutma miktarı 1.247.000 kcal/h tir.1.200.000 kcal/h kabul edilecektir. )
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9.5.4 Mevcut Sistem İle Alternatif Sistemin Sarf Ettiği Enerjinin Parasal Eş Değerinin Aylara
Göre Karşılaştırılması ($/h) (1 makine için)
Tablo 11. Sarf Edilen Enerjinin Aylara Göre Karşılaştırılması ($/h)
MAYIS
MEVCUT SİSTEM
120
ALTERNATİF SİSTEM 34
86*
FARK FAYDA

HAZİRAN
118
32
86

TEMMUZ
110
30
80

AĞUSTOS EYLÜL
117
129
42
46
75
83

EKİM
132
46
86

KASIM
137
48
89

( * Bir makineden,ayılık enerji birim maliyetlerine göre sağlanacak saatlik enerji tasarrufu )
9.5.5. 2002 Yılı Yaz Sezonu Çalışma Saatlerine Göre Alternatif Sitemde Kullanılan Enerjinin
Parasal Eş Değeri ($)
Tablo 12. Alternatif Sitemde Kullanılan Enerjinin Parasal Eş Değeri ($) (Tablo 6. x Tablo 10.)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

No: Enerji Tipi
ELEKTRİK
ELEKTRİK
ELEKTRİK
ELEKTRİK
ELEKTRİK
ELEKTRİK
ELEKTRİK
ELEKTRİK
ELEKTRİK

MAYIS

HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM

KASIM TOPLAM

17496,56 22852,8 18960
20424
22852,8 21900
14727,36 19200
8610
10350
2450,88 10347,24 7410
16187,4 6000

18705,44
17097,28
29200,8
16801,04
31401,44

7222
11454
23276
16284
32384

11615
11615
12544,2
11615
11615 13156

96851,8
105343,1
98948,36
53310,04
98906,44
20208,12
861,12 93791,92

28354,4

30774

11615

40371

141560

121394 70619

ELEKTRİK

TOPLAM :

86968

92430

2002 YILI YAZ SEZONU ALTERNATİF SİSTEM TOPLAM
ENERJİ SARFİYATI ( 7 AY ) =

14017 567360

567.360 $ / 7AY (II)

(I) – (II) Mevcut sistem ile alternatif sistemin toplam enerji sarfiyatı farkı ;
1.818.086 $ / 7AY - 567.360 $ / 7AY = 1.250.726 $/7AY

10.SONUÇ
Görüldüğü üzere işletmemizde atık ısıdan faydalanmak ve proseslerdeki soğutma ihtiyacını
karşılamak üzere kurulan, Buhar Jet sistemi ile çalışan su soğutma gruplarının işletme ve bakım
zorlukları bir yana, günümüz teknolojisindeki soğutma gruplarıyla enerji maliyetleri ve verimlilik
açısından kıyası yapıldığında, sistemin işletme maliyetlerinin çok yüksek olduğu görülmektedir.
Elde edilen bulgular ve hesaplar; aynı çalışma süreleri ve benzer soğutma ihtiyacı için gazlı soğutma
yapan sistemle ≈ %66 daha az enerji sarf edildiği görülmüştür.
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2002 yılından günümüze kadar geçen süre içerisinde sistemde yapılan köklü iyileştirmelere rağmen
birim soğutma ihtiyacı için sarf edilen enerji miktarları değişmemektedir.Bunun aksine ana sarf
kalemlerinden buharın elde edilmesinde kullanılan besleme suyu, fuel-oil v.b. yakıt maliyetlerinin
artması nedeniyle yeni teknolojiye sahip sistemlerle Buhar Jet sistemlerinin enerji tüketimleri
arasındaki makas kapanamamaktadır
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VAKUMLU TERMOSİFON TİP GÜNEŞLİ SU ISITMA
SİSTEMLERİNDE ANTİFRİZ-SU KARIŞIMI KULLANIMININ
SİSTEM PERFORMANSINA ETKİLERİ
Etem Sait ÖZ
Emrah DENİZ
Engin ÖZBAŞ

ÖZET
Bu çalışmada, vakumlu termosifon tip güneşli su ısıtma sistemlerinde çalışma akışkanı olarak antifirizsu karışımı kullanımının kollektör performansına etkileri araştırılmıştır. Yapılan çalışmada vakumlu
termosifon tip ve doğal dolaşımlı güneşli su ısıtma sistemlerinden birer prototip hazırlanarak aynı
koşullarda denenmiştir. Deneylerden elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında vakumlu sistemin doğal
dolaşımlı sisteme göre daha verimli olduğu ve sıcak su ihtiyacını daha etkin bir şekilde
karşılayabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler : Isı Borusu, güneş kollektörü, verim.
ABSTRACT
In this study, effects of antifreeze-water mixture, as the working fluid in vacuumed thermosiphon type
solar water heating system, on the collector performance were investigated. One prototype for
vacuumed thermosiphon type solar water heater and one for the solar water heating system with
natural circulation were made and tested in the same conditions. When the experimental results were
compared it was seen that the vacuumed system is more efficient and can meet hot water need more
effectively than the system with natural circulation.
Keywords: Heat pipe, solar collector, efficienct.

1. GİRİŞ
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin temel ihtiyaçlarından biri enerjidir. Günümüzde kişi başına
tüketilen enerji miktarı ülkelerin gelişmişlik seviyesinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Gelişen
dünyada enerjinin pahalı oluşu, tükenebilir oluşu, çevre problemlerine sebep olması nedeniyle,
kalkınmakta olan ülkeler tükettikleri enerjiyi en iyi şekilde kullanmalıdırlar.
Enerji kaynakları azalırken dünya nüfusunun sürekli artması ve enerjiye bağımlılığı, enerji açığını
sürekli büyütecektir. Temel enerji kaynakları rezervleri tüketildiğinde, insanlar daha uzun ömürlü enerji
kaynaklarına dönmek zorunda kalacaktır. Bunların en önemli ikisi, nükleer ve güneş enerjisidir.
Nükleer enerjinin yüksek teknoloji ve maliyetinin yanında insan sağlığına son derece zararlı oluşu
kullanılabilirliliğini azaltmaktadır. Güneş enerjisi güvenilir bir kaynak olup, yaygın kullanımında yüksek
ve özel teknoloji gerektirmemekte ve kullanılması sırasında hiç bir önemli çevre kirliliği
yaratmamaktadır [1].
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Güneş kollektörleri, güneş enerjisinden yararlanmak amacı ile hazırlanan düzenekler olup güneş
enerjisini ısı enerjisi şeklinde toplayan bir tür ısı değiştiricilerdir. Uygulamalarda en çok kullanılan tipleri
düzlemsel yapıda olan güneş kolektörleridir. Güneş enerjisinden yararlanarak sıcak su elde etmek
amacıyla genellikle açık ve kapalı çevrim olmak üzere iki ayrı sistem kullanılmaktadır. Açık sistemlerde
kullanılan su direkt olarak kollektör içerisinden geçmektedir. Açık çevrim prensibine göre çalışan
güneş kollektörlerinin özellikle soğuk bölgelerde, kış aylarında don tehlikesinden dolayı kullanımı
sınırlı kalmakta ve korozyon ve kireçlenme gibi dezavantajlarından dolayı fazla uzun ömürlü
olmamaktadırlar. Güneşli su ısıtma sistemlerinde bu gibi sakıncaları ortadan kaldırmak amacıyla
kapalı çevrim prensibine göre çalışan sistemler kullanılmaya başlanılmıştır. Bu sistemlerin kullanımı ile
donma, korozyon ve kireçlenme problemlerin bertaraf edilmesine rağmen, verimin açık sistemlerden
daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte kullanılan güneş enerjili su ısıtma sistemlerinde ısı
transfer sıcaklığının düşük olması, suyun en üst sıcaklık değerine ulaştıktan sonra ters yönde su
sirkülasyonunun olması ve geceleri sıcaklık düşmesi sebebiyle sıcak olan suyun soğuk olan kollektöre
doğru ters yönde sirkülasyonuna imkan tanımaktadır. Açık ve kapalı sistemlerin sakıncalarını ortadan
kaldırmak için değişik sistem ve akışkanlar üzerinde çalışmalar yapılmaktadır [2].
Geçmişten günümüze kadar birçok araştırmacı tarafından güneşli su ısıtma sistemleri üzerine
çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Güneş enerjisinden faydalanmak amacıyla kullanılan yöntemler
arasında ısı borulu sistemler diğer sistemlere oranla çok daha fazla verim sağlanabilen ancak maliyeti
yüksek ve uygulama zorluğu bulunan sistemlerdir. Isı borusu, içerisinde az miktarda faz değiştirebilen
bir akışkan bulunan, havası alınmış kapalı bir borudur. Belirli bir eğimde yerleştirilmiş olan bir
kollektörde güneş ışınımı gören ve buharlaştırıcı (evaporatör) olarak adlandırılan kısmında ısınarak
sıvı fazdan buhar fazına geçen akışkan, kollektörün üst kısmında yer alan yoğunlaştırıcı (kondenser)
denilen ve içerisinde asıl kullanım suyunun bulunduğu depoya geldiğinde burada ısısını suya terk
ederek tekrar yoğuşup sıvı fazına dönüşür. Sıvı haline gelen çalışma akışkanı yerçekimi etkisiyle
tekrar buharlaştırıcı (evaporatör) kısmına gelir ve çevrim tekrarlanarak devam eder [3-6].
Isı borusuyla ilgili ilk patent 1944 yılında ABD’de alınmıştır. 1960’larda uzay nükleer araştırma
uygulamalarında kullanılmaya başlanıncaya kadar, ısı borusu prensibi yeterli ilgiyi görmemiştir. 1964
yılında ise bilim adamlarının tekrar araştırma konusu olmuştur. Bu tarihten itibaren ısı borusu çeşitli
uygulama alanlarında denenme ve uygulama imkanı bulmuştur [7].
Dowing ve Waldin (1980), R11’li iki fazlı güneş kollektörü ile glikol-su karışımlı güneş kollektörü
sistemlerinin verimlerini karşılaştırmışlar ve freon gazlarının iki fazlı sistemlerde kullanılıp
kullanılmayacağını araştırmışlardır. Soğutucu akışkanlar olarak kullanılan freon gazlarının kolaylıkla
buharlaştığını gözlemlemişler ve R11 kullanılan kollektörün veriminin diğer kolektörlere oranla yaklaşık
% 35 daha büyük olduğunu tespit etmişlerdir. Sonuç olarak iki fazlı sistemin su sıcaklığı daha çabuk
artmış ve verimi diğer sisteme göre daha yüksek çıkmıştır. Deneylerinde soğutucu akışkanlardan R12,
R113 ve R114’de kullanmışlardır [8].
Yılmaz (1987), yaptığı çalışmada ısı borularını depo içinde bulunan daha büyük çaplı boruya monte
ederek, su içine yerleştirdiği büyük çaplı boruya yoğuşma borusu görevini yaptırmıştır. Çalışma sıvısı
olarak etanol (ispirto) kullanmıştır. Kollektör güneşi görüp, ısı boruları içindeki etanol buharlaştığında,
etanol buharının bir kısmı içerdeki hava ile birlikte atılmış ve sistemde bu şekilde, geceleri çalışma
sıvısı yoğunlaştığında, bir vakum elde edilmiştir. Vakum sayesinde, çalışma sıvısının (etanol) daha
2
düşük sıcaklıklarda buharlaştırılması sağlanabilmiştir. 1,17 m yüzey alanına sahip kolektör
kullanılarak yaklaşık 100 ℓ suyun sıcaklığını, Ağustos ayı içerisinde, 75 °C’ye çıkarmıştır [9].
Güneş enerjili su ısıtma sistemleri ile yapılan çalışmalardan açık bir şekilde görülmektedir ki, güneş
kollektörlerinde ısı borusu kullanımı yüksek verim sağlamaktadır [10]. Ancak, ısı borulu sistemler
imalat zorluğu ve maliyet yüksekliği gibi dezavantajlara sahiplerdir. Yapılan bu çalışmada, ısı borulu
sistemlerin daha kolay ve ucuza imal edilerek etkin kullanımının sağlanabilmesi amacıyla vakumlu
termosifon tipte bir sistem tasarımı ve imalatı yapılmıştır. Sistemin performans değerlendirmesinin
yapılabilmesi amacıyla aynı boyutlarda kapalı çevrim doğal sirkülasyonlu bir güneşli su ısıtma
sisteminin tasarım ve imalatı yapılmıştır. Her iki sistem aynı koşullarda deneylere tabi tutularak
sonuçlara ulaşılmıştır.
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2. SİSTEM VERİMLERİ
Düzlemsel güneş kollektörlerinin termal performansı, kullanılabilir enerji kazancı miktarı “q u ”, kollektör
üzerine gelen ışınım miktarı “I c ” ve ısı kaybı “U c ” arasında bağlantı kurularak lineer bir verim
karakteristiği olarak ifade edilebilir,

q u = Ic A c (τa) − U c A c (Tc − Ta )

(1)

Kollektörün anlık verimi “η”, kullanılabilir ısı kazancının “q u ” birim alana gelen güneş ışınım miktarına
“I c ” oranlanarak belirlenir,

η=

qu
A c Ic

(2)

Kollektörün anlık verimine kullanılan malzeme, absorber maddenin yapısı, camın özelliği, hava ve
deney şartları vb. faktörler etki eder. Kollektör anlık verimi aşağıda verilen eşitlik ile ifade edilebilir,

η = F' (τa) − F' U L (Tm − Ta ) ,

(3)

burada F' (τα) , kollektörden ısı kaybı olmadığında ya da T m =T a olduğundaki maksimum kollektör
verimidir.
Kollektörde kazanılan faydalı ısı, kollektör içinden geçen akışkan debisi ve giriş “T f,i ” ile çıkış “T f,o ”
akışkan sıcaklıklarının ölçülmesiyle aşağıdaki şekilde çıkartılabilir:
q u = mc p (Tf ,o − Tf ,i )

η=

(4)

mc p (Tf ,o − Tf ,i )

(5)

AcIc

Güneş kollektörlerinin termal performansı, kullanılabilir enerji kazancı miktarı “q u ” ile kolektöre gelen
toplam enerji miktarının “I c ” birbirine oranlanması ile elde edilir. Çıkarılan bu eşitlikler kullanılarak
örneğin; 27.03.2005 tarihinde vakumlu termosifon tip güneşli su ısıtma sisteminin performans değeri
deneylerden elde edilen veriler yardımı ile aşağıdaki gibi hesaplanabilir;
I
Tb
Ts
A
cp
m

=
=
=
=
=
=

2

2

343 W/m = 0,343 kW/m
7,3 °C
33,8 °C
2
0,2 m
4,18 kJ/kg °C
10 kg (işlemlerde 1 ℓ. su 1 kg suya eşit alınmıştır.)

Bu değerler 5 numaralı eşitlikte yerine konulursa,
10
⋅ 4,18 ⋅ (33,8 − 7,3)
9
⋅
η = 3600
= 0,49822 ⇒ %49,82
0,2 ⋅ 0,343

sonucuna ulaşılır (11,12).
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3. DENEYSEL DÜZENEKLER VE UYGULAMA
3.1. Sistemlerin Özellikleri
Yapılan çalışmada, doğal dolaşımlı güneşli su ısıtma sistemi ile vakumlu termosifon tip güneşli su
ısıtma sisteminin performans değerlerinin deneysel olarak karşılaştırılması öngörüldüğünden, her iki
sisteminde kasa malzemesi, depolama tankı hacmi ve kollektör yüzey alanı aynı olacak şekilde
tasarımı ve imalatı yapılmıştır. Hazırlanan doğal dolaşımlı ve vakumlu her iki sistem Şekil 1’de
gösterilmiştir.

Şekil 1. Deneylerde Kullanılan Doğal Sirkülasyonlu ve Vakumlu Termosifon Tip Güneşli Su Isıtma
Sistemleri.

Şekil 2. Çalışma Akışkanı Antifriz-Su Karışımı Kullanılan Vakumlu Termosifon Tip Güneş Kolektörü.
İmalatı yapılan vakumlu termosifon tip güneş kollektörü Şekil 2’de gösterildiği gibi bir ucu kapatılmış
12 mm’lik dört adet siyah çelik borunun, bir adet (yoğuşturucu) 49 mm’lik boruya ve bir adet
(buharlaştırıcı) 34 mm’lik boruya eşit aralıklarla birleştirilip ortalarından 25 mm’lik sıvı dönüş borusuyla
bağlanmış ve doğal dolaşımlı sistem ile aynı özelliklere sahip olan yalıtımlı bir kasaya yerleştirilmesi ile
elde edilmiştir. Sistemde soğutucu akışkan antifriz-su karışımı kullanılmasından dolayı sisteme bir
adet gaz şarj aparatı (sübap) yerleştirilmiştir. Bu aparat bağlantısı kullanılarak sistem hacminin 1/3
kadarı antifriz-su karışımı ile doldurulmuştur. Daha sonra sistem ısıtılmış ve içerisindeki akışkanın
buharlaşması sağlanarak sistem içerisindeki hava boşaltılmıştır. Kollektör boruları içerisindeki havanın
boşaltılması ile iç hacimde vakum ortamı sağlanmıştır. Hazırlanan her iki sistem güney yönünde 41°
eğim ile yerleştirilerek deneyler yapılmıştır. Vakumlu termosifon tip sistemde kullanılan akışkanlardan
antifrizin özellikleri Tablo 1. de verilmiştir.
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Tablo 1. Antifrizin Özellikleri [2-13].
Özellikler
Donma noktası (°C)
1bar basınçta kaynama noktası (°C)
Vizkozite
(0°C)
3
20 °C’ de akışkan yoğunluğu (kg/m )
20 °C’ de doymuş akışkanın buhar basıncı (mmHg)
20 °C’ de akışkanın ısı kapasitesi (kJ/kg°C)
20 °C sıcaklık ve 1 atm. basınçta buharın ısı kapasitesi
(kJ/kg°C)
20 °C’ de akışkanın termal iletkenliği (W/mK)
20 °C’ de Kırılma indisi

Antifriz [C 2 H 4 (OH 2 )]
-12,7
198
54,7
1113
0,05
2,347
846
0.249
1,4319

3.2. Deneyler
Hazırlanan güneş kollektörleri Mart ve Mayıs aylarında aynı şartlarda, beşer gün olmak üzere, 10 gün
süreyle denenmiştir.
Deneylere ilk gün saat 09:00’da depoların doldurulması ile başlanmış ve saat 17:00’ya kadar her
saatte ölçüm yapılarak devam edilmiştir. İkinci ve diğer günler deneylere yine saat 09:00’da bir gün
önceden dolu olan depolar boşaltılarak başlanmış ve saat 09:00’dan itibaren her saat başında
ölçümler kaydedilerek saat 17:00’a kadar devam edilmiştir. Tüm deneyler dokuz saat (09:00-17:00
arası) sürmüştür.
Deneylerde ölçülen parametreler, kollektör düzlemine gelen güneş ışınım şiddetleri (I), her iki sistemin
depo suyu sıcaklıkları (T b , T s ) ve ortam havası sıcaklığıdır (T).
Sistemlerin verim değerlerini belirleyebilmek için toplam radyasyon değerini gösterebilen solarmetre
2
(Haenni, güneş ışınım şiddeti ölçüm cihazı) kullanılmıştır. Solarmetreden alınan değerler W/m
cinsindendir. Deneyler esnasında depo suyu ve dış ortam sıcaklığının ölçülmesinde on iki kanallı
o
Elimko sıcaklık ölçüm cihazı (hassasiyet ±0,1 C) kullanılmıştır.
3.3. Sonuçlar
3.3.1 Deney Sonuçları
Deneyler sonucu elde edilen sıcaklık (T b , T s ), ışınım (I), ısı kazancı (Q S ) ve verim (η) değerleri Tablo
2. de verilmiştir.
Sistemlerin performans karşılaştırmalarını kolaylaştırabilmek amacıyla Şekil 3. ve Şekil 4. deki
grafikler çizilmiştir. Şekil 3. de kolektör yüzeylerine gelen ve kolektörler tarafından kullanılabilir enerjiye
çevrilen ışınım şiddeti miktarları gösterilmiştir. Kolektör yüzeyine gelen ve kolektörler tarafından
kullanılabilir enerjiye çevrilen ışınım miktarları günlük ortalamalar halinde hesaplanmıştır. Şekil 4. de
ise sistemlerde deney süresi boyunca belirlenen performans değerlerinin günlere göre değişimi
gösterilmiştir.
Şekil 3. deki grafik incelendiğinde vakumlu termosifon tip güneşli su ısıtma sisteminin daha etkin bir
şekilde üzerine gelen ışınımı kullanılabilir enerjiye çevirebildiğini açıkça göstermektedir. Vakumlu
termosifon tip güneşli su ısıtma sistemi tarafından güneş ışınımının kullanılabilir enerjiye çevrilme
miktarı günlük ortalama olarak 44,99 W’tır. Aynı şekilde direkt dolaşımlı sistem tarafından kullanılabilir
enerjiye çevrilen miktar günlük ortalama olarak 39,16 W’tır. Güneş ışınımındaki artış ile doğru orantılı
olarak sistemler arasında vakumlu termosifon tip sistem lehine belirgin bir fark gözlemlenmektedir.
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Tablo 2. Deney Sonuçları.

Deneyler
T b (°C)
T s (°C)
Q S (W)
TRA (W)
YYRA
2
(W/m )
Verim (%)

1.Deney
2.Deney
3.Deney
4.Deney
5.Deney
24.03.2005
25.03.2005
26.03.2005
27.03.2005
28.03.2005
Vaku Direkt Vaku Direkt Vaku Direkt Vaku Direkt Vaku Direkt
m
Dolaş.
m
Dolaş.
m
Dolaş.
m
Dolaş.
m
Dolaş.
12,4
12,4
11,8
11,8
7,1
7,1
7,3
7,3
8,3
8,3
38,5
35,2
48,9
44,3
48,3
45,7
33,8
32,3
20,9
19,6
33,67 29,41 47,86 41,92 53,15 49,79 34,18 32,25 16,25 14,57
119,5 119,5 122,0 122,0 108,5 108,5 68,62 68,62 55,46 55,46
597,7

597,7

610,3

610,3

542,7

542,7

343,1

343,1

277,3

277,3

0,28

0,24

0,39

0,34

0,48

0,45

0,49

0,47

0,29

0,26

6.Deney
7.Deney
8.Deney
9.Deney
10.Deney
16.05.2005
17.05.2005
18.05.2005
19.05.2005
20.05.2005
Deneyler
Direkt
Direkt
Direkt
Direkt
Vaku
Vaku
Vaku
Vaku
Vaku Direkt
Dolaş
Dolaş
Dolaş
Dolaş
m
m
m
m
m
Dolaş.
.
.
.
.
T b (°C)
12,6
12,6
13,9
13,9
16,8
16,8
15,2
15,2
14,9
14,9
T s (°C)
58,5
52,2
66,7
60,2
67,3
59,1
50,8
43,7
35,4
31,6
Q S (W)
59,21 51,08 68,11 59,73 65,15 54,57 45,92 36,76 26,44 21,54
TRA (W)
123,1 123,1 121,0 121,0 118,2 118,2 97,02 97,02 70,82 70,82
2
YYRA (W/m ) 615,7 615,7 605,2 605,2 591,3 591,3 485,1 485,1 354,1 354,1
Verim (%)
0,48
0,41
0,56
0,49
0,55
0,46
0,47
0,37
0,37
0,30
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Şekil 3. Kolektör Yüzeylerine Gelen ve Kullanılabilir Enerjiye Çevrilen Işınım Şiddeti Miktarları.
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Per f or mans Değer i ( %)
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Şekil 4. Vakumlu ve Direkt Dolaşımlı Güneşli Su Isıtma Sistemlerinin Performans Değerleri.
Antifriz-su karışımlı, vakumlu termosifon tip güneş enerjili su ısıtma sistemi ve klasik doğal dolaşımlı
güneş enerjili su ısıtma sisteminin performans değerlerinin Tablo 2. ve Şekil 3-4 yardımı ile
değerlendirilmesi yapıldığında, vakumlu termosifon tip sistemin doğal dolaşımlı sisteme göre
performans değerlerinin ortalama % 43,6, klasik doğal dolaşımlı güneş enerjili su ısıtma sisteminin ise
% 37,9 olduğu görülmektedir. Bu değerler vakumlu sistemin performans değerinin klasik sisteme
oranla ortalama % 6 daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu performans değerleri, vakumlu
termosifon tip sistemin kapalı sisteminde kullanılan çalışma akışkanın cinsine ve kullanılan ısı borusu
malzemesine göre farklılıklar gösterecektir.

3.3.2. Sonuç
Deneysel veriler ışığında yapılan değerlendirmeler, çalışma akışkanı olarak Antifriz-su karışımı
kullanılan vakumlu termosifon tip güneşli su ısıtma sistemi her türlü çalışma koşulunda doğal dolaşımlı
sistemden daha üstün özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Vakumlu termosifon tip sistemin,
doğal sirkülasyonlu sisteme kıyasla savunulan bütün üstünlüklere ek olarak, kışın don olayından
etkilenmeyişi, akşam saatlerinde ters akımla ısı kaybı olmayışı, estetik bir görünüme sahip oluşu ve
sıcak su ihtiyacını daha hızlı karşılayabilmesi gibi üstünlüklerinden dolayı tercih edileceği
düşünülmektedir.

4. SEMBOL VE KISALTMALAR
qu
Ac
Ic
Cp
m
F
α
τ
Uc

:
:
:

:
:
:
:
:
:

Kullanılabilir Enerji Kazancı Miktarı (W)
2
Kollektör Yüzey Alanı (m )
2
Kollektör Üzerine Gelen Işınım Miktarı (W/m )
Çalışma Akışkanının Özgül Isınma Isısı (kJ/kg °C)
Akışkanın Debisi (kg/s)
Kollektör Verim Faktörü
Kollektör Yüzeyinin Absorblaması
Camın Geçirme Oranı
2
Tüm Yüzeyin Isı Kayıp Katsayısı (W/m °C)

η
Tc
Ta
Tb
Ts
∆t
Qs
YYRA
TRA

: Verim
Ortalama Absorber Plaka Sıcaklığı (°C)
: Çevre Sıcaklığı (°C)
: Deneye Ait Su Başlangıç Sıcaklığı (°C)
: Deney Süresi Sonunda Ulaşılan Su Sıcaklığı (°C)
: Sıcaklık Farkı (°C)
: Isı (W)
2
: Yeryüzü Radyasyonu (W/m )
: Kollektöre Gelen Güneş Enerjisi (W)
:
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BİR GÜNEŞ TOPLACININ DENEYSEL ANALİZİ
Gülay ZORER GEDİK
Ahmet KOYUN
Tamer YILMAZ
Ersin KARADUMAN

ÖZET
Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırma projesi kapsamında, İstanbul-Küçükyalı’da
yer alan Rezzan Has Lisesi’nin güneye bakan dersliklerinden birinin penceresinin arkasına uygulanan
güneş toplacının dersliğe yerleştirilmeden önce yapılan deneysel analiz sonuçlarını içermektedir.
Uygulanan sistem, güneşli saatlerde taşınım akımlarıyla dersliğe anında ısı aktarımı sağlarken, kapalı
gök koşullarında ise cam yüzeyden olan ısı kayıplarını azaltmaktadır. Toplacın performansı,
laboratuvar ortamında yapay radyasyon kaynakları kullanılarak test edilmiştir. Toplaca yapılan ısı
transferi miktarları değiştirilerek toplacın buna tepkisi ölçülmüştür. Bu amaçla toplaç girişinde ve
çıkışında hız ve sıcaklıklar ölçülmüştür.
Anahtar Sözcükler : Güneş toplacı, deneysel analiz, ısı kazancı.
ABSTRACT
This study is a part of research project supported by The Scientific and Technical Research Council of
Turkey (TUBITAK) . In this study the experimental results of a solar energy collector which is installed
to a south classroom window of a school in İstanbul are presented . This system provides heat by
convection during sunny hours and also reduces heat loss on overcast days. The performance of solar
collector is tested in the laboratory with artificial radiant heating. The reaction of the collector is
measured in different amount of heat transfer. For this aim, the air velocity and temperatures are
measured in the inlet and outlet of the solar collector.
Keywords : Solar collector, experimental analyze, heat gain.

1. GİRİŞ
Ülkemizde özellikle tip projelerle oluşturulan eski okul yapılarının dersliklerinin dışa bakan cepheleri,
büyük oranda tek cam yüzeyden oluşmaktadır. Bu yapıların dersliklerinde eğitim döneminin büyük bir
bölümünü oluşturan soğuk hava koşullarında, aşırı ısı kaybı olmaktadır. Ayrıca, mekanik sistemlerle
üretilen ısının gerektiği gibi denetlenemeyişi ve iç mekanlara giren güneş ışığının yarattığı görsel
rahatsızlıklar gibi sorunlar yaşanmaktadır. [1] Dersliklerin iyileştirme projelerinde, kullanım süresinde
enerji giderlerini azaltacak ekonomik ve kolay uygulanabilir bir çözüm, güneş enerjisinden
yararlanarak ısı kazançlarının arttırılmasıdır. Dersliklerin ısıtma gereksinmelerinin yapı kabuğunun
ısıtıcı olarak tasarlanmasıyla mekanik sistemlere en az görev yükleyerek karşılanması, gerek enerji
giderlerini gerekse çevre kirliliğini azaltacak, ısısal konfor açısından daha konforlu bir eğitim ortamının
oluşumuna katkıda bulunacaktır. [2, 3, 4] Bu nedenle, okul yapılarının iyileştirmelerinde, güneş
enerjisinden ısı kazançlarının arttırılmasına yönelik bir sistem tasarımı geliştirmek ve uygulamak
amacıyla bir araştırma projesi başlatılmıştır. Belirlenen amaca yönelik olarak, İstanbul-Küçükyalı’da
yer alan Rezzan Has Lisesi’nin güneye bakan dersliklerinden birinin penceresinin arkasına
uygulanabilecek güneş toplacı üretilmiş ve uygulanmıştır. [5]
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2. GÜNEŞ TOPLACININ TEKNİK ANALİZİ
Toplacın üretiminin ilk aşamasında, mevcut kalıplardan yararlanabilmek amacıyla, projeyi destekleyici
kuruluşun arşivi taranarak ve mevcut kalıpların analizi yapılarak projenin amacına uygun profil seçimi
yapılmıştır. Şekil 1’de detayı verilen toplacın, dersliğe yerleştirilmeden önce deneysel ve nümerik
olarak modellenmesi yapılarak performansı belirlenmiştir. Toplaç, laboratuar ortamında yapay
radyasyon kaynakları kullanılarak test edilmiştir. Bu aşamada, toplaca yapılan ısı transferi miktarları
değiştirilerek toplacın buna tepkisi ölçülmüştür. Hava akış hızını ölçen hot-wire (sıcak-tel)
anomemetresi ile toplaç giriş ve çıkışında hava hız ve sıcaklıkları ölçülmüştür.
2.1. Deney Düzeneği
•

Deneyde 180 cm yüksekliğinde, 42 cm eninde seçici yüzey kaplı toplaç ve 4 adet 1600-1800W
gücünde, 220V geriliminde, 50 HZ frekansında, 10*18*69cm boyutlarında infrared ısıtıcı
kullanılmıştır (Fotoğraf 1) [6]

Tablo 3’de sonuçları verilen
ölçüm noktaları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

Şekil 1: Toplacın üstten veya alttan görünüşü ve toplaç dışından akan hava hızını ve
sıcaklığını ölçtüğümüz noktalar.

Şekil 2:Toplacın önden görünüşü.

Şekil 3: Toplacın alan ışınım yüzeyinde ölçüm noktaları
Şekil 4: Deneyde ışınımın yapay olarak sağlanması
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Seçici yüzey kaplı toplaç, Şekil 3 ve 4’de görüldüğü gibi 4 ısıtıcıdan ışınım alan 4 bölgeye ayrılmış,
her bir bölge de eşit olarak bölünerek, alttan üste doğru 10 yüzey sıcaklığı ölçüm noktası
belirlenmiştir. Toplacın ön yüzeyinde hava hızı ölçüm delikleri Şekil 2’de ve toplacın altından giren
ve üstünden çıkan hava hızının ve sıcaklığının ölçüldüğü noktalar Şekil 1’de gösterilmiştir. [6]

2.1.1. Deneyin Birinci Aşaması.
Tablo 1: Şekil 3’de numaralandırılmış olan noktalardan alınan yüzey sıcaklığı değerleri.
Bölüm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sıcaklık(ºC)
55
68
59
76
67
76
61
65
56
48

Şekil 3’de gösterilen yüzeye Şekil 4’deki düzenekteki gibi ışınım
uygulandığında, Şekil 2’deki hava ölçüm noktalarından 25 nolu noktada
hava girişi gözlenmiş fakat 26-27-23-24 numaralı noktalardan hava çıkışı
gözlenememiştir. Bu durum sistemin dolaşım anlamında çalışmadığını
göstermiştir. (Tablo 2)

Hava alt kesitten girdikten sonra seçici yüzey kesit kanalı içinde belli bir yere
kadar hava hızı görülmesi, çıkışın gözlenmemesi içeride bypass dolaşımları
oluştuğunu fakat sistemin toplam olarak baca etkisi oluşturmadığını
göstermektedir. Bu durum, Şekil 2’deki gibi bir toplacın güneş ışınımından
gelen enerji ile oda içine taşınım yolu ile ısı geçişi sağlamadığını, sadece
ısınan ve sıcaklığı yükselen toplaçtan ışınım yoluyla ısı geçişi olacağını
göstermektedir. Akım hızları hesaplandığında toplacın kesitlerinde basınç kaybı yüksek olmaktadır.
Tablo 2: Sistem çalışırken Şekil 1 ve Şekil 2’de görülen kesitlerden alınan giriş hızları ve sıcaklıkları.
(Her kesitten beş değer ölçülüp ortalama değer yazılmıştır.)
Kesit no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Hız (m/s)
0,588
0,666
0,878
0,894
0,772
0,942
0,968
0,722
0,930
0,968
0,370
0,972
0,944
0,734
0,926
0,898
0,702
0,940
0,866
0,730
0,854
0,420
0,40

Sıcaklık (ºC)
24,4
24,4
24,5
24,5
24,6
24,5
24,5
24,6
24,5
24,5
24,5
24,6
24,5
24,5
24,6
24,5
24,5
24,6
24,5
24,4
24,4
29,1
28,8
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Seçici yüzey etrafında, ısıtıcı kaynaklarının yaydığı ısıdan ve seçici yüzeyin ısıyı emmesinden dolayı
oluşan hava akımı da ölçülmüştür. Seçici yüzeyin üstten aşağıya doğru 4 bölge (her bir bölge a, b, c
olarak 3 ölçme noktasına bölünerek) ve toplaçtan uzağa doğru 3 bölgeye ayrılması ile ölçülen hava
akımları ve sıcaklık değerleri Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3: Şekil 2’de gösterilen ölçüm noktalarından alınan ölçümler.
a
Sıcaklık(ºC) Akım(m/s)
1. bölge
5cm
10cm
15cm
2. bölge
5cm
10cm
15cm
3. bölge
5cm
10cm
15cm
4. bölge
5cm
10cm
15cm

b
Sıcaklık(ºC) Akım(m/s)

c
Sıcaklık(ºC) Akım(m/s)

24,2
24,1
24,0

0,6
0,2
-

24,3
24,2
24,2

0,8
0,4
0,1

24,2
24,1
24,0

0,6
0,2
-

24,5
24,4
24,4

0,15
0,11
0,07

24,6
24,5
24,4

0,20
0,13
0,09

24,5
24,4
24,4

0,15
0,11
0,07

26,1
25,9
25,7

0,17
0,14
0,09

26,3
26,1
25,9

0,27
0,16
0,14

26,1
25,9
25,7

0,17
0,14
0,09

28,0
27,7
27,3

0,30
0,17
0,12

28,4
28,2
28,0

0,35
0,20
0,14

28,0
27,7
27,3

0,29
0,17
0,12

Ayrıca, ısıtıcılardan biri kapatılarak (I1) ölçüm yapılmıştır. Üç ısıtıcı çalıştığında (I2, I3, I4), kesitlerden
giren hava hızları azalmış ve giriş sıcaklıkları düşmüştür. Seçici yüzey üzerinde ölçü alınabilen
deliklerde (22 ve 25), hız artışı gözlenmiştir. Deneyin birinci aşamasında toplaca hava girişinin olduğu,
çıkışın olmadığı, sistemin çalışmadığı belirlenmiştir.

Fotoğraf 1. YTÜ Makina Fakültesi Laboratuvarında gerçekleştirilen deney düzeneği.
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2.1.2. Deneyin İkinci Aşaması.
Seçici yüzeyde hava girişi olan alt kısıma kartondan etek yapılarak ve bu eteklerin altına 2 adet
bilgisayar fanı koyularak yapay bir emiş yaratılmaya çalışılmıştır. Toplaçda 11 numaralı kesitin üst
hizasında 50 cm aralıklı (26 ve 27 numaralı) iki adet delik daha delinmiştir.(Şekil 2)
o
o
o

o

o

o

4 ısıtıcı açık ve fanlar çalışırken, hava giriş hızında artış gözlenmiş ama hava çıkışı yine
gözlenememiştir.
3 ısıtıcı açık ve fanlar çalışırken, hava giriş hızında bir öncekine göre (4 ısıtıcı açık ve
fanlar çalışırken) azalma gözlenirken, hava çıkışı yine gözlenememiştir.
2 ısıtıcı açık ve fanlar kapalı, 25 numaralı delikten 0,14 m/s hızla giriş olurken, 26
numaralı delikten 0,20 m/s hızla giriş olmaktadır. 27 numaralı delikte hız
okunamamaktadır (ölçülememiştir).
2 ısıtıcı açık ve fanlar çalışırken, 25 numaralı delikten 0,60 m/s hızla giriş olurken, 26
numaralı delikten 0,27 m/s hızla giriş olmaktadır. 27 numaralı delikte hız
okunamamaktadır (ölçülememiştir).
1 ısıtıcı açık ve fanlar kapalı, 25 numaralı delikten 0,14 m/s ve 26 numaralı delikten 0,17
m/s hızla giriş olurken, 27 numaralı delikten, 0.18 m/s hızla giriş olmaktadır. 24 numaralı
delikten hız okunamamaktadır (ölçülememiştir).
1 ısıtıcı açık ve fanlar çalışırken, 25 numaralı delikten 0,70 m/s ve 26 numaralı delikten
0,30 m/s hızla giriş olurken, 27 numaralı delikten, 0,19 m/s hızla giriş olmaktadır. 24
numaralı delikten hız okunamamaktadır (ölçülememiştir).

Sonuçta, etek ve fan yardımı ile kanallardaki basıncı dolayısıyla by-pass akımı arttırabiliyoruz, fakat
yapay destek de sistemin taşınım yoluyla ısı geçişi yapmaya başlamasını sağlayabilecek basınç
oluşturamamıştır. Çünkü Tablo 1’de toplacın yüzey sıcaklığı baştan sona değişkendir, hatta orta
bölgelerde yüksektir. Bu yüzden giren havanın ısınması ve özgül hacminin artması dolayısıyla hızının
artması söz konusudur. Bu da kayıpları arttırmaktadır. Halbuki aşağıdan yukarıya oranlı biçimde yüzey
sıcaklığı artabilse, havanın özgül hacmi ve hız artışı da oranlı biçimde değişecek ve kayıpları
aşabildiği oranda toplacın çıkışından hava hızı gözlenebilecektir.
2.1.3. Deneyin Üçüncü Aşaması.
Üçüncü aşamada seçici yüzey değiştirilerek, 35*35*150 cm boyutlarında bir kare kesitli çubuk seçici
yüzey olarak kullanılmıştır. Basınç kontrol hesapları yapılarak sistemin teorik olarak çalışabilirliği
doğrulanmış ve sonra ölçümler alınmıştır. (Tablo 4)

Şekil 5. Kare kesitli çubuk.

Şekil 6. Işınım sağlayan ısıtıcılar
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Tablo 4: Karekesitli yeni bir seçici yüzeyden alınan ölçümler.
4 ısıtıcı açıkken
3 ısıtıcı açıkken
2 ısıtıcı açıkken
1 ısıtıcı açıkken

Giriş hızı(m/s)
0,722
0,673
0,5825
0,48

Çıkış hızı (m/s)
0,526
0,4766
0,395
0,3633

İlk alınan ölçüm değerlerinde sistemde hem hava girişinin olduğu hem de hava çıkışının olduğu
gözlenmiştir. Sistemimizin iç ısı geçişine uygun olmadığı, ancak çok çok düşük hızlarda taşınım
yapabileceği, bu nedenle geometrik değişime ihtiyaç olduğu belirlenmiştir.
Kare kesiti üstten aşşağıya doğru üç bölgeye ayırarak ısı gelen yüzeyden (sıcak yüzey) ve ısı
gelmeyen yüzeyden (soğuk yüzey) yüzey sıcaklıkları ölçülmüştür. (Tablo 5)
Tablo 5: Kare kesitli yeni seçici üzeyinüç bölgeye ayrıldığı durumda ölçülen değerler.

4 ısıtıcı açıkken
a
b
c
3 ısıtıcı açıkken
a
b
c
2 ısıtıcı açıkken
a
b
C
1 ısıtıcı açıkken
A
B
C

sıcak
yüzey (ºc)

soğuk
yüzey
(ºc)

40
65
47

44
49
35

41
60
33

43
49
29

40
55
29

42
44
27

37
36
25

40
34
25

giriş hızı
(m/s)

çıkış hızı
(m/s)
0,50

giriş
sıcaklığı
(ºc)
23,4

çıkış
sıcaklığı
(ºc)
41

0,74

0,65

0,43

23,4

38,9

0,56

0,38

23,4

37,6

0,41

0,28

23,4

36

Sonuçta, bu kare kesitli seçici yüzeyde hava girişi ve çıkışı gözlenmiştir. Isıtıcı sayısını azalttıkça hava
hızlarında ve sıcaklıklarında bir düşüş gözlenmiş ama giriş sıcaklıkları sabit kalmıştır. Seçici yüzeyde
pasif ısıtma olabilmesi için kesinlikle doğru hidrolik çapı ve boyu olan seçici yüzey belirlenmelidir.
Isıtıcı sayısı düştükçe ısıtmanın debisinin ve sıcaklığının düştüğü gözlenmiştir.
Şekil 5’de ki profilde Tablo 5’de görüldüğü gibi, yüzeye karşıdan güneş ışınımını andıran enerji
geldiğinde orta bölgelerde yüzey sıcaklığı artmış fakat yine Tablo 4’de ki hava akımı gözlenmiştir. Bu
çelişki gibi görünebilir fakat açıklaması şudur ki, ikinci profilin kesit alanı büyüktür içeride havanın
sıcaklığı ve özgül hacmi çok hızlı artamamaktadır. Dış sıcaklığın oranlı yükselmemesine rağmen,
özgül hacmin artışı önceki toplaçtaki akıma göre daha oranlı olmakta ve kesit alanının büyüklüğünün
avantajı hava akımının gözlenmesini sağlamaktadır. Buna rağmen bu profilde de by-pass akımları
girişte gözlenmektedir. Çünkü normal olarak girişte düşük, çıkışta yüksek hava hızı gözlenmelidir.
Fakat Tablo 4’te görüldüğü gibi, giriş hızı 0.722 iken çıkış hızı 0.526 olmuştur. Yani bu profilde akım
sağlanmıştır, ancak by-pass akımlarını önlemek mümkün olamamıştır.
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2.1.4. Deneyin Dördüncü Aşaması.
Hava akımı yeterince sağlanabilecek bir kesit tasarımı, oranlı yüzey sıcaklığı oluşturarak çözülebilir,
bunun içinde optimum geometri tasarlanması gerekmektedir. Bu amaçla toplacın ön etüdünün 2. ve 3.
deney aşamalarında hem yeni kanal oluşturmak, hem de iç yüzeydeki yüzey sıcaklıklarını
dengeleyebilmek için toplacın ön ve arka yüzeyi bir alüminyum folyo ile kaplanmıştır. İlk kullanılan
seçici yüzey kaplı toplac (180cm*42cm), alüminyum folyo ile kaplanmıştır. (Şekil 7) Burada seçici
yüzey koyu renkli değil metal (açık renkli) rengindedir. Sistem tekrar çalıştırılarak ölçümler alınmıştır.
(Tablo 6)

Şekil 7. Alüminyum folyo ile kaplanan seçici yüzey.
Tablo 6: Alüminyum folyo ile kaplanan toplacın ölçümleri.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Giriş hızı (m/s)
0,19
0,12
0,20
0,21
0,13
0,21
0,22
0,13
0,22
0,23
0,12
0,25
0,26
0,14
0,25
0,26
0,14
0,24
0,24
0,12
0,24
0,20
0,18
0,21
0,19
0,22
0,20
0,22
0,20
0,21
0,19
0,23
0,20
0,21
0,19

Çıkış hızı (m/s)
0,15
0,09
0,14
0,16
0,10
0,15
0,17
0,10
0,15
0,17
0,11
0,16
0,17
0,10
0,17
0,16
0,10
0,16
0,16
0,10
0,15
0,12
0,11
0,13
0,12
0,14
0,13
0,10
0,11
0,14
0,15
0,12
0,13
0,14
0,13

Giriş sıcaklığı (ºC)
24,0
24,1
24,0
24,0
24,1
24,0
24,0
24,1
24,0
24,0
24,1
24,0
24,0
24,1
24,0
24,0
24,1
24,0
24,0
24,1
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0

Çıkış sıcaklığı (ºC)
36,5
36,5
36,6
36,6
36,6
36,6
36,6
36,6
36,7
36,7
36,7
36,7
36,7
36,6
36,7
36,6
36,6
36,6
36,6
36,6
36,6
36,9
36,6
36,9
36,6
36,9
36,7
37,0
36,7
37,0
36,7
37,0
36,6
36,9
36,6
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Sonuçta, aynı seçici yüzeyde bu sefer hem hava girişi hem de hava çıkışı gözlenmiştir. İlk seçici
yüzeyden farkı sadece alüminyum folyo ile kaplı olması ısıtıcılardan gelen ısıyı koyu renkli yüzeydeki
kadar emmemesi, sistemin daha az ısıyı tutmasına neden olmuştur . Isının az tutulması giriş
hızlarında önemli ölçüde azalmaya neden olduğundan, hızın azalmasıyla basınç farkı normale
dönmüş ve hava çıkışı gözlenmiştir. Bu sayede bütün kesit ve deliklerden ölçümler alınabilmiştir.

SONUÇ

Fotoğraf 2. Toplacın üstten ve alttan görünüşü.
Deney sonuçlarına dayanarak; toplacı oluşturan alüminyum profillerin ön ve arka yüzü standart kapağı
ile kapatılarak ön ve arka yüzde hava giriş ve çıkışı için yeni kanallar oluşturulmuş ve toplaç tasarımı
kesinleştirilmiştir. Bu durumda toplacın ön yüzünü oluşturan kapaklara elektrolitik kaplama tekniği ile
yüzeye gelen ışınımı emme ve geri yansıtmama özelliği (seçici yüzey özelliği) kazandırılmıştır.
Böylece ışınımların 0.2-2 µmm dalga boyu aralığında % 92 oranında yutulması sağlanmış ve yutulan
ışığın geri yansıması da % 85 oranında önlenerek yansıma kayıpları büyük oranda azaltılmıştır. Ayrıca
toplaç ön ve arka yüzünden alüminyum çerçeve içine alınmış, arka yüzüne taş yünü (1.5 cm)
kaplanmıştır. Taş yününün sınıfa bakan arka yüzeyde görünmemesi için bu yüzey alüminyum folyo ile
kaplanmıştır. (Fotoğraf 2).
Toplacı çevreleyen alüminyum kasalara menteşe bağlanarak pencere önünde bir kapak sistemi
oluşturacak şekilde duvara montajı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca toplacın takıldığı tek cam yüzeyi
değiştirilerek ışığı % 92 oranında geçiren özel dokulu bir cam yüzeye dönüştürülmüştür.
Ocak 2005 ayından itibaren güvenilir
veri kaydı yapılan ölçmeler, grafiğe dönüştürülerek
değerlendirilmektedir. Örnek olarak verilen Şekil 8’de görüldüğü gibi, güneye bakan dersliğin cam
yüzeylerinin güneş görmeye başladığı saatten itibaren, toplacın üstünden çıkan havanın sıcaklığı artış
göstermekte, öğle saatlerine doğru üstten çıkan hava sıcaklığı ile alt giriş sıcaklığı arasındaki fark
büyümekte, saat 12.00- 15.00 arası sıcaklık farkı maksimuma ulaşmaktadır. Güneşli günlerde sıcaklık
farkı 25-28 ºC’ye kadar çıkmaktadır. [7] Ayrıca, aynı saatlerde toplacın üst noktasındaki hava çıkış
hızı 0.5-0.6 m/sn’lerde gerçekleşmektedir. Bu sonuçlar toplaç’dan gün boyunca güneşli saatlerde
taşınım akımları yoluyla önemli derecede ısı enerjisi elde edildiğini göstermektedir.
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TC1: Toplaç-üst hava sıcaklığı

TC2: Toplaç-alt hava sıcaklığı
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13:20:40

12:34:45

11:48:50

11:02:54

10:16:59

09:31:04

08:45:09

07:59:14

07:13:19

06:27:24

05:41:29

04:55:34

04:09:39

03:23:44

02:37:48

01:51:53

01:05:58

00:20:03

23:34:08

22:48:13

22:02:18

21:16:23

20:30:28

19:44:33

18:58:38

18:12:43

17:26:47

16:40:52

15:54:57

15:09:02

14:23:07

13:37:12

12:51:17

12:05:22

11:19:27

0

TC5: Sınıfın iç hava sıcaklığı

Şekil 8. Toplacın alt ve üst noktasındaki hava giriş ve çıkış sıcaklıklarının (T 1 ve T 2 ) ve sınıf içi
sıcaklığın saatlik değişimi. (20-21 Şubat 2005) [7]
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DOĞAL HAVALANDIRMA YAPABİLEN ÖRNEK BİR OFİS
BİNASINDA KLİMA SİSTEM TASARIMI
Ahmet ARISOY
Görkem ÇİLEK

ÖZET
Bu çalışmada İstanbul’da bir örnek ofis binasında doğal ve mekanik sistemin birlikte uygulandığı
hybrid bir klima tesisatının tasarımı yapılmıştır. Binaya kontrol edilebilen hava besleme ve atış
açıklıkları yerleştirilerek doğal havalandırma imkanı getirilmiştir. Sistemin entegrasyonu için bir
otomasyon senaryosu oluşturulmuştur.Hem sistemin tasarımında yardımcı olması ve hem de sistemin
performansının incelenebilmesi amacıyla bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Açıklıkların boyutları bu
program yardımıyla belirlenmiştir. Yapılan simülasyon çalışmaları bu binada doğal havalandırma
yoluyla, sadece tüketilen soğutma enerjisinden yıllık %39 mertebelerinde tasarruf yapabilme
olanağının bulunduğunu göstermiştir.
Anahtar Sözcükler : Doğal havalandırma, bilgisayar modellemesi, HVAC sistem tasarımı.
ABSTRACT
In this study a hybrid system for an office building is designed. Air supply and return grills have been
located so as to operate with both mechanical and natural systems. Required equipment has been
determined and placed. An automation scenario has been created for the integration of systems. A
computer program has been developed to predict the performance of and to make design calculations
for the system. Grills and the openings have been sized utilizing this program. Simulation results show
that 39% cooling energy savings can be achieved annually by making use of natural ventilation for this
office building.
Keywords : Natural ventilation, computer modeling, HVAC system design.

1. GİRİŞ
Günümüzde fosil yakıt kaynaklarının kullanımının minimize edilmesi için yenilenebilir kaynaklardan
mümkün olduğu ölçüde daha fazla yararlanılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede konutlarda
havalandırma ve soğutma amacıyla enerji tüketimini azaltmanın en uygun yollarından biri, doğal
havalandırma olarak görülmektedir. Doğal havalandırmada mekanik sistemlerdeki fan gücüne karşılık
rüzgar gücü ve ısıl güç gibi doğal güçlerden yararlanılmaktadır. Doğal havalandırmayla yazın ve ara
mevsimlerde aynı zamanda doğal soğutma da yapmak mümkündür. Dış ortam havası iç ortam
havasına göre daha düşük entalpiye sahip olduğu dönemlerde doğal havalandırma yoluyla yapıdan ısı
çekilerek iç ortam soğutulabilir. Dış ortam entalpisi öğlen saatlerinde artınca doğal havalandırmanın
durdurulması gerekir. Bu noktadan sonra mekanik soğutma devreye girecektir. Böylece konforun
sürekliliği açısından doğal sistemleri mekanik sistemlerle birlikte tasarlamak gerekmektedir.
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Bu çalışmada, mimari yapısı doğal havalandırmaya müsait bir binaya doğal ve mekanik sistemlerin
birlikte yer aldığı hybrid bir tasarımı yapılmıştır. Önce binanın mimarisi incelenmiş, hava veriş ve emiş
menfezleri hem doğal sistemden hem de mekanik sistemden faydanılacak şekilde yerleştirilmiştir.
Gerekli teçhizatlar belirlenmiş ve konumlandırılmıştır. Doğal ve mekanik sistem arasında
koordinasyonu sağlayacak bir otomasyon senaryosu yazılmıştır.
Sistem boyutlandırması için her tür binaya adapte edilebilecek bir bilgisayar programı geliştirilmiştir.
Bilgisayara girilen saaatlik dış ortam sıcaklıkları, rüzgâr yönleri, rüzgâr hızları verisiyle yılın belirli bir
bölümünde sistemin çalışması simüle edilebilmektedir. Bu program yardımıyla doğal sistemi oluşturan
menfez ve kanal boyutlandırması yapılmıştır. Bu program aynı zamanda saatlik bazda iç ortam
sıcaklıkları ve soğutma ve havalandırma yüklerini hesaplayabilmektedir. Doğal havalandırmanın ne
kadar etkili olduğu, mekanik sistemin devreye girme saatleri girilen datalar doğrultusunda ve yapılan
hesaplamalar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde binanın haftalık, aylık ve mevsimlik enerji
sarfiyatı hesaplanarak elde edilecek kazanç ortaya konmuştur. Bu bilgilerden hareketle sistemin
fizibilitesi incelenebilir. Bu çalışmada fizibilite hesapları yapılmamıştır.
Örneğin Nisan ayı için simülasyon sonuçları mekanik havalandırma sisteminin bu ay boyunca sadece
228 saat ve mekanik soğutma sisteminin sadece 69 saat çalıştığını vermektedir. Habuki doğal
havalandırma olmadığı zaman aynı koşullarda mekanik havalandırma 360 saat ve mekanik
soğutmanın 160 saat çalışması gerekmektedir. Mekanik sistemin tek başına çalışması durumunda
yıllık soğutma amaçlı enerji tüketimi 125812 kWh olarak hesaplanmıştır. Buna karşılık doğal
havalandırma destekli hibrit sistem kullanılması halinde yıllık soğutma enerjisi tüketimi 76625 kWh
olmaktadır. Bu sonuçlar bize doğal havalandırma sistemiyle örnek bir ofis binasında yıllık %39 enerji
tasarrufu yapmanın mümkün olduğunu göstermektedir.

2. ÖRNEK BİNA

Şekil 1. Katın plan görünüşü.
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Göz önüne alınan örnek bina İstanbul’da kurulu 5 katlı bir ofis binasıdır. Bu ofis binasının 2. katındaki
açık ofis katı önerilen HVAC sisteminin kurulması için seçilmiştir. Binanın 2. katının yerden yüksekliği
10 m’dir. Kat yüksekliği ise 3 m’dir. Katın plan görünüşü Şekil 1’de verilmiştir.
Kare biçimindeki katın alanı 635 m ve hacmi 1905 m değerindedir. Dış duvar beton ve izolasyon
olmak üzere 2 tabakadan oluşmaktadır. Pencereler çift camlıdır. Döşeme alanı çevre zonu ve çekirdek
zonu olmak üzere 2 zona ayrılabilir. Çekirdek zonu bütün bir yıl soğutmaya çalışmaktadır. Buna
karşılık çevre zonu yaz ve kış mevsimine gore soğutulmak veya ısıtılmak ihtiyacındadır.
Havalandırmaysa bütün bir yıl çalışmak zorundadır. Ofis katında 79 kişi çalışmaktadır. Aydınlatma
3
gücü 6350 W değerindedir ve gerekli havalandırma miktarı 7620 m /h olarak hesaplanmıştır. İç ısı
kacançları bu uygulamada ana yükü oluşturmaktadır ve . HVAC sisteminin ağırlıklı görevi soğutmadır.
2

3

3. HVAC SİSTEMİ
Ana mekanik system sulu bir system olarak tanımlanabilir. Katın soğutulup ısıtılması için tavan tipi fancoil üniteleri seçilmiştir. Bu cihazlar asma tavan içine yerleştirilmişlerdir ve dönüş havasını bu
hacimden almaktadırlar. Roof-top tipi sabit debili bir havalandırma santrali taze hava beslemesi için
kullanılmaktadır. Taze hava santralinden odaya taze hava besleme sıcaklığı yazın 18 ºC ve kışın 21
ºC değerindedir. Bu taze hava kanallarla taşınmakta ve asma tavan içine verilmektedir. Egzoz
havasıysa kanalla toplanarak yine çatıdan dışarı atılmaktadır. Doğal havalandırma sistemi geliştirilen
bilgisayar programı kullanılarak tasarlanmıştır. Katın hem kuzey-Doğu hem de Güney-Batı duvarlarına
3er adet damper kontrollü her biri 4150 x 345 mm boyutunda açıklıklar oluşturulmuştur. Her iki
karşılıklı duvardaki bu açıklıklardan ikişer tanesi havalandırma amacıyla ve geri kalan birer tanesi
soğutma amacıyla kullanılmaktadır. Rüzgar üflediğinde rüzgar yönündeki açıklıklardan giren hava
karşı yöndeki açıklıklardan dışarı çıkmaktadır. Her iki dış duvardaki açıklıklar da asma tavan içine
açılmaktadır. Açıklıklardan asma tavan içine giren hava yalancı tavan menfezlerinden odaya
beslenmektedir. Asma tavan iki bölmeye ayrılmıştır. Her bir bölme karşılıklı duvarlardaki açıklık
gruplarından biriyle ilişkilidir. Egzoz havası ters bir yol izleyerek diğer duvardan dışarı çıkar. Her biri
bölmede odayla asma tavan arasında 60x60 cm boyutunda olan 12 yalancı menfez kullanılmıştır.

4. HVAC SİSTEM OTOMASYONU
HVAC sistemi için bir bina otomasyon sistemi dizayn edilmiştir. Salonda iki tür sensör kullanılmıştır.
Bunlar iç hava sıcaklığını ve iç havadaki CO 2 oranını hisseden sensörlerdir. Çatıda dış hava
sıcaklığını, rüzgarın yönünü ve hızını ölçen bir istasyon yer almaktadır. Bütün sensörler merkezi
otomasyon sistemine bağlıdır. Dış duvarlardaki bütün damperler motorlu damperdir ve on/off modunda
çalışmaktadırlar. Bunlar da otomasyon sistemine bağlıdır. Havalandırma ve soğutma sistemleri
bağımsız olarak çalışabilmektedirler.
Havalandırma senaryosu saat 8.00 ile 20.00 arasını gündüz olarak algılamaktadır. Gündüz CO 2
sensörü damperleri control etmektedir. Eğer CO 2 seviyesi 1000 ppm değerinden büyükse, damperler
kapanır ve mekanik havalandırma başlar. Eğer CO 2 seviyesi 1000 ppm değerinden küçükse sistem
rüzgar hızını ve açısını kontrol eder. Eğer rüzgar hızı 2.5 m/s’den büyükse ve rüzgar açısı +/- 30°
arasındaysa damperler açılır. Aksi halde tekrar kapanırlar. Geceleyin havalandırma açıklıkları normal
olarak açıktır. Gece döneminde iç hava limit sıcaklıkları damperleri kumanda eder.
Soğutma senaryosunda ilk öncelik dış hava sıcaklığındadır. Eğer dış sıcaklık iç sıcaklıktan yüksekse
doğal soğutma damperi kapalıdır. Eğer dış sıcaklık iç sıcaklıktan daha düşük olmasına rağmen eğer iç
sıcaklık gece döneminde 12 °C’den daha düşükse doğal soğutma damperi yine kapalıdır. Aksi halde
açılır. Gündüz döneminde mekanik sistem iç hava sıcaklığı ile kontrol edilerek bir çalışma
gerçekleştirilir. Ara mevsimlerde gündüz iç sıcaklık değeri sadece doğal soğutmayla 18 C’nin altına
düşebilir. Bu durumda da soğutma damperleri kapanmalıdır.
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5. HESAPLAR VE DEĞERLENDİRMELER
Saatlik iklim verileri TTMD [1]’den alınmıştır. Göztepe istasyonu tipik yıl 1995 iklim verileri
kullanılmıştır. Binanın dinamik ısı kayıp ve kazançları “Heat Balance” yöntemiyle hesaplanmıştır. Bu
yöntem ASHRAE [2] ve [3] de detaylı olarak tanımlanmıştır. Asma tavan ile çevresi arasındaki ısı
transfer olayları özel olarak hazırlanarak algoritmaya dahil edilmiştir. Ayrıca rüzgar hızı ve yönüne
bağlı olarak kata giren hava miktarları da algoritmaya yerleştirilmiştir. Bu hususlar orijinal yönteme
bizim katkılarımızdır. Bu algoritmaya dayanılarak özel bir bilgisayar programı tarafımızca
hazırlanmıştır. Bu programla zamana bağlı olarak iç sıcaklık değişimini, kullanılan ısıtma ve soğutma
enerjilerini, kata giren havalandırma havası miktarlarını, doğal havalandırmanın etkinliğini ve mekanik
sistemin tek başına çalışma saatlerini hesaplamak mümkündür. Bu program bütün katı tek bir zon
olarak ele almaktadır.
Şekil 2’de örnek ofis katı için tasarlanan hibrid sistem devredeyken bilgisayar programı yardımıyla
hesaplanan iç sıcaklıklar, saatlik dış sıcaklık değerleriyle birlikte verilmiştir. Bu şekilden görülebileceği
gibi dış sıcaklıklar bütün ay boyunca hesaplanan iç sıcaklıkların altında kalmıştır. Bunun anlamı Nisan
ayı boyunca dış sıcaklıkların doğal soğutma için uygun olduğudur. Program yardımıyla, doğal
havalandırma katkısı olmadan konvansiyonel bir fan coil sisteminin 160 saat çalışması gerektiği
hesaplanmıştır. Halbuki doğal soğutma destekli hibrid sistem fan-coiller bu ay boyunca sadece 62 saat
çalışmaktadırlar. Doğal soğutma yardımıyla 98 saat fan-coil çalışmasından tasarruf edilmektedir.

Sıcaklıklar (oC)

İç sıcaklık

Dış sıcaklık

Saatler (h)
Şekil 2. Nisan ayı boyunca iç ve dış sıcaklıkların değişimi
Şekil 3’te yine Nisan ayı boyunca saatlik olarak hybrid system tarafından beslenen toplam taze hava
miktarları verilmiştir. Toplam havalandırma miktarına doğal havalandırmanın önemli ölçüde katkısı
3
değerindedir ve gece
görülmektedir. Mekanik havalandırmanın hızı gündüz 7600 m /h
çalışmamaktadır. Şekilde görülen mekanik havalandırmanın üzerine katkılar tamamen doğal
havalandırmaya bağlıdır. Hibrid sistemde mekanik havalandırma Nisan ayında 228 saat çalışmaktadır.
Halbuki konvansiyonel bir mekanik havalandırma sistemi benzer koşullarda 360 saat çalışmak
zorundadır. Böylece mekanik havalandırma sisteminin çalışmasından bu ay boyunca 132 saat tasarruf
edilmektedir. Buna ilave olarak hibrid havalandırma sisteminde içeri gerekenden çok daha fazla taze
hava beslenmektedir.
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Havalandırma miktarı (m3/h)
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Saatler (h)
Şekil 3. Nisan ayında hybrid havalandırma sistemiyle beslenen toplam taze hava miktarları
Salondaki CO 2 seviyesi ofis katındaki iç hava kalitesinin bir göstergesi olarak düşünülebilir. İç hava
kalitesi ve CO 2 seviyesi havalandırma sistemiyle control edilebilir. CO 2 seviyesi için limit değer 1000
ppm olarak alınmıştır. Nisan ayı boyunca iç ortamın hesaplanan CO 2 seviyeleri limit değerin çok
altında kalmaktadır. Bu doğal havalandırmanın sağladığı yeterli düzeydeki havalandırma sayesinde
mümkün olabilmektedir. Nisan ayı için hesaplanan ortalama CO 2 seviyesi 443 ppm değerindedir.
Halbuki konvansiyonel bir mekanik havalandırma sistemi kullanılmış olsaydı düşülebilecek ortalama
CO 2 seviyesi ancak 538 ppm olacaktı. Bunun anlamı doğal havalandırma sayesinde daha yüksek bir
iç hava kalitesine ulaşılmasıdır.
Mekanik havalandırma (taze hava santrali) ve mekanik soğutma (fan-coiller) çalışma saatleri aylık
bazda Tablo 1’de verilmiştir. Hibrid ve konvansiyonel olmak üzere iki sistemin performansının
karşılaştırılması bu tabloda görülmektedir. Bu ofis binasında insanlara, aydınlatmaya ve ofis
cihazlarına bağlı iç yükler çok yüksektir. Hatta kışın bile soğutma gerekebilmektedir. Bu nedenle her iki
sistem arasındaki farkla ortaya konan tasarruflar özellikle kış aylarında ve ara mevsimlerde yüksektir.
Hesap sonuçlarına göre fan coil sisteminden yılda toplam 715 çalışma saati tasarruf edilebilmektedir.
Bu yıllık çalışma süresinin %38’ine karşı gelmektedir.
Tablo 1. Doğal havalandırma mekanik sistemlerin çalışma saatlerini azaltmaktadır.
Aylar

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Agustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
TOPLAM

Mekanik
havalan.
çalışma
saatleri
159
183
198
228
149
178
118
156
223
220
273
216
2301

Hibrid HVAC Sistemi
Fan-coil
Isıtma
soğutma
enerjisi
çalışma
tüketimi
saatleri
(kWh)
7
10828
18
8006
30
7773
62
4339
91
0
212
0
258
0
236
0
143
0
48
3022
37
9233
14
10349
1156
53550

Soğutma
enerjisi
tüketimi
(kWh )
420
998
1680
3639
6553
14980
16078
15609
10894
2940
2100
735
76626

Mekanik
havalan.
çalışma
saatleri
372
336
372
360
372
360
372
372
360
372
360
372
4380

Konvansiyonel HVAC sistemi
Fan-coil
Isıtma
Soğutma
soğutma
enerjisi
enerjisi
çalışma
tüketimi
tüketimi
saatleri
(kWh)
(kWh )
89
13142
4673
99
10432
5198
135
10272
7088
160
6418
8433
200
0
12388
222
0
18352
231
0
19644
220
0
18935
184
0
13725
142
4668
7455
99
10251
5198
90
12000
4725
1871
67183
125814
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Havalandırma sisteminden olan tasarruf miktarı soğutmaya göre çok daha fazladır. Mekanik
havalandırma sisteminin çalışmasından yıllık toplam 2079 saat tasarruf etmenin mümkün olduğu
görülmektedir. Bu, havalandırma sisteminin çalışma süresinin yaklaşık %47’sine karşı gelmektedir.
Tablo 1’de aylık olarak sistemin toplam ısıtma ve soğutma enerjisi tüketim değerleri de verilmiştir.
Isıtma ve soğutma enerjisi hem taze hava santralinde ve hem de fancoillerde tüketilmektedir. Yazın
ısıtma enerjisine gereksinim yoktur. Ancak soğutma ihtiyacı yıl boyu sürmektedir. Konvansiyonel
mekanik HVAC sistemi yıllık soğutma enerjisi tüketimi 125814 kWh olarak hesaplanmıştır. Buna
karşılık doğal havalandırma destekli hibrid system soğutma enerjisi 76626 kWh ile sınırlı kalmaktadır.
Bu fark, doğal havalandırmanın kullanılmasıyla örnek ofis katında yıllık mekanik soğutma enerjisi
kullanımında %39 oranında bir tasarrufa karşılık gelmektedir.
6. SONUÇ
Bu çalışma göstermektedir ki binaların doğal havalandırması ve soğutması konvansiyonel mekanik
HVAC sistemlerine entegre edilebilir. Böyle bir hibrid sistem enerji tasarrufuna imkan verdiği gibi iç
hava kalitesini de artırmaktadır.
İstanbul’da gözönüne alınan bir ofis binasında sözü edilen hibrid HVAC sistemi dizayn edilmiştir. Bu
sistemin performansını simüle etmek üzere de bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Bu program
kullanılmak suretiyle tipik bir yıl için hibrid sistemin performansı hesaplanmıştır. Hesap sonuçları
göstermektedir ki böyle bir sistemle konfor düzeyi bütün bir yıl istenilen düzeyde tutulabilir ve aynı
zamanda iç hava kalitesi artırılabilir.
Böyle bir hibrid sistemde mekanik havalandırma ve soğutma cihazları, konvansiyonel tam mekanik
sistemlere göre daha az süreler çalışacaklardır. Mekanik havalandırma cihazları çalışma sürelerinden
%38 tasarruf etmek mümkündür.
Mekanik soğutma cihazları çalışma sürelerindeki tasarruf oranı %47 değerlerine ulaşmaktadır.
Soğutma enerjisinden ise miktar olarak yıllık tasarruf oranı yıllık %39 mertebelerindedir.
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MERKEZİ VE BİREYSEL SİSTEMLERDE ENERJİ TÜKETİMİ
Rüknettin KÜÇÜKÇALI

ÖZET
Mekanik tesisatlarda seçilecek sistemlerin enerji tüketimlerini belirleyen bir çok faktör vardır.
Bunlardan bazıları:
1. Kullanılacak yakıtın (enerji kaynağının) cinsi ve satın alma maliyeti,
a. Fosil yakıtlar (kömür, fuel-oil , motorin, doğal gaz, LPG, vb)
b. Elektrik
c. Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, vb)
2. Yakıtın kullanılma şekli ve verimi,
3. Enerjinin taşınma maliyeti,
4. Üretilen enerjinin kullanım yerlerinde ölçülebilirliği,
5. İşletme ve bakım maliyetleri olarak sıralanabilir.
6. Ayrıca sistemlerin kuruluş maliyetleri, amortisman süreleri, ömür ve konfor seviyeleri sistem
seçiminde önemli faktörlerdir.
Anahtar Sözcükler : Yakıt tüketimi, merkezi sistemler, bireysel sistemler, tasarruf, enerji ekonomisi,
kombi, kazan, yoğuşmalı kazan, yoğuşmalı kombi, amortisman, yüksek verim, COP, COP sistem,
otomatik kontrol, klima, enerjinin taşınması, ilk yatırım maliyeti, işletme maliyeti.

ABSTRACT
There are many factors effecting energy consumption. Some of them are:
1. Type and the cost of the fuel (energy source) that will be used,
a. Fossil Fuels (coal, fuel-oil, light oil, natural gas, LPG, etc.)
b. Electric
c. Reusable energy resources (solar energy, wind energy, etc.)
2. The usage and efficiency of the fuel,
3. Cost of energy transportation,
4. Measurability of the produced energy in the point of usage,
5. Maintenance costs.
6. Besides these, investment cost, pay-back time, economic life and confor level must also be
considered during the choice.
Keywords : Fuel consumption, central systems, individual systems, conservation, energy economy,
combi, boiler, condensed boiler, condensed combi, depreciation, high effiency, COP, COP system,
automatic control, air conditioner, transportation of energy, initial investment cost, operation cost.
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1. ISITMA SİSTEMLERİ
Ham petrol fiyatlarındaki hızlı ve aşırı yükselmenin de etkisi sistemlerin enerji maliyetlerini çok daha
önemli hale getirmektedir.
01.Ocak.2005’de 40 USD/varil olan ham petrol günümüzde (15.Ağustos.2005) 67 USD/varil
seviyesinde ulaşmış olup, 8 ayda %68 artmıştır. 01.Ocak.2003’de ise ham petrol 28 USD/varil idi.
Yaklaşık son 2,5 yıldaki artış ise %140 olarak gerçekleşmiştir. Petrolün geleceği ile ilgili beklentiler
veya spekülasyonlarda ise yakın sürelerde 80 USD/varil ve orta vadede 100 USD/varil şeklinde fiyatlar
konuşulmaktadır.
Petrol ürünleri (fuel-oil, motorin, LPG) dışındaki diğer fosil yakıtların fiyatları da petrol fiyatından
etkilenmektedir. Örneğin kömür, mazot ile madenden çıkarılmakta, mazot kullanılarak kamyonlarla
taşınmakta ve külü de yine kamyonlarla mazot kullanılarak atılmaktadır.
Doğal gaz fiyatları da, petrol fiyatı baz olarak alınan bir formülle belirlenmektedir.
Elektrik ise hidroelektrik santraller dışında genellikle petrol, kömür veya doğal gaz kullanılarak
üretildiği için, petrol fiyatlarındaki artıştan çok ciddi oranda etkilenmektedir.
Kullanılacak enerji kaynağının cinsini ve kurulacak sistemin amortisman süresini belirlerken, bugünkü
enerji maliyetlerinin yanında gelecekteki maliyetleri de dikkate alınmalıdır.
1.1 Merkezi ve Bireysel Sistemlerin Yakıt Cinslerine Göre Karşılaştırılması
1.1.1 Kömür
Kömür, merkezi sistemlerde bireysel sistemlere göre daha yüksek verimle yakılabilmektedir.
•
•
•
•

Ancak kömürün ısıttığı su veya buharın taşıma maliyetleri (pompalama enerjisi, borulardaki ısı
kayıpları, vb) dikkate alındığında bireysel sistemler enerji tüketimi yönünden genellikle daha
avantajlıdır.
Ayrıca balanslama ve bireysel kullanım dikkati de bireysel sistemleri daha ekonomik kılmaktadır.
Kömürün dairelere taşınması, depolanması yakılması,külünün atılması gibi zorluklar, konfor ve
çevre şartları dikkate alındığında, enerji tüketiminin daha fazla olmasına rağmen merkezi sistemler
daha az dezavantajlı görünmektedir.
Ancak çevre şartları (hava kirliliği, vb) nedeniyle özellikle toplu yerleşim yerlerinde (şehir, kasaba,
vb) kömürün kullanım imkanı çok sınırlanmıştır.

1.1.2 Fuel-Oil ve Motorin
•
•
•
•
•
•
•

Fuel-oil’in bireysel sistemlerde kulanım imkanı yoktur (veya çok zordur) denilebilir.
Kömür için söz konusu olan dezavantajları aynen sahiptir.
Fuel-oil daha çok bölge ısıtmasında, doğal gazın olmadığı yerlerde kullanılmaktadır.
Motorin ise yine doğal gazın olmadığı yerlerde, LPG kullanımına da olanak yoksa bireysel
sistemlerde kullanılmaktadır.
Fuel-oil No:6 yalnız buhar veya kaynar su kazanlarında (ortalama su sıcaklığı 130°C’nin üzerinde
olan) kullanılabilir. Fuel-oil No:6’da yüksek oranda kükürt vardır. Kazan suyu sıcaklığı 130°C’nin
altında olursa kükürt yoğuşur ve sülfirik asit oluşur ve bu asit kazan borularını çürütür.
Fuel-oil No:4 ise su sıcaklığı 80°C ve üzerindeki kazanlarda kullanılabilir.
Fuel-oil No:6 No:4’e göre daha ucuz olmakla birlikte ikisi arasında bir karşılaştırma yapıldığında
kazan su sıcaklığının yüksek olması nedeniyle fuel-oil no: 6 kullanılan kızgın su kazanlarında
aşağıda sıralanan dezavantajlar yaşanacaktır:
a.
b.
c.
d.

Kazan verimi daha düşüktür.
Dağıtım kayıpları daha fazladır.
İlk yatırım maliyeti daha fazladır.
İşletme maliyeti daha fazladır.
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Karşılaştırma yapılırken fuel-oil no:4 veya 6’nın herhangi birisinin alınması aşağıdaki sonucu
değiştirmez.
•

Bölge ısıtmasında fuel-oil, bireysel ısıtmada ise motorin kullanıldığı kabulüyle bir karşılaştırma
yaparsak:
 Fuel-oil kullanılan iyi projelendirilmiş ve uygulanmış bölge ısıtması veya merkezi
sistemlerin teorik işletme maliyetleri, motorin veya LPG kullanılan bireysel
sistemlerden daha düşüktür.
 Ancak bireysel ısıtmadaki kişisel olarak tasarruf edebilme isteği ve bireysel konfor
beklentileri sistem tercihinde daha önemli kriterler olarak görülmektedir.

1.1.3 LPG
•
•
•
•
•

LPG nin maliyeti bugün motorin ile yakın seviyelerdedir. Ancak LPG’nin depolanması için daha
özel şartlar gerekmektedir. Apartman dairelerinde tüp gaz ile kullanımda ise sınırlı depolama
olanağı ve daha fazla risk oluşmaktadır.
LPG kullanımı doğal gaz yoksa veya yakın bir gelecekte gelecek ise gelinceye kadar
kullanılabilecek uygun bir alternatif olmaktadır. LPG kullanımında risk oluşumunu en aza indiren
standartlar mutlaka uygulanmalıdır (her yakıtın depolanmasında ve kullanımında olduğu gibi).
LPG merkezi ve bireysel sistemlerde aynı yüksek verimle kullanılabilir.
LPG kullanılan merkezi sistemlerde en az bir kazanın yoğuşmalı tip, brülörlerin oransal ve baca
çekişinden etkilenmeyen tipte seçilmesi bugün için çok daha uygun görünmektedir.
Bireysel ısıtma sistemlerinde de yoğuşmalı kombilerin kullanımı enerji tüketimini azaltmaktadır.
Artan yakıt fiyatları çok kısa bir süre sonra yoğuşmalı kombilerin kullanımını zorunlu kılacak gibi
görünmektedir (Not: Hollanda ve İngiltere’de yoğuşmalı olmayan kombi kullanımı yasaklanmıştır.).

1.1.4 Doğal Gaz
•

Doğal gaz bugün için kullanılabilir en ucuz yakıt cinsi olarak görünmektedir. Doğal gaza göre:





Fuel-oil ~ 2
LPG ~ 3
Motorin ~ 4
Elektrik ~ 4

kez daha pahalıdır.
•

Doğal gaz bölge ısıtması ya da merkezi ısıtma sistemlerinin ısı merkezlerinde ve bireysel
kullanımlarda aynı verimle yakılabilmektedir. Ancak:
a. Bölge ısıtması ve merkezi ısıtmalarda, kazanlarının daha yüksek sıcaklıkta
çalıştırılmasından gelen kayıplar (kazan verimi, durma kayıpları ve yoğuşma
enerjisinden daha az yararlanabilme, vb),
b. Dağıtım için harcanan ilave pompalama enerjisi,
c. Dağıtım borularındaki ısı kayıpları,
d. Balanslamadan gelen verim kayıpları,
e. Büyük sistemler için gerekli olan işletme personel masrafları,
f. Dağıtım sisteminin bakım ve onarım masrafları, vb ilave maliyetler nedeniyle bölge
ısıtmaları ve merkezi ısıtma sistemlerinin işletme maliyetleri çok daha yüksektir.

Bireysel kullanımdaki daha tasarruflu kullanma dikkati ise bireysel ısıtmayı daha avantajlı kılmaktadır.
Ancak:
 Nereye kadar kombi yada bireysel ısıtma sistemleri kullanmalıdır?
 20 katlı binada her daireye kombi koymak güvenli midir?
 Kombilerin bacaları nasıl olmalıdır?
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 Dış duvardan hermetik bacalarla bağlanan
rahatsız etmeyecek mi?
 Bina cephesindeki gazlarla birlikte oluşan
batırmayacak mı?
 Üst kat, alt kat veya komşu daire kaloriferini
çıkabilir,soğuk döşemeler konforu bozabilir
sağlanamayabilir mi?

kombilerin egzost gazları üst katları
sıcak hava hareketi cephe boyasını
çalıştırmazsa ısıtma maliyeti iki katına
mi? Hatta ısıtma konforu yeterince

Soruları karşımıza çıkmaktadır. Bu konularda belirli bir standart olmamasına rağmen genel
doğrulardan yola çıkılırsa:
 ~5 kata kadar binalarda kombi kullanılabilir.
 Bu binalarda döşemelerde ve komşu duvarlarda ısı yalıtımları yapılmalıdır.
Döşemelerdeki ısı yalıtımı, ses yalıtımı görevi de yapacaktır.
 Kombi kullananların komşuların kombilerini çalıştırmadıkları soğuk günlerde yine de
daha fazla yakıt harcayacaklarını ve ısıtma konforlarının az da olsa bozulacağını
bilerek (sobalı evler de olduğu gibi) tercih yapmaları gerekir.
 Merkezi sistemlerde ise konfor daha iyi olduğu halde, yakıt bedelinin toplanması ve
daha fazla işletme maliyeti sorunları olacaktır.
1.2. Merkezi ve Bireysel Sistemlerin Kullanılan Enerjinin Ölçülebilirliğine Göre Karşılaştırılması
•
•
•

Kullanılan enerjinin kullanım yerlerinde ölçülebilirliği açısından bireysel sistemlerin avantajlı olduğu
açıktır.
Merkezi sistemlerde kullanılan kalori sayaçlarının düzenli olarak kalibrasyonu gerekmektedir.
Oysa bireysel sistemlerde sıvı yakıtları her daire sahibi kendisi satın almaktadır. Doğal gaz
kullanan apart dairelerde ısı doğal gaz sayaçları ile herkes gaz idaresine karşı kendisi sorumlu
olmaktadır.

1.3 Merkezi ve Bireysel Sistemlerin Enerjinin Taşınma Maliyetine Göre Karşılaştırılması
1.3.1 Bölge Isıtmasında Enerjinin Taşınmasının Maliyeti
Bölge ısıtmasında, seçilecek sistemin, yatırım ve işletme maliyetleri üzerine etkisi çok önemlidir. Bu
bakımdan her bölge ısıtması uygulaması için öncelikle bir fizibilite veya ekonomiklik çalışması
yapılması gerekir. Bu fizibilite çalışmasında ana parametreler: yakıt, primer devre akışkan cinsi,
akışkan sıcaklığı, ısı merkezi sayısı ve boru şebekesinin dağılımı olmaktadır.
Bölge ısıtmasında çeşitli sistemler oluşturulabilir. Klasik bölge ısıtmasında bir ısı merkezinde üretilen
ısı, boru şebekesi ile primer devre akışkanı tarafından ısıtılacak binalara taşınır. Her binanın altındaki
bir ısı değiştirgecinde sekonder devrede dolaşan ısıtıcı akışkan ısıtılır. Primer devrede sıcak su, kızgın
su veya buhar; sekonder devrede ise genellikle 90/70°C sıcak su dolaşır.
Bölge ısıtmasında kullanılan diğer bir sistemde ise, primer devrede üretilen sıcak su veya kızgın su
doğrudan bloklara verilir. Burada her blok altında bir pompa ve otomatik karıştırma vanası vardır ve bu
vanada primer devreden alınan yüksek sıcaklıktaki su, istenen oranda karıştırılarak bloktaki ısıtıcılara
gönderilir (Basınca dikkat edilmelidir.).
Kömür ve hatta sıvı yakıt yakılırken (yakıt, depolama ve taşıma nedeniyle) avantajları ağır basan
bölge ısıtması, yakıt olarak doğal gaz kullanıldığında dezavantajlı duruma düşmektedir. Bölge
ısıtmasının en büyük dezavantajı toprak altındaki dağıtım borularıdır.
Daha küçük boyutlu uygulamalarda ise bir merkezde üretilen su ile doğrudan blokları ısıtmak
mümkündür. Bu sistemlerde kullanma sıcak suyu da aynı merkezde üretilip bütün noktalara ayrı bir
hatla dağıtılabilir. Bölge ısıtmasının dağıtım borularında mutlaka eşit direnç sistemi (Tichelmann
sistemi) uygulanmalıdır.
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Bölge ısıtmasında blok bazında verilen ısının ölçülmesi sorunu vardır. Bu amaçla blok girişlerinde
sistemde ayrıca ısı payölçerler kullanılabilir. Bölge ısıtmasında kazan dairesi ile binalar arasındaki ısı
kanallarındaki (veya galerilerdeki) boruların ısı kaybı, boru izolasyonlarının zamanla bozulması ile
giderek artmaktadır. Ayrıca bu kanallardaki boruların zamanla çürümesi sistemde uzun süreli ve sık
karşılaşılan kesintiler oluşturmaktadır. Teorik olarak hat vanaları ile lokal hale getirilebileceği
düşünülen arızalar, pratikte uzun süre kullanılmayan vanaların su kaçırması nedeniyle tüm sistemin
suyunun boşaltılması zorunluluğunu yaratmaktadır.
Boruların kanal veya galeri içine alınması inşaat maliyetlerini artırdığından tercih edilmemektedir.
Genellikle borular ısı izolasyonu yapılarak doğrudan toprağa gömülmektedir. Yaşanan tecrübeler
göstermiştir ki bu sistemlerin neredeyse tamamında, yapım aşamasındaki hatalar, bakımsızlık veya
farelerin izolasyonları yemesi, toprak altındaki kaçakların yerinin bulunamaması gibi nedenlerle boru
izolasyonları bozulmuş, paslanma sonucu delinen borulardan ciddi oranda su kaçakları oluşmuş ve bu
nedenlerle yakıt ve su masrafları kabul edilemez seviyelere gelmiştir.
Aynı zamanda bu sorunlar kazan, pompa vb. tesisat elemanlarına da zarar vermektedir. Çünkü
sisteme sürekli su takviyesi yapılması sonucunda tüm cihazlarda kireç ve çamur birikimi oluşmakta,
besleme suyuyla birlikte tesisata sürekli giren oksijen önemli oranda korozyona (paslanma) neden
olmaktadır. Bu tür büyük sistemlerde kazanlarla tesisat arasında plakalı eşanjör kullanılarak
kazanların kireç, çamur vb. olumsuzluklardan korunması tavsiye edilir.
Bölge ısıtması sistemlerinin en büyük zorluklarından biri sistemin dengelenmesi, yani her binaya veya
konuta istenilen miktarda ısının dağıtılabilmesidir. Dengesiz sistemlerde bazı yerler çok ısınırken bazı
yerler çok az ısınmakta, yetersiz ısınma şikayetleri oluşmaktadır.
Bölge Isıtması (Uzaktan Isıtma)
Eşit Direnç Sistemi Uygulaması Örneği
Boylerler Her Binanın Altında

Şekil 1 : Gidiş (Dağıtım) Hattı Projesi
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Bölge Isıtması (Uzaktan Isıtma)
Eşit Direnç Sistemi Uygulaması Örneği
Boylerler Her Binanın Altında

Şekil 2 . Dönüş (Toplama) Hattı Projesi
Bu sistemde suyun pompalanması için ciddi miktarda elektrik enerjisi sarf edilmektedir. Sonuçta
sistemde su kayıpları ve maliyeti, suyun doldurulup boşaltılması ile oluşan kireçlenmeler ve kesintiye
uğrayan ısıtma nedeniyle oluşan konfor kayıpları söz konusu olmaktadır.
Bölge ısıtması kömür veya fuel-oil kullanımı halinde her binaya yakıt taşıma, her binadan kül ve cüruf
atılması, bu yakıtların tek noktada ve büyük kapasitede yakılmaları halinde verimlerinin artması gibi
nedenlerle tercih edilebilir. Ancak doğalgaz her kapasitede, aynı yüksek verimle yakılabildiğinden
bölge ısıtması sisteminin doğalgazda herhangi bir avantajı kalmamaktadır.
Doğal gazın bölge içinde dağıtılması ve her binaya ulaştırılması daha ekonomik ve sorunsuzdur. Her
bina altında veya çalışınca kurulacak bağımsız kazan dairelerinden her binanın merkezi ısıtma
sistemiyle ısıtılması en uygun çözümdür. Her apartmandaki merkezi sistemde atmosferik brülörlü
kazanların veya kaskad sistemlerin kullanılması sessiz, işletme ve bakımı kolay, sık servis
gerektirmeyen ve yüksek verimli bir çözüm oluşturur. Eğer kazan dairesi çatıda oluşturulursa bu
maliyet de daha düşük olacaktır.
1.3.1.1 Bölge Isıtmasında Kullanım Sıcak Suyu
Bölge ısıtmasında sıcak su ihtiyacını karşılamak için iki alternatif bulunmaktadır. Sistemde bir ısı
dağıtım merkezi ve her bina altında da dağıtım kolektörleri bulunmaktadır. Birinci alternatif ısı dağıtım
merkezindeki kazandan bina altına gelen sıcak su ile her bina altında bulunan boyleri ısıtmak ve bu
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boylerle sıcak su sağlamaktır. İkinci alternatif ise boylerleri de ısı dağıtım merkezine yerleştirerek
kullanma sıcak suyunu da ayrı bir borulamayla binalara dağıtmaktır.
Boylerlerin bina altında olması durumunda yaz - kış kazanın çalışması ve sisteme sıcak su sağlaması
gerekmektedir. Bu da yazın bile galerilerdeki tüm tesisatta devamlı yüksek sıcaklıkta suyun dolaşacağı
anlamına gelir.
İzolasyonları iyi yapılmış örnek bir tesiste yapılan incelemede, yaz işletmesinde gidiş (dağıtım)
borularında kazan dairesinden 73°C olarak çıkan gidiş suyu sıcaklığının son binaya gelindiğinde 68°C
mertebesine düştüğü gözlemlenmiştir (Şekil 1).
Aynı işletmede, yine yaz işletmesinde dönüş (toplama) borularında ilk binadan 64,3°C olarak çıkan
dönüş suyu sıcaklığı kazan dairesine ulaştığında 61,2°C olarak ölçülmüştür (Şekil 2).
Bu farklar borulardaki ısı kayıplarını gözler önüne sermektedir.
Uygulama
•
•

Sıcak su binalara 90°C gidiyor (90/70°C teorik).
Boyler binaların altında  borular yazın da sıcak olacaktır.

Kullanılan Kapasite
•
•

En soğuk günde ve pik yükte:
% 100 (dizayn şartları)
Yıllık ortalama (kullanılan kapasite): ~ % 15 (yazın da kullanıldığı için)
İyi tasarlanmış, boru izolasyonları çok iyi olan bir bölge ısıtmasında borulardaki ısı kaybı:
En sondaki binaya kadar gidiş borularında su sıcaklığı 1,5°C azalıyor.
Gidiş - dönüş dikkate alındığında dağıtım borularında toplam 2,5°C soğuma var.
Sistem 90/70°C tasarlanmış,
Uygulamada ise görülen en soğuk günde su sıcaklığı gidişte 85°C, dönüşte 67,5°C’dir.
Borulardaki toplam kayıp ∆T = 2,5°C olduğu kabul edelim.
Ölçülen ∆T = 8,5°C yerine ortalama olarak kabul ettiğimiz ∆T = 2,5°C göre hesap yaparsak:
Kış işletmesinde,
Su sıcaklığı 85/67,5°C:
∆T = 17,5°C
Borulardaki soğuma:
2,5°C
Isıtmada yararlı olarak kullanılan: ∆T = 15°C
Borulardaki kayıp:
2,5°C / 15°C = 0,167  %16,7

Sonuç
•
•
•
•

Borulardaki ısı kaybı
%100 kapasiteye göre:
% 16,7
Ortalama kullanılan kapasiteye göre:
% 16,7 / % 15 ≈ 1
Bu sistem kaynar su ise oran 2,5 - 3 katına çıkacaktır (kaynar su sıcaklığına bağlı olarak).
Buharda ise bu kayıp daha da artacaktır.
Sonuç olarak boylerler bina altında olduğundan, tüm sene boyunca yaklaşık 80 - 88°C gidiş suyu
sıcaklığı ile işletme gerçekleşecektir. Dolayısıyla ∆T= 2,5°C’lik kayıp (%16,7) yaklaşık tüm sene
boyunca gerçekleşecektir. Yıllık ortalama faydalı kapasitenin %15’i civarında olduğu bilindiğine
göre yararlanılan kadar ısı, dağıtım borularında kaybedilmektedir.
Yakıt üst ısıl değeri (doğal gaz):
111
Kazan verimi (nominal):
95
Yıllık yararlanılan kazan performansı:
90
Borularda kaybolan enerji:
45
Yararlanılan:
45
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Notlar
•
•
•
•

Pompanın tükettiği enerjinin bedeli (suyu ısıtan yararlı kısım hariç) ayrıca dikkate alınmalıdır.
Balans bozukluklarının verime etkisi dikkate alınmamıştır.
Sistemin düşük yüklerde çalışmasından dolayı cihaz verimlerindeki azalmalar dikkate
alınmamıştır.
Bölge ısıtmasındaki yıllık ortalama sistem verimleri (çok özel önlemler alınmazsa)
COP sistem
COP sistem
COP sistem

(90/70°C)
(160/120°C Kaynar Su)
(buhar, 6 bar)

0,40
< 0,25
< 0,20

Isı dağıtım merkezinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus kazanların işletme şartlarına
uyulmasıdır. Eğer dönüş suyu sıcaklığı kontrolü ve minimum debi şartı aranan kazanlar kullanılacak
ise özel kontrol paneli, sensörler ve şönt pompa uygulanması şart olacaktır. Ama ecostream kazanlar
gibi bu tarz işletme şartları olmayan kazanlar tercih edilirse, hem ilk yatırımda bu maliyetlere gerek
olmayacak, hem de işletmede ilave pompalama enerjisi maliyetinden kaçınılacaktır. Çalışmayan
kazandan su geçmesini engellemek ve hidrolik dengeyi sağlamak için kazan primer pompası, kazan
üç yollu vanası, çekvalf ve denge kabı kullanılmalıdır. Çalışmayan kazandan sıcak su geçerse
kazandan oluşacak ısı kaybı nedeniyle enerji israf edilecektir. Denge kabı ise iki kazan pompasıyla
sistemdeki pompa arasında hidrolik dengeyi sağlayacaktır. Eğer ecostream veya yoğuşmalı kazan
kullanılıyorsa, primer pompaların toplam debisi, sistemin toplam debi ihtiyacının 1,0 - 1,2 katı kadar
olmalıdır. Eğer standart kazan kullanılıyorsa bu pompalar aynı zamanda şönt pompa görevi
göreceğinden, kapasiteleri sistemin toplam ihtiyacının 1,5 katı kadar olmalıdır.
Sistemdeki yüksek su hacmi nedeniyle, ilk çalıştırmada kazanda yoğuşma oluşacaktır. Kazan ömrü
açısından, ilk çalıştırmada oluşacak yoğuşmayı tamamen önlemek için ısıtma siteminde üç yollu
karıştırıcı vanalar kullanılmalıdır. Kazan panelinin, bu sisteme kendi başına kontrol edebilmelidir.
Bina altına kurulacak tesisatta dikkat edilmesi gereken iki önemli husus bulunmaktadır. Bunların
birincisi, boylerin yüksek sıcaklıkta su ihtiyacı gösterirken, radyatörlerin dış hava sıcaklığına göre farklı
sıcaklıklarda su ihtiyacı göstereceğidir. Radyatörlerde termostatik vana kullanılması halinde bile bu
ayarlama doğru şekilde yapılamaz. Termostatik radyatör vanaları son ayar için kullanılır. Bu vanaların
en önemli görevi farklı kullanım amacı olan veya farklı yönlere bakan odalarda oluşacak veya
oluşması istenen sıcaklık farklarını ayarlamaktır. Dış hava sıcaklığına göre ayarlama üç yollu vana ile
tesisat odasında yapılmalıdır. Böylelikle hem gereksiz yere yüksek sıcaklıkta su kullanımı engellenmiş
olur, hem de konfor tam olarak sağlanabilir. Frekans konvertörlü pompa bile kullanılsa, otomasyon
radyatör vanalarına bırakıldığında vana kararsızlığı sirkülasyon problemleri yaşanabilir.
Diğer önemli konu ise, enerji ekonomisidir. Sistem seçilirken mümkün mertebe en düşük enerji
tüketecek sistem tercih edilmelidir. Sistemde dolaşan sıcak sudan oluşan ısı kayıpları, birinci enerji
israfıdır. Diğer israf ise pompalama enerjisinde söz konusudur. Dolayısıyla hem su sıcaklığı hem de
dolaşan su miktarı azaltılmalıdır. Bunun için alınabilecek önlemler aşağıda sıralanmıştır.
 Dış Hava Sıcaklığına Bağlı Kontrol + Termostatik Radyatör Vanası + Frekans Konvertörlü Pompa
Kullanımı: İhtiyaç olmayan bölgelerde termostatik radyatör vanası radyatörlerden geçen su
debisini azaltacak, gerekirse tamamen kesecektir. Bunu takiben frekans konvertörlü pompa da
debiyi azaltacaktır.
 Tek Kolektör Uygulaması: Tek kolektör uygulaması ile sistemden gelen 90°C su boylere
gönderilecek, oradan dönen 75°C su da dış hava sıcaklığına bağlı olarak çalışan üç yollu vananın
3
kontrolünde radyatörlere gönderilecektir. Çok basit bir örnek alırsak, radyatör kapasitesi 2 m /h,
3
boyler kapasitesi de 1 m /h olan bir sistemde, her bina için toplamda 3 m3/h su pompalanması
3
gerekirken bu şekilde 2 m /h pompalanması yeterli olacaktır. Eğer otomasyon paneli de ihtiyaçları
kontrol ediyor ve kazan paneline bildirebiliyorsa, boylerde hiç ihtiyaç olmadığı durumlarda tüm
sistemin sıcaklığı bile düşürülebilir (Bu sistem çok iyi etüt edilmeli, ani sıcak su ihtiyaçlarında
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sistemdeki su sıcaklığı 90°C’ye çıkana kadar geçecek sürede boylerin ihtiyacı karşılayabilecek
kapasitede olmasına özen gösterilmelidir.). Bu durumda hem pompalama enerjisinden, hem de ısı
enerjisinden tasarruf yapılacaktır. Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konu, bu uygulamada
gidiş suyu ile dönüş suyu sıcaklık farkının açılacağıdır. Dönüş suyu sıcaklığının düşmesi dönüş
hattında oluşan ısı kaybının azalması demektir. Ama ısı dağıtım merkezindeki kazanların bu
sisteme uygun olması gerekir. Bu durumda sistem 90/55°C gibi çalışabilir. Kazanların işletme
şartlarında buna izin verilip verilmediği kontrol edilmelidir.
 Otomatik Kontrol: Sistemde öncelikle konfor, daha sonra da ekonomi için doğru otomasyon
sistemi tercih edilmelidir. Her binanın altında ayrı bir kontrol sistemi (dış hava sıcaklığına göre
çalışan) ve ısı dağıtım merkezinde ise kazanlarda gene dış hava kontrollü otomatik kontrol
bulunmalıdır. Sistemin düzgün çalışabilmesi için bu iki panelin birbiriyle iletişimde olması daha
sağlıklı olacaktır. Eğer tercih imkanı var ise kazanı kontrol edecek otomasyon, kazan üreticisinin
üretimi olan veya uygunluğuna onay verdiği bir sistem olmalıdır.
Bölge ısıtmasında sıcak su ihtiyacını karşılamak için ikinci alternatif, boylerlerin de ısı dağıtım
merkezinde olmasıdır. Bu alternatifin avantajı yazın tesisatta sıcak su dolaşmasının engellenmesidir.
Ama diğer taraftan kullanma sıcak suyu borularda gezecektir. Sistem olarak konuşursak, 90°C su
yerine 60°C su galerilerde dolaşacaktır. Bu yazın söz konusu olan ısı kaybını düşürecektir. Fakat,
kışın ise durum tam tersi olacaktır. Çünkü her iki sistemde de (hem sıcak su tesisatında, hem de
kullanma sıcak suyu tesisatında) ısı kaybı olacaktır. Bu yüzden hesapların çok iyi yapılması
gerekmektedir.
Söz konusu örnekte yapılan ölçümlerde, kazan dairesindeki boylerlerden gelen kullanma sıcak suyu
sıcaklığı kazan dairesinden çıktığında 54°C iken son binaya girerken 51°C’ye düştüğü görülmüştür.
Kullanma sıcak suyu sirkülasyon hattında yapılan ölçümlerde ise kullanma suyunun sıcaklığının,
kazan dairesine döndüğünde 45,5°C olduğu gözlemlenmiştir. Kazan dairesi boyler çıkışı ile
sirkülasyon hattı dönüşü arasındaki toplam fark ∆T = 54 – 45,5 = 8,5°C’dir.
Dolayısıyla tesisat hattındakine benzer bir kaybın, sıcak kullanma suyu hattında da oluştuğu
görülmüştür.
Isı dağıtım merkezindeki kazan seçimi bu sistemde çok daha önemli bir kriter olmaktadır. Kazanlar
yazın sadece boylerlere çalışacaktır. Öncelikli olarak tam kapasitede bir kazan yerine yarı kapasite iki
kazan seçilmelidir. Bu hem sisteme bir parça yedekleme getirecektir (kazanlardan biri bir şekilde
çalışmaz ise, diğeri en azından sistemi bir süre idare edebilecektir.). Diğer taraftan da yazın büyük bir
kazanla sadece sıcak su ihtiyacı karşılanmak zorunda kalınmayacaktır. Bu da yakıt tüketimini
azaltacaktır. Kazan dairesindeki fark boylerlerin bina altında olduğu halden sadece denge kabından
sonra boyler hattı eklenmesi ile sınırlıdır. Bir önceki bölümde bahsedildiği gibi ilk çalıştırmada oluşacak
yoğuşmanın engellenebilmesi için, kazan üç yollu vanalarının kullanılması gerekmektedir.
Burada gelecek bir soru: “Boyler kazanı ayrı olsun mu?” olacaktır. Eğer tercih edilirse boyler kazanı
ayrı yapılabilir. Burada en önemli kriter, sıcak su ihtiyaç miktarı ve kullanım süresidir. Bu sistemin
avantajı sadece yazın ısıtma kazanının tamamen kapatılması değildir. Ayrıca eğer ısıtma kazanı
olarak uygun bir kazan seçilirse, kışın dış hava sıcaklığına göre işletim sağlanabilir. Dış hava sıcaklığı
uygun olduğunda tüm sistemin sıcaklığı düşürülebilir. Boyler kazanı ise sadece boyler ihtiyacı
olduğunda, ona göre çalışacaktır.
Bina altlarında ise üç kolektör olacaktır. Isıtma kolektöründe sadece radyatör hattı olacaktır. Ayrıca
sıcak kullanma suyu ve soğuk kullanma suyu için birer kolektör olacaktır.
Pratikte hangi sistemin kullanılacağının seçimi kullanma suyu durumuna bağlıdır. Eğer her binanın
altında soğuk su tankı varsa ve ayrı hidrofor varsa, boylerlerin de binaların altında olması doğrusudur.
Özellikle binaların dağıldığı ortamın özellikleri, seçimde önemli bir kriter olacaktır. Eğer binalar
arasında çok fazla kot farkı varsa, merkezi bir hidrofor sistemi kullanıldığında basınç ayarlamasının
yapılması çok zor olacaktır. Bu yüzden yüksekte kalan binalara ayrı hidrofor sistemi konması
önemlidir. Böylelikle bir bina için tüm bir sistemi yüksek basınçta tutmak zorunluluğu ortadan
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kalkacaktır. Diğer taraftan da, günümüzde binaların içindeki her mekan çok değerli hale gelmiştir. Her
bina altında bir tesisat dairesi kurulmasına da bir maliyet gözüyle bakılmalıdır. Gerekli alan hiç
bulunamayacak projeler de olacaktır. Bu durumda doğru tercih, merkezi kullanma suyu sistemi
olacaktır.
1.3.1.2 Kazan Seçimi
Sistem verimi açısından, bakıldığında işletmede yapılacak iyileştirmelerin yanı sıra cihaz seçimi de
çok önemlidir. Bölge ısıtmasında kapasitenin büyüklüğü de düşünüldüğünde kazan veriminin önemi
daha da artmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, ısı dağıtım merkezindeki kazanlardan birinin yoğuşmalı
kazan olması sistem verimini arttıracaktır. İşletme maliyetinin kazan ilk yatırım bedelinin katları
mertebesinde olduğu düşünülürse, bu ilk yatırımda yapılacak artış çok kısa sürede işletme
maliyetinden yapılacak tasarruf ile karşılanacaktır. Boylerler bina altında olduğu durumda iki kazandan
biri yoğuşmalı kazan olarak seçilebilir. Boylerler bina altlarında olduğu için genelde sistemde yüksek
sıcaklıkta su dolaşmak zorunda kalacaktır. Burada bina altlarında kontrol panelleri ve bunlarla
iletişimde olabilen kazan paneli kullanılıp ihtiyaç takibi daha iyi yapılarak, mümkün olan durumlarda
sistem sıcaklığı düşürülebilir. Fakat büyük bir sistemde genelde bir noktada her zaman sıcak su
ihtiyacı olabileceği için sistem sıcaklığını düşürmek pek mümkün olmayacaktır. Yoğuşma veriminden
yararlanmanın diğer bir yolu tek kolektör sisteminin kullanılmasıdır. Bu sistemde gidiş ile dönüş
arasındaki su sıcaklık farkı azaltılacaktır. Bir taraftan su debisi azaltılarak pompalama enerjisinden
tasarruf sağlanırken, diğer taraftan dönüş su sıcaklığı düştüğü için dönüş hatlarındaki ısı kaybı
azalacaktır. Bu sistemde yoğuşmalı kazan kullanıldığında ise yoğuşmadan daha çok
yararlanılabilecek, ve verim hep yüksek kalacaktır. Sistem paralel iki kazan olarak tasarlanmak yerine,
seri iki kazan olarak tasarlanırsa verim artar.
Bu şekilde yoğuşmalı olan birinci kazan her zaman yoğuşma sıcaklıklarında, yani yüksek verimde
çalışacaktır. Boylerler ısı dağıtım merkezinde ise gene kazanlardan biri aynı sebeplerden dolayı
yoğuşmalı seçilebilir. Bu sistemde de boyler için kazanlar yüksek sıcaklığa çıktığında yoğuşma
olmayacak, sadece yoğuşmalı kazanın yüksek işletme sıcaklıklarında bile yüksek verimlerle
çalışabilmesinden gelen avantajı kullanılacaktır. Boylerlerin bina altlarında olduğu alternatifteki gibi
kazanlar seri de bağlanabilir. Diğer bir olasılık ise boyler kazanının ayrılmasıdır. Bu durumda ısıtma
kazanı yoğuşmalı kazan, boyler kazanı yoğuşmasız seçilebilir. Dış hava kompanzasyonlu bir panel
kullanılırsa, ısıtma kazanında dış hava sıcaklığına bağlı olarak yoğuşmadan daha çok yararlanılabilir.
Günümüzde yakıt fiyatları giderek artmakta, işletme maliyetinin önemi ilk kurulum maliyetinin çok
önüne geçmeye başlamaktadır. Günümüzün sloganı “her kapasitede yoğuşmalı kazanlar”dır. Hem
çevreye daha saygılı olan hem de yakıt tüketimleri düşük olan yoğuşmalı kazanların kullanımı gün
geçtikçe artmaktadır. Öyle ki, normalde yüksek sıcaklık ile çalışan boyler kazanları bile yoğuşmalı
seçilmeye başlanmıştır. Sıcak su, serpantine boylerin en altından girerek en soğuk suyla
karşılaşmaktadır. Her ne kadar sistem 90/70°C olarak tasarlansa da dönüş suyu daha düşük
olabilmektedir. Sıcak su kapasitesine ve kullanım değişkenliğine bağlı olarak boyler kazanı olarak
yoğuşmalı kaskad sistem de tercih edilebilir. Böylelikle sıra kontrolünün getireceği tasarruftan da
yararlanılacaktır.
1.3.2 Bireysel Isıtma
Ülkemizde ısıtma tesisatlarında bireysel sistem uygulamaları her geçen gün daha fazla
yaygınlaşmaktadır. Özellikle yakıt olarak doğal gaz ve LPG kullanılabilecek yapılarda bireysel
sistemlerde kombi kullanımı tercih edilmektedir. Isıtma tekniği açısından 3 - 4 kattan daha yüksek
binalarda, katlar arası izolasyon olmadığı durumlarda, bireysel ısıtma sistemi tavsiye edilmemesine
rağmen, ülkemizde bir çok ev sahibi, ortak kullanımdan doğabilecek olası paylaşım sorunlarının önüne
geçmek ve inşaat firmaları da cihaz seçimini ve maliyetini daire sahiplerine bırakmak için, yatırım ve
işletme maliyeti daha yüksek olmasına rağmen bireysel ısıtma sistemlerine yönelmektedir.
Genelde bireysel sistemlerde uygulanan standart kombiler düşük verimleri ve kısa ekonomik ömürleri
ile dikkat çekerler. Aç-kapa mantığı ile çalışan standart kombilerde hem yakıt tüketimi artmakta hem
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de cihaz ömrü kısalmaktadır. Gaz yakıtlı bireysel sistemlerde standart kombiler yerlerini son yıllarda
yoğuşmalı kombilere bırakmaktadırlar. Bu değişimin başlıca nedeni yoğuşmalı kombilerin kullanıma
bağlı olarak standart kombilere göre yüksek oranda yakıt tasarrufu yapabilmeleridir. Bu tasarruf
yoğuşmalı kombinin bir çok özelliğinden kaynaklanmaktadır.
Yoğuşmalı kombilerde yoğuşma teknolojisi sayesinde verim %107 değerlerine ulaşmaktadır.
Yoğuşmalı kombiler, ancak gelişmiş kombilerin sahip olduğu üç tam modülasyon özelliğinin
geliştirilmiş şekline sahiptirler. Oda sıcaklığına, ısıtma su sıcaklığına ve kullanım su sıcaklığına göre
modülasyon yapma imkanı sağlarlar. Gaz ve hava tarafında aynı anda modülasyon özelliği ile her
çalışma kapasitesinde doğru yanma gerçekleştirilir ve %100 kapasite kontrolü yapılır. Bu çalışma
özelliği ile hem yakıt tasarrufu hem de yüksek konfor sağlanır.
Oda sıcaklıkları ±0,1°C hassasiyetle sabit tutulmaktadır. Kullanma sıcak suyu debisinin değişmesi
durumunda bile su sıcaklığı sabit kalmaktadır.
Gerçekleşen mükemmel yanma sayesinde CO ve NO x emisyonları çevre kirliliği açısından en düşük
düzeyde gerçekleşmektedir.
Avrupa’da yoğuşmalı cihazların kullanımı ile ilgili en son düzenleme 1 Nisan 2005 tarihinde İngiltere’de
yapılmıştır. Belirtilen tarihten itibaren İngiltere’de her kapasitede duvar tipi cihaz kullanımında sadece
yoğuşmalı cihaz kullanımına izin verilmiştir. 1 Nisan 2007’den itibaren her kapasitede sadece
yoğuşmalı kombi veya kazan kullanımı kanuni bir zorunluluk haline gelecektir. Avrupa’da benzer
uygulamalar teşvik edici olarak yıllardır süregelmektedir. Almanya’da yoğuşmalı cihaz kullanımında
sübvansiyon uygulaması bulunmaktadır. Yoğuşmalı cihaz uygulamasının %90’nın üzerinde olduğu
Hollanda’da yoğuşmalı cihaz kullanıcıları indirimli tarifeden faydalanabilmektedirler.
Tüm dünya’da enerji ekonomisi çok önemli bir gündem oluşturmaktadır. 2000 yılında petrol varil fiyatı
25USD mertebelerinde iken, 2004 yılında bu fiyat 40USD, bugün (Ağustos 2005’te) 67USD gibi rekor
bir seviyeye ulaşmıştır. Türkiye’de doğal gaz fiyatı petrol varil fiyatının 40USD olduğu seviyededir, kısa
sürede fiyatın dünya seviyesine gelme olasılığı Türkiye’de yüksek verimli ve yakıt tasarrufu sağlayan
yoğuşmalı kombilerin kullanımının ne kadar önemli bir kavram olduğunu desteklemektedir.
Doğal gaz ile ısıtılan yaklaşık 110 m standart izolasyonlu bir dairede yoğuşmalı kombi ve standart
kombi kullanımı arasında yıllık yakıt maliyeti farkı tahmini olarak 150 EUR mertebelerindedir (Yalıtımın
kalitesi, binanın bulunduğu bölgenin iklim koşulları ve kullanım şekli de önemlidir.). Bu durumda her iki
kombinin yatırım maliyetleri göz önüne alınırsa, aradaki yatırım maliyet farkının geri ödeme süresi
yaklaşık üç yıldır. Aynı karşılaştırma LPG yakıt için yapılır ise geri ödeme süresi bir yıl mertebelerine
gerilemektedir.
2

Her geçen gün artan yakıt maliyetleri ile yoğuşmalı kombilerin geri ödeme süreleri hızla kısalmaktadır.
Her kapasitede yüksek verimli yoğuşmalı kombi veya kazanlar kullanarak çok yüksek enerji tasarrufu
yapmak mümkün olmaktadır.
1. 3.3 Sonuç
•
•

Bölge ısıtması ve merkezi sistemlerde proje ve uygulamadaki alışkanlıklar petrolün 15 USD/varil
olduğu dönemdeki gibi devam etmektedir. Sistemdeki her kayıp ortadan kaldırılmalıdır. Isı
köprüleri ve dağıtım borularının yalıtımlarından olan kayıplar ise en düşük seviyeye indirilmelidir.
Tesisat mühendisleri kayıplar için “ %5 önemli değil, %1 hiç önemli değil ” şeklinde
bakabilmektedir. Oysa bu kayıplar sistemin pik yükteki (en soğuk dış havadaki )kayıplarıdır.
Konfor tesislerinde ısıtma mevsiminde kullanılan ortalama kapasite, pik yükün yaklaşık olarak %
15’i mertebesindedir. Bu kabulle değerlendirirsek, pik yüke göre % 1 olan her kayıp, ortalamada
~% 15 kullanılan kapasiteye göre 1/15 = % 6,7’dir.
Pik yüke göre %5 olan her kayıp ise 5/15 = % 33 olarak gerçekleşmektedir.
Çok basit bir örnek olarak kazanların durma kayıplarındaki katologlarda görünenden % 1 veya % 2
fazla kayıp (kazan konstrüksüyonundan veya dış yüzeyinin daha büyük olmasından ya da kazan
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suyu sıcaklığının daha fazla olmasından olabilir.) yıllık yakıt maliyetinde % 5 – % 15 gibi bir ilave
aşırı bir maliyet oluşturabilir.
Doğal gaz kullanılan bölge ısıtmalarında ve merkezi sistemlerde kazanlardan en az biri yoğuşmalı
tip (mümkünse kendinden yoğuşmalı tip), brülörler oransal ve dış hava sıcaklığından etkilenmeyen
tip olmalıdır. Olabildiğince kaskad sistemlerinin kullanımı düşük yüklerde de yüksek performans
sağlayacaktır.
Kombilerde de artık tüm kapasitelerde (11 kW’da bile) yoğuşmalı kombilerin kullanımı yakıt
tüketimi yönünden avantajlı görünmektedir.Amortisman süreleri de yakıt fiyatlarındaki artış ile
birlikte daha mantıklı görünmektedir.

2. SOĞUTMA SİSTEMLERİ
Isıtma sistemleri için geçerli olan genel bilgiler, soğutma sistemleri için de genellikle geçerlidir. Yani
merkezi soğutma sistemlerinin yıllık enerji tüketimleri, genellikle bireysel sistemlere göre çok daha
yüksektir. Merkezi sistemlerin:
1- Dağıtım sistemlerindeki ilave pompalama kayıpları (borulardaki basınç kayıpları)
• Pompaların kullanıldığı elektrik enerjisi (Bu elektrik enerjisinin çok büyük bir kısmı
pompada ve borulardaki sürtünmelerle suya geçtiği için su da ısınmaktadır.)
2- Hava dağıtım sistemlerindeki kayıplar
• Fanların çalıştığı elektrik enerjisi
• Klima santralindeki motorlarından havaya geçerek soğutma havasını ısıtan enerji
kaybı
• Hava kanallarındaki sürtünmeden havaya geçen ısı
3- Balanslama kayıpları
4- Dağıtım boruları ve hava kanallarından olan ısı kazançları
5- Farklı saatlerdeki kullanılan veya kullanılmayan hacimlerin soğutulmasından oluşan kayıplar
merkezi sistemlerin enerji tüketimlerinin fazla olmasının temel nedenleridir. Bireysel sistemlerdeki
kişisel dikkat de ayrıca bireysel sistemler için avantaj(hatta kişisel konfor)sağlayabilir. Ancak bireysel
sistemlerin çok sayıda cihaz bakımları iç ve dış ünite sayılarının fazlalığı ve mimari koşullarda mutlak
dikkate alınarak sistem seçilmelidir. “Mal sahibi ne istiyor ? Beklentileri nelerdir?” her zaman en önemli
kriterlerden biridir.

2.1 Merkezi Sistemler
Klima sistemlerinde (konfor yapılarında)enerji tüketimini azaltmak ve konforu artırmak için önemli bir
kural da ısıtmanın aşağıdan (cam önünden statik ısıtma gibi), soğutmanın ve hava dağıtımının da
yukarıdan yapılmasıdır (Konser salonları, tiyatrolar, bilgisayar odalarında hava dağıtımı aşağıdan
dağıtım da olabilir). Yani havayı tavandan ve oda sıcaklığının altındaki sıcaklıkta üflemek (dört
mevsimde de) enerji tüketimini azaltan önemli bir avantajdır.
Merkezi soğutma sistemlerinde de, bireysel soğutma sistemlerinde de ısıtmanın cam önünden
yapılması daha doğrudur.
Eğer özetlersek;
•
•

Eğer ısı kaybı, duvarın her metre genişliği için 1.476 Btu/h değerini geçiyorsa, soğuk havanın
aşağı doğru akışını engellemek için pencere altına yerleştirilen radyatör ve konvektörle veya
döşeme üzerinden üfleyen konvektörle alttan ısıtma yapılmalıdır.
Eğer ısı kaybı duvarın her metresi için 820-1.476 Btu/h arasında ise, soğuk havanın aşağı doğru
akışını engellemek için yine, pencere altına yerleştirilen radyatör veya konvektörle veya döşeme
üzerinden üfleyen konvektörle alttan ısıtma yapılması doğrudur.
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Bu koşullarda hava üst kottan dış duvara bitişik yerleştirilen tepe difüzöleriyle de verililebilir. Bu
çözümde hava direkt olarak aşağıya doğru, soğuğa maruz kalan duvar ve pencereleri
bohçalayacak şekilde üflenmelidir.
Yorum 1:
Aynı difüzörlerden yazında da soğuk havanın verileceği unutulmamalıdır. Soğuk hava ağır olduğu
için, aşağıya doğru çok hızlı inerek rahatsızlık verebilir.
Eğer ısı kaybı duvarın her metresi için 820 Btu/h’dan az ise, yine pencere altına yerleştirilen
radyatör veya konvektörle veya döşeme üzerinden üfleyen konvektörle alttan ısıtma yapılması
tavsiye edilir.
Ancak bu koşullarda hava dış duvara bitişik veya çok yakın yerleştirilen tepe difüzörleriyle de
verilebilir. Hava bu çözümde dışa bakan duvar/pencereye doğru üflenir veya hem
duvar/pencereye doğru ve hem de açığa doğru çift yönde üflenir.
Yorum 2:
a. Yaşanılan hacimlerde: Isıtmanın her zaman cam altından yapılması (statik ısıtma) tavsiye
edilmektedir.
b. İnsanların kısa süreler kaldığı yerlerde: (fuaye,giriş vb.) ise;
− Isı kaybı 429 Watt/m değerini aşıyorsa, alttan ısıtma yapılmalıdır.
− Isı kaybı 238-429 Watt/m değerleri arasındaysa ve alttan ısıtma yapılamıyorsa, sıcak hava
yukarıdan özel difüzörler kullanılarak üflenebilir.
Buna karşılık soğutma yukarıdan yapılmalıdır. Duvar tipi soğutucularla aşağıdan yapılan soğutma
işlemleri, yaz klimasında konforsuzluğa neden olmaktadır. Bu soğutuculardan çıkan soğuk hava
fazla yükselemeyerek geri düşmekte ve insanlara çarparak üşütmekte ve hasta etmektedir. Isıtma
ve soğutmanın birlikte tavandan yapılması halinde ise; kışın sıcak havayı aşağı indirebilmek için
menfez çıkış hızları artırılmak zorundadır. Bu durumda ses oluşur ve aynı menfezden yazın
çıkacak soğutulmuş hava daha ağır olduğu için, aşağı hızlı inerek konforu bozar.

2.1.1 Merkezi Soğutma Sistemlerinde Toplam Sistem Verimi (COP sistem )
2.1.1.1 Kompresörler
HVAC sistemlerinde soğuk üretmek üzere kompresörler kullanılır. Soğutma yapan bir klima sisteminde
en büyük enerji, bu elemanlarda kullanılır. Kompresöre verilen elektrik enerjisiyle soğutma enerjisi
üretilir. Birim soğutma için kullanılan elektrik enerjisi miktarı bir kompresörün ısıl performansını
(verimliliğini) ifade eden ana parametredir. “Beslenen elektrik enerjisi/elde edilen soğutma enerjisi”
oranı çeşitli biçimlerde (birimlerde) ifade edilir:
•
•
•

kW/ton soğutma
COP (kW/kW)
EER (Mbtu/kWh veya btu/Wh)

Soğutma kapasitelerine göre tavsiye edlien kompresör Tablo 3’te verilmiştir. Burada geçen
“tonsoğutma” bir enerji birimi olup, 1 tonsoğutma = 3,56 kW = 3.062 kcal/h değerindedir.
Tablo 4’te çeşitli tip kompresörler için üretici kataloglarından alınan tipik kW/ton oranı değerleri
ASHRAE/IESNA Standart 90.1-1999 birçok HVAC ekipmanının minimum verim değerlerini
vermektedir. Cihazlar bu verim değerlerinin altında olamazlar. Tablo 5’de 4 tip ekipman için verilen
limit değerler görülmektedir. Bu değerler 29 Ocak 2001 tarihinden itibaren geçerlik kazanmıştır.
Bir su soğutma grubunda, soğutma kompresörü yanında elektrik enerjisi tüketen fanlar ve pompalar
da bulunur. Dolayısıyla çiller grubu soğutma enerjisi üretme performansı değerlendirilirken kompresör
dışında elektrik enerjisi tüketen diğer yardımcı ekipman tüketimleri de dikkate alınmalıdır. Bu durumda
birim soğutma için harcanan elektrik enerjisi değerleri artacaktır. Tablo 6’da çeşitli tip yüksek verimli
çillerler için üretici kataloglarından alınan tipik kW/ton oranı değerleri karşılaştırmak için standartlarda
verilen minimum değerlerle birlikte verilmiştir.
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Tablo 3. Kapasiteye göre tavsiye edilen kompresör tipleri
Soğutma Kapasitesi

Kompresör Tipi

25 tonsoğutma’ya kadar

Pistonlu ve Scroll

25-80 tonsoğutma

Pistonlu veya Vidalı

200-800 tonsoğutma

Vidalı – Satrifüj

800 tonsoğutma’nın üstünde

Santrifüj

Tablo 4. Çeşitli tip kompresörler için üretici kataloglarından alınan tipik kW/ton oranı değerleri
Kompresör
Tipi

Kondenser
Tipi

Scroll - DX

Sulu

Scroll - DX

Havalı

Pistonlu - DX

Sulu

Pistonlu - DX

Havalı

Kondenser Soğutma
Suyu / Havası Sıcaklığı

Soğutulmuş
Su
Sıcaklığı

Yüksek Orta
Verimli Verimli

Düşük
Verimli

Su Sıcaklığı

= 29°C

7°C

0,65

0,75

0,85

Dış Hava Sıcaklığı

= 35°C

7°C

0,78

0,88

0,98

Su Sıcaklığı

= 29°C

7°C

0,69

0,78

0,90

Dış hava Sıcaklığı

= 35°C

7°C

0,80

0,90

1,0

Tablo 5. Bazı ekipman için verilen limit değerler
(IPLV (Integrated Partial Load Value) = kısmi yüklerdeki verim değerlerini de göz önüne alan integral
verim değeridir.)
Cihaz
Minimum Verim
Test Yöntemi
Rooftop klima cihazı,

15 ton soğutma

Su kaynaklı ısı pompası
(soğutma modunda)

4 ton soğutma

Su soğutmalı vidalı çiller,

125 ton soğutma

Su soğutmalı santrifüj çiller,

300 ton soğutma

EER = 9,70
EER = 12,0
(su giriş sıcaklığı 30°C)
COP = 4,45
IPLV = 4,50
COP = 6,10
IPLV = 6,10

ARI 340/360
ARI/ISO-13256-1
ARI 590
ARI 550
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Tablo 6. Çeşitli tip çillerler için tipik kW/ton oranı değerleri ve standartlarda verilen minimum değerler
(Kapasite büyüdükçe cihaz performansı iyileşmektedir. Aynı soğutma daha küçük elektrik enerjisiyle
sağlanmaktadır.)
Standart 90.1
Standart 90.1
Soğutulmuş
2001
1999
Yüksek
Kondenser Kondenser Soğutma
Çiller Tipi
Su
Minimum
Minimum
Tipi
Suyu/Havası Sıcaklığı
Verimli
Sıcaklığı
>300 ton/300- >300 ton/300150/ <150 ton
150/ <150 ton
Santrifüj
Sulu
Su Sıcaklığı = 29°C
7/13°C
0,48
0,58/0,63/0,70 0,68/0,84/0,93
Vidalı

Sulu

Vidalı

Havalı

Scroll

Sulu

Scroll

Havalı

Pistonlu

Sulu

Pistonlu

Havalı

Su Sıcaklığı = 29°C

7/13°C

0,60

0,64/0,72/0,79

0,68/0,84/0,93

Hava Sıcaklığı = 35°C

7/13°C

1,10

1,26

1,4/1,3/1,3

Su Sıcaklığı = 29°C

7/13°C

0,78

0,64/0,72/0,79

0,68/0,84/0,93

Hava Sıcaklığı = 35°C

7/13°C

1,10

1,26

1,4/1,3/1,3

Su Sıcaklığı = 29°C

7/13°C

0,80

0,84

0,93

Hava Sıcaklığı = 35°C

7/13°C

1,10

1,26

1,4/1,3/1,3

2.1.1.2 Sistem Elemanları ve Dağıtım Sistemlerinin Performansı
Yaz mevsiminde soğutma yapan bir klima sistemi ısıl performansı değerlendirilirken; sadece
kompresörün veya su soğutma grubunun elektrik enerjisi tüketimi değil, sistemde tüketilen elektrik
enerjisinin tamamı ele alınmalıdır. Ayrıca üretilen soğuk enerjinin bir kısmı hacimleri soğutmada
kullanılamadan, HVAC sisteminin kendi elemanlarında tüketilmektedir. Eğer soğutma sisteminin kendi
elemanları kaynaklı ısı kazançları, üretilen soğuk enerjisinden çıkarılırsa, geriye “net soğuk enerji”
kalır. Hacimlerin soğutulmasında yararlanılabilecek net değer budur. Örneğin tam havalı bir VAV
sisteminde, elektrik enerjisi beslenen yardımcı ekipman, klima santrali besleme ve dönüş fanları,
soğutulmuş su sirkülasyon pompaları, kondenser pompaları, soğutma kulesi (veya kondenser fanı),
zon fanları veya fanlı VAV kutularındaki fanlar olarak sayılabilir. Bu elemanlardan soğutma kulesi fanı
veya kondenser fanı ve kondenser pompası dışındaki soğutma devresi elemanlarına beslenen elektrik
enerjisi, sonuçta ısıl yüke dönüşür. Soğutma devresindeki fanlara ve pompalara beslenen elektrik
enerjisinden verimsizlik olarak tanımlanan kısımlar, bu elemanlarda ısıya dönüşür. Akışkana
aktarılabilen statik ve dinamik enerji ise, kanal ve borularda sürtünmeyle ısı enerjisine dönüşür.
Sonuçta soğutma devresindeki sirkülasyon pompa ve fanlarına beslenen elektrik enerjisinin tamamı
ısıya dönüşür ve üretilen soğuk enerjisinden düşülmelidir.
Sistemin ısıl performansını değerlendirirken birim “net soğuk enerji” üretmek için kullanılan toplam
elektrik enerjisi oranı esas alınmalıdır. Böylece sistem performansına yardımcı cihazların etkisini
görmek ve değerlendirmek mümkün olur. Tablo 8 ve 9’da fanlı VAV kullanan merkezi sulu santrifüj
çillerli ve havalı pistonlu çillerli örnek bir HVAC sistemi tipik performans değeri hesap çizelgeleri
verilmiştir. Bu çizelgelerde 1 ton soğutma enerjisi üretmek için, sistemde tüketilen elektrik enerjisi ve
cihaz kaynaklı ısı yükleri düşüldükten sonra elde kalan net soğuk enerji hesaplanmıştır. Tablo 10’da
hava soğutmalı çillerli fan-coil sistemi performans değeri hesap çizelgesi verilmiştir. Burada tesisatta
boru ve kanallardan olan ısı kazançları da hesapta göz önüne alınmıştır. Yardımcı cihazların
performans değerleri literatürden alınmıştır.
Bu hesap föyüne www.geokiss.com adresinden ulaşılabilir.
Kabul edilen standart koşullar:
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Su soğutmalı çiller için soğutulmuş su çıkış sıcaklığı
Su soğutmalı çiller için soğutulmuş su dönüş sıcaklığı
Su soğutmalı çiller için soğutulmuş su sıcaklık farkı
Su soğutmalı çiller için kondensere giren soğutma suyu
Su soğutmalı çiller için kondenserden çıkan soğutma suyu
Hava soğutmalı çiller için dış hava sıcaklığı
Direkt genleşmeli (DX) soğutma bataryalarında buharlaşma sıcaklığı

= 45°F (7,2°C ≈ 7°C )
= 55°F (12,8 °C ≈ 13°C)
= 10°F (5,6 °C ≈ 6°C)
= 85°F (29,4°C ≈ 29°C)
= 95°F (35°C)
= 95°F (35°C)
= 45°F (7,2°C ≈ 7°C)

Su soğutmalı çillerde birim soğutma için tüketilen elektrik enerjisinin 0,5 olan kW/ton değeri, bütün
sistem (fan powered VAV sistemi) ele alındığında 1,314 değerine yükselmektedir.
7 olan COP değeri de 2,18 değerine düşmektedir.
Hava soğutmalı çillerde birim soğutma için tüketilen elektrik enerjisinin 1,6 olan kW/ton değeri, aynı
VAV sistemi ele alındığında 2,39 değerine yükselmektedir.
2,22 olan COP değeri de 1,19 değerine düşmektedir.
Fan-coil sistemi ele alındığında, hava soğutmalı çillerde birim soğutma için tüketilen elektrik enerjisinin
1,51 olan kW/ton değeri, sistem ele alındığında 2,27 değerine yükselmektedir.
2,35 olan COP değeri de 1,55 değerine düşmektedir.
Görüldüğü gibi sistemde kullanılan yardımcı elemanların, sistem performansına ve verimine büyük
etkileri olmaktadır. Ele alınan sistemin optimum bir sistem olmaktan uzak olduğu görülmektedir. Ancak
pratikte bu tip sistemlerle sıkça karşılaşılmaktadır. Bu nedenle, sistemleri karşılaştırırken “sistemin
EER veya COP değerleri”ne bakılmalıdır. Ayrıca elektrik tüketimini etkileyen diğer faktörler
eklenmelidir.

Şekil 7. Merkezi Soğutma Sistemi Elektik Motorları
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Tablo 8. Su soğutmalı çiller kullanılan örnek bir HVAC sistemi
(Fan-Powered VAV sistemi)
Tipik Performans Değerleriyle 1 Ton Soğutma Enerjisi Üretmek İçin Sistemde Tüketilen Elektrik
Enerjisi Ve Cihaz Kaynaklı Isı Yükleri Düşüldükten Sonra Elde Kalan Net Soğuk Enerji Hesap
Çizelgesi
Cihaz: Su Soğutmalı Santrifüj Çiller

Elektrik Gücü
(kW)

Soğutma Enerjisi
ton soğutma

kW soğutma

1. Kompresör (0,5 kW/ton)

0,500

1,00

3,56

2. Soğutma Kulesi veya Kondenser Fanı
Eksenel fan için 0,065 kW/Ton
Radyal fan için 0,135 kW/Ton

0,065

-

-

0,067

-

-

0,300

-0,085

-0,300

0,150

-0,034

-0,121

0,054

-0,015

-0,054

0,180

-0,050

-0,180

1,31

0,820

2,91

COP Soğutma Grubu = 3,56 / (0,5000 + 0,0065 + 0,0670) = 5,63
3. Kondenser Pompası
Pompa debisi= 0,153 l/s.ton soğutma
Toplam pompa basıncı = 22,5 mSS
(2)
(3)
Motor verimi : %90; Pompa verimi : %70
4. Klima Santrali Besleme Fanı
(1)
Fan debisi= 192 l/s.ton soğutma
Toplam fan basıncı = 100 mmSS
(2)
(3)
Motor verimi : %90; Fan verimi : %70
5. Klima Santrali Dönüş Fanı
Fan debisi = 192 l/s.ton soğutma
Toplam fan basıncı = 50 mmSS
(2)
(3)
Motor verimi : %90; Fan verimi : %70
6. Soğutulmuş Su Pompası
Pompa debisi = 0,153 l/s.ton soğutma
Toplam pompa basıncı = 22,5 mSS
(2)
(3)
Motor verimi : %90; Pompa verimi : %70
(4)
7. Zon veya VAV Terminal Fanları
AC Motorlar için 0.18 kW/ton
ECM Motorlar için 0,13 kW/ton
TOPLAM
kW sistem /ton soğutma
EER sistem (Energy Efficency Ratio)

1,61

7,44
2,18
COP sistem (Coefficient Of Performance)
Havalandırma kanalları ve soğutulmuş su
borularındaki ısı kazançları hariç
(1)
ANSI/ASHRAE/ESNA Standart 90.1-2001 fanlar için (1,1 ile 1,7) BG/ 1.000 cfm sınırını
getirmektedir.
(2)
EPACT motor verimliliği= %80 (1 hp), %88 (10 hp), %93 (100 hp)
(3)
Ortalama fan verimi= %65 (ASHRAE Handbook- Fundamentals, S.29.19)
(4)
Üretici verileri
(5)
Tanım, COP (kW/kW) ve EER btu/Wh ( =Mbtu/kWh)
Dönüşüm: 1 kW = 3.415 Btu
1 ton soğutma = 3,56 kW
EER sistem (Btu/Wh)= 12.000 Btu/h / (kW/ton soğutma x 1.000 W/kW) = 12 / (kW/ ton soğutma )
COP sistem = EER sistem (Btu/Wh)/ 3,412 (Btu/Wh)= EER sistem / 3,412
(6)
COP değeri verim olarak algılanabilir. COP=2,18 olması sistem veriminin % 218 olması anlamına
gelir. Harcanan 100 birim enerjiyle 218 birim soğutma elde edilmektedir.
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Tablo 9. Hava soğutmalı pistonlu çiller kullanılan örnek bir HVAC sistemi
(Fan-Powered VAV sistemi)
Tipik Performans Değerleriyle 1 Ton Soğutma Enerjisi Üretmek İçin Sistemde Tüketilen Elektrik
Enerjisi Ve Cihaz Kaynaklı Isı Yükleri Düşüldükten Sonra Elde Kalan Net Soğuk Enerji Hesap
Çizelgesi
Cihaz: Hava Soğutmalı Pistonlu Çiller

Elektrik Gücü
(kW)

Soğutma Enerjisi
ton soğutma

kW soğutma

1. Kompresör (1,49 kW/ton)

1,490

1,00

3,56

2. Kondenser Fanı
Eksenel fan için 0,065 kW/Ton
Radyal fan için 0,135 kW/Ton

0,109

-

-

0,300

-0,085

-0,300

0,054

-0,034

-0,121

0,054

-0,015

-0,054

0,180

-0,050

-0,180

2,28

0,820

2,91

COP Soğutma Grubu = 3,56 / (1,490 + 0,109) = 2,23
4. Klima Santrali Besleme Fanı
(1)
Fan debisi= 192 l/s.ton soğutma
Toplam fan basıncı = 100 mmSS
(2)
(3)
Motor verimi : %90; Fan verimi : %70
5. Klima Santrali Dönüş Fanı
Fan debisi = 192 l/s.ton soğutma
Toplam fan basıncı = 50 mmSS
(2)
(3)
Motor verimi : %90; Fan verimi : %70
6. Soğutulmuş Su Pompası
Pompa debisi = 0,153 l/s.ton soğutma
Toplam pompa basıncı = 22,5 mSS
(2)
(3)
Motor verimi : %90; Pompa verimi : %70
(4)
7. Zon veya VAV Terminal Fanları
AC Motorlar için 0.18 kW/ton
ECM Motorlar için 0,13 kW/ton
TOPLAM
kW sistem /ton soğutma

2,81

EER sistem (Energy Efficency Ratio)

4,26

COP sistem (Coefficient Of Performance)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

1,25
Havalandırma kanalları ve soğutulmuş su
borularındaki ısı kazançları hariç

ANSI/ASHRAE/ESNA Standart 90.1-2001 fanlar için (1,1 ile 1,7) BG/ 1.000 cfm sınırını
getirmektedir.
EPACT motor verimliliği= %80 (1 hp), %88 (10 hp), %93 (100 hp)
Ortalama fan verimi= %65 (ASHRAE Handbook- Fundamentals, S.29.19)
Üretici verileri
Tanım, COP (kW/kW) ve EER btu/Wh ( =Mbtu/kWh)
Dönüşüm: 1 kW = 3.415 Btu
1 ton soğutma = 3,56 kW
EER sistem (Btu/Wh)= 12.000 Btu/h / (kW/ton soğutma x 1.000 W/kW) = 12 / (kW/ ton soğutma )
COP sistem = EER sistem (Btu/Wh)/ 3,412 (Btu/Wh)= EER sistem / 3,412
COP değeri verim olarak algılanabilir. COP=1,25 olması sistem veriminin % 125 olması anlamına
gelir. Harcanan 100 birim enerjiyle 125 birim soğutma elde edilmektedir.
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Tablo 10. Örnek bir fan-coil projeden alınan performans değerleriyle
1 ton Enerjisi Üretmek İçin Sistemde Tüketilen Elektrik Enerjisi Ve Cihaz Kaynaklı Isı Yükleri
Düşüldükten Sonra Elde Kalan Net Soğuk Enerji Hesap Çizelgesi
Soğutma Enerjisi
Cihaz: Hava Soğutmalı Pistonlu Çiller Kullanılan FanCoil Sistemi

Elektrik Gücü
(kW)
ton soğutma

kW soğutma

1. Kompresör (1,51 kW/Ton)

1,51

1,00

3,56

2. Kondenser Fanı

0,109

-

-

0,300

-0,085

-0,300

0,050

-0,015

-0,050

0,600

-0,016

-0,060

0,054

-0,015

-0,054

-

-0,080

-0,029

-

-0,022

-0,078

1,931

0,852

3,028

COP Soğutma Grubu = 3,56 / (1,51 + 0,109) = 2,20
4. Taze Hava Santrali Besleme Fanı
Fan debisi= 46 l/s.ton soğutma
Toplam fan basıncı = 40 mmSS
(1)
(1)
Motor verimi : %90; Fan verimi : %70
6. Çiller Pompası
Pompa debisi = 0,172 l/s.ton soğutma
Toplam pompa basıncı = 13 mSS
(1)
(1)
Motor verimi : %90; Pompa verimi : %55
6. Sirkülasyon Pompası
Pompa debisi = 0,191 l/s.ton soğutma
Toplam pompa basıncı = 14 mSS
(1)
(1)
Motor verimi : %90; Pompa verimi : %55
(*)
7. Fan-Coil Fanları
AC Motorlar için 0.18 kW/ton
ECM Motorlar için 0,13 kW/ton
8. Borulardaki Isı Kazancı
Toplam 0,29 kW/ton soğutma
9. Hava Kanallarındaki Isı Kazancı
Toplam 0,078 kW/ton soğutma
TOPLAM
kW sistem /ton soğutma

2,266

EER sistem (Energy Efficency Ratio)

5,290

COP sistem (Coefficient Of Performance)

1,55

(1)

Üretici verileri
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Borular, vanalar ve pompa yüzeylerinden ısı kazançları olacaktır. Bunlar hesaba katılmalıdır.
Hava kanallarından olan ısı kazançları da hesaba eklenmelidir.
Hava kanallarından ve hava kanallarının menfez bağlantılarından hava kaçaklarının olmadığı
kabul edilmiştir.
• Bu hesaplar pik yüklere göre yapılmıştır. Oysa sistem çok daha düşük yüklerde çalışmaktadır.
Düşük yüklerde daha az soğutma kapasitesi (ton soğutma ) üretildiği halde, borular ve hava
kanallarındaki ısı kazançları değişmez.
• Soğutulmuş su ve kondenser soğutma suyu pompaları çalışma süreleri, kompresörden daha
fazladır. Kompresör duruşa geçtiğinde de özellikle soğutulmuş su pompası çalışmaya (enerji
tüketmeye) devam edecektir.
• Su soğutma kulesinden
− Su (yumuşatılmış su) kaybının maliyeti (buharlaşma ve sıçrama kayıpları),
− Kullanılan kimyasalların maliyeti (Lejyoner hastalığı riskini azaltmak için) gibi konular
burada görülmemektedir.
• Bu değerler de sistem verimine veya ekonomisine dahil edildiğinde, sistem COP değerleri merkezi
sistemlerde daha da aşağı düşecektir.
• Cihazlar tam kapasitede sürekli kullanılmazlar. Genelde düşük kapasitelerde çok daha uzun
süreler kullanılır. Çünkü dış hava sıcaklığı, her zaman en yüksek değerde değildir. Güneş yükü
değişkendir ve iç yüklerde her zaman en yüksek değildir. Bu nedenle iş merkezlerindeki ortalama
kapasite kullanımı %40’lar ve otellerde ise %20 - 30’lar mertebesindedir. Bu durumda;
− Cihaz verimleri düşer.
− Boruların ve hava kanallarının ısı kazançları sabit kalır. Binanın kazançlarına olan oranı
artar.
Merkezi sistemde işletme verimini düşüren o kadar çok etken vardır ki; (Yukarıdaki bölümlerde
bunlardan bir kısmı yansıtılmıştır.) sistemin, projenin, uygulamanın ve işletmenin kalitesine bağlı
olarak çok ciddi miktarlara ulaşan bu verimsizlikler de sistem performansını etkilemektedir ve bunlar
hesaplara dahil edilmemiştir.
•
•
•

Tablo 11’da farklı sistemler için hesaplanmış sistem verimleri görülmektedir. Bu tabloda aynı zamanda
sistemlerin karşılaştırması için gerekli olan yardımcı ekipman verileri de görülmektedir. Bu tablodaki
veriler Şekil 12 ve 13’te grafik olarak gösterilmiştir (Not: CAV = sabit debili tam havalı klima sistemi,
GSHP = toprak kaynaklı ısı pompası, Opt. VAV = optimize edilmiş VAV sistemidir.). Birinci sistem için
kW/ton = 1,61, EER = 7,44 ve COP = 2,18 çıkmıştır. Bu sistem optimum bir sistem olmamakla birlikte
pratikte kullanılmaktadır.
İkinci sistemde pistonlu kompresörlü hava soğutmalı çiller kullanılmaktadır. Bu çillerin güç gereksinimi,
santrifüj kompresörünkinin 2 katından fazla olsa da, çıkan sonuç değerleri ilk sistemden pek farklı
değildir: kW/ton =1,56; EER = 7,7; COP = 2,3. Burada klima santrallerinin güç ihtiyacı daha düşük
olmaktadır.
Tablo 11. Farklı sistemler için hesaplanmış sistem verimleri

Sistem

Komp.

Kond.

Chiller /
Kompr.
Performansı

Besleme
Fanı
Basıncı

Dönüş
Fanı
Basıncı

Sirk.
Pompası
Basıncı

Kond.
Pompası
Basıncı

Kondenser /
Kule Fanı
Performansı

Terminal
Ünite
Fanları

Sistem
COP
Değeri

kW/ton

mmSS

mmSS

mSS

mSS

kW/ton

kW/ton

kW/Kw

Fanlı
VAV

santrifüj

sulu

0,5

100

50

22,5

22,5

0,065

0,18

2,18

CAV

pistonlu

havalı

1,1

50

25

22,5

-

0,065

-

2,3

pistonlu

havalı

1,1

50

-

-

-

0,065

-

2,6

santrifüj

sulu

0,5

75

25

22,5

15

0,065

-

3,4

Rooftop
veya
Kanallı
split
Optimize
VAV
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Üçüncü sistem hava soğutmalı, direk genleşmeli, sabit hava debili çatı tipi paket klima ünitesi veya
hava kanallı split tip klimadır. İkinci sistemde olduğu gibi kompresörün kW/ton değeri yüksek olmasına
rağmen, yardımcı ekipmanların ihtiyacı daha da düşüktür. Bu sistemde kW/ton = 1,37; EER = 8,8;
COP = 2,6 çıkmaktadır.
Dördüncü sistem optimize edilmiş bir VAV sistemidir. Fanlı VAV terminalleri yerine normal VAV
terminalleri kullanılmış, fan basınçları ve pompa basınçları düşecek şekilde tasarım yapılmıştır. Bu
haliyle sonuçlarda önemli oranda iyileşme olmuştur:
kW/ton = 1,04; EER = 11,4; COP = 3,4 değerlerine yükselmiştir.
Sonuçlar göstermektedir ki; en verimli ve optimize edilmiş çiller kullanılsa bile (ki kullanılması tavsiye
edilir), yardımcı ekipmanların yüksek enerji gereksinimlerinin yarattığı negatif etki kaçınılmaz
olmaktadır.
Özetle, merkezi sistemlerde cihaz verimleri yüksek olsa bile sistem bir bütün olarak ele alındığında
toplam verim çok düşük olmaktadır. Bireysel sistemler de ise, taşıma kayıpları olmadığından sistem
verimi, cihaz verimiyle aynı olmaktadır (Şekil 14 ve 15).
Burada önemli husus, sistem seçerken “Life Cycle Cost Analysis” (yaşam boyu maliyet analizi)
yapılması, işletme ve bakım maliyetleri hesaba katılmasıdır.

Şekil 12. Farklı sistemler için yardımcı ekipmanlarda tüketilen enerjiler

Şekil 13. Farklı sistemler için hesaplanan EER değerleri
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Soğuk Enerji Taşıma Kayıpları
a. Borulardan ısı kazancı

=

- ( …. ) kW

b. Hava kanallarından ısı kazancı

=

- ( …. ) kW

c. Minimum hava kaçakları

=

- ( …. ) kW

d. Hava ve su dağıtımındaki balans ve performans kayıpları

=

- ( …. ) kW

Bu değerler de dikkate alındığında
 Merkezi sistemlerde COPsistem < 1
 Bireysel sistemlere örnek olarak: COPOtel Odası Kliması ≈ 3,2

Sonuç: Merkezi sistemlerin enerji tüketiminin, otel odası kliması gibi bir bireysel sisteminkinden
yaklaşık 3 katından daha fazla olduğu (genelde) görülmektedir.

Şekil 14. Soğuk enerji taşıma kayıplarının sisteme etkisi

Merkezi Sistemlerde Performansı Etkileyen Ana Faktörler
Proje
Uygulama
İşletme

Merkezi
sistemlerde
yüksek
performanssın
sürekliliğini sağlamak çok zordur. Ancak sürekli
performans mutlaka sağlanmalıdır.

Bakım

Şekil 15. Merkezi sistemlerde performansı etkileyen faktörler
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2.2. Bireysel Sistemler
ABD’de uzun yıllar pencere tipi klimalar kullanıldı. Daha sonra bu cihazlar, iç ve dış ünite olarak ayrıldı
ve Split (ayrık) klima cihazları ortaya çıktı. Ancak çok kısa bir süre sonra hava kanallı split klimalara
geçildi. Bugün ABD’de duvar, yer, tavan tipi, salon tipi split klima pazarı yaklaşık 100 bin adet/yıl iken
hava kanallı split klima pazarı yaklaşık 8 milyon adet/yıl’dır.
Hava kanallı split klimalarda, iç ünitelere bağlanan kanal sistemi ile şartlandırılan hava, farklı
hacimlere taşınabilir ve çok noktadan üfleme yapılarak oda içinde homojen dağılım sağlanır. Aynı
zamanda dışarıdan alınan taze hava da verilebildiğinden yaşam mahallerinin taze hava ihtiyacı
karşılanır.
Yapı elemanlarının kalitelerinin gün geçtikçe daha da artması ve bunun sonucunda pencere ve kapı
sistemlerinin neredeyse hiç hava sızdırmaması, infiltrasyon (sızıntı) sayesinde sağlanan doğal
havalandırmanın yeni kaliteli binalarda yeterince gerçekleşmemesini beraberinde getirmiştir. ‘’Nefes
alamayan’’ bu binalarda havalandırma sistemi yok ise, oksijen yetersizliği oluşmakta; ortamda bakteri
ve virüs konsantrasyonu artarak hastalıkların bulaşma riski ve hızı artmakta; insanlardan, eşyalardan
ve yapı malzemelerinden yayılan koku ve gazlar, sigara dumanı ve toz oluşumu gibi olumsuz etkiler
sonucunda iç hava kalitesi çok düşerek sağlıksız bir ortam oluşmaktadır.
Binalarda havalandırma, iklim ve mevsim şartlarından bağımsız olarak, yani ısıtma ve soğutma
ihtiyaçlarından da önce gelen, 12 ay boyunca süren en birincil ihtiyaçtır. İşte kanal tipi cihazların en
büyük avantajı bu özelliğe sahip olmalarıdır. Çünkü bu cihazlar dışarıdan aldıkları taze havayı filtre
edip (tozdan arındırıp); kışın ısıtarak, yazın ise soğutarak en iyi konfor şartlarında ortama vermekte ve
böylece soğutma için zaten kullanılan klima sistemi ile havalandırmayı da gerçekleştirmektedirler. En
iyi konfor, en ucuz maliyetle bu sayede sağlanabilmektedir.
Öte yandan iç hacimlere beslenen taze hava nedeniyle bina içinde pozitif basınç oluşur. Yani iç
basınç, dış basınçtan daha yüksek olur. Bu durumda enfiltrasyon önlenir. Yani kontrolsüz olarak
binaya hava girişi olmaz. Bu, binaya toz girişini de önler. Dolayısıyla temizlik gereksinimi azalır, daha
hijyenik bir ortam oluşur.
Havalandırma yeteneğinin yanında ortamda havanın homojen dağıtılabilmesi, sessizlik, iç ünitenin
komşu hacimlere konularak servis işlemlerinin yaşam mahali dışında gerçekleştirilmesi, yüksek
kapasite, uzun ömür, iç - dış ünite montaj mesafesinin uzunluğu ve optimum maliyet, kanal tipi
klimaların diğer önemli avantajlarıdır.
Hava kanallı split klima kullanılan ofis binalarında ve evlerde statik ısıtma varsa, İstanbul’da kışın taze
havayı ısıtmaya ihtiyaç olmaz. Tavan seviyesinden ortama verilen karışım havası (taze hava + iç hava
karışımı) sıcaklığı (en soğuk havada bile) yaklaşık 17°C civarındadır. Ortama verildiğinde
aydınlatmadan ve iç ısı kaynaklarından gelen ısı ile ısınır ve üflenen hava, oda sıcaklığına yakın bir
değerde yaşam mahallerine ulaşır. Bu, bina ısıtma ihtiyacından ortalama %30 mertebesinde tasarruf
anlamına gelebilir.
2.3 Sonuç
Hem merkezi hem de bireysel sistemlerin kullanımına her zaman ihtiyaç olacaktır. Binanın konumu, ve
kullanım şekli, mimarın ve mal sahibin tercihi, vb bir çok etken bireysel veya merkezi sistem tercihini
etkileyecektir. Her iki sistemin de diğerine göre daha avantajlı veya dezavantajlı olacağı durumlar
olabilir.
Tesisat mühendislerinin bu seçimde bütün bu kriterleri göz önünde tutması gerekecektir. Fakat
günümüzde sistemleri toplam işletme maliyeti çok daha önemli bir kriter haline gelmiştir. Artan enerji
maliyetleriyle daha da dikkat çekici olan işletme gideri sistem seçiminde oldukça önemli bir kriter
olmuştur. Her zaman en düşük işletme maliyetine sahip olacak, en uzun ömürlü ve gerekli konforu
sağlayacak sistemler tercih edilmeye çalışılmalıdır.
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SICAK SU İHTİYACININ TESPİTİ
Mehmet OSKAY

ÖZET
Bu bildiri kullanma sıcak suyu sistemi kapasite belirlenmesi için gerekli temel bilgiyi ve otel/motel sıcak
su ihtiyacının nasıl belirleneceği hakkında bilgiler sağlar. Bir otel/motelin sıcak su talebi misafirlerin
tesisi hangi amaçla kullandığına ve otel misafir odası, yemek servisi ve bulaşık servisinin sıcak su
talebine bağlıdır. Bu talebi belirlemek için de otel veya motel; onun yapısına, konumuna ve sahiplerinin
amaçlarına göre sınıflandırılmalıdır. Tasarımcı, uygun sınıflandırmayı belirleyebilmesi için gerekli
araştırmayı yapmalıdır. Çünkü seçilen bir sistemin bir otel/motelin sıcak su talebini karşılaması
tasarımcıya bağlıdır.
Eğer otelin otel misafir odası sistemi sık sık alışılmışın dışında yüksek doluluk oranına sahip oluyorsa
ve sistem makul bir şekilde boyutlandırılmışsa, sonuç sıcaklıkta ani ve sert düşüş olmamalıdır. Asgari
şebeke suyu sıcaklığına göre emniyet tedbirleri alınmalıdır. Sistemi mümkün olan en büyük talebe
göre (her 10 yılda bir defa olabilecek bir talep) boyutlandırmamanın da makul bir sebebi olabilir.
Sistemi bu şekilde bir talebe göre boyutlandırmak tesis sahiplerine çok pahalıya mal olabilir. Ancak
bazı tesislerin yüksek hedefleri olabilir ve bunların sahipleri sizi bu hedeflere göre yönlendirecektir.
Anahtar Sözcükler: Kullanma sıcak suyu sistemi, kullanma sıcak suyu kapasite belirlenmesi, sıcak
su talebi, otel/motel sıcak su talebinin belirlenmesi, kullanma sıcak suyu sıcaklığı, otel misafir odası
kullanma sıcak suyu talebi.
ABSTRACT
This report provides the basic information needed to size hot water systems and information about
how to size hotel/motel hot water systems. The hot water demand for a hotel/motel depends on the
facility’s type of occupancy and the guest room, food service, and laundry demands. In order to
determine this demand, hotels or motels should be classified according to its construction, its location,
and the intent of the owners. The designer must do the required research to determine the appropriate
classification. Because the choice of a system to meet the hotel/motel’s hot water demand is up to the
designer.
If the hotel guest room system is occasionally overloaded by an unusually high occupancy rate, the
result should not be an immediate and drastic drop in temperature if the system was sized reasonably.
Some safety should be built into the minimum supply water temperature. There is some rationale to
not sizing the system for the greatest possible demand, which may occur once every 10 years. Sizing
a system that way would cost the owners a lot of money. However, that some facilities are very “high
end” and their owners may direct you to size the system so they never run short.

Keywords : Domestic water heating system, sizing domestic water heating system, hot water
demand, determining hotel/motel hot water demand, hot water temperature, hotel guest room hot
water demand.
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1. KULLANMA SICAK SUYU ISITILMASININ TEMELLERİ
GİRİŞ
Bu bölüm kullanma sıcak suyu sistemi kapasite seçimi için gerekli bilgiyi sağlar. Diğer bilgiler su
ısıtıcısı seçimi ve enerji kullanımı hesaplaması gibi proses tasarımının çeşitli basamaklarında yardımcı
olacaktır.
TEMEL BAĞINTILAR VE BİRİMLER
Aşağıda kullanılan denklemler enerji korunumu prensiplerine dayanır. Bunun için temel denklem
sisteme giren ve çıkan ısı için bir yatışkın hal ısı denkliği ifade eder:

q = rwc∆T

Eşitlik 1.1
q= saatte elde edilen ısı, (kj/h)
r= debi, (L/h)
w= ısıtılmış suyun ağırlığı, (kg)
c= suyun özgül ısısı, (kj/kg/K)
ΔT= ısıtılmış suyun sıcaklığındaki değişim (çıkan suyun sıcaklığı eksi giren suyun sıcaklığı, burada T h T c şeklinde gösterilmiştir, [K])
Burada, suyun özgül ısısı sabit, c= 4.19 kj/kg/K ve suyun yoğunluğu sabit 999.6 kg/m olarak
alınmıştır.
3

q=

m3
h

 4.188kj  999.6kg 


(∆T )

3

 kg / K  m


Eşitlik 1.2a

Gerekli ısı miktarını benzer ama farklı kriterlerle ifade edersek,

Q = m • c • (t 2 − t1 ) (Wh)
Q= ısı miktarı, (Wh)
m= su miktarı, (kg)
c= suyun özgül ısısı, (Wh/kg.K)
o
t 2 = ısıtılmış su sıcaklığı, C
o
t 1 = suyun ilk sıcaklığı, C

Eşitlik 1.2b

Örnek 1.1 2.27 m /h akış hızındaki suyun sıcaklığını 283 K’den 333 K’e çıkarmak için gerekli olan
çıkış ısısını hesaplayın.
3

Çözüm:
Eşitlik 1.2a’dan,

(

)(

)

q = 2.27 m 3 / h 4188.32kj / m 3 / K (333.15 − 283.15 K ) = 475374kj / h
Eşitlik 1.2b’den

Q = 2.27 kg / h • 1.163Wh / kg.K • (333 − 283) = 132Wh
Not: Tasarımcı, yüksek yerlere monte edilmiş ısıtıcıların yüksekliğe bağlı olarak verimin düşeceğinin
farkında olmalıdır. Gerekli değişiklik bilgileri için su ısıtıcı üreticilerinin verilerine başvurulmalıdır.
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ISIL VERİMLİLİK
Su ısıtma prosesinin verimsizlikleri göz önüne alındığında, gerçek giren enerjinin kullanılabilen veya
çıkış enerjisinden yüksek olduğu görülür. Direkt ısıtmalı su ısıtıcıları (doğalgazlı, fuel-oil’li vs.) verimsiz
yanma, ısıtılmış yüzeylerde radyasyon ve ısıtılmış atık gazlar sebebiyle toplam enerji kapasitelerinin
bir kısmını kaybederler. Bu ısıtıcıların ısıl verimi, E t , kullanma suyuna transfer edilen ısının su
ısıtıcısına giren ısıya bölümü olarak ifade edilir. Yüzde olarak ise şöyledir:

Et =

q−B
× 100%
q

Eşitlik 1.3

B= su ısıtıcısının dâhili ısı kaybı, (kj/h)
q’yu belirlemek için eşitlik 1.1 ve 1.2’ye başvurun. Çoğu su ısıtıcısı ve boyler firmaları giriş ve çıkış
enerji bilgisini sağlarlar.
Örnek 1.2 Örnek 1.1’deki su ısıtıcısı doğrudan ısıtmalı doğalgazlı % 80 ısıl verime sahip bir su ısıtıcısı
ise gerekli olan ısı ihtiyacını hesaplayın.
Çözüm: Örnek 1.1’den, q=475374 kj/h. Giren ısı (güç) miktarı,

q
475374kj / h
=
= 594217.5kj / h
Et
0.80
ISI GERİ KAZANIMI-ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI
ÖLÇÜLENDİRME – BASİT HESAP
ANLIK ISITICI – 10°C’den 38°C’ye Isıtma
KW biliniyor.
Litre/dakika Debi = ?

KW biliniyor.
Litre/dakika Debi = ?

Sıcaklık (çıkış – giriş) ve
litre/dakika debi biliniyor.
KW = ?

Debi = kW güç / 2

18kW şok ısıtıcı ile kaç litre/dakika su
alabilirim?
Debi = 21 / 2 = 10.5 litre/dakika

ANLIK ISITICI – 10°C’den 53°C’ye Isıtma
21kW şok ısıtıcı ile kaç litre/dakika su
Debi = kW güç / 3
alabilirim?
Debi = 21 / 3 = 7 litre/dakika
ANLIK ISITICI – GENEL FORMÜL

kW güç = DEBİ x SIC.FARKI x 0.07

Duşta 9l/dk sıcak su gerekiyor. Giriş
10°C, çıkış 40°C.
Gerekli şok ısıtıcı kW’ı nedir?
kWgüç = 9 x (40-10) x 0,07 = 19kW

DEPOLU ISITICI GENEL FORMÜLLERİ
Depo litresi, Sıcaklık Farkı
belli. Depoyu __ saatte
ısıtacak KW = ?
Depo litresi, Sıcaklık Farkı
Belli.
Depoyu __KW ile kaç saatte
ısıtırım?

KW güç = Depo Litresi xSIC.FARKI_
İstenen saat x 843

100 litre depo, 10°C’den 40°C’ye
ısıtacağım. 2 saatte ısıtmak için kW?
KW = 100 x (40-10) / (2x843)
KW = 1,78 KW yeterlidir.

Gerekli = Depo Litresi x SIC.FARKI_
Saat KW güç x 843

100 litre depo, 10°C’den 40°C’ye
ısıtacağım. Isıtıcı 6kW’lık. Kaç saat
beklemem gerekiyor?
SAAT = 100 x (40-10) / (6x843)
SAAT = 0,59 saat = 35 dakika.
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Elektrikli Sıcak Su Uygulamalarında Hesaplamalar:
SI birim sistemine göre formüller

Gerekli ısı, Q
miktarı

Formül
Q = m▪c▪(t2-t1)(Wh)

Örnek
10 kg suyu 10˚C’den 85˚C’ye ısıtmak için ne kadar Wh gerekir? (1kg=1lt)
Q = 10kg▪1.163(Wh/kg▪K)▪(85˚C-10˚C)
Q = 872 Wh
W = 10kg▪1.163(Wh/kg▪K)(85˚C-10˚C)▪1/0.98
W = 890 Wh

Gerekli
elektrik gücü,
W
T ye ısıtma
zamanı

W = m▪c▪(t2-t1)▪1/η(Wh)

Karışık su
sıcaklığı tm

tm = ((m1▪t1) + (m2▪t2))/(m1+m2)

Karıştırılmış
suyun miktarı
mm

mm = (m2▪(t2-t1))/(tm-t1)
m2 = ((mm▪(tm-t1))/(t2-t1)

T = (m▪c▪(t2-t1))/(p▪η)

Yuk/watt P = 2kW = 2000W
T = (10kg▪1.163(Wh/(kg▪K))▪(85˚C-10C)/(2000W▪0.98)
T = 0.445saat▪60dak/saat ≈ 27 dakika
10kg 85˚C deki suyu 20kg 10˚C deki suyla karıştırırken
tm = ((20kg▪10˚C)+(10kg▪85˚C))/(20kg+10kg)
tm = 35˚C
10kg 85˚C deki sıcak su ile 10˚C deki soğuk suyun karışımından 37˚C ne
kadar karışım su elde edilir?
mm = (10kg▪(85˚C-10˚C))/(37˚C-10˚C)
mm = 27.7 kg ≈ 28 lt

Anahtar
Q = Isı miktarı
Wh
m = su miktarı
kg
P = yük/watt
W
W= gerekli elektrik gücü Wh
T = ısıtma zamanı
saat
η = verimlilik

t2 = sıcak su ısısı
˚C
tm = karışmış su sıcaklığı ˚C
m1 = soğuk su miktarı
lt
m2 = sıcak su miktarı
lt
mm = karışmış suyun miktarı lt

KARIŞMIŞ SU SICAKLIĞI
İstenilen sıcaklıkta su elde etmek için farklı sıcaklıklardaki suları karıştırma kullanma sıcak suyu
sistemlerinin temel amacıdır. Bunu yapan sistemlerin tasarımı sıcak su mühendisliğinin temel
amacıdır.

P=

Tm − TC
Th − Tc

Eşitlik 1.7

T h = mevcut sıcak su sıcaklığı
T c = soğuk su giriş sıcaklığı
T m = istenilen karışmış su sıcaklığı
P sıcak su çarpanıdır ve istenilen sıcak suyun elde edilmesinde karışan sıcak suyun yüzdesini
hesaplamak için kullanılabilir. P değerleri sıcak ve soğuk su sıcaklık aralığı için tablo 1.1’de verilmiştir.
Örnek 1.4: Bir grup duş 1.58 L/s akış hızında ve 41 C sıcaklıkta suya ihtiyaç duyuyor. Eğer soğuk su
0
0
sıcaklığı 50 C ise 60 C sıcaklıktaki sıcak sudan ne kadar gerekli olduğunu tespit edin.
0

Çözüm: P=(41-10 C)/(60-10 C)=0.61. Böylece 0.61(1.58 L/s)= 0.96 L/s akış hızında sıcak su
gereklidir. P’yi belirlemek için ayrıca tablo 1.1 kullanılabilir.
0

0
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Tablo 1.1 Sıcak Su Katsayısı, P
0
T h =43 C Sıcak Su Sistemi Sıcaklığı
T c , Soğ. su
0
sıcaklığı ( C)
7
10
13
16
18

T m , ısıtıcı çıkışı su sıcaklığı ( C)
43
41

38

35

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.85
0.83
0.82
0.80
0.78

0.77
0.75
0.73
0.70
0.67

0

0.92
0.92
0.91
0.90
0.89

T h =60 C Sıcak Su Sistemi Sıcaklığı
0
T m , ısıtıcı çıkışı su sıcaklığı ( C)
0

T c , Soğ. su
0
sıcaklığı ( C)
7
10
13
16
18

60

58

54

52

49

46

43

41

38

35

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.95
0.94
0.94
0.94
0.93

0.89
0.89
0.88
0.88
0.87

0.84
0.83
0.82
0.81
0.80

0.79
0.78
0.76
0.75
0.73

0.74
0.72
0.71
0.69
0.67

0.68
0.67
0.65
0.63
0.60

0.63
0.61
0.59
0.56
0.53

0.58
0.56
0.53
0.50
0.47

0.53
0.50
0.47
0.44
0.40

T h =60 C Sıcak Su Sistemi Sıcaklığı
0
T m , ısıtıcı çıkışı su sıcaklığı ( C)
0

T c , Soğ. su
0
sıcaklığı ( C)
7
10
13
16
18
43
49
54
60
66
71

82

79

77

74

71

68

66

63

60

58

54

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.93
0.92
0.90
0.88
0.83
0.75

0.93
0.92
0.92
0.92
0.91
0.86
0.83
0.80
0.75
0.67
0.50

0.89
0.88
0.88
0.88
0.87
0.79
0.75
0.70
0.63
0.50
0.25

0.85
0.85
0.84
0.83
0.83
0.71
0.67
0.60
0.50
0.33
-

0.81
0.81
0.80
0.79
0.78
0.64
0.58
0.50
0.38
0.17
-

0.78
0.77
0.76
0.75
0.74
0.57
0.50
0.40
0.25
-

0.74
0.73
0.72
0.71
0.70
0.50
0.42
0.30
0.13
-

0.70
0.69
0.68
0.67
0.65
0.43
0.33
0.20
-

0.67
0.65
0.64
0.63
0.61
0.36
0.25
0.10
-

0.63
0.62
0.60
0.58
0.57
0.29
0.17
-

KULLANMA SICAK SUYU SICAKLIĞI
Çeşitli sıhhi tesisat gereçleri için genellikle kabul edilen asgari kullanma su sıcaklıkları tablo 1.2’de
verilmiştir. Hem sıcaklık hem de basınç işverenle birlikte teyit edilmelidir ve yerel yönetmeliklerle
kullanılan gerecin el kitabına karşı kontrol edilmelidir.
Tablo 1.2 Sıhhi Tesisat Gereçleri İçin Sıcak Su Sıcaklıkları
Kullanım
Lavabo
Duşlar ve küvetler
Ticari ve kurumsal çamaşırhaneler
Konut tipi bulaşık ve çamaşır
Ticari sprey tipi bulaşık makinesi (NSF tarafından gerekli görüldüğü gibi):
Tekli veya çoklu depolu başlıklı veya raf tipi: yıkama
Son durulama
Tek depolu taşıyıcı tip: yıkama
Son durulama
Tek depolu raf veya kapı tipi:
Tek sıcaklık yıkama ve durulama
Kimyasal dezenfeksiyon zücaciye: yıkama
Durulama

Sıcaklık ( C)
41
43
60-82
60
0

66
82-91
71
82-91
74
60
24

Not: Yönetmelikler, sıhhi tesisat gereçleri üreticileri, düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen
sıcaklıklar, bazen bu tabloda gösterilen sıcaklıklardan farklılık gösterebilir.
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GÜVENLİK VE SAĞLIK İLGİLERİ
Legionella Pneumophila (Lejyoner Hastalığı)
Lejyoner hastalığı potansiyel, ölümcül ve solunumla ilgili bir rahatsızlıktır. Hastalık, Amerikan
lejyonerlerinin bir toplantısında yayılmış ve kötü şöhretini burada kazanmıştır. Bu salgının nedeni
binanın soğutma kulelerinden yayılan su buharına bağlandı. Lejyoner hastalığına neden olan bu
bakteri ırmakları, gölleri, dereleri, gölcükleri de içeren doğal su kaynaklarında yaygındır. Ilık sularda,
büyüyebilir ve yüksek konsantrasyonlara ulaşacak şekilde çoğalabilir. Lejyonella bakterisi içeren içme
sularının bilinen bir etkisi yoktur. Fakat solunum yoluyla bakterinin akciğerlere çekilmesi, mesela duş
alırken, lejyoner hastalığına sebep olur. Bu problem hakkında birçok makale yayınlanmasına rağmen
hala bakterinin büyüdüğü kesin sıcaklık değerlerinde tartışmalar vardır. Daha çok araştırma gerekli ve
hala öğrenilecek çok şey var. Tasarımcılar bu konuyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi edinmek ve
sistemlerini tasarlarken bunları dikkate almak durumundalar. Tasarımcılar ayrıca düzenleyici
kurumların kurallarına aşina olmalıdır ve bu kurallarla baş edebilmelidirler.
Haşlanma
Moritz ve Henriques (Harvard Medical College) tarafından hazırlanan bir araştırma projesi 1. derece
bir yanık için gerekli zaman ve su sıcaklığı arasındaki ilişkiyi inceledi. 1. derece bir yanıktan en az
0
ciddi olanı iyileşmeyen bir hasarla sonuçlanmaz. Araştırmanın sonuçları 60 C sıcaklığa sahip bir
0
suyun 1. derece bir yanık oluşturması için 3 saniyelik bir temasın gerektiğini gösterdi. 54 C’de yaklaşık
0
20 saniye, 49 C’de ise 8 dakika sürdüğü görülmüştür.
Normal acı eşiği yaklaşık 48 C’dir. 49 C sıcaklıktaki suya maruz bırakılan bir kişi, aniden bir rahtsızlık
hissedecektir. 1. derece yanık için gerekli olan 8 dakikalık maruz mümkün değildir. Hastanede çalışan
insanlar, 65 yaşın üzerindekiler, 1 yaşın altındakiler acıyı hissetmeyebilirler ve yeterince hızlı hareket
edemeyebilirler. Eğer böyle bir olasılık mevcutsa, haşlanma için koruma dikkate alınmalıdır. Bu çoğu
kez yönetmelikler tarafından zorunlu kılınır. (Sıcak sudan kaynaklanan cilt hasarları konusunda daha
fazla bilgi için tablo 1.3’e bakın.)
0

0

Tablo 1.3 Cilt Yanığı Oluşturan Zaman/Su Sıcaklığı Kombinasyonları
Su Sıcaklığı
0
0
F
C
Zaman (saniye)
140’dan fazla
60’dan fazla
1 saniyeden az
140
60
2.6
135
58
5.5
130
54
15
125
52
50
120
49
290
Kaynak: Tom Byrley. 1979. 130 derece F veya 140 derece F. Contractor Magazine. (Eylül). İlk defa
American Journal of Pathology’de yayımlanmıştır.
Not: Yukarıdaki veriler yetişkin erkeklerde cilt hasarlarının ilk oluştuğu koşulları gösterir.
EMNİYET VANALARI
Su ısıtma sistemleri emniyet vanalarıyla aşırı yüksek sıcaklıklardan ve basınçlardan korunmalıdır.
Sıcaklık ve basınç emniyet vanaları hem ayrı ayrı hem de beraber bulunabilir. Genellikle DIN
(Deutsches Institut für Normung), EN (European Norm), ASME (American Society Of Mechanical
Engineers), AGA (American Gas Association) veya NBBPVI (National Board of Boiler And Pressure
Vessel Inspectors) standartlarına uyması için test edilirler. Tasarımcı tasarlanacak olan ısıtma
sistemine hangi kurumun standartlarının uygulanabilir olduğunu teyit etmelidir ve gerekli emniyet
vanalarının boyutu, tipi ve konumuyla ilgili standartları takip etmelidir.
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ISIL GENLEŞME
Su ısıtılınca genleşir ve bu genleşme için kullanma sıcak su sistemlerinde yer ayrılması gereklidir.
Soğuk su boru hattıyla su ısıtıcısı arasındaki bölümde ısıl genleşme tankı kullanımı bu görevi yerine
getirir. Tasarımcının montaj boyutlandırma bilgisi için ısıl genleşme tankı üreticisiyle irtibata geçmesi
önerilir. Sıhhi tesisat yönetmeliği, özellikle soğuk su gelişinden binaya kadar olan tesisatta geri akış
önleyici varsa veya sistemde çek valf varsa ısıl genleşmeyi karşılayabilmesini gerektirir.
KONTROLLER
Su ısıtıcılar için kontrol öğeleri üreticiye ve ısıtıcı tipine göre farklılık gösterir. Genellikle, su ısıtıcı
kontrolleri üreticiyle beraber yapılmalıdır. Ayrıca, çeşitli düzenleyici ve test firmalarının kullanılan
gerecin tipine ve boyutuna göre talepleri vardır.
DEPOLAMA VE GERİ KAZANIM (Bir Saatlik Isıtılan Su Miktarı)
Bir kullanma sıcak suyu sisteminin tasarımı, tesisin yük profilini tahmin etmeyle ve azami talebin
olduğu zamanı tanımayla başlar. Bu adımların üstesinden gelmek için tasarımcı kullanıcıların yerleri
ile ilgili görüşmeleri yönetmeli, bina tipini belirlemeli ve sahiplerin ihtiyaçlarını belirlemelidir. Toplanılan
bilgi gerekli su ısıtıcısının kapasitesini ve kullanılacak sistemin genel tipini tespit eder. Gazlı
ısıtıcılarda, yoğuşmayı önlemek için, ısıtıcı, ısıtıcının çalışma sıcaklığının baca gazlarının çiğ
noktasından düşük olmadığından emin olunduktan sonra seçilmelidir.
Sıcak Su Deposunda Suyun Sıcaklığa Göre Katman Oluşumları
Sıcak suyun bir depolama tankında yukarı doğru doğal bir yükselme eğilimi vardır. Bu yükselmenin
sonucunda, tekrar karıştırılmayan tanklarda katmanlaşma olarak bilinen durum meydana gelir.
Katmanlı yatay ve dikey tanklarda kullanılabilen sıcak su miktarının sırayla %65 ve %75 olduğu
bulunmuştur.
Tekrar ısıtma (geri kazanım) periyotlarında katmanlaşma, tanktaki mekanik sirkülâsyonla dikkate
değer bir şekilde düşürülebilir. Fakat talep periyotlarında suyun kullanılabilir sıcaklıktaki elde
edilebilirliğini arttırdığından iyi bir katmanlaşma faydalıdır. Örneğin, eğer bir tank eşit olarak yukarıda
0
0
0
60 C aşağıda 4 C katmanlaşmışsa, bu tank teorik olarak hacminin yarısı kadar suyu 60 C’de verebilir.
0
Ancak eğer iki katman tamamen karışmışsa, çoğu zaman kullanışsız olan 32 C’ye tank sıcaklığı
düşer.
YÖNETMELİKLER VE STANDARTLAR
Sık kullanılan yönetmelik ve standartlardan bazıları:
1. Genel kapsamlı sıcak su üreticileri ile ilgili Avrupa Normları
2. Avrupa normları EN 89, DIN 1988
2. ASHRAE/IES 90.1.
3. ASME parlayıcı ve parlayıcı olmayan basınçlı kaplar için yönetmelik.
4. ASME ve AGA emniyet vanaları için yönetmelikler.
5. Elektrik ile ilgili öğeler için UL listesi
6. NSF listesi
7. Doğal gaz bileşenleri için AGA onayı
8. NFPA standartları (National Fire Protection Association)
9. NEC (National Elecrical Code)
Ayrıca, kamu okulları ve kamu evleri üzerinde yaptırımları olan kurumların proje tasarımı yaparken ve
teçhizat seçerken incelenmesi gereken özel gereklilikleri vardır.
Şimdi sizlere örnek olarak bir otel sıcak su ihtiyacının tespitini aktaracağım.
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4. OTELLER VE MOTELLER
GİRİŞ
Bir otel/motelin sıcak su talebi misafirlerin tesisi hangi amaçla kullandığına ve otel misafir odası,
yemek servisi ve bulaşık servisinin sıcak su talebine bağlıdır. Ayrıca ara sıra, dâhil edilmiş bir sağlık
kulübüne de bağlı olabilir. Bu değişkenler aşağıda ele alınmıştır. Bu değişkenleri, mühendislik
prensipleri dâhilinde otel veya motel sahibi/işletmecisine uygun soruları sorarak tayin etmek
tasarımcının sorumluluğundadır.
OTEL VE MOTELLERİN SINIFLANDIRILMASI
Bir otel veya motel onun yapısına, konumuna ve sahiplerinin amaçlarına göre sınıflandırılır. Tasarımcı,
uygun sınıflandırmayı belirleyebilmesi için gerekli araştırmayı yapmalıdır.
Aşağıdaki sınıflandırmalar açıklama ve referans oluşturması için verilmiştir.
Toplantı Otelleri Veya Motelleri
Bu tür tesisler, kısa zamanda yüksek duş talebini gerektiren ortak programlı olan büyük grupları
karşılamak için yeterli sayıda otel misafir odalarına, toplantı odalarına, balo salonuna, yemek servisine
vs.’ye sahiptir.
Bu sınıflandırma böyle bir tesise yakın herhangi bir otel veya motel için de geçerlidir. Böyle
durumlarda, otel veya motel sahiplerine kullanma suyu ısıtma sistemlerinin toplantı taleplerini
karşılayacak kapasitede olmasını isteyip istemedikleri sorulmalıdır.
İş Seyahati Otelleri Ve Motelleri
Bütün otellerin % 45-50’si bu kategoriye girer ve bu yüzde her yıl artmaktadır. Bu gruba yiyecek
tedarik eden otel sahipleri iş seyahatine uygun yerleri seçerler. Daha iyileri ise müşterilerin ihtiyaçlarını
karşılayacak oda mefruşatları seçerler. Masa telefonları veya yatak telefonlarının varlığı otel/motelin
planlanmış birincil kullanımının bir göstergesidir. Otel/motel sahiplerine planladıkları kullanım sorularak
teyit edilmelidir.
Dinlenme Otelleri Ve Motelleri
Bu tip tesisler eğlence amacıyla büyük miktarlardaki insanları çeken yerlerin içinde veya yakınında
bulunurlar. Parklar, dağlar, plajlar, yarış pistleri bu tip yerlere örnek olarak verilebilir. Çoğu dinlenme
tesisleri orta dereceli uzun periyotlu yüksek sıcak su taleplerine sahiptir. Çünkü misafirleri ortak zaman
programından yoksundurlar, dikkatli olmak zorundasınız. Mesela yarış pistlerine ve parklara yakın
olan tesisler kısa süreli sıcak su talep periyotlarına maruzdurlar. Eğer bu konuda bir şüphe varsa
tasarımcı otel/motel sahiplerine danışmalıdır.
Genel Amaçlı Oteller Ve Moteller
Bu tip tesisler genellikle diğer üç sınıfın karışımı gibidir. Bu tip tesislere orta derece büyüklükte bir
şehirde insanları birçok sebeple kendine çeken oteller örnek olarak verilebilir. Fakat tam bir toplantıyı
karşılayacak yeterli sayıda toplantı odaları yoktur ve ayrıca hiç balo salonları bulunmaz.
OTEL MİSAFİR ODASI KULLANMA SICAK SUYU TALEBİ
Sorular ve Varsayımlar
1. Kaç adet otel misafir odası vardır?
2. Tesis ne tür bir hizmet sunuyor?
3. En yüksek sıcak su talebinin olduğu zamanlarında oda başına beklenen ortalama sıcak su talebi
nedir?
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Bu soruya en iyi cevabı otel/motel sahipleri verebilir. Eğer veremiyorlarsa aşağıdaki varsayımlar
yapılabilir.
Toplantı otelleri veya motelleri: oda başına 1.5 insan
İş seyahati otelleri ve motelleri: oda başına 1.5 insan
Dinlenme otelleri ve motelleri: oda başına 2.5 insan
Genel amaçlı oteller ve moteller: oda başına 1.5-2 insan
4. Pik talep periyodu ne olacak?
Başka bilgilerin yokluğunda aşağıdaki varsayımlar yapılabilir.
Toplantı otelleri veya motelleri: 1 saatlik pik
İş seyahati otelleri ve motelleri: 1 saatlik pik
Dinlenme otelleri ve motelleri: 3 saatlik pik
Genel amaçlı oteller ve moteller: 2 saatlik pik
5. Otel misafir odası talebine en büyük katkıyı yapan şey nedir?
Duş talebi otel misafir odası talebine hemen hemen en büyük katkıyı yapar. Bazı küçük çarpanlar
lavabolar için ilave edilebilir. Bir ilave kayda değer yük de sıcak su küveti veya jakuzilerdir. Eğer
incelenmekte olan tesis bunlara sahipse sahibine şunları sormak gereklidir:
Tam kapasite nedir?
Korunması gereken sıcaklık nedir?
İstenilen sıcaklığı sürdürmek için küvetlerin gömme ısıtıcıları var mı? Ya da sürdürülmesi gereken
sıcaklık ara sıra sıcak su ilavesiyle mi sağlanacak?
Tasarımcı ayrıca en yüksek kullanma sıcak su talebi periyodu boyunca kullanımda olacak olan
küvetler konusunda bir varsayım yapmak zorunda kalacaktır. Tesis sahipleri bu varsayımı
değerlendirmelidir.
6. Misafirlerin yüzde kaçı verilen pik talep periyodunda duşu kullanıyor olacaktır?
%70 göz önüne alınabilecek bir rakamdır. En yüksek sıcak su talep periyodunun 2 saat olduğu
durumlarda bütün periyot için % 70’i göz önüne alın. Daha sonra ikinci saat için o sayının %70’ini
kullanın. Aynı mantığı 3 saatlik pik talep periyotları için uygulayın.
7. Duş başlıklarının azami akış potansiyeli nedir?
8. Bir misafirin ortalama duş süresi ne kadardır?
Bir otel veya motel için 5 dakika makul bir varsayımdır.
9. Ne kadar sıcak su depolanmalıdır?
Bu tasarımcı tarafından tahmin edilen aynı anda duş kullanımı miktarına ve tasarımcı tarafından
seçilen geri kazanım oranına bağlı bir karar değeridir. İkisi de tesisin yerine ve sınıfına göre değişen
değerlerdir. Tam pik talebini karşılayacak bir geri kazanım oranına (saatlik sıcak su ısıtma gücü) karar
verilmişse, misafirlerin %10-20’sinin aynı anda duş almasına yetecek kadar kapasitede sıcak su
sağlamak makul görünüyor.
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Örnek 4.1 Otel Misafir Odası Talebi
Aşağıdaki bilgi bir toplantı tesisi varsayılarak verilmiştir. Bu tesisin 300 otel misafir odası vardır. Asgari
0
su temin sıcaklığı 4 C ve duş başlıklarının azami akış kapasitesi 0.16 L/s’dir. Oda başına en fazla 1.5
kişi ve ortalama misafir başına 5 dakikalık duş süresi varsayılabilir. Misafirlerin %70’i bir saatlik en
fazla talebin olduğu zamanda duş aldığı tahmin ediliyor. Duş başlığındaki istenilen su sıcaklığı
0
0
0
41 C’dir. Sıcak su 60 C’de depolanacak ve 41 C’ye ayarlandıktan sonra otel misafir odalarına
gönderilecektir.
300 oda x 1.5 misafir/oda= 450 misafir
450 misafir x %70= 315 misafir en fazla talebin olduğu zamanda duş alıyor.
315 misafir x 5 dak/misafir x 0.16 L/s x 60 s/dak= 15120 L 41 C’deki gerekli olan sıcak su miktarı.
0

15120 L/saat akış hızına sahip suyun sıcaklığını 4 C’den 41 C’ye çıkarmak için gerekli ısı miktarı.
0

0

15.12 m /saat x 4188.32 kJ/m /K x (41-4 C) = 2343113.74 kJ/saat (istenen sıcak su ısıtma gücü)
3

3

0

Veya

tüketim〈litre / saat 〉 × sııcaklıkartırt 〈 0 C 〉
858
0
15120 L / saat × (41 − 4) C
= 652kW
858

Yük 〈 kW 〉 =

Depolama ihtiyaçlarını azaltmak için (ve sistem maliyetini) tam bir geri kazanım oranına karar
verilmişse kullanılacak su ısıtıcılarının verimine dikkat edin. (Sıcak suyun ana çalışma aracı olduğu
kurumlarda sadece bir ısıtıcı kullanılması asla önerilmez.) Bu örnek için %80 olduğunu farz edelim.
Isıtıcılar tarafından verilmesi gereken ısı,

652kW
2343113.74kJ / saat
= 815kW
= 2928892.18kJ / saat veya
0.80
0.80
Depolama
Tasarımcı misafirlerin aynı anda %15’inin duş almasını destekleyecek kapasitede bir depolama
yapmaya karar verdi.
15120 L/saat x %15= 2268 L sıcak su 41 C’de.
0

60 C’de su depolanacağından, eşdeğer miktardaki 60 C’lik sıcak su aşağıdaki gibidir:
0

0

41 − 4 0 C
= 0.65 x 2268 L = 1474.2 L
60 − 4 0 C
% 80 tank verimine sahip bir depolama tankı kullanırsak ve en fazla talebin olduğu saatte 1453.59 L
su çekmek istiyorsak, depolanması gereken miktar:

1474.2 L
= 1842.75 L
0.80

Bu rakamın bir üstündeki standart depolama tankını seçin.
1842.75 L ≈ 2000 L
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Büyük depolama tankları kullanırken geri kazanım kapasitesi seçmenin bir başka yolu da kullanılabilir
depolamayı en fazla talebin olduğu saat sayısına bölmektir. Asgari gerekli geri kazanımı (saatlik sıcak
su ihtiyacı) belirlemek için elde edilen sonucu en fazla talebin olduğu ğik miktarından düşün. Örneğin:
2000L/1 saat= 2000 L
15120-2000= 13120 L minimum geri kazanım
Tesis sahiplerine en ekonomik sistemi sağlamak için; farklı depolama, geri kazanım ve verimlilik
değerleri ile hazırlanmış kombinasyonların maliyetlerini karşılaştırın.
YEMEK SERVİSİ SICAK SU TALEBİ
Sorular ve varsayımlar
Ne tür bir yemek hizmeti verilmektedir? (tam restoran, hazır yiyecek vs.)
Hangi saatlerde yemek hizmeti veriliyor?
Birden fazla mutfak mı var? Aynı zamanda çalıştıkları saatler var mı?
Sıcak su talebi
Sıcak su mutfak teçhizatı tarafından kullanıldığından aşağıdaki sorular sorulmalıdır:
Mutfağın en uzun temizlenme süresi (toplam saat) ne kadardır?
Mutfakta sıcak su kullanan hangi teçhizatlar vardır?
Bu teçhizatlara hangi sıcaklıkta su gereklidir?
Bulaşık makinesinin modeli nedir ve üreticisi kimdir? Bu makinenin sıcak su karakteristik bilgilerine
ihtiyacınız olacaktır.
Bulaşık makinesine 82 C’de sıcak su sağlamak için ilave ısıtıcı kullanılacak mı?
0

Saatlik talebi tahmin etmek için kılavuz
Aşağıdaki bilgiler çeşitli tipteki teçhizatların saatlik 60 C’lik sıcak su talebini tahmin etmede
kullanılabilir. (Lavabolar temel olarak ihmal edilebilir.)
0

Tek bölmeli evye: 113.55 L/saat
İki bölmeli evye: 227.1 L/saat
Üç bölmeli evye: 340.65 L/saat
Dört bölmeli evye: 454.2 L/saat
Ön durulama: 170.33 L/saat
Kap yıkama: 170.33 L/saat
Bu rakamlar ilk yıkama, tekrar doldurma ve telafi su miktarlarını içermektedir.
Bazen dört bölmeli evyenin hijyenik olması kimyasallarla sağlanır. Bu durumda 82 C’deki sıcak suya
gerek kalmaz.
0
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Örnek 4.2 Yemek Servisi Sıcak Su Talebi
Her gün üç öğün yemek hizmeti veren bir toplantı oteliniz olduğunu düşünün. Mutfak aşağıdaki
ekipmanlara sahiptir:
0

Ekipman
Konveyör tipi bulaşık makinesi
Üç bölmeli evye
İki bölmeli evye
Tek bölmeli evye
Bulaşık makinesi ön durulama
Kap yıkama

60 C’deki tahmin edilen su
miktarı (L/h)
1211.2
340.65
227.1
113.35
170.33
170.33
2232.95

0

80 C’deki tahmin edilen su
miktarı (L/h)
1211.2

1211.2

Su 60 C’den 82 C’ye ilave ısıtıcı ile ısıtılmaktadır.
0

0

Mutfağın her yemekten sonra azami üç saat için temizlik yapılacağını düşünün. Her saat için gerekli
0
0
sıcak su 60 C’de 2232.95 L/saat ve 82 C’de 1211.2 L/saat olacaktır.
Gerekli depolamayı değerlendirmek için hizmet verecek ekipmanı göz önüne alın. Temizleme
0
başlayınca çok büyük bir sıcak su talebi oluşacağını varsayabilirsiniz. Bütün evyeler 60 C sıcaklıkta
suyla doldurulması gerekebilir. Bulaşık makinesi tankları önceden doldurulmalıdır, mesela 113.55 L,
yine de üreticiye danışmalısınız. Böylece üç evye ve bulaşık makinesi tankının ilk doldurulması için en
0
az 794.85 L 60 C’de suya ihtiyacınız olacaktır. İlk doldurmadan sonraki su çekişi, ilk doldurmada
gerekli olan su miktarından fazla olmamalıdır. Ana talep kaynağı sürekli çalışmakta olan bulaşık
0
makinesi ve ön durulamalıdır. Eğer 60 C’den daha düşük sıcaklıkta ilk doldurmayı hesaplamak
istiyorsanız, o zaman öyle yapın. Eller çok sıcak suya daldırılamaz fakat evyeleri ilk olarak çok sıcak
suyla doldurmak iyi bir pratik olabilir.
Su Isıtma Ekipmanının Seçimi
Bir depolama tankı seçmek için öncelikle %10 güvenlik payı sağlamak amacıyla tahmin edilen ilk
doldurma ihtiyacını 1.1 ile çarpın:
794.85L x 1.1= 874.34 L
Sonra nominal tank boyutunu 874.34 L’yi üreticinin yayımlanmış tank verimine bölerek seçin. (%75
olduğunu farzedin.)

874.34 L
= 1165.79 L nominal depolama gerekli.
0.75
Bu rakamın bir üstündeki depolama kapasitesine sahip standart tankı seçin. Eğer tam talep geri
kazanım kapasitesi olarak belirtilmişse, yüksek talep periyotları esnasında depodan çekilen su
çabucak yerine konacak ve daha büyük kapasitede depolamaya gerek kalmayacaktır. Depolama
tankının kapasitesini belirlemek mühendisin kararını gerektirir.
Gerekli Geri Kazanım
Bir mutfak için konveyör tipi bulaşık makinesi kullanıldığında normal olarak depolama, talebin önemsiz
bir yüzdesini oluşturduğundan onu dikkate almadan tam geri kazanımı hesaplamak isteyebilirsiniz.
0
Asgari giriş sıcaklığı olarak 4 C’yi düşünelim. Ayrıca elektrikli ilave bir ısıtıcının bulaşık makinesi su
0
0
sıcaklığını 60 C’den 82 C’ye çıkardığını farz edelim. Önceki bölümden ısı transfer formülünü
0
kullanarak (eşitlik 1.2a), 60 C’lik geri kazanımı aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz:
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3

(2.23m /h)(4188.32 kJ/m /K)(333-277K) = 523037.4 kJ/saat
veya

2230 L / saat × (60 − 4) 0 C
= 145kW
858
Gerçek miktarı belirlemek için bu sayıyı ısıtıcının verimine bölün.
ÇAMAŞIRHANE TALEBİ
Sorular ve Varsayımlar
Bu talep, kullanılan teçhizat tarafından çekilen su ve en yüksek çalışma zamanlarına bağlıdır. Büyük
tesisler için bu dikkate değer bir talep olabilir. Küçük tesisler için çoğu kez küçük konut tipi veya ufak
ticari tip ekipmanlar kullanılır. Her makine için azami çalışma sıcaklığı ve gerekli su miktarı (L/s)
kontrol edilmelidir.
Çamaşır makinesi üreticisi her makine için ne kadar sıcak su gerektiğini size söyleyebilir. Genellikle
kg/saat cinsinden her makinenin yıkama kapasitesini söylerseniz onlar da size L/saat cinsinden her
makine için gerekli sıcak su miktarını söyleyebilirler. Büyük makineler için çekiş hızı yüksek olabilir,
böyle durumlarda yeterli depolama gerekir. Bir üretici en yüksek saatlik talebin %75’ini depolamayı
önerir, fakat %50’den az değil. %50 genellikle yeterlidir ancak mümkünse üreticiye danışın. Yüksek
talebin olduğu periyotlarda soğuk suyun eklenmesinden dolayı sıcaklık düşmesini istemezsiniz.
Eğer küçük makineleriniz varsa L/s cinsinden sıcak su talebi için yine üreticiye danışmanız faydalı
olacaktır.
Kullanıcı tarafından gerekli su sıcaklığı kritik olabilir.
Örnek 4.3 Çamaşırhane Talebi
2 adet 62 kg’lık ve 1 adet 34 kg’lık 3 tane çamaşır makinesi olan tam hizmetli bir toplantı oteli
düşünün. Üretici makinelerin her kg için 16.65 L/saat sıcak su gerektirdiğini söyledi. Otel sahipleri
0
71 C sıcaklıktaki suyla çamaşırları yıkadıklarını ve çamaşırhanenin günde 16 saat çalıştığını söyledi.
0
Asgari şebeke suyu sıcaklığı ise 4 C olacaktır.
Uzun saatler boyunca makineler çalıştığından dolayı depolanan sıcak su miktarı, sıcak su talebiyle
karşılaştığında çok küçük kalacağı aşikârdır. Ancak, kısa vadeyi ve yüksek çekiş hızlarını karşılamak
için, yeterli depolama sağlanmalıdır. Bölüm 1’den ısı transfer formülünü kullanarak (denklem 1.2), en
yüksek sıcak su talebinin olduğu saatin %60’ı kullanılarak depolama tankını seçin. Toplam makine
kapasitesi 158 kg.’dır.
158 kg x 16.65 L/saat/kg = 2630.7 L/saat sıcak su 71 C’de.
0

3

3

2.63 m /saat x 4188.32kJ/m K (344-277K) = 738023.87 kj/saat
Gerçek ısı miktarını bulmak için ısıtıcı verimine bölün.

738023.87 kJ / saat
= 922529.84 kJ/saat
0.80

Asgari depolama kapasitesini seçmek için en yüksek sıcak su talebinin olduğu saatin %60’ını kullanın.
2605.56 L/saat x 0.6 = 1563.34 L asgari
Bu rakamın bir üstündeki depolama kapasitesine sahip standart birimi seçin veya çoklu tank kullanın.
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GENEL NOTLAR
Sistem Gereklilikleri
Seçilen bir sistemin bir otel/motelin sıcak su talebini karşılaması tasarımcıya bağlıdır. Göz önüne
alınması gereken birçok fikir ve faktör vardır:
Otel/motele tek bir sistem mi sıcak su sağlamalıdır? Biri otel misafir odalarına diğeri
çamaşırhane/mutfağa sıcak su sağlayan iki sistem mi olmalıdır? Otel/motelin üç ayrı sıcak su
sistemine mi ihtiyacı vardır?
Uygun sıcaklıktaki suların çeşitli alanlara güvenli bir şekilde ulaşması için ne tür karıştırıcı cihazlar
kullanılmalıdır?
Eğer sistem birleşmiş sistem ise, birleşmiş sistemin depolama tankının kapasitesi ne kadar olmalıdır?
Bir by-pass sistemi isteniyor mu? Böylece bir sistem arızalandığında sistemi geçici olarak desteklemek
için diğer sistemden su tedarik edilebilir. Bu sistem uygulandığında daha düşük sıcaklıkta çalışan
sistemin bypass’ına karıştırıcı bir vana koyulması gerektiği hatırlanmalıdır. Böylece bu sistem geçici
olarak yüksek sıcaklık için kullanıldığında su karıştırıcı vana bypass’ıyla gönderilir.
Tasarım Kıstası Gereklilikleri
Bir tesisi verdiği hizmete göre sınıflandırırken dikkatli olun! Bir dinlenme tesisinde bir kongre merkezi
olabilir. Bu dinlenme tesisi olarak değerlendirilen küçük otellerin herhangi biri toplantıya katılan
insanlar tarafından (sık sık) kullanılabileceği anlamına geliyor. Anlaşılması gereken ana şey kongre
merkezi. Tasarımcı için tesisin sahipleri ya da müdürleriyle mutlaka görüşülmesi ve anlaşılması
gerekir.
Eğer otelin otel misafir odası sistemi sık sık alışılmamış bir şekilde yüksek doluluk oranına sahip
oluyorsa, eğer sistem makul bir şekilde boyutlandırılmışsa, sonuç sıcaklıkta ani ve sert düşüş
olmamalıdır. Asgari şebeke suyu sıcaklığına göre emniyet tedbirleri alınmalıdır. Eğer sıcaklık yüksek
talebin olduğu zamanlarda asgari sıcaklığın üzerindeyse “bankada” yedek kapasite vardır. Sistemi
mümkün olan en büyük talebe göre, her 10 yılda bir olabilecek, boyutlandırmamanın makul bir sebebi
olabilir. Sistemi bu şekilde bir talebe göre boyutlandırmak tesis sahiplerine çok pahalıya mal olabilir.
Ancak bazı tesislerin yüksek hedefleri olabilir ve bunların sahipleri sizi bu hedeflere göre
yönlendirecektir.
Ben burada bir örnek oteli anlattım. Ama diğer bina tipleri içinde dikkatli çalışmak ve binaların
özelliklerine göre sıcak su ihtiyacını tespit etmek gerekir.
Kullanım suyu için su ısıtıcı sistemlerinin ölçümlendirilmesi pozitif bir bilimden çok bir sanat biçimi
meydana getirir. Evde kullanılan küçük bir su ısıtıcı sistem haricinde, herhangi bir durum için sadece
bir tabloyu ya da çizelgeyi kullanamazsınız. Yönetmelikler sadece "sıcak ve soğuk su sistemleri tüm
evyelere, lavabolara ve duşlara vb. monte edilmelidir " gibi genellemeler yaparlar. Ancak, ne kadar
suyun gerekli olduğunu belirtmezler. Buna karşılık, yönetmelikler boru malzemeleri hakkında, sıhhi
tesisat birimlerine giden minimum ve maksimum akış hızları hakkında (sıcak ve soğuk su birlikte) bilgi
verirler, maksimum sıcaklıklar ve gerekli emniyet cihazları gibi güvenlikle ilgili hususlara işaret ederler.
Bir sistemi ölçümlendirirken birçok faktör dikkate alınmalıdır ve tecrübe bu konuda büyük rol oynar.
Her sistem farklıdır, dolayısıyla son seçime liderlik edecek olan yol da farklıdır. İki bina fiziksel olarak
aynı olabilir (aynı miktarda sıhhi tesisat birimine sahip olabilir) ancak gerekli olan su miktarı eğer
binalarda farklı insanlar bulunuyorsa farklı olabilir. Örneğin, yaşlı insanların bulunduğu bir binanın
sıcak su kullanım profili normal ailelerin bulunduğu bir binanın profilinden farklı olacaktır.
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SICAK SU ELDE ETME SİSTEMLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
İrfan ÇELİMLİ

ÖZET
Sıhhi tesisat kullanım suyunun dışarıdan enerji verilerek ısıtılmasının sağlandığı üniteler “sıcak su
üreteci” (sıcak su hazırlayıcı) olarak adlandırılır. Bir ısı sistemi; ısı enerji kaynağı, ısı taşınım (transfer)
cihazı, dağıtım sistemi, kullanım noktasından (terminal) oluşur. Cihazların ve sıcak su üretim
sistemlerinin değerlendirmesinde önemli üç öğe vardır: Konfor, Temizlik (Hijyen), Ekonomi. Dolayısıyla
özgün yerel koşullar dikkate alınarak bu üç öğenin iyi değerlendirilerek cihaz seçimi yapılmalıdır. Sıcak
su üretecileri sınıflandırmak çok zor olmamaktadır. Zira cihaz türlerini etkileyen çeşitli öğeler
(parametreler) vardır. Kullanma suyu ısıtıcıları enerji türüne göre (gazlı, sıvı yakıtlı, elektrikli, katı
yakıtlı, güneş enerjili), depo türüne göre (depolu, deposuz), ısıtma tipine göre (direkt, indirekt)
sınıflandırılabilir. Cihaz seçimi yapılırken yukarıdaki seçenekler mukayese edilmeli, avantaj ve
dezavantajlar göz önüne alınarak sisteminize uygun olan cihaz seçilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Sıcak su üretecileri, sıcak su hazırlayıcıları, sıcak su üretecilerinin
sınıflandırılması, sıcak su üretecilerinin karşılaştırılması, doğrudan (direkt) ısıtıcılar, dolaylı (indirekt)
ısıtıcılar, merkezi ısıtıcılar, merkezi olmayan ısıtıcılar, depolu ısıtıcılar, deposuz (ani) ısıtıcılar.
ABSTRACT
Units which produce plumbing system hot water by giving energy from outside are called water
heaters. A water heating system is formed of heat resource, heat transfer equipment, delivery system
and terminal. When considering equipments and water heating systems there are three important
components: Comfort, Hygiene, Economy. Therefore local conditions and these components should
be taken into consideration completely when selecting a water heater. Classifying water heaters does
not become very difficult. Because there are various parameters which determine equipment types.
Water heaters could be classified according to energy resource (gas, oil, electricity, coal, solar
system), type of tank (with or without tank), type of heating (direct or indirect). When selecting
equipment these choices should be compared. The advantages and disadvantages should be
considered and the most appropriate equipment for your system should be selected.
Keywords : Water heaters, classification of water heaters, direct fired water heaters, comparison of
water heaters, direct fired water heaters, indirect fired water heaters, central type water heaters,
individual water heaters, storage tank type water heaters, instantaneous water heaters.

1. TANIM VE GENEL BİLGİLER
Sıhhi tesisat kullanım suyunun dışarıdan enerji verilerek ısıtılmasının sağlandığı üniteler “Sıcak Su
Üreteci” (Sıcak Su Hazırlayıcı) olarakadlandırılır. Ancak yabancı kaynaklardan dilimize giren boyler
(boıler) tanımı da halen kullanıla gelmekle birlikte, terk edilmesi gereklidir. Zira dilimizdeki ısıtma suyu
üretici olan kazanın ingilizce deyimi ile karışmaktadır. Bunun yanında günlük yaşantımızda halkımız
arasında kullanılan diğer tanımlar da şöyle sıralanabilir;
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: Elektrikli su ısıtıcı (Bireysel Tip)
: Gaz yakıtlı ani su ısıtıcı.

Günümüzde basınçlı kaplar sınıfında değerlendirilen “sıcak su üreticiler”, dolayısıyla “CE Belgesine“
sahip olmak zorundadır.
Özellikle TSE yönetmeliklerine göre, sıcak su üretici tasarım basıncı; minimum 10 barg olmak
zorundadır.
TARİHÇE
Ülkemiz’de 1950’lerden sonra kullanılmaya başlayan SICAK SU ÜRETECİLERİ, başlangıçta az
sayıda lüks konutlarda ve hastane gibi özel yapılarda kullanılmıştır.
Daha sonraki 1960~70’li yıllarda günlük yaşantımıza daha yaygın girmeye başladı ve büyük şehirlerde
apartmanlarda da “Merkezi Sıcak Su Sistemleri” kullanılmaya başladı. Tabii 1970’li yıllardan sonra
çoğu Hastane,Otel,Sanayi yapılarında Merkezi Sıcak Su Sistemi tamamen kullanılmaya başladı.
Ancak 1990’lı yıllardan sonra,Enerji fiyatlarının artışı ve bireysel sistemlere dönüş furyasıyla, Merkezi
Sıcak Su kullanım konutlarda tamamen Bireysel (Termosifon, Şohben v.b.) tip cihazlara kaydı.
Gelişmiş batı için özetlersek;
1900’lü yıllarda az sayıda da olsa A.B.D’de kullanılmaya başlayan “Sıcak Su Üreticiler”, Avrupa
(İngiltere ve Almanya’da) 1940’lı yıllarda kullanılmaya başladı.1950 ve 60’lı yıllardan sonra yaygın
kullanımı artmıştır. Ancak,günümüzde enerjinin doğru kullanılması anlamında, konutlarda bireysel tip
ısıtıcılara geçiş1990‘lı yıllardan sonra başlamıştır.
KULLANIM SICAK SUYU ISITILMASI
Isı sistemi aşağıdaki parçalardan oluşur;
•
•
•
•

Isı Enerji Kaynağı
Isı Taşınım (Transfer) Cihazı
Dağıtım Sistemi
Kullanım Noktası (Terminal)

Sıcak Su Üreticiler genelde üç farklı akış şekline göre üretilmektedirler (Isıtan/Isıtılan veya primersekonder devre). Bunlar ;
•
•
•

Paralel Akış
Ters Akış
Çapraz Akış

: Sıcak ve soğuk ortam akışkanları birbirine paralel akar.
: Sıcak ve soğuk ortam akışkanları ters yönde akmaktadır.
: Sıcak ve soğuk ortamlar birbirine dikey yönde akmaktadır.

2. DEĞERLENDİRME ÖĞELERİ
Cihazların ve sıcak su üretim sistemlerinin değerlendirmesinde önemli ve üç öğe vardır;
•
•
•

Konfor
Temizlik (Hijyen)
Ekonomi

Dolayısıyla özgün yerel koşullar dikkate alınarak yukarıda belirtilen bu üç öğenin iyi değerlendirilerek
cihaz seçimi yapılmalıdır.
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KONFOR :
Sıcak su üretiminde istenen-hedeflenen sıcaklığın sürekli belirli toleranslar içinde (Stabil) yakalaması
konfor seviyesini belirler. Ayrıca sıcak suyun, beklemeden en kısa sürede musluktan alınması da
önemli bir konfor parametresidir. Bunun için uzun borulu sistemlerde çevrim (Sirkülasyon) hatlarının
kullanılması veya refakat ısıtıcılarının sıcak su borularına uygulanmasıdır.
TEMİZLİK (HİJYEN)
İnsan sağlığıyla ilgili olarak yeterince temizliği ısıtılmış kullanma suyu sağlamalıdır. Kullanma suyunun
tamamen mikropsuz olması mümkün olmayıp,ancak belirlenmiş sınır değerlerini aşmaması
gerekmektedir. Özellikle makul temizlikteki soğuk suyun ısıtıcı ünitelerdeki işlemler sırasında,
bozulması (bakteri;mikrop üremesi) önlenmelidir.Özellikle “lejyonerler “ üremesini önleyecek sistemler
kuruluşta dikkate alınmalıdır.Dolayısıyla cihaz malzeme seçimi (galvaniz,paslanmaz veya özel hijyenik
yüzey kaplamaları v.s.) temizlik olayı ile doğrudan ilgilidir.
EKONOMİ
Isıtma işleminin ekonomikliği (işletme masrafları açısından), daha çok yakıt seçimi ile doğru dan
ilgilidir. Ayrıca kullanılacak sisteme uygun üreteci tipinin (Doğrudan Isıtıcı, Merkezi,Tekil,depolu v.s.)
seçilmesi de ekonomik işletme maliyetini belirleyecektir.Bu madde ile ilgili maliyet ilk yatırım
maliyetinden çok uzun vadede etkili olan işletme giderleridir.
Özellikle ülkemizde henüz yaygın kullanılmayan Doğrudan (Direkt) Isıtıcıların doğalgazın bulunduğu
tesislerde kullanımı, önemli bir enerji kazanımı getirmektedir.Ayrıca sıcaksu dağıtım kayıplarının da, iyi
yalıtım uygulamaları ile azaltılacağı muhakkaktır. Ayrıca atık ısılardan faydalanacak ısı geri kazanımlı
ünitelerinin, işletme şartlarına uygun alarak seçilmesi uygun olacaktır.
2.1 Genel Sınıflandırma
Sıcak su üretecileri sınıflandırmak çok zor olmamaktadır. Zira, cihaz türlerini etkileyen çeşitli öğeler
(parametler) vardır. Genel sınıflandırmayı aşağıdaki basit merdiven şekliyle gruplamak daha anlaşılır
olacaktır;
2.2 Sıcak Su Üreteciler Sınıflandırılması
Kullanma Suyu Isıtıcıları
Dolaylı Isıtıcılar (İndirekt)

Doğrudan Isıtıcılar
(Direkt)

Merkezi Isıtıcılar

Merkezi Olmayan Isıtıcılar
(Bireysel – Tekil)

Depolu Isıtıcılar

Ani (Şok) Isıtıcılar (Deposuz)
(Şofben, Musluk Tipi)

ENERJİ TÜRÜ
(Isı Kaynağına Bağlı)
Gazlı (Doğalgaz, LPG)
Sıvı Yakıtlı (Motorin)
Elektrik
Katı Yakıtlı
Güneş Enerjili
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2.3 Doğrudan (Direkt) Isıtılan Sıcak Su Isıtıcıları
Direkt cihazlarda ısı, yakıtın yanmasından veya elektriğin ısıya direkt çevrilmesinden elde edilir ve su
ısıtma cihazında kullanılır.
1. Gaz, sıvı ve katı yakıtla çalışan ısıtıcılar
2. Elektrikle çalışan ısıtıcılar
a) Depolu
b) Ani şok ısıtıcılar
2.4 Dolaylı (İndirekt) Isıtılan Sıcak Su Isıtıcıları
İndirekt ısı transferi cihazlarında ısı enerjisi kazanlar, güneş enerjisi toplama, kojenerasyon, soğutma
veya atık ısı gibi uzak ısı kaynağından temin edilir ve cihazın ayrı bölümünde suya transfer edilir.
•
•
•
•
•
•
•

Güneş Enerjili,
Karışım Enjeksiyonu,
Atık sı Kullanımı,
Ani (şok) Su Isıtıcılar,
Yarı Ani Su Isıtıcılar,
Birleşik Isıtma (Kojenerasyon),
Isı Pompalı Isıtıcılar (DX Sistemler).

2.5 Enerji Kaynağına Bağlı Sınıflandırma
•
•
•
•
•
•
•

Gazlı Isıtıcılar (Doğalgaz, LPG)
Buhar Ve Sıcak Sulu (Kızgın Su)
Güneş Enerjili
Elektrikli Isıtıcılar,
Yağlı Isıtıcılar (Sıvı, Yakıt, Motorin)
Katı yakıtlı (Kömür, Odunlu, v.s)
Klima içindeki (Super Heater) Kızgın Soğutkanlı Isıtıcılar

(Şekil-1)
(Şekil-14)
(Şekil-12)

2.6 Tekil (Bireysel) Isıtıcılar Yapısına Bağlı Tipler
•
•
•
•
•

Termosifon-Depolu
Musluk/Batarya Tipi
Şofben/Kombi (Çift İşlevli)
Tipi Ani Şok Isıtıcılar
Isı Pompalı (Dx-Doğrudan Genleşmeli) Sıcak Su Üreteci

(Şekil-5, 6 Ve 8)
(Şekil-8)
(Şekil-2, 4)
(Şekil-9,10)

2.7 Merkezi Isıtıcı Yapısal Tipler
•
•

Çift Cidarlı Su Isıtıcılar
Serpantinli Su Isıtıcılar
a) İçten Serpantinli Isıtıcılar
b) Dıştan Serpantinli Isıtıcılar [Depo (Akümülasyon) + Isıtıcı]
c) Çift Serpantinli Üreteciler
d) Dikey Cihazlar
e) Yatay Cihazlar,Plakalı Isıtıcılar, Ani (Geçişli) Isıtıcılar
 Çift Isıtıcılı Merkezi
 Depolu Tipler

(Şekil-13)
(Şekil-4, 5)
(Şekil-13)
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3. CIHAZ SEÇİMİ
Sıcak üretecilerin de kullanacak malzeme seçenekleri aşağıda sıralanmıştır. Güncel olarak da yeni
değişik malzemeler yaratılarak, korozyona dayanımı ve temizlik (hijyen) standartları arttırılmaktadır.
3.1 Isıtıcı Malzeme Seçenekleri
•
•
•
•
•

Galvaniz Kaplı Çelik
Paslanmaz Çelik
Boyalı Karbon Çelik,
Bakırdan Mamul Su Isıtıcılar
Özel Kaplamalı (Cam V.S.) Isı İşlemli Depolar (Firmalara Göre Özel Üretimler)

Malzeme seçimindeki tercihler , tamamen özgün kullanım şartları dikkate alınarak yapılmalıdır.
Örneğin Ameliyathane, ilaç üretiminde v.b. Sağlık tesislerinde paslanmaz tip kullanımı
kaçınılmazdır.Ancak standart konut uygulamalarında işletme bütçesine bağlı olarak galvaniz veya özel
kaplamalı tipler olabilir.
3.2 İmalat Standartları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Türk Standartları / TSE
TS 733 / T1,T2,T3
TS 736/1, 2, 3, 4 (Sıcak Su Hazırlayıcılar) 5, 6, 7 ,8 (Sıcaksu,Kaynarsu (Kızgınsu),Buhar İle
Çalışan)
TS 615 Şofbenler (Ani Su Isıtıcılar) Gazlı
TS 615 En 26 Ani Su Isıtıcılar (Şofbenler) Gazlı – Atmosferik Brülorlü
TS 3680 Güneş Enerjisi Toplayıcıları
TS 3817 Güneş Enerjisi – Su Isıtma Sistemleri , Tesis, İşletme Kuralları
TS 11809 Termosifonlar (Depolu Su Isıtıcılar) Gaz Yakan
TS 12096 Şofbenler – Gazlı,Atmosferler Brülörlü Montaj Ve Kullanma Kuralları.
TS 12804 Güneş Enerjisi Su Isıtıcıları Sistemleri
Din / Alman Standartları
Din 4801,2,3,4

NOT: Güncel piyasada karşılaştığımız bir durum;
ASME (American Steel Manufacturing Engineers) kodlarına göre yapılan Amerikan Sıcak Su Isıtıcıları,
EN (European Norm) Avrupa Standartlarına göre yapılan ısıtıcılara göre daha ekonomik olmaktadır.
Amerikan Standartlarında Sıcak Su Üretimi;
ASME ve American pressure Vessel Normlarına uygun üretimi yapılmaktadır.
Alman Standartlarında (DIN) ise; AD MerkBlatter A3 ,B0 ,B3 ,B5, B7, B9, B11
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Atık Gaz
Soğuk Su
Ters Akışlı Isıtma Borusu

Magnezyum – Koruma Anadu

Gaz Ayar Bloğu
Suyla Etrafı Çevrilmiş Yanma
Bölmesi

Boşaltma

Şekil 1. Gazlı Depolu Su Isıtıcı (Açık veya Kapalı Depolu)
(Recknagel-Sprenger Schramek Isıtma+Klima Tekniği TTMD 97/98 baskılı kitaptan alınmıştır.)
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Atık Gaz
Hermetik Baca Bağ.
Yanma Havası

Şekil 2. Hermetik - Gazlı Su Isıtıcı (Kombi veya Şofben)
(Recknagel - Sprenger Schramek Isıtma+Klima Tekniği TTMD 97/98 baskılı kitaptan alınmıştır.)

Soğuk Su

Şekil 3. Sabit Ayaklı Depolu Ve Sirkülasyon Pompalı (Büyük Kapasiteler İçin)
(Recknagel-Sprenger Schramek Isıtma+Klima Tekniği TTMD 97/98 baskılı kitaptan alınmıştır.)

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 276 _______

Karışım Vanası

Isıtma Geliş

NOT: Isıtılan suyun
karıştırılmadan
yukarıdan aşağıya
doğru zorunlu dolaşımı
sağlanmıştır.

Isıtma Dönüş

Şekil 5. Su Isıtıcı Trafo (Ani - Geçişli Tip Isıtıcı - Deposuz
(Recknagel-Sprenger Schramek Isıtma+Klima Tekniği TTMD 97/98 baskılı kitaptan alınmıştır.)

Isı Pompası
(Havadan – Suya)

Depolayıcı

Sıcak Su

Soğuk Su

Şekil 13. Çift Serpantinli (İki Bataryalı) Su Isıtıcı
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Şekil 6. Termosifon Duvar Tip (Elektrik Isıtıcılı, Depolu)
(Recknagel-Sprenger Schramek Isıtma+Klima Tekniği TTMD 97/98 baskılı kitaptan alınmıştır.)

Elektrikli

Şekil 7. Seri Bağlanmış İki Depolu Isıtıcı Sistem.
(Recknagel-Sprenger Schramek Isıtma+Klima Tekniği TTMD 97/98 baskılı kitaptan alınmıştır.)
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Bakım Kapağı
Buhar Deposu
Depo
Salmastra
(Sızdırmazlık)

Batarya

Soğuk Su
Doldurma
Sıcak Su

Batarya
Şekil 8. Batarya Tipi Depolu Isıtıcı (Görünüş Ve Kesiti)

Soğuk Su
Yedek Elektrikli Isıtıcı
Şekil 14. Güneş Enerjili Depolu Isıtma
(Recknagel-Sprenger Schramek Isıtma+Klima Tekniği TTMD 97/98 baskılı kitaptan alınmıştır.)
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Ayarlayıcı

Sıcak su

Depo
Kompresör
YoğuşturucuIsıtıcı
Kondenser
Buharlaştırıcı
Evaporatör
Sıcaklık Uyargası

Soğuk Su

Şekil 9. Sıcak Su – Isı Pompası / Paket Tip (Havadan Suya)

Sıcak Su
Magnezyum
Anodu

Soğuk Su

Dış
Ortam
Havası
Kompresör
Elektrikli Ek Isıtma Tesisatı

Yoğuşturucu-Isıtıcı

Şekil 10. Sıcak Su – Isı Pompası Ayrık (Split) Tip (Havadan Suya)
(Recknagel-Sprenger Schramek Isıtma+Klima Tekniği TTMD 97/98 baskılı kitaptan alınmıştır.)
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Atık Gaz

Soğuk Su

Sıcak Su

Spiral Isıtma
Yüzeyi

Magnezyum
Koruyucu Anodu
Brülör

Boşaltma

Yanma Kamarası

Şekil 11.- Gaz Isıtmalı ,Dikey Sıcak Su Isıtıcısı (200…………1000lt)
(Recknagel-Sprenger Schramek Isıtma+Klima Tekniği TTMD 97/98 baskılı kitaptan alınmıştır.)
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Isı Yalıtımı
Depo
Sirkülasyon

Duman Borusu

Duman Borusu
Çevrim Pompası

Termostat
Bağlantısı

Alev Borusu
Alev Saptırma
Plakası
Soğuk Su Girişi
Boşaltma

Şekil 12. Yağ Brülörlü Sıcak Su Isıtıcısı
(Recknagel-Sprenger Schramek Isıtma+Klima Tekniği TTMD 97/98 baskılı kitaptan alınmıştır.)

4. SİSTEM KARŞILAŞTIRMALARI
4.1 Doğrudan (Direkt) Isıtıcılar Dolaylı (İndirekt) Isıtıcılar Karşılaştırılması
AVANTAJLAR + KULLANIM ALANLARI
Doğrudan (Direkt) Isıtıcılar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İşletme masrafları daha uygundur! (Elektrik tüketimi az)
Birim enerji tüketim değerleri daha iyidir.(Daha verimli cihaz)!
Otomatik kontrolleri daha ekonomiktir! Aç/kapa (on/off) veya oransal termostatla
Küçük ve orta kapasiteli ihtiyaçlar için daha uygun çözümdür!
Bağımsız bir sistem olmaları nedeniyle , yaz-kış daha dengeli (stabil) çalışır! Daha konforlu!
Dalgalı debili sıcak su ihtiyacı olan yerlerde (konut, okul, mutfaklar, 150~200 odalı oteller)
avantajlıdır.
İlk yatırım bedeli ucuzdur.
Isı kayıpları daha az,
Yer kaybı daha az.
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Dolaylı (İndirekt) Isıtıcılar
•
•
•
•

Büyük kapasiteli sistemler için (500 odalı otel, büyük endüstriyel alanlar-fabrikalar v.s)
alternatifi yoktur!
İşletmede bulunan mevcut ısı kaynağını (buhar,sıcak su, kızgın su) kullanabilmeleri daha
güvenli ve daha kolay bir yatırımdır.
İşletmede istenilen yaklaşık her yere konulabilmeleri (baca,yanma havası,v.s yok!)
Mümkündür !
Isı geri kazanımlı olarak tasarlanan sistemler işletme ekonomisi sağlar! Ayrıca çevre kirliliğinin
azalması mümkündür.
DEZAVANTAJLAR

Doğrudan (Direkt) Isıtıcılar
•
•
•

İlk yatırım daha fazla!
Yakıtına bağlı olarak,özellikle fosil yakıtlı (katı,sıvı,gaz) alevli direkt ısıtıcıların montaj yeri,
yerel yasalara uygun olmalı
Büyük kapasitelerde üretimi (standart seri ) yoktur! Özellikle 500 odalı oteller v.b. için uygun
model yok gibidir!

Dolaylı (İndirekt) Isıtıcılar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isıtma boruları uzun olduğu için , enerji kayıpları daha fazla!
Ana ısıtıcı dur-kalk (şalt sayısı) fazla ve enerji kayıpları fazla ! Birinci (primer-kazan tarafında)
gereğinden fazla dur-kalk enerji kaybı
Primer devredeki pompa gibi ekstra enerji tüketen elemanlar var,
Küçük kapasiteli sistemlerde (150 oda ve daha küçük oteller ) ihtiyaca kötü ve verimsiz bir
çalışma ile cevap verebilirler.
Otomatik kontrol sistemleri (üçyollu vana,kontrol cihazı v.s.) daha pahalıdır!
Sıcak su sıcaklık ayarı ve hassasiyeti daha kötüdür!
Yüksek (pik) kapasitelerde ihtiyaca tam cevap vermekte zorlanırlar!
İlk yatırım bedeli pahalıdır (daha fazla borulama, pompa, vana)
Elektrik tüketimleri fazladır.

4.2 Merkezi Depolamalı İle Deposuz Sıcak Su Üretecilerin Karşılaştırılması
AVANTAJLAR
Merkezi Depolamalı Sistem
•
•
•
•
•
•
•

Ana ısıtıcı gücünün daha küçük seçilerek, ilk yatırım maliyetinin düşürülmesi mümkün.
Ani olan büyük tüketim değerleri; (ısıtma yükleri) daha yayılı ve makul orta kapasitelere
çekilebilir.
Sıcaklık kontrolu daha hassas ve konforludur.
Sistem daha emniyetli ve güvenlidir.
Enerji (yakıt) tasarrufuna daha yatkındır. Enerjinin ucuz ve verimli olduğu saatlerde sıcak su
üretimi ve depolama daha olanaklıdır!
Otomatik kontrolu daha ekonomik ve kolaydır.
Yakıt maliyeti daha ekonomiktir (dur-kalk = şalt sayısı az)

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 283 _______

Merkezi Ani Deposuz Isıtıcılar (Eşanjörler)
•
•
•
•
•
•

Depolama hacmi gerektirmemesi nedeniyle,yer kazancı sağlar.
Sıcak su üretici ilk yatırımı daha uygundur(depolama yok)
Mevcut yapılardaki depolama sistemlerinin yıpranmasından sonra, geçiş zorluklarına karşın iyi
bir alternatif çözümdür.
Günlük sıcak su ihtiyacının değişken olmadığı yapılarda sabit debili (genel hamam, sauna,
yüzme havuzu v.b) uygun bir seçimdir. Büyük kapasitelerde uygundur.
Ani su ihtiyaçlarındaki sıcaklık ayarının sağlanması mümkündür.
Taşıma / montaj daha kolaydır.

4.3 Merkezi Depolamalı İle Deposuz Sıcak Su Üretecilerin Karşılaştırılması
DEZAVANTAJLAR
Merkezi Depolamalı Sistem
•
•
•
•

Boru tesisatlarının daha uzun olması nedeniyle (merkezi sıcak+sirkülasyon ) boru hatlarındaki
ısı kayıplar daha fazladır.
İlk yatırımı daha pahalıdır.
Daha fazla yer kaplaması söz konusudur.
Beklenilmeyen (olağanüstü) tüketim durumlarında (ani çekiş) yetersiz su sıcaklığı

Merkezi Ani (Deposuz) Isıtıcılar
•
•
•
•
•
•

Merkezi ısıtıcı kapasitesini fazla gerektirmesi nedeniyle ısıtıcı ilk yatırım maliyeti fazladır
Otomatik kontrolu daha pahalı ve zordur!
Dur – kalk (şalt sayısı) fazla olduğu söz konusu olabilir.(Tasarım ya da planlama hatası).
Montaj işleri/nakliyesi daha zordur.
Depo içinde kireç , korozyon oluşumu söz konusudur. Ömür daha kısa ve işletmede bakım
fazla.
Isı kaybı daha fazladır (Geniş depo yüzeyi)

5. CİHAZ SEÇİMİNDEKİ ESASLAR
5.1 Yakıt Ve Isıtıcı Akışkan Seçimi
Yerel koşullara göre temiz enerjilerin öncelikli tercihi,
•

Kullanım yerlerinin önemine bağlı olarak, ikinci yedek yakıtın (çift yakıtlı veya çift kaynaklı ≅
çift serpantinli) devreye alınması (özellikle hastane, otel, v.b).

•

Kullanılan alandaki tehlike veya konfor açısından sakıncaların dikkate alınarak emniyet olanın
seçimi;
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Örneğin:
•
•
•

Elektrikli sistemlerin yoğun olduğu yerde, gazlı ve patlayıcı yakıt kullanmamak! Bunun yerine
sıcak su ısıtmalı veya elektrikli ısıtıcıların kullanımı!
Ekonomik açıdan uygun yakıtın seçimi; bölgesel olanaklara uygun ve kolay temin edilebilen
yakıt seçilmeli!
İşletmedeki atık ısılardan faydalanarak (soğutma kulesi atığı, kondenser atık ısısı, v.b) ön
ısıtmalı-iki yakıtlı sistem seçimi.

5.2 Sıcak Su Üretiminde Sıcaklık Saptaması
•
•

•

•

•

(Klasik) Geleneksel yaklaşımda 60°c civarındadır. Sıcaklık depolama ile ters orantılı olup,
depolamayı azaltmak için sıcaklığı yükseltmek gerekir genel sıcaklık bandı 40~80°c’dir.
Günümüzde enerjinin önemi (pahalı ve çevre kirliliği v:s.) Nedeniyle ve kayıpların azaltılması
için daha düşük sıcaklıklar (45~50°c civarında) tercih edilmeye başlandı.özellikle depolamanın
olmadığı ani su ısıtıcılarında 40°c’lik sıcaklık (insan vücut sıcaklığının 2~3 °c) üstünde olması
yeterlidir.
Sıcak su devrelerindeki lejyonelle v.b. risklerin azaltılması için,sürekli (periyodik) aralıklarla
(gece kullanımın olmadığı saatlerde, 65~70 °c‘lere çıkarılarak mikroplarıöldürme(sterilizasyon)
uygulanması gereklidir.
Sıcak su sıcaklığının yeterince hassas istendiğisistemlerin seri depolama tanıkları (iki ve daha
fazla) veya ısıtma suyunun depolaması yapılarak, ani su tüketimlerinde,su sıcaklığının aşırı
salınım önlenebilir.
Aynı yapıda farklı sıcaklıkta su ihtiyaçları için seriboyler kullanarak,kademeli ısıtma
sağlanabilir. Ayrıca yardımcı (ikinci) su ısıtıcıları kullanılarak da çözüm bulunabilir.

5.3 Depo Basınç Sınıfları
•
•

Tse’ye göre minimum imalat basıncının (depo dayanım basıncının) 10 barg olmasıgerektiğidir.
Zira şehir şebeke basınçları 6~8 barg seviyelerine çıkmaktadır.
Yüksek katlı yapılarda, duruma bağlı (kat yüksekliğine) ısıtıcılar zonlandırılmalı! Ara asma
tesisat katları.

6. KAPASİTE SEÇİM ÖĞELERİ
•
•
•
•

Merkezi sistemlerdeki toplam ihtiyacın birden fazla üniteyle paralel bağlanarak sağlanması;
Değişken tüketim olan sistemlerde (otel,pansiyon v.b.) Kademeli kullanıma olanak tanıyan
çoklu – paralel bağlantı üreticiler seçilmelidir.
En az iki,üç, dört cihaz eş kapasiteli veya minimum ihtiyaca cevap verecek şekilde bir küçük
ve bir büyük tamamlayıcı üreteci seçilmelidir.
Ani ısıtıcı ile çoklu depo kombinasyonu: özellikle sabit ve hassas su sıcaklığının gerekli olduğu
yerlerde; ani ısıtıcıya seri olarak bağlı su depolarından(en az iki adet olmak üzere) oluşturulan
bir sistemdir. Su depoları,sistem içerisinde sürekli istenen sıcaklığı sağlayacak şekilde ve
sıcaklık sirkülasyonuna bağlı çalışan kontrol mantığı.kurulur bu tip sistemler, sistemden olacak
ani su talebine gerekli ataleti yaratarak,sabit sıcaklıkta su sağlanır.
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7. TİPİK HATALAR VE UYARILAR
Çift cidarlı sıcak su üreticilerinde vakum oluşması yapı olarak dıştan basınçlı olan bu kapların, su
kesilmesi durumunda vakuma düşmeleri sonucu, kapların hasarlanması!
Önlem: soğuk-sıcak su devresinde “vakum kırıcı” kullanımı!
Merkezi olarak tasarlanan su ısıtıcılarının değişimi durumundaki yapısal engeller;
Giriş-çıkış ve transfer sorunu;
Eski depolamalı cihaz yerine, boyut olarak daha küçük olacak. Ani su ısıtıcıların (plakalı ısı
değiştiricilerin) uygun hale (adaptesi) getirilmesi daha ekonomik.
Korozyon
Korozyon-pil oluşumu;
Su akışının yönünde galvaniz-bakır olacak şekilde diziliş uygun olmakla birlikte, özellikle sirkülasyon
hatlarının olduğu yerlerde “galvaniz-bakır boru-galvaniz” malzemenin kullanımı kesinlikle yanlıştır.
Boru malzeme seçiminde mümkünse o sıcaklığa (4o∼50 °c) dayanımlı polipropilen (ppr-c), polietilen
(pe) veya eşdeğeri olan pex (a) veya pl(x)b tipi korazif olmayan malzeme seçimi.
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SIHHİ TESİSAT SİSTEMLERİNDE LEJYONELLA HASTALIĞI
Ömer KANTAROĞLU

ÖZET
Lejyonella hastalığı, Legionella pneumophilia adlı bakterinin yol açtığı bir hastalıktır; adını, 1976’da
A.B.D.’de Philadelphia’da eski lejyoner askerleri arasında bir kutlama toplantısından sonra meydana
gelen salgından almıştır. Hastalık, su kaynaklarında bulunan lejyonella bakterilerinin air-conditioner,
duş başlıkları, jakuziler gibi aerosollerle havaya yayılması ve bu havanın solunması ile oluşur.
Otellerde bu tip aerosoller çok kullanıldığından otellerin sıhhi tesisat sistemlerinde lejyonella
bakterisinin barınmasına olanak vermeyecek önlemler alınmalıdır. Bu önlemler düzenli aralıklarla
sürdürülmelidir. Lejyonella hastalığının belirtileri zatürreeye benzediğinden kesin tanı için birtakım özel
tetkikler gerekmektedir. Lejyonella hastalığı zamanında tanı konulduğunda Eritromisin adlı antibiyotikle
tedavi edilebilir bir hastalıktır. Şiddetli vakalarda tedaviye ikinci bir antibiyotik olarak Rifampin ilave
edilebilir. Legionella pneumophilia bakterisi ısıtma ve hızla akıtma yöntemi, klorlama, ultraviyole ışıma
metodu, ozonlama, bakır-gümüş iyonlaşması gibi yöntemlerle dezenfekte edilebilir.
Anahtar Sözcükler : Lejyonella, lejyonella hastalığı, lejyoner, lejyoner hastalığı, sıhhi tesisat
sistemlerinde lejyonella hastalığı, lejyonelloz, legionella pneumophilia, aerosol, klima, salgın, zatürree,
Pontiac, Pontiac ateşi, Pontiac humması.
ABSTRACT
Legionella is a disease caused by a bacterium called Legionella pneumophilia. Legionnaires’ disease
acquired its name in 1976 when an outbreak of pneumonia occurred among legionnaire soldiers
attending a convention of the American Legion in Philadelphia. This disease occurs by the spreading
of the bacteria, which presents in natural water supplies, to the air by means of aerosols like airconditioners, showers, whirlpool spas and breathing of this contaminated air by people. Since these
aerosols used commonly in hotels, some precautions must be taken in order to prevent legionella
bacteria in hotel plumbing systems. These precautions must be carried on periodically. Since the
symptoms of the Legionnaires’ disease resemble with the pneumonia symptoms, diagnosis of
Legionnaires’ disease requires special tests. Legionnaires’ disease can be treated by an antibiotic
called Erythromycin if it is diagnosed in time. In severe cases, a second drug, Rifampin, may be used
in addition. The bacteria of Legionella pneumophilia can be disinfected by the methods like heat and
flush, chlorination, ultraviolet radiation, ozonation, copper-silver ionization methods.
Keywords : Legionella, legionnaires’ disease, legionnaire, legionnaires’ disease in plumbing systems,
legionellosis, legionella pneumophilia, aerosol, air-conditioner, outbreak, pneumonia, Pontiac fever.

GİRİŞ
Lejyoner hastalığı Legionella pneumophila olarak adlandırılan bakterinin neden olduğu bir akciğer
enfeksiyonudur. Bu bakterilerinin yol açtığı lejyoner hastalığının, şiddetli belirtilerle seyreden zatürree
ve daha hafif tipi olan pontiac ateşi olmak üzere iki şekli vardır. Lejyoner hastalığı adını, 1976'da
ABD'de Philadelphia'daki eski lejyoner askerleri arasında bir kutlama toplantısından sonra meydana

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 290 _______

gelen salgından almıştır. ABD'de her yıl 8.000–18.000 arasında lejyoner vaka’sı görüldüğü belirtiliyor.
Türkiye'de hastalığın varlığı biliniyor ancak, sağlıklı istatistikî bilgiler olmadığından yıllık hasta sayısı
bilinemiyor. Türkiye'deki veriler, lejyoner hastalığının tüm zatürreeler arasında yüzde 5–10 sıklıkla
olduğunu düşündürüyor. Bütün bir yıl boyunca görülebilen lejyoner hastalığı, genellikle yaz ve
sonbahar başlarında salgınlar görülebiliyor. Dünya genelinde görülebilen bu hastalığa yakalanan
kişilerin yüzde 5-15'i ölüyor. 1997 yılında bütün Avrupa'da bin 360 lejyoner vaka’sı görülürken, bu
rakam 1999 yılında 2 bini aştı.
BELİRTİLER
Lejyoner hastalığının belirtileri bakterinin alınmasından sonraki 2–10 gün arasında ortaya çıkar.
Hastada birkaç gün süre ile halsizlik ve yorgunluk yakınması olur. Hastaların çoğunda ateş yükselir
0
(>38.5 C). Giderek alt solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gelişir. Öksürük, göğüs ağrısı ve nefes
darlığı ortaya çıkar. Hastalar çoğu kez balgam çıkaramaz. Bulantı, kusma, karında rahatsızlık hissi ve
ishal görülebilir. Diğer yaygın belirtiler baş ağrısı ve kaslarda ağrı olup; bazı olgularda huzursuzluk,
dalgınlık, sıkıntı, bilinç bulanıklığı ve komaya kadar ilerleyebilen sinir sistemi bulguları gözlenebilir.
Laboratuar testleri hastalara böbreklerin uygun biçimde işlemediğini göstermiştir. Göğüs röntgeni
sonucu genellikle zatürree olarak gösterir. Legionnaires’ hastalığını, sadece belirtilere bakarak
zatürreeden ayırt etmek zordur. Tanı için başka testler gereklidir.
Pontiac humması geçirmiş hastaların, ateş ve kas ağrısı şikâyetleri bulunmaktadır. Hastalık genellikle
zatürreeye çevirmemiştir. İki ila beş günde tedavi olmaksızın ayağa kalkabilirler.
Pontiac hummasından etkilenme ve hastalığın belirtilerini göstermesi arasındaki zaman daha kısa
olup; birkaç saatten 2 güne kadar değişmektedir.
TEŞHİS
Hastanın şikâyetleri, hekimin muayene bulguları veya akciğer filmi hastalığın diğer akciğer
enfeksiyonlarından ayrılması için yeterli değildir. Bu nedenle teşhiste birinci koşul hastalığın akla
getirilmesi olup; uygun tahlillerin yapılabilmesi için balgam, idrar, serum gibi örneklerin laboratuara
gönderilmesi gereklidir. Lejyoner hastalığı tanısı için; balgamda lejyonella bakterilerinin gösterilmesi,
idrarda lejyonella bakterilerinin antijeninin veya kanda antikorlarının belirlenmesi gerekebilir.
Lejyonelloz tanısında IFA yöntemi ile lejyonella pneumophilia antikor testi çalışılmaktadır.
RİSK GRUBU
Lejyoner hastalığı bakterisinin enfeksiyon yapma potansiyeli oldukça zayıftır. Bakteriye maruz kalan
bireylerin yalnızca %1-5’inde hastalık ortaya çıkabilir. Bireyde hastalığın ortaya çıkabilmesi için bir
yatkınlık olması gerekir. Normal bağışıklık sistemine sahip sağlıklı bireylerde, etken alınsa bile çoğu
kez enfeksiyon gelişmez. Hastalığın ortaya çıkması için bireyin bazı risk faktörlerini taşıyor olması
gerekir. En önemli risk faktörleri, kişinin solunum yolu direncini veya genel vücut direncini zayıflatan
etkilerdir. Bunlar özetle:
•
•
•
•
•

Yaşlılık (>50 yaş),
Sigara tiryakiliği,
Alkol bağımlılığı,
Bağışıklık sisteminin çeşitli nedenlerle baskılanmış olması (transplantasyon geçirmiş olma,
kortikosteroid tedavisi, kanser tedavisi)
Kişinin kronik bir akciğer hastalığının olması,

şeklinde sıralanabilir.
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TEDAVİ
Lejyoner hastalığı zamanında tanı konduğunda antibiyotikle tedavi edilebilir bir hastalıktır. Penisilin ve
sefalosporin grubu antibiyotikler tedavide etkisizdir. Lejyoner hastalığında tedavi için önerilen
antibiyotik Eritromisin'dir. Şiddetli vaka’larda tedaviye ikinci bir antibiyotik olarak Rifampin ilave
edilebilir. Pontiac ateşi hastalığında özgül tedavi gerekmez.
HASTALIĞIN YAYILMA ŞEKLİ
Bakteriler Nasıl Yayılır?
Lejyonellanın etkisi insanların su kaynaklarından gelen Lejyonella bakterisini de içinde barındıran
havadaki tozları soluması sonrasında gelişir (örneğin; klima, soğutma kulesi, jakuzi, duş). İnsanlar bu
tür tozlarla ev, işyeri, hastane veya sosyal mekânlarda karşılaşabilirler. Lejyonella bakterisi insandan
insana bulaşmaz fakat hiç şüphe yoktur ki otomatik klima veya ev pencere tipi klima birimlerinden
hastalık bulaşır.
Lejyonella bakterisinin bulunduğu yerlere ait her tip sulama sisteminde Lejyonella organizması
bulunabilir. Buna rağmen, sabit tesisat sistemleri, sıcak su tankları, büyük klima sistemlerinin soğutma
kuleleri, buhar kondansatörleri ve jakuzilere nazaran daha çok ılık ve durgun sularda yüksek
miktarlarda çoğalabilmektedirler. Legionnaires’ hastalığı vakaları ABD’nin her bölgesinde ve birkaç
yabancı ülkede belirlenmiştir. Legionnaires’ hastalığının dünya çapında vuku bulduğu bilinmektedir.
Lejyoner Hastalığına Neden Olan Bakteri Nerede Bulunur?
Lejyoner hastalığına neden olan bakteri doğal çevrede yaygın olarak mevcuttur; göller, nehirler, dere,
çay v.b. akarsular gibi yüzey sularının, termal su banyoları ve çamurların normal florasında bulunur.
Doğadaki sulardan şehir şebeke suyuna geçebildiğinden yapay su sistemlerinde; binaların su
tanklarında, air-conditioner sistem soğutma kulelerinde, bina su sisteminin durgun alanlarında,
borulardaki biyofilm tabakasında yerleşip çoğalabilir. Musluklar ve duş başlıklarında çöken kireç
katmanları içine yerleşebilir.
Lejyoner Hastalığına Neden Olan Bakteri Nasıl Bulaşır?
Sudaki bakterinin akciğerlere ulaşabilmesi için iki temel mekanizma ileri sürülmektedir. Birincisine
göre; bakteri önce üst solunum sistemine yerleşmekte ve buradan akciğere aspirasyon yoluyla
ulaşmaktadır. “Aspirasyon” ağızdaki materyalin alt solunum yoluna istenmeden kaçması ve yetersiz
öksürme refleksi nedeniyle geriye çıkarılamaması olarak tarif edilebilir. İkinci teoriye göre ise; suyun
küçük su damlacıkları (aerosol) haline gelmesi ve havada asılı kalması sonucunda bakteriyi içeren bu
damlacıklar nefes alma ile akciğere ulaşmaktadır.
KORUNMA
Tasarımların ıslah edilmesi ve soğutma kuleleri ile tesisat sistemlerinin bakımının yapılması,
Lejyonella organizmalarının oluşmasını ve yayılmasını sınırlayan, Legionnaires’ hastalığını engelleyen
temel işlemdir. Birkaç araştırmacıya göre Lejyonella bakterileri su kaynaklarında müşterektir.
Bakteriler yaşayabileceği uygun bir ortam buldukları takdirde hızla çoğalır. 20 ila 50 C arasındaki ılık
veya sıcak durgun suda, bakterilerin gelişmesi için uygun bir ortam sağlanmış olur.
0

DEZENFEKTE EDEN YÖNTEMLER
Lejyonella bakterilerini öldürmek için genellikle kullanılan beş adet dezenfekte etme yöntemi vardır.
İnşaat sahipleri, sıcak su tankı ihtiva eden boru sistemlerini, soğutma kuleleri ve sıcak su
küvetlerindeki riskleri yok etmek için aşağıdaki iyileştirme yöntemlerinden bir veya daha fazlasını
kullanmalıdırlar. İnsanların su tüketme tehlikesi olduğundan ev sıcak su sistemlerini kimyasal yollarla
dezenfekte etmek kolay ve emniyetli değildir.
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Isıtma Ve Hızla Akıtma Yöntemi
Isıtma ve hızla akıtma yöntemi, sistemin en az 66.1 C’ ye kadar ısıtılıp sonrasında suyun sistemde
sirkülâsyonuyla gerçekleştirilir. Bu işlem haşlanma için potansiyeli yükseltir ve sadece çok iyi kontrol
edilen durumlar için yapılmalıdır.
0

Klorlama
Klorlama yöntemi sıcak su tankına yüksek konsantrasyonlu klorun uygulanmasıyla gerçekleştirilir.
Yüksek konsantrasyonlu klorlu su, sistem içinde sirküle edilir ve sistem dışına çıkana kadar fışkırtılır.
Yüksek konsantrasyonlu klor sistemde birkaç saat tutulmalıdır. Yüksek konsantrasyonlu klor içme
suyu sistemlerinde emniyetli olmayabilir. Önlemler kontrol edilen çevre içerisinde alınmalıdır.
Ultraviyole Işıma Metodu
Bu yöntem, Lejyonella bakterilerini bina su dağıtım sistemine girmeden önce ultraviyole (UV) ışını
göndererek öldürür.
Ozonlama
Ozonlama yönteminde su sistemine ozon üreticisiyle üretilen ozon enjekte edilir. Ozon su içinde litrede
1-2 mg oranında olacak şekilde çözünür. Ozon Lejyonella bakterilerini öldürür. Ozon üreticilerinin ilk
maliyetleri pahalıdır.
Bakır-Gümüş İyonlaşması
Evsel sıcak su sistemlerinde lejyonella bakterilerinden korunmanın en pratik yolu bakır-gümüş
iyonlaşmasıdır. Bakır-gümüş iyonlaşması yöntemiyle insanlara zarar vermeden Lejyonella
bakterilerinin etkilerinden kurtulunabilinir.
İZLEME VE ENGELLEME
Hastalık baş gösterdiğinde, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) ve sağlık departmanı müfettişleri
hastalığın taşınma kaynaklarını teşhis edip uygun korunma yöntemlerini önerir ve su kaynaklarının
dezenfekte ölçümlerini kontrol ederler. Geçerli araştırma ek olarak uygulanabilecek benzer korunma
stratejilerini de belirler.
Ocak 2001’de JCAHO tarafından akredite edilen sağlık koruma hizmetleri “organize-bağışıklık
sistemini ele geçiren hastalıkların potansiyelini azaltmak için” yönetim sistemine sahip olmalıdır. EC.17
numaralı yeni standart sağlık koruma hizmeti için, “soğutma kuleleri, evsel sıcak su sistemleri ve diğer
püskürtmeli su sistemlerindeki patojenik biyolojik etkenleri düzen altına alma” maddesini taşır.
SEYAHAT, OTELLER VE LEJYONER HASTALIĞI
Lejyoner Hastalığının Seyahatle/Otelde Kalma İle İlişkisi Nedir?
Lejyoner hastalığı etkeni olan bakteri şebeke suyunun işlenmesi esnasında kullanılan tekniklere
rağmen çok küçük konsantrasyonlarda da olsa doğadaki sulardan şehir şebeke suyuna geçebilir.
Ardından bina su sistemleri içinde yerleşir ve koşullar uygun ise çoğalır. Genellikle büyük binaların
kapasitesi yüksek su sistemleri, su tankları ve borularda biriken sediment ve oluşan biyofilm
katmanları, Legionella bakterisinin çoğalması için elverişli ortamlar sağlar. Sonuç olarak bakteri her
büyük bina su sisteminde yerleşebilir. Bu nedenle Lejyoner hastalığının seyahat veya otelde kalma ile
ilişkisi de sudan bakterinin bireye ulaşması için gerekli koşulların oluşup oluşmadığına bağlıdır. Suyu
aerosol haline getiren araçlar (air-conditioner sistemlerinin soğutma kuleleri, duş başlıkları, jakuziler,
dekoratif fıskiyeler…) turistik tesislerde yaygın kullanılmaktadır ve bakterinin bireye ulaşmasına
aracılık edebilmektedir.
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OTELLERDE LEJYONER HASTALIĞI RİSKİNİN AZALTILMASI İÇİN ÖNERİLER
A-Genel Rutin Çalışmalar
1-Bir otel personeli lejyonella kontrol çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu tutulmalıdır.
2-Sıcak su her zaman son kullanma noktasında 50–60 C derece arasında tutulmalıdır.
(Bu ısı elin dayanamayacağı sıcaklık olacağından kullanıcılar uyarılmalıdır.)
0

3-Soğuk su her zaman 25 C’nin altında tutulmalıdır.(Özellikle yaz aylarında Akdeniz bölgesindeki
yapılar için önemlidir.)
0

4-Otel odalarında özellikle misafir olmadığı zamanlarda her gün musluk ve duş başlıklarından birkaç
dakika süreyle su akıtılmalıdır.
5-Duşlar, duş başlıkları ve musluklar rutin olarak temizlenmeli. Tortulardan kireç ve biofilm
tabakalarından arındırılmalıdır.
6-Soğutma kuleleri her 3 ayda bir temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli.
7-Yılda en az 1 kere kalorifer sistemi temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
8-Her sezonda kaloriferlerin çalışmaya başlamasından önce ve sezon bitiminde olmak üzere yılda en
az iki kez, kalorifer sıcak su filtreleri çok yüksek klor düzeyleri 50 ppm ile 2 ile 4 saat dezenfekte
edilmelidir.
9-Bütün kullanma suyu filtreleri her 1–3 ayda temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
10-Su depoları, soğutma kuleleri ve su boruları, bütün görülebilir lokalizasyondaki elemanlar ayda bir
incelenmeli ve hepsinin sağlam ve sızdırmaz olduğundan emin olunmalıdır.
11-Sistemdeki bakım çalışmaları ve yenilemelerde, şebekede kesintili akım yaratılmadığından emin
olunmalıdır.
B-Vaka Salgın Bildirildiği Durumda Yapılması Gerekenler
1-Hemen ilgili sağlık kurumu ekipleriyle uygun su numuneleri alınıp laboratuara iletilmelidir.
2-Genel rutin önlemlerden hangisinin aksadığı/aksamış olabileceği kontrol edilmeli ve not edilmelidir.
3-Ardından DEKONTAMİNASYON önlemleri başlatılmalıdır.
A-En az 24 saat süreyle sıcak su tankları 60 C derecenin üstüne çıkartılmalı.
0

B-En az 24 saat tüm musluklar 50 C’nin üzerinde tutulmalı.
0

C-En az 24 saat süre ile serbest klor miktarı 2–3 ppm olacak şekilde hiperklarinasyon yapılmalı.
D-Kaynak olabilecek ve kaynak olduğu saptanan ekipmanların kullanımı durdurulmalı (soğutma
kuleleri, evaparatörler vb. gibi).
E-Drenaj temizleme (yüzeylerden biyolojik tortuların uzaklaştırılmasında biodispensatların kullanımı
dâhil) dezenfeksiyon gerçekleştirilmeli.
F-Donanımdaki arızalar onarılmalı.
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G-Ölü boşluklar, tıkanıklıklar kaldırılmalı suyun durgun anlarda birikmesi önlenmeli filtreler
temizlenmeli ve rejenere edilmeli.
4-Bir hafta sonra ilgili sağlık kurumu ekibi ile birlikte aynı örnekleme noktalarından yeniden örnekler
alınarak laboratuara gönderilmeli.
5-Düzenli bakım sağlanmalı ve iki ayda bir su örnekleri alınarak Legionella türlerinin varlığı açısından
incelenmek üzere laboratuara iletilmelidir.
Ayrıca ülkemizde 2001 yılı Mayıs ayında Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı
bir genelge ile [01.05.2001/2749 sayılı] seyahat-ilişkili Lejyoner hastalığı bir kontrol programı
kapsamına alınmıştır. Söz konusu genelge İl Sağlık Müdürlükleri’nden edinilebilir.
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24 Eylül 1947 tarihinde Erzurum’da doğdu. 1972 yılında ODTÜ Makine Fakültesi’nden mezun oldu.
ODTÜ İşletme Fakültesi’nde yüksek lisans programını tamamladı. Pasiner A.Ş ve Oyak İnşaat A.Ş
Firmaları’nda çalıştı. 1981 yılında ERTES LTD.ŞTİ.’ni kurdu ve mekanik sıhhi tesisat üstlenicisi olarak
çalıştı. TTMD (Türkiye Tesisat Mühendisleri Derneği), TİMDER (Tesisat İnşaat Malzemecileri
Derneği), ASPE (Amerikan Sıhhi tesisat Mühendisleri Derneği), MCA (Amerikan Mekanik Tesisat
Müteahhitleri Derneği) ve REVHA (Avrupa Isıtma Soğutma ve İklimlendirme Dernekleri Federasyonu)
üyesidir. 1995 yılından beri ERTEM HİJYEN TEKNOLOJİSİ A.Ş Genel Müdürlüğü’nü yapmaktadır.
Çalışmalarını yoğun bir şekilde Sıhhi Tesisat Teknolojisi üzerinde sürdürmektedir. TTMD ve
TİMDER’de bu konu ile ilgili seminerler vermektedir ve bu derneklerin dergilerinde çeşitli konularda
makaleleri yayınlanmaktadır. “Sıhhi Tesisat Teknolojisi” isimli bir kitabı bulunmaktadır. Ömer
Kantaroğlu 1999–2000 yıllarında TTMD IV. Dönem Başkanlığı görevini yürütmüştür. İngilizce ve
Almanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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ÖZET
Günümüzde enerji kaynaklarındaki azalmaların, enerji maliyetlerinin artmasına neden olacağı
gerçeğinden hareketle, mevcut enerjiyi daha verimli kullanabilmek için uygulanabilir tasarruf
programlarının oluşturulması ve yeni enerji kaynaklarının araştırılması çalışmalarının ivmelendirilmesi
gerekmektedir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla en çok uygulanan ve ilk akla gelen önlem,
yalıtımdır. Yalıtım uygulamada etkin olması kaydıyla, enerji tasarrufu, mevcut tesisatın korunması,
işletme giderlerinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi gibi bir çok açıdan önem arz etmektedir.
Özellikle sanayide, bu kapsamda en çok ısı yalıtımı dikkat çekmektedir. Gelişmiş ülkelerde, enerji
tasarruf kuralları fazlasıyla önemsenip etkin olarak uygulanabiliyorken, ülkemizde bu anlamda yeterli
hassasiyet, yeni yeni görülmektedir.
Kağıt, petrokimya, gıda, ilaç gibi enerji gereksiniminin yüksek düzeyde olduğu sanayi dallarından biri
olan tekstil sektöründe de, enerji taşıyıcı olarak genelde buhar kullanılmaktadır. Terbiye işletmeleri
tekstil sektöründe, enerji kullanımının en yoğun olduğu işletmelerdir. Tekstil terbiyesi; farklı şekil ve
formlarda (elyaf, iplik, kumaş vb.) tekstil ürünlerine değer katmak ve kaliteyi artırmak amacıyla
uygulanan işlemler olup, burada en önemli enerji taşıyıcısı, buhardır. Bu kapsamda, terbiye
dairelerinde etkili yalıtım uygulanmadığında işletmelere ciddi kayıplar yüklenmekte ve ekonomik olarak
bu kayıplar yüksek rakamlara çıkmaktadır.
Bu çalışma ile tekstil terbiye işletmelerinde (özellikle tekstil boyahanelerinde), tesisatlardaki buhar
kayıpları üzerinde durularak, bu kayıpların giderilme veya yeniden değerlendirilme yöntemlerine
değinilmiştir.
Anahtar Sözcükler : Buhar kayıpları, tekstil boyama, termal izolasyon
ABSTRACT
It is obvious that, decrease in energy sources cause to increase in cost of energy. In this respect, new
energy sources should be explored or feasible energy saving programmes should be prepared.
Izolation is the most applicable method for energy saving. Izolation has an importance in this point of
energy saving, protection of present installation, decrease in plant expenditures, prevention
environmental pollution. Especially thermal izolation is well known method in energy saving in
industry.
Steam is generally used as energy carrier fluid in textile industry (especially in finishing plants) like
paper, petrochemical and food industry. Finishing plants have the most common energy use in textile
industry. Finishing is any process (physical or chemical) that is done to fiber, yarn or fabric either
before or after fabrication to change the appearance, the hand or the performance. Steam is used as
energy carrier fluid in finishing plants. When izolation is not effective in these processes, generated
thermal losses cause to increase in economic losses.
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In this study, steam losses in installations have been introduced in finishing plants (especially in
dyeing processes) and presented how these losses can be reduced.
Key words: Steam losses, textile dyeing, thermal izolation

1. GİRİŞ
Tekstil işletmelerinde uygulanan prosesler gereği, yüksek bağıl nemde çalışılmakta ve kaliteli üretim
için yaz-kış yaklaşık aynı şartların sağlanması gerekmektedir. Ancak yüksek bağıl nem, özellikle kış
şartlarında soğuk yüzeylerde yoğuşma problemini de beraberinde getirmekte, işletmeyi çevreleyen
yapı elemanlarının çok kısa sürede yıpranmasına neden olmakta ve özellikle tavan bölgesinde oluşan
yoğuşma suyu tekstil makinalarına zarar vermekte, makinaların onarım masraflarının artmasına ve
üretim bozukluklarına sebep olabilmektedir.
Tekstil işletme şartları açısından yoğuşmanın önüne geçilebilmesi için en uygun yöntem ısı yalıtımıyla,
yoğuşma olan yüzeylerin sıcaklığının belirli seviyelerde korunması işlemidir. Yoğuşmadan
kaynaklanan problemlerin nispeten giderilebilmesi için dış ortamla münasebeti bulunan kısımların
özellikle dış duvar ve çatı bölgelerinin yeterli derecede yalıtımlarının yapılmasına ihtiyaç
bulunmaktadır. Ancak böylece sözkonusu bu bölgelerin iç yüzeylerinde oluşacak yoğuşma suyu
önlenebilmektedir. Yapı elemanlarının iç yüzey sıcaklıklarının, iç ortam sıcaklığı ve bağıl nem değerine
bağlı olarak yoğuşmanın olabileceği sıcaklıktan yüksek olması gerekmektedir. Yoğuşmanın
önlenebilmesi için mevcut işletmelerde, ısıl direncin yetersiz olduğu hallerde ısı yalıtım malzemeleriyle
takviye yapılmalı, aydınlatma amaçlı cam yüzeylerde ise söz konusu yüzeylerin ısıtılması ve yeterli
düzeyde hava hareketinin sağlanması veya yoğuşma suyunun işletme içindeki ürünlere, makinalara
ve cihazlara zarar vermeyecek şekilde toplanmasını sağlayacak bir tesisat hazırlanmalıdır. Ayrıca
dış ortamdan çatı ve dış duvarlar aracılığıyla işletme içerisine gelen nemin de durdurulması ve bu
amaçla uygun nem yalıtımının yapılması gerekmektedir [1].
Doba Kadem ve Oğulata [2], hazırladıkları bir çalışmada, tekstil işletmelerinde bağıl nem, nemin
işletmeye etkileri ve işletmelerde ısı ve nem yalıtımı için dikkat edilmesi gerekenler noktaları
incelemişlerdir.
Bu çalışmada ise, tekstil boyahanelerinde, tesisatlardaki buhar kayıpları ve bu kayıpların yalıtım
yoluyla giderilmesi üzerine durulmuştur.
Bilindiği gibi buhar, diğer akışkanlardan (örneğin kızgın su) 4-5 kat fazla bir enerji taşıyıcısıdır. Tekstil,
kağıt, petrokimya,gıda ilaç, demir çelik, lastik gibi pek çok sanayi dalı, enerji taşıyıcı olarak buhar
kullanmaktadır.
Enerji taşıyıcısı olarak buhar kullanılan tesisatlardaki buhar kayıplarının giderilmesi ve tesisatta
bulunan boru ve diğer ekipmanların (vana, armatür vs..) yalıtılması, genellikle dışarı atılan kondensin
tamamının geri döndürülmesi, günümüzde enerji kaybını gidermede zorunlu hale gelmiştir.

2. TESİSATTA BUHAR KAYIPLARI VE GİDERİLME YÖNTEMLERİ
Buhar; çok verimli ve kolaylıkla kontrol edilen bir ısı transfer akışkanı olup, merkezi bir yerden elde
edilerek havanın suyun ısıtılmasında veya proses uygulamalarında kullanılmaktadır. Örneğin buhar
kazanının yanma odasında ısı, kazan tüplerinden suya transfer olmaktadır. Kazandaki daha yüksek
basınç, buharı dışarı ittiği zaman dağıtım sisteminin borularını ısıtmakta, ısı buhardan boru yüzeyleri
boyunca daha soğuk çevre havasına transfer olmaktadır. Söz konusu ısı transferi buharın bir kısmını
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tekrar suya dönüştürmektedir. Bu nedenle dağıtım hatları, bu israf edilen ve istenmeyen ısı transferini
en aza indirmek için, genellikle yalıtılmaktadır.
Buhar, sistemdeki ısı eşanjörlerine ulaştığında durum farklıdır. Burada buhardan ısı transferi arzu
edilmektedir. Isı, bir hava ısıtıcısındaki havaya, su ısıtıcısındaki suya transfer olmaktadır. Buhar
sisteminde ısı transferi neticesi, kondens oluşmaktadır. Buhar, radyasyon ısı kayıpları nedeniyle
dağıtım hatlarında veya ısıtma ve proses ünitelerinde gereken enerjiyi karşılamak üzere gizli ısısını
vererek kondense dönüşmektedir. Buhar kondense dönüştüğünde ve gizli ısısını verdiğinde sıcak
kondens hemen tahliye edilmelidir. 1 kg kondensteki mevcut ısı 1 kg. buharla mukayese edildiğinde
ihmal edilebilir olmasına rağmen, kondens sıcak sudur ve kazana geri gönderilmelidir. Buhar
borularının alt yüzeyinde biriken kondens, literatürde su koçu veya koç darbesi olarak adlandırılan
olaya neden olabilir. Koç darbesi; yüksek hızla (150 km/h) hareket eden buharın bu kondensin
üzerinden geçerken dalgalar oluşturması ile başlayıp, kondensin çoğalması ve yüksek hızlı buharın
sürüklemesi ile önüne çıkan kondensi de kaldırarak büyüyen tehlikeli bir su kütlesi oluşturmasıdır. Bu
olay neticesinde, boru fittingsleri, regülasyon vanaları ve diğer benzer ekipmanlar tahrip
olabilmektedir.
Buhar, buhar sıcaklığının altına düşmüş kondensle temas ettiğinde, termal şok olarak bilinen başka
bir koç darbesine neden olabilir. Buhar, kondensten çok daha fazla hacim kaplar ve aniden
çöktüğünde, sistem boyunca şok dalgaları gönderebilir. Koç darbesinin bu şekli ekipmanlara zarar
verebilir bu da kondensin sistemden tahliye edilmediğinin göstergesidir. Ayrıca ısı transfer ünitesindeki
kondens bir hacim kaplar ve ekipmanın fiziksel boyutunu-kapasitesini düşürür. Kondensin süratle
boşaltılması, ünitenin buharla dolmasını sağlar. Buhar yoğuştuğunda, ısı eşanjörünün içerisinde bir su
filmi oluşturur. Yoğuşamayan gazlar sıvıya dönüşmezler ve yer çekimi ile akamadıklarından ısı
eşanjörü yüzeyindeki kir ve pullanma üzerinde ince bir film olarak birikirler [3].
Genellikle dışarı atılan kondensin tamamının geri döndürülmesi, tesisatta bulunan boru ve diğer
ekipmanların (vana, armatür vs..) yalıtılması, enerji kaybını gidermede zorunlu hale gelen
uygulamalardır.
2.1. Kondenstop (Buhar Kapanı)
Kondenstopların görevi , kondensi, havayı ve karbondioksiti biriktirmek ve sistemden tahliye etmek,
verimli bir ısı transferi için buhar içerisinde mevcut olabilecek havanın atılması sağlamaktadır.
Kondenstoplar, hava, gaz ve kondensi (suyu) otomatik olarak tahliye eden fakat buharı tutan, buhar
sistemlerinin en önemli elemanlarından birisidir. Buhar kullanılan cihazlardan sonra veya buhar
hatlarının drenaj noktalarında kullanılmaktadır.
Buhar hatlarında kondensin geri döndürülmemesinin, enerji, kimyasal ve su kaybına yol açtığı, bilinen
bir gerçektir. Örneğin, bir boya makinasında, üç yollu vananın üçüncü yolundan boyalı kondensi atan
sistemler hali hazırda kullanılmaktadır. Kondenstop, buhar kullanan tüm tesislerde, en gerekli armatür
olup, en küçük buhar kullanan işletmede en az 30 adet bulunmaktadır. Orta ölçekli işletmelerde bu
sayı 400-500 civarında, rafinerilerde 5000-10000, büyük rafinerilerde 12000 adet civarındadır. En
küçük ebatlı, yarım parmak çapındaki bir kondenstop 10 barda buhar kaçırdığında yıllık 18 ton, 1
parmak çapında bir kondenstop 6 barda buhar kaçırdığında yılda 30 ton fuel oil kaybına yol
açmaktadır. Bu da işletmelere ciddi kayıplar yüklemekte ve ekonomik olarak bu kayıplar yüksek
rakamlara çıkmaktadır [4].
Kondenstoplar, mekanik, termostatik ve termodinamik prensiplerle olmak üzere üç temel prensibe
göre üretilmektedir [5].


Mekanik Prensiple Çalışan Kondenstoplar: Buhar ile kondens arasındaki yoğunluk farkını
algılar ve kondensi buhar sıcaklığında tahliye ederler. Ters kovalı ve şamandıralı
kondenstoplar bu gruba girmektedir.
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Termostatik Prensiple Çalışan Kondenstoplar: Buhar ile kondens arasındaki sıcaklık farklarını
algılayarak kondensi buhar sıcaklığının altında tahliye ederler. Denge basınçlı, bimetalik ve
sıvı genleşmeli kondenstoplar, bu gruptadır.
Termodinamik Prensiple Çalışan Kondenstoplar: Kondens ile flaş buhar arasındaki dinamik
farkları algılar ve kondensi buhar sıcaklığına yakın tahliye ederler.

Kondenstop seçimi yapılırken; kullanılacak ünite, kondenstopa giren buhar basıncı, kondenstoptan
sonraki basınç, saatte oluşan kondens miktarı (kg/h) gibi bilgilerden yararlanılarak seçim
yapılmaktadır. Şekil 1.’de kondenstop (buhar kapanı) görülmektedir.

Şekil 1. Kondenstop [6]
Kondenstoplar içinde şamandıralı kondenstop, tekstil boya hatlarında en çok kullanılan
kondenstoplardır. Şamandıralı kondenstoplar, havayı en iyi tahliye eden kondenstoplardır.
Başlangıçta, sistem soğuk iken hava, açık olan termostatik hava tahliye elemanından tahliye edilir.
Kondens, kondenstopun içerisine geldiği anda, şamandıra yükselerek valf sistemi açılır ve kondens
tahliye edilir. Kondens sıcaklığının yükselmesi ile hava tahliye elemanı kapanır ancak kondens,
şamandıranın yukarıda olması nedeniyle tahliye olmaya devam eder. Buhar geldiğinde şamandıra
aşağı doğru hareket eder ve valf sistemi kapanır. Valf sistemi üzerinde devamlı olarak su kalcak
şekilde dizayn edildiğinden, su sızdırmazlığı vardır [5].
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Şekil 2.’de şamandıralı kondenstoplara, farklı örnekler verilmiştir.

Şekil 2. Şamandıralı kondenstop [6]
Şamandıralı kondenstoplar, özellikle kondens miktarı ile değişen sürekli tahliyeyi buhar doyma
sıcaklığında gerçekleştirler. Ani ve geniş basınç değişimlerinden etkilenmeyip daha çok, kondens
tahliyesinin hızlı olmasının sakıncalı olduğu sistemler için tercih edilmektedir. Tahliye görevini yerine
getiren şamandıranın yanı sıra, hava tahliyesi de gövde içinde mevcut termostatik kapsül tarafından
gerçekleştirilmektedir. Böylece boru hattında, hava birikintileri ile oluşan koç darbeleri önlenebilmekte,
aynı zamanda şamandıranın herhangi bir nedenle fonksiyonunu kaybetmesi durumunda da
termostatik kapsül devreye girerek kondens tahliyesine devam etmektedir. Özellikle kimyasal
maddelerin kullanıldığı tekstil boyama proseslerinde, şamandıralı kondenstoplar kullanılmaktadır.
2.2. Borularda Yalıtım
Tesisatlarda kullanılan borularda oluşabilecek ısı kaybı; boru ısı iletim katsayısına, boru içindeki
akışkanın cinsine, akışkanın hızı ve sıcaklığına, dış havanın sıcaklık ve hızına, borunun yatay veya
düşey olmasına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Isı kaybını giderebilmek amacıyla tesisatlarda
boruların yalıtımında kullanılan başlıca ısı yalıtım malzemeleri









Prefabrik kauçuk köpüğü
Prefabrik polietilen köpüğü
Prefabrik camyünü – taş yünü – cam köpüğü
Prefabrik EPS – XPS
Prefabrik poliüretan – fenol köpüğü
Beyaz cam yünü veya taş yünü şiltesi
Enjekte poliüretan
Kalsiyum silikat

şeklinde sıralanabilir [7]. Buhar ve kızgın su borularının yalıtımında, prefabrik camyünü, işletme
sıcaklığı +250°C’yi geçmeyen boru yalıtımlarında kullanılmakta, +250°C’den +550°C sıcaklığa kadar
ise mukavvaya veya galvanizli tele dikili beyaz camyünü veya taş yünü tercih edilmektedir. Bu
malzemelerin üzerine de galvaniz sac, alüminyum veya PVC kaplanmaktadır. Mukavvalı camyününün
kullanılacağı durumda mukavvanın yanıcılığı dikkate alınmalı ve yalıtım yüzey sıcaklığının mukavvaya
zarar vermesi önlenmelidir.
2.3. Vana ve Armatürlerde Yalıtım
Isıtma ve soğutma tesisatlarında vana, çekvalf, pislik tutucu ve flanşlar toplam tesisat içinde dikkate
değer bir oranda ısı kaybı yüzeyi oluşturmaktadırlar . Söz konusu tesisat elemanlarına ya yalıtım
uygulanmamakta ya da yalıtım uygulaması, yetersiz kalmaktadır. Vana ve armatürlerin
yalıtılmamasının başlıca nedenleri
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Armatürlerden yayılan ısının kazan dairesini ısıtmasının tercih edilmesi
Armatüre yapılan bakım sırasında yalıtımın tekrar sökülüp takılmasının zorluğu,
Maliyeti artırıcı bir faktör olarak görülmesi,
Sac kaplama maliyetinin ve işçiliğinin yüksek oluşu,
Uygulamaların estetik olmayıp detay problemlerinin oluşu,
Konuya gereken önemin verilmeyişi,
Yalıtım konusunun uygulamada son aşama olması sebebiyle, zamanın yetersizliği

şeklinde sıralanabilir. Gerek ısıtma, gerekse soğutma sistemlerinde vana ve armatürlerin yalıtılmaması
ile başta enerji kaybı ve işletme maliyetinde artış olmak üzere, bir çok sorunları beraberinde
getirmektedir. Bu kapsamda, vana ceketi uygulaması ile vana ve armatürlerde yalıtım
sağlanabilmektedir.
Vana ceketleri; sıcak su ve buhar gibi ısıtma sistemlerinde vana yüzeyinde oluşan ısı kaybını;
soğutma sistemlerinde ise ısı kazancını ve yoğuşmayı önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Üç
katmandan oluşan vana ceketlerinde, iç ve dış katmanlar 250°C‘ye dayanıklı silikon kaplı cam
kumaşından yapılmış olup, bunların arasındaki orta tabakada 750 °C‘ye dayanıklı, 5 cm kalınlığında
Rabitz teline sarılı taş yünü bulunmaktadır. Vana ceketleri, diğer ürünlere göre aşağıda verilen
avantajlarının bulunması sebebiyle tercih edilmektedir.







Bünyesinde karbon ve hidrojen içermediği için yanıcı değildir.
Suya , yağa , zayıf asitlere ve tüm hava koşullarına karşı dayanıklı olduğu için gerek kapalı
mekanlarda gerekse bina dışında kullanılabilir.
Montajı çok kolay olduğu için kalifiye elemana ihtiyaç yoktur . Vana ceketi vananın altına
yerleştirilir, yapışkan fermuarları üst üste getirilerek yapıştırılır, en uçtaki ipler sıkıca
bağlandığında uygulama tamamlanmış olur.
Vana ve armatürün bakımı esnasında veya değiştirilmesi gerektiğinde, kolayca sökülüp
işlemler tamamlandıktan sonra tekrar kolayca monte edilmektedir.
Vana flanşları da ceketin içinde kaldığı için buralarda ısı köprüleri oluşmamakta, soğutma
sistemlerinde yoğuşma meydana gelmemektedir.
Yüksek enerji kazanımı ile kendini kısa sürede amorti etmektedir [7].

Şekil 3. Vana ceketi uygulaması [8]
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3. SONUÇ
Kağıt, petrokimya, gıda, ilaç gibi enerji gereksiniminin yüksek düzeyde olduğu sanayi dallarından biri
olan tekstil sektöründe de, enerji taşıyıcı olarak genelde buhar kullanılmaktadır. Terbiye işletmeleri
tekstil sektöründe, enerji kullanımının en yoğun olduğu işletmelerdir. Terbiye dairelerinde etkili yalıtım
uygulanmadığında işletmelere ciddi kayıplar yüklenmekte ve ekonomik olarak bu kayıplar yüksek
rakamlara çıkmaktadır.
Bu çalışma ile tekstil terbiye işletmelerinde (özellikle tekstil boyahanelerinde), tesisatlardaki buhar
kayıpları üzerinde durularak, bu kayıpların giderilme yöntemlerine değinilmiştir. Buhar hatlarında
kondenstop kullanılarak kondensin geri dönüşünün sağlanması, borularda prefabrik cam yünü, taş
yünü kullanılarak yalıtım yapılması, vana ve armatürlerde ısı kaybını gidermek amacıyla vana ceketi
uygulanması, enerji kayıplarını gidermede etkin olarak uygulanması gereken yöntemler olarak ortaya
konulmuştur.

KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

OĞULATA R.T., Tekstil İşletmelerinde Yoğuşma ve Önlemi, Termodinamik Dergisi, 74-81,
1/1997
DOBA KADEM F., OĞULATA R.T., Tekstil İşletmelerinde Nem Yalıtımı, IV. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi, 4-7 Kasım 1999, İzmir
Yakacık Valf Kataloğu, Buharın Verimli Kullanımı ve Kondens Tahliyesi, 1998
www.dogayayin.com web sayfası, 2005
Intervalf Buhar Tesisatları ve Buhar Cihazları El Kitabı, 2. Baskı, 1997
www.ayvaz.com web sayfası, 2005
KARAKOÇ T.H., BİNYILDIZ E., TURAN O., Binalarda ve Tesisatta Isı Yalıtımı, ODE Teknik
Yayınları No: G 20 , 1999
www.akalteknik.com web sayfası, 2005

ÖZGEÇMİŞLER
Füsun DOBA KADEM
1972 yılı Kahramanmaraş doğumludur. Lisans öğrenimini 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış, 1996 yılında aynı bölümü Yüksek Mühendis olarak bitirmiştir.
Bir süre Adana Meslek Yüksekokulu İklimlendirme-Soğutma Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak
görev yapmış olup halen aynı üniversitenin Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak
görev yapmaktadır.
R.Tuğrul OĞULATA
1963 yılı Tarsus doğumludur. Lisans öğrenimini 1985 yılında Çukurova Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış, aynı üniversiteden 1990 yılında Doktor, 1994 yılında da
Termodinamik Ana Bilim Dalı’nda Doçent ünvanını almıştır. 2001 yılında profesörlüğe atanmış olup,
halen aynı üniversitenin Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde Profesör olarak görev yapmaktadır.
Mustafa Gökhan KADEM
1969 yılı İskenderun doğumludur. Lisans öğrenimini 1993 yılında Çukurova Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Moskova Lukova A.Ş.’de şantiye şefi olarak, Özgür Atermit
A.Ş.’de işletme şefi olarak görev yapmıştır. Halen Otkonsaş A.Ş. firmasında Çukurova Bölge Müdürü
olarak çalışmaktadır.

TESKON 2005 PROGRAM BİLDİRİLERİ / ENE - 20

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

Mekanik Tesisatta Ekonomik Yalıtım Kalınlığı

Mustafa ÖZDEMİR
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MAKİNA FAKÜLTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İ. Cem PARMAKSIZOĞLU

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MAKİNA FAKÜLTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

BİLDİRİ

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 307 _______

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK YALITIM KALINLIĞI
Mustafa ÖZDEMİR
İ. Cem PARMAKSIZOĞLU

ÖZET
Önceki çalışmamızda, ekonomik analizin tanımları, maliyetlerin bulunmasına yönelik veriler ve
ekonomik analiz yöntemleri, bir cihaz seçimi ve tesisat tasarımı örneği ile açıklanarak verilmişti [1]. Bu
çalışmada, önceki çalışmada açıklanan, geri ödeme oranı, geri ödeme süresi, net bugünkü değer ve
iç verim oranı yöntemleri en uygun boru ve kanal yalıtım kalınlığının bulunmasına uygulanmıştır.
Ayrıca, boru ve kanal yalıtımı hesabında aynı zamanda göz önüne alınması gereken, yüzey sıcaklığı
kontrolü ve terleme gibi hesaplar ve gerekli bilgiler uygulamaya yönelik olarak verilmiştir. Sonuçlar,
standart ve yönetmenliklerle verilen ve önceki yöntemlerle bulunan değerlerle karşılaştırılmıştır.
Anahtar Sözcükler : Ekonomik analiz, boru ısı yalıtımı
ABSTRACT
In our previous study, the definitions of economic analysis, analysis methods and data regarding
estimation of the cost, using a device selection and system design example were given [1]. In this
study, the methods explained in the previous study such as rate of return, payback period, net present
worth and discounted cash flow were are applied to detemine the optimum thermal pipe insulation.
Additonally, the calculations for surface temperature control and condensation in the pipe and channel
insulations design, and the information needed are presented in a way convenient for applications.
The results are presented comparatively with the standarts and the results of the previos study.
Keywords : Economic analysis, pipe thermal insulations

1.GİRİŞ :
Mekanik tesisatta, yalıtım kalınlığı, alternatif enerji kaynağı seçimi, ısı geri kazanımı uygulaması, bir ısı
değiştiricinin boyutlarının belirlenmesi, hatta bir boru çapı seçimi, kısaca tüm seçimler bir ekonomik
analiz sonucu yapılmalıdır. Ekonomik analiz verilerinin sürekli değişmesi bu seçimleri basit eşitlik ve
tablolar yardımı ile yapılmasına imkan vermemektedir. Her seçim için özgün bir ekonomik analiz
yapmak gerekmektedir. Her tesisat uygulamasında olduğu gibi, tesisatta yalıtım kalınlıklarının
belirlenmesinde de doğru yöntemin bulunması ve kullanılması esastır.
1.1. Boru Yalıtımı
Yalıtımın amaçları kısaca, 1. Emniyet ve güvenli çalışma, 2. Isı ekonomisi, 3. Çevre kirliliği, 4. Isıl
Konfor şartlarının sağlanması, 5. Ses, 6. Yangın, 7. Terleme, yoğuşma ve donmanın önlenmesi, 8. Isıl
kapasitenin kullanımı, 9. Isı köprülerinin yalıtılması, 10. Yiyeceklerin saklanması ve tıbbi yalıtım, 11.
Borularda, kanallarda, depolarda sıcaklık düşüşü olarak özetlenebilir [7].
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Isı yalıtımının birinci amacı “Emniyet ve güvenli çalışma” dır. Mühendislerin ilk olarak göz önüne
almaları gereken, insan sağlığını korumak için yapılması gereken ısı yalıtımı uygulamalarıdır. Aşırı
sıcak ve soğuk yüzey sıcaklıkları insan sağlığı için zararlıdır. Yapılan her tasarımdan sonra yüzey
sıcaklığı hesaplanıp güvenli olduğu ve standartlarda verilen değerlere uygunluğu kontrol edilmelidir.
Örneğin, mekanik tesisat uygulama yönetmenliklerinde, (Mechanical Technical Spesification) dış
yüzey sıcaklığı metal olmayan yüzeylerde 65°C, metal yüzeylerde 55°C, soğuk yüzeylerde en düşük
sınır -10°C olarak verilmektedir.
İstenmeyen terleme, yoğuşma ve donmanın önlenmesi, uygun ısı yalıtımının yapılması ile mümkün
olmaktadır [7]. Yüzey sıcaklığı, ortam havasının çiğ noktası sıcaklığının altına düştüğünde yüzeyde
havanın içindeki su buharı yoğuşur veya terleme meydana gelir. Tesisatlarda boru ve havalandırma
kanal yüzey sıcaklıklarının terleme kontrolü yapılmalı, yalıtım kalınlığı seçiminde terleme göz önüne
alınmalıdır. Buhar hatlarında ise yoğuşma çok önemlidir. Yoğuşan buhar miktarı hesaplanmalı,
basınç darbesi oluşmaması için uygun çapta bir boru ile sistemden dışarı alınmalıdır. Yoğuşma
miktarı, ısı kaybına dolayısıyla boru yalıtımına bağlıdır.
Su tesisatında sıcaklığın donma noktasının altına düşmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
Özellikle ısıtılmayan ve sıcaklığı donma noktası altına düşebilen hacimlerde bu duruma dikkat
edilmelidir. Antifriz kullanarak donma olayının önlenmesi tesisatta genellikle önerilmez. Antifrizin
pahalı ve korozyona neden olması, pompa yükünü artırması, suyun ısıl kapasitesini düşürmesi gibi
sakıncaları nedeniyle antifiriz kullanımı uygun değildir. Suyun boşaltılamadığı durumlarda, pompanın
sürekli çalıştırılması veya elektrikle ısıtma ekonomik olmayan çözümlerdir. Diğer bir çözüm donmayı
mümkün olduğu kadar geciktirecek şekilde yalıtım yapmaktır. Donmaya karşı yapılacak yalıtımda, su
buharı geçişi göz önüne alınmalı ve yalıtım malzemesinin dış yüzü su buharı geçirmeyen bir malzeme
ile kaplanmalıdır [2], [4].
Isı geçişini artıran elemanlara ısı köprüsü denir. Isı köprüleri, farklı ısı geçiş dirençlerine sahip
alanların bulunmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Isı tasarrufu sağlanması ve terlemenin
önlenmesi için ısı köprülerinin yalıtımı gerekir. Tesisatlarda da ısı köprülerinin oluşmamasına gerekli
önem verilmelidir. Borular desteklenirken veya asılırken ısı köprüsü oluşmamasına dikkat edilmelidir
[4].
Tesisatlarda sıcaklık düşmesinin kontrolü, ısı yalıtımı yapılması nedenlerinden biridir. Boru, kanal ve
tanklardaki akışkanın sıcaklık düşümünün hesabı ve istenilen şartlarda kullanımının sağlanması
tasarım için gereklidir. Örneğin, kızgın sulu bölgesel ısıtma uygulamalarında, kazan dairesinden çıkan
suyun, binalara kaç derecede girdiği, galeride veya boru köprüsündeki sıcaklık düşümünün bilinmesi
gerekir. Doymuş buhar halinde ise sıcaklık düşmesinin olmayacağı, buhar sıcaklığının sabit kalacağı
ancak ısı kaybı nedeniyle yoğuşma meydana geleceği unutulmamalıdır. Yine benzer olarak,
iklimlendirme santralinde, santralden çıkan havanın odaya girene kadar, kaç derecelik sıcaklık
değişiminin olduğu hesaplanmalıdır. Sabit tank örnekleri sanayide çoktur. En çok karşılaşılan
uygulamalardan biri fuel-oil tanklarıdır. Fuel-oil yakıt tanklarında yakıt belli derecede akışkan halde
bulundurulur. Yakıtı istenilen sıcaklıkta tutmak veya akıcılığını sağlamak için tanktaki sıcaklık düşümü
hesabına ihtiyaç vardır [4], [7]. Ayrıca yalıtım malzemelerinin, yangına dayanıklılığı, malzemelerin
alev almasının geciktirilmesi önemlidir [8].
Sonuç olarak, yalıtımın diğer etkileri göz önünde bulundurularak belirlenecek ekonomik boru yalıtım
kalınlığı enerjinin en iyi kullanımı ve çevre kirliliğinin önlenmesi açısından gereklidir.
1.2. Standartlar, Yönetmenlikler ve Önceki Çalışmalar
Mekanik tesisatta ısı yalıtımı uygulamalarında yalıtım kalınlıkları bazı hazır tablolara bakılarak tespit
edilmektedir. Belirli yalıtım malzemeleri ve belirli sıcaklık farkları için tablolarda boru anma çapına
göre önerilen yalıtım kalınlıkları belirtilmektedir. Örneğin Almanya’da Mart 1994 tarihinde yürürlüğe
giren Isıtma Tesisleri Yönetmenliğinde (Heiz. Anl. VO) ısı yalıtım kalınlıkları, (ısı iletim katsayısı,
0
0
l=0.035 W/mK ve 75 C/55 C düşük ısıtma sistemleri) için boru çaplarına göre Tablo 1’deki gibi
verilmiştir.
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Boru anma çaplarına göre önerilen en az yalıtım kalınlıkları

Tablo 1.

Önerilen Yalıtım kalınlığı, δ,
[mm]
20
30
30
anma çapı kadar
anma çapı kadar
100

DN
20
22
35
40
100
>100

Isı geçişi (ısı kaybı) ısı taşınım katsayısı, yalıtım malzemesinin ısı iletim katsayısı ve sıcaklık farkına
bağlı olarak değişeceğinden farklı şartlar için optimum yalıtım kalınlığını tespit etmek için yukarıdaki
tablonun kullanılması uygun olmayabilir. Bu tabloda görülen yalıtım kalınlıkları, farklı sıcaklıklardaki
ısıtma sistemleri ve ısı iletim katsayıları için yeniden hesaplanmalıdır [9].
Yalıtım malzemesi ısı iletim katsayılarının l=0.035; 0.040; 0.045 W/mK değerlerinde, bakır ve çelik
borular için anma çapları ve dış çaplara göre önerilen yalıtım kalınlıkları Tablo 2 ’de verilmiştir [2].
Tablo 2. Çeşitli ısı yalıtım malzemeleri ile bakır ve çelik borular için en az yalıtım kalınlıkları [2].
DN
anma çapı
10
15
20
25
32
40
50

80
100

Dd
dış çap φ
Bakır
12
15
18
22
28
35
42
54
64
76,1
88,9
108

çelik
17.2
21.3
26.9
33.7
42.4
48.3
60.3
76.1
88.9
114.3

Yalıtım malzemesi ısı iletim kasayısı, l,
[W/mK]
0.035
0.040
0.045
Yalıtım kalınlıkları, δ, [mm]
20
30
36
20
30
35
20
30
34
20
30
33
30
40
49
30
40
48
40
60
63
50
70
79
70
90
101
70
90
101
80
100
124
100
130
154

Diğer boru devreleri ve havalandırma kanalları için uygulamada kullanılan benzer tablolar
kullanılmaktadır. Uygulamalarda en uygun yalıtım kalınlıkları yanında, borular arasındaki mesafelere
ve boruların tavan ve yan duvarlara olan mesafelerine dikkat edilmelidir [2].

2. YATIRIMLARIN KARLILIK ANALİZ [1]
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 şimdiki değer, (veya yıllık net şimdiki değer) ve iç verim oranı yöntemleri paranın zaman
değerini de gözönüne alan en yaygın kârlılık ölçümüdür.
Geri Ödeme Oranı :

GÖO =

Net Yıllık Kar
İlk Yatırım + İşletme sermayesi
Geri Ödeme Süresi :

(1)
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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.

GÖS =

İlk Yatırım + İşletme sermayesi
Net Yıllık Kar

(2)

Net Şimdiki Değer :
NŞD=Gelirlerin Bugünkü Değeri –Maliyetlerin Bugünkü Değeri
veya yıllık net şimdiki değer
YNŞD=EDYG-EDYM=Eşdeğer Yıllık gelir-Eşdeğer Yıllık Maliyet
İç Verim Oranı :
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 yalıtım yatırımı yapmış olalım. Bu uygulamanın ilk yatırım maliyeti 500.000
YTL ve yıllık eş kârları ise 118.700 YTL’dir. Bu yatırımın iç verim oranı ne olacaktır.
Yıl

Nakit akışı,
YTL

0
1
2
3
4
5

-500.000
+118.700
+118.700
+118.700
+118.700
+118.700

Yılın başında
ödenmemiş
yatırım borcu
500.000
411.300
317.300
217.600
112.000
Toplam

Ödenmemiş
borcun faizi
(%6 ile)
30.000
24.700
19.000
13.100
6.700
93.500

Yıl sonunda
ödenen yatırım
borcu
88.700
94.000
99.700
105.600
112.000
500.000

Yıl sonu itibariyle
ödenmemiş yatırım
borcu
411.300
317.300
217.600
112.000
0

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

Kazançların şimdiki değeri
=1
Maliyetler in şimdiki değeri
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’dır. 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.
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3. EN UYGUN BORU YALITIM KALINLIĞI’NIN HESABI
Yalıtımlı borularda sürekli rejimde birim boru başına ısı kaybı

q′ =

2π ( Ti − Td )
2π∆T
=
r3
r2
1
1
1
1
∑R
+
ln +
ln +
α i r1 l1 r1 l 2 r2 α d r3

q
=
L

(3)

ifadesi ile belirlenir. Burada paydaki terim toplam ısıl direnci göstermektedir. Isıl direnç

1

∑R =α r

i 1

+

1

l1

ln

r
r2
1
1
ln 3 +
+
r1 l 2
r2 α d r3

(4)

olup üçüncü terim yalıtım malzemesinin ısıl direncini göstermektedir. Geometrik boyutlar Şekil 1’de
verilmektedir. Dış taşınım direncini gösteren dördüncü terimde yer alan dış ısı taşınım katsayısı
hesabı bina içi yatay borularda ( d 3 ∆T
3

≤ 10 m 3 K olduğu laminer akış hali için) DIN ISO12241

standardına göre [2]

 ∆T 

α d = 1.25 ⋅ 
d
3


formülüyle hesaplanır.

1/ 4

(5)

Diğer taraftan, DIN ISO12241 VDI 2055 standarda göre dış hava hızının

v ≥ 8.55 ⋅ 10 −3 m/s olduğu türbülanslı akış hali için ısı taşınım katsayısı ise

α d = 8.9 ⋅

v 0.9
d 30.1

(6)

formülü ile hesaplanabilir. Denklem (5 ve 6)’da görüldüğü gibi yalıtım kalınlığı arttıkça en dış çapta
artacağından dış ısı taşınım katsayısı azalmaktadır. Bu durum kritik yalıtım yarıçapının da kontrol
edilmesini gerektirebilir.

Şekil 1. Tek tabaka ısı yalıtımı yapılmış boru
Boru ısı kaybı hesabında göz önüne alınması geren dirençler, yalıtımın iletim direnci ve dış yüzeydeki
ısı taşınım direncidir. Diğer dirençlerin etkisi azdır.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 312 _______

Örnek Problem:
Geri ödeme oranı, geri ödeme süresi, yıllık net şimdiki değer ve iç verim oranı yöntemleri en uygun
boru ve kanal yalıtım kalınlığının bulunmasına uygulamak için aşağıdaki örnekler göz önüne alınmıştır.
Boru dış çapı
Boru iç çapı
Boru ısı iletim katsayısı
Iç sıcaklık
Dış sıcaklık
Boru konumu ve yeri
Dış hava hızı
Boru içi ısı taşınım katsayısı
Isı yalıtım malzemesi
Isı iletim katsayısı
İşletme süresi
Ömür, n
Gerçek faiz, i
Yakıt
Alt ısıl değer, Hu
Doğal gaz fiyatı
*
Yalıtım fiyatı, folyolu cam yünü
Toplam verim
*
KDV ve nakliye dahil

108 mm
100 mm
40 W/mK
o
80 C
o
20 C
Yatay konumda ve bina dışında
0.8 m/3
2
4000 W/m K
Camyünü
0.04 W/mK
24 h/gün,⋅210 gün/yıl
15 sene
%5
Doğal Gaz
3
10.48 kWh/m
3
0.41 YTL/ m
2 YTL/m·cm
h= 0.9

Seçilen bir yalıtım kalınlığı için (3) ve (6) no.lu denklemlerden birim boru boyu başına ısı kaybı
hesaplanır. Yakıtın alt ısıl değeri, toplam verim ve yıllık çalışma süresi gözönüne alınarak yıllık gider

Yıllık Gider =

(24 h/gün)(210 gün/yıl) × q ′
× (0.41 YTL / m 3 )
Hu × h

(7)

şeklinde kolayca hesaplanır. İlk yatırım maliyeti (İYM) ise uygulanacak yalıtım kalınlığı ile lineer
değişmekte olup birim yalıtım kalınlığı için birim uzunluğa göre yukarıdaki veriler içinde verilmiştir.
Yıllık maliyet analizinde ilk yatırım maliyetinin ömür ve faiz oranına göre yıllık ilk yatırım maliyetini
(YİYM) hesaplamak gerekir. Bunun için düzgün serilerle sermayenin yeniden elde edilmesi faktörü ile
ilk yatırım maliyetinin çarpılması gerekmektedir.

YİYM = İYM × FPR ,i ,n = İYM ×

i (1 + ı) n
(1 + i ) n − 1

(8)

Elde edilecek yıllık kar, yalıtımsız haldeki gider ile yalıtımlı haldeki giderin farkı olacaktır. Net yıllık kar
ise yıllık ilk yatırım maliyetinin çıkarılması ile hesaplanır. Geri ödeme oranı ve geri ödeme süresini (1)
ve (2) no.lu denklemlerden hesaplarken ise işletme sermayesinin bu örnek problemde sıfır olduğu
gözönüne alınmaktadır.
Değişik yalıtım kalınlıkları için yapılan hesapların sonuçları Tablo 3’de verilmektedir. Tabloda görülen
iç verim oranı ise on beş yıl üzerinden net yıllık karı sıfır yapan faiz oranıdır. Görüldüğü gibi yalıtım
uygulamalarında iç verim oranı çok yüksektir.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 313 _______

Tablo 3. Yıllık maliyet analizine göre problemi çözümünden elde edilen sonuçlar
Yıllık ilk yatırım
Net Yıllık
maliyeti
Kar [YTL/yıl]
[YTL/yıl]
0.00
0.00
0.19
26.47
0.96
34.75
1.54
35.39
1.73
35.44
1.93
35.44
2.12
35.41
2.31
35.36
2.89
35.10
3.85
34.47

Yalıtım
Yıllık gider İlk yatırım
kalınlığı [mm] [YTL/yıl] maliyet [YTL]
0
10
50
80
90
100
110
120
150
200

40.43
13.76
4.71
3.50
3.26
3.06
2.90
2.76
2.44
2.11

0.0
2.0
10.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
30.0
40.0

20

GÖS [ay]

İç verim
oranı

13.2
3.5
2.2
2.0
1.8
1.6
1.5
1.2
0.9

0.9
3.5
5.4
6.1
6.8
7.5
8.1
10.3
13.9

1333%
357%
231%
207%
187%
157%
151%
127%
96%

Yıllık Giδer
Yıllık ilk yatırım maliyeti (n=15 yıl, i=% 5)
Yıllık giδer+Yıllık ilk yatırım maliyeti

15
[YTL/yıl]

GÖO

10
5
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Yalıtım kalınlığı δ [mm]

Şekil 2. Yıllık gider, yıllık ilk yatırım maliyeti ve toplam maliyetin yalıtım kalınlığı ile değişimi
Şekil 2’de 15 yıl ömür ve % 5 faiz oranı ile hesaplanan yıllık toplam maliyetin yalıtım kalınlığı ile
değişimi görülmektedir. Buna göre yaklaşık 95 mm’lik bir yalıtım kalınlığında yıllık toplam maliyet bir
minimumdan geçmektedir. Pratikte bu yalıtım kalınlığı 100 mm olarak uygulanabilir. Benzer sonuç
standartlara göre düzenlenmiş olan Tablo 1’den de elde edilebilmektedir.

Yıllık net kar [YTL/yıl]

40
30
20
Yıllık net kar %5
10

Yıllık net kar %10
Yıllık net kar %20

0
0

50

100

150

200

250

300

350

Yalıtım kalınlığı δ [mm]

Şekil 3. Faiz oranlarına göre Yalıtım kalınlığı ile yıllık net kar’ın değişimi

400
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Şekil 3’de ise yıllık net karın yalıtım kalınlığı ve faiz oranı ile değişimi görülmektedir. Belirli bir yalıtım
kalınlığı için yıllık net kar bir maksimum değerden geçmektedir. % 5 faiz oranı için bu değer yaklaşık
95 mm iken % 10 ve % 20 faiz oranları için optimum yalıtım kalınlıkları sırasıyla 80 ve 70 mm
olmaktadır. Faiz oranının artması ile optimum yalıtım kalınlıkları da azalmaktadır. Paranın zaman
değerinin yükselmesi yatırımı olumsuz etkilemektedir.
Aynı problemi yüksek iç akışkan sıcaklığı için tekrar gözönüne alalım. İç akışkan sıcaklığının 250 C
o
olduğu durumda sıcaklık farkı 230 C olup cam yünü yalıtım malzemesinin ısı iletim katsayısı da
sıcaklığa bağlı olarak 0.07 W/mK değerine çıkmaktadır. Tablo 2’de önerilen yalıtım kalınlığı l= 0.045
W/mK için 154 mm’dir. Buna karşılık Şekil 4’de görülen yıllık maliyet analizinde optimum yalıtım
kalınlığının yaklaşık 275 mm olduğu anlaşılmaktadır. Bu yalıtım kalınlığı için 15 yıl ömür ve % 5 faiz
oranında elde edilecek kar maksimum olmaktadır.
o

40

Yıllık Gider
Yıllık ilk yatırım maliyeti (n=15 yıl, i=% 5)
Yıllık gider+Yıllık ilk yatırım maliyeti

[YTL/yıl]

30
20
10
0
0

100

200

300

400

500

600

Yalıtım kalınlığı d [mm]

Şekil 4. Yıllık gider, yıllık ilk yatırım maliyeti ve toplam maliyetin yalıtım kalınlığı ile değişimi. Sıcaklık
o
farkı 230 C ve l= 0.07 W/mK (cam yünü)
Boru yalıtımında da çatı yalıtımına benzer olarak ilk yatırımda ısı ihtiyacının azalmasından dolayı
tesisatta kazan kapasitesindeki azalma gibi bir kazanç söz konusudur. Bu husus göz önüne
alındığında daha kalın yalıtım kalınlıkları ekonomik olacaktır.

4. SONUÇ:
En uygun yalıtım kalınlığı özellikle işletme sıcaklığı ve çalışma süreleri ile değişmektedir. Ekonomik
yalıtım kalınlığı seçiminde toplam maliyetler belli bir çaptan sonra çok az değişmekte yeni ekonomik
yöntemlerin kullanılması zorunlu olmaktadır. Mevcut standart ve yönetmenlikler yeterli olmamakta,
her seçim yukarıda açıklanan yöntemlerden en az birine göre hesaplanarak yapılmalıdır.
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BASINÇLI HAVA KURUTUCULAR : GENEL TANITIM
Erol ERTAŞ

ÖZET
Yazıda, basınçlı havanın kurutulmasının önemi ve faydaları açıklandıktan sonra; basınçlı hava
kurutma prensipleri ve uygulanış şekilleri şema ve diyagramlarla açıklanmaktadır. Uygun basınçlı hava
kurutucu tipinin seçimi ve kuru basınçlı havaya gereksinim duyulan uygulamalardan örnekler
verilmektedir. Son kısımda, basınçlı hava kurutucuların basınçlı hava şebekelerine bağlanması
hakkında örnek ve öneriler ele alınmaktadır.
Anahtar Sözcükler : Basınçlı hava kurutucu, mekanik soğutma, kapasite kontrolu, enerji tasarrufu,
termal volan, adsorpsiyon, adsorpsiyonlu kurutucu, membran kurutucu

ABSTRACT
In this work, at first, the importance of the drying of compressed air have been emphasized and
thereafter the principles of compressed air drying have been explained; with the help of charts and
diagrams.
With some samples, the proper selection of compressed air driers is discussed. Applications are
listed, where the compressed air supply is a must.
In the last section, the connection of compressed air driers at the compressed air system was
explained.
Keywords : Compressed air drier, mechanical refrigeration, capacity control, energy saving, thermal
mass, adsorption, adsorption drier, membrane drier

1. GİRİŞ
BASINÇLI HAVA DOĞAL OLARAK NEM İÇERİR
Basınçlı hava normal atmosferik çevre havasından elde edildiğinden; su buharı durumunda nem
içerir. Su miktarı sıcaklıkla değişir. Hava ne kadar sıcaksa; o kadar fazla miktarda su buharı taşıyabilir.
Bu nem, kontrol edilmediği taktirde; basınçlı hava tesisatı içinde sıvılaşır ve birçok problem çıkmasına
sebep olur. Atmosferden emilen hava içindeki tozlar ve kompresörden katılan yağlama yağı,
beraberce, oldukça zarar verici bir macun oluştururlar. Bu macun, contaları etkiler, bozar; havalı el
aletlerine zarar verir, kontrol ve ölçme enstrümanlarının yanlış çalışmalarına yol açar.
Aşağıda sayılan şu aksaklıklar pahalıya mal olabilir:
VERİM KAYBI
Havalı el aletleri ve kontrol sistemleri paslanarak verim kaybına uğrarlar. % 100 kapasitede
çalışamazlar.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 320 _______

GEREKSİZ MASRAFLAR
Basınçlı Hava sistemi içinde bulunan su, maliyetleri artırır. Sadece su ayırıcıların kullanıldığı
şebekelerde de verimler düşük ve bakım masrafları yüksektir.
KESİNTİLER
Basınçlı hava içindeki su, çalışma esnasında kesintilere neden olarak üretim kayıplarına yol açar.
Valflar ve kontrol elemanları, suya maruz kalınca bozulurlar. Pnömatik silindir pistonları tutukluk yapar
veya değişik hızlarda çalışarak, ürün ıskartalarına neden olurlar.
BAKIM MASRAFLARI
Nemli hava el aletlerinin, valfların, silindirlerin, boya tabancalarının, ve enstrümanların daha sık ve
düzenli bakım ve tamirini gerektirir.
ÜRÜN KALİTE HATALARI
Boyama veya karıştırma-iletme-temizleme gibi; ürünle basınçlı havanın doğrudan doğruya teması olan
durumlarda üründe kalite bozuklukları ortaya çıkabilir.

2. BASINÇLI HAVANIN KURUTULMA YÖNTEMLERİ
2.1. Nemin Yoğuşturulması
2.1.1. Mekanik Yöntem
(Havanın kullanma basıncından daha yüksek bir basınca kadar “aşırı” sıkıştırılması, çevre havası ile
soğutulması, yoğuşan nemin ayrılması, basıncın kullanma basıncına düşürülmesi.)
Böylece çiğlenme sıcaklığı, çevre sıcaklığından daha düşük olan bir basınçlı hava elde edilebilir.
Basınçlı hava kurutucuların bulunamadığı eski yıllarda ve halen bunların temin edilemediği
seyyar
şantiye şartlarında bu yöntem kullanılmaktadır.
Yöntem termodinamikte ideal gaz buhar karışımları için geçerli olan Dalton Kanununa dayanmaktadır:
Bir kap içindeki bir gaz karışımının basıncı, bu kap içinde bulunan gaz (ve buharlardan) her birinin
kap içinde yalnızca bulunurken sahip olduğu gaz (buhar) kısmi basınçlarının toplamına eşittir.
Bir kaptaki buharın (kısmi) basıncı yalnızca sıcaklığına bağlıdır.
Sonuç olarak hava ve su buharının karışımı olan nemli havanın içindeki su buharının kısmi (parsiyel)
basıncı sadece sıcaklığa bağlı iken, ikinci unsur olan havanın kısmi basınç payı artan basınçla orantılı
olarak arttığından; basınç yükseldikçe hava içinde buhar olarak karışımda kalabilecek su buhar miktarı
azalmaktadır. Şekil 2.1’den herhangi bir basınçtaki neme doymuş havanın buhar halinde içerebileceği
3
su (nem) miktarı [g/m ] olarak alınabilir.
Basınç örneğin 10 bar a (9 bar g) değerine çıktığında, ve sıcaklığı aynı kaldığında; basınçlı havanın
hacmi (büyük bir yaklaşıklıkla ideal gaz kabul edilip p 1 v 1 = p 2 v 2 izoterm hal değişim denklemi
uygulanırsa) 10’ da 1’ e (0,1 m³) düşmektedir. Bu halde hava içindeki su buhar miktarı da azalan
hacimle orantılı olarak diyagramda verilen değerin 1/10’una düşmektedir.Diyagram, her basınçtaki 1
m³ havanın doymuş halde taşıyabileceği nem miktarını vermektedir.
Bu hava genleştirilerek serbest hava haline getirildiğinde içereceği nem miktarını :
(1) basit formülünden hesaplayabiliriz.
x s = x ps / p
p mutlak basıncındaki (havanın) içerdiği nem,
X ps [g/m³]
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serbest (1 bar mutlak basınçtaki ) havanın içerdiği nem,
havanın mutlak basıncı.

Örnek 1. 20°C sıcaklık ve 7 bar manometre basıncındaki basınçlı havanın serbest hale geldiğinde
içereceği nem miktarı:
Şekil 2.1’deki diyagramdan : x s = 0,017 g/m³ alınarak;
X PS = 0,017 / 8 = 0,0021 g/ m³ bulunur.
Örnek 2. Hava 24 bar mutlak basınca sıkıştırılıp 40°C’ ye kadar soğutularak yoğuşan suyu alındıktan
sonra 7 bar manometre basıncına düşürülerek kullanıma arz ediliyor. İçerdiği nem miktarı ve buna
karşıt çiğlenme sıcaklığı derecesini Şekil 1’deki diyagramdan istifade ederek hesaplayınız.
24 bar a 40°C şartındaki basınçlı havanın içerebileceği nem miktarı : X PS = 57 g/m³
Bu hava 7 bar g = 8 bar a basınca düşürüldüğünde içereceği nem miktarı :X PS = 8 / 24 x X ps =19 g/m³
Buna kaşıt olan denge sıcaklığı; diyagramdan : 20°C olarak bulunur. (7 bar g’ deki havanın çiğlenme
sıcaklığı)

Şekil 2.1. Herhangi bir basınçta, 1 m hacimdeki neme doymuş havanın buhar olarak karışımda
taşıyabileceği su buharı miktarı
3

2.1.2. Soğutma Yöntemi İle Kurutma (Mekanik Soğutmalı Kurutucular)
Basınçlı havanın en fazla kullanılan kurutma yöntemi, onu bir soğutma makinası (sistemi) yardımı ile
soğutmaktır.+2/+4 °C ye kadar soğutulan basınçlı havanın içerdiği su buharının büyük bir kısmı, sıvı
su (kondensat) haline getirilerek ondan ayrılır. Böylece hava kurutulmuş olur. Kompresyonlu (mekanik
soğutmalı) bir soğutma sistemi yardımı ile çalıştırılan basınçlı hava kurutucular -BHK- iki ana gruba
ayrılırlar:
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2.1.2.1. Kapasite Kontrollü Soğutma Kompresörlü Basınçlı Hava Kurutucular
Küçük ve orta debili BHK’larda soğutma kompresörü devamlı çalışır; hava debi veya geliş sıcaklığının
azalmasından dolayı gerekli soğutma kapasitesinin bir kısmı sıcak gaz baypas metodu veya başka bir
kapasite kontrol yöntemi ile düşürülerek nemli havanın çiğlenme sıcaklığının 0 °C ‘nin altına
düşmesinin önüne geçilir. Şekil 2.2 ve 2.3’de iç-içe borulu eşanjör kullanılan (küçük-orta kapasiteli) bir
BHK’nın şeması görülmektedir. Enerji tasarrufu açısından, BHK’ya giren nemli-sıcak bh önce bir havahava ısı eşanjöründe ters yönde akan soğuk-kuru bh tarafından ön soğutmaya tabi tutulmaktadır.
Büyük kapasiteli BHK’larda kullanılan soğutma kompresörlerinde kapasite kontrolu uygulanarak kısmi
yüklerde enerji tasarrufu sağlanır. Orta kapasitelerde, BHK birden fazla soğutma devresiyle
düzenlenerek daha etkin bir enerji tasarrufu sağlamak mümkündür.
Tüm soğutmalı BHK’larda bh sıcaklığının 0 °C ’nin altına düşmesi tehlikelidir. Bu durumda bh’dan
ayrışan su kar-buz (katı) halde olduğundan; boruları tıkar ve hava geçmez olur. İstek dışı oluşan böyle
durumlarda enerji kesilerek sıcaklığın 0 °C ’nin üzerine yükselmesini beklemek gerekir. Bu esnada çok
gerekli olan kısımlara, nemli de olsa, basınçlı havanın gidebilmesi için kurutucu baypas vanası biraz
açılır. Bu şekilde bhk geçişinin daha çabuk açılması sağlanır. BHK bağlantısının baypas vanalı
yapılması bu bakımdan çok faydalıdır. Bunun ötesinde tüm BHK’ların boru hattından kazara
gelebilecek her büyüklükte katı maddelerle tıkanmalarını önlemek için girişlerine bh-pislik tutucusu
veya bh-filtresi koyulması önemle tavsiye edilir.

Şekil 2.2. Bh çiğlenme sıcaklığının; dolayısıyla soğutma sisteminin kapasitesinin, sıcak gaz baypas
yolu ile kontrol edildiği, bir basınçlı hava kurutucunun şeması
Küçük kapasiteli BHK’ larda, emilen soğutkan buharları tarafından soğutulan; tam kapalı (hermetik)
soğutma kompresörlerinin soğutma kapasitesi, müsaade edilir oranda sıvı soğutkanın, evaporatörden
buharlaşmadan geçerek, kompresöre döndürülmesi ile de kontrol edilebilir. Bu durumda, buharlaştırıcı
girişinde, buharlaşma basıncını kontrol eden bir genleşme vanası kullanılır. Basınçlı hava geçişinin
herhangi bir şekilde durması, azalması veya giriş sıcaklığının çok düşmesi halinde soğutma
kompresörünü korumak için; bir koruma termostatı mevcuttur. Şekil 2.4 ‘de yukarıda görülen iç içe
boru geometrisinden farklı; özel olarak geliştirilmiş, hava/hava ısı eşanjörü ile hava soğutucunun tek
gövde bünyesinde kombine edildiği bir bhk ‘nın şeması görülmektedir. Burada soğutkan soğutucuya
bir sabit basınç genleşme valfı kontrolu altında girmektedir.
Kurutucu kapasitesinin büyümesi ile, baypas kontrol valfından çıkan kızgın soğutkan buharlarının
hermetik kompresör motoruna veya kompresöre zarar vermemesi için; soğutma kompresörü emişine
gelmeden önce, soğutulmaları gerekir. Şekil 2.5 ‘de orta büyüklükte baypas kontrollu bir bhk’ da
uygulanan çözüm şekli görülmektedir.
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Şekil 2.3. Sıcak soğutkan gazı baypas kontrollu BHK otomatik kontrol elemanları (soğutkanın
genleşmesi, drayerden sonra (ince bir çizgi ile gösterilen) kılcal boruda gerçekleşiyor)
1 Hava/hava ısı eşanjörü (iç-içe borulu)
2 Soğutkan/hava ısı eşanjörü (hava soğutucu)
3 Kondensat (su) ayırıcı
4 Soğutma kompresörü
5 Hava soğutmalı kondenser
6 Otomatik su (kondensat) boşaltma

7 Basınçta çiğlenme sıcaklığını gösteren termometre
8 Kondenser fan kontrol rölesi
9 Sıcak gaz baypas regülatörü
10 Soğutkan kurutucu (drayer)
11 Solenoid valf (SV)
12 SV basınç kontrol pressostatı

Şekil 2. 4. Soğutkanın soğutucuya bir sabit basınç genleşme valfı kontrolünde girdiği BHK şeması
1 Soğutma kompresörü
2 Hava soğutmalı kondenser
3 Fan
4 Soğutkan filtre-kurutucu (filtre-drayer)
5 Sabit buhar basıncı kontrollu genleşme valfı

A Hava soğutucu (soğutkan buharlaştırıcı)
B Su ayırıcı
C vana-pislik tutucu-zaman kontrollu sol. valf
t Kompresör koruyucu termik röle
W Fan kontrol pressostatı

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 324 _______

Şekil 2.5. Soğutucu içinde buharlaşan sıvı soğutkan seviyesinin, bir termostatik genleşme valfı;
buharlaşma sıcaklığının, sabit basınç sıcak gaz baypas valfı ile sağlandığı bir BHK şeması
1 Hava/hava ısı eşanjörü
2 Soğutkan/hava ısı eşanjörü (soğutucu)
3 Sıvı gözleme camı
4 Su (kondensat) ayırıcı
5 Otomatik su boşaltma
6 Soğutma kompresörü
7 Karter ısıtıcı
8 Hava soğutmalı kondenser
9 Sıvı soğutkan deposu

10 Soğutkan kurutucu (drayer)
11 Solenoit valf
12 Termostatik kontrol valfi
13 Sıcak gaz baypas valfi
14 Yağ dönüş borusu
15 Emniyet valfi
16 Emme basıncı emniyet pressostatı
17 Yüksek basınç emniyet pressostatı
18 Basınç göstergesi (manometre)

Kompresörün devamlı çalıştığı; kapasite kontrolunun bir kısım soğutkanın soğutma kapasitesinin
kullanılmadan yokedilmesi prensibine göre yapıldığı; orta kapasitedeki bhk’lara diğer bir örnek,
evaporatörde (bh soğutucu eşanjör) buharlaştırılamayan sıvı soğutkanın, kompresöre gitmesini
önlemek için kullanılan sıvı akümülatörünün, kompresörden çıkan kızgın buhar ile ısıtılmasıdır. Şekil
2.6’da özel dizayn böyle bir BHK’nın şeması verilmiştir. Sistemde sabit buharlaşma basıncı sağlayan
basınç kontrollu bir genleşme valfı kullanılmıştır.
2.1.2.2. Termal Volanlı, Çalış-Dur (Start-Stop) Kumandası İle Çalışan, Soğutma Kompresörlü,
Basınçlı Hava Kurutucular
Termal volanlı BHK’larda soğutucu, (ve bazen hava-hava ısı eşanjörü) içindeki maddesel kütle nedeni
ile yüksek bir ısı sığasına sahiptir. Bu kütleye termal volan adı verilir. Termal volan katı veya sıvı halde
olabilir. Bunun yardımı ile sistemde soğu biriktirilebilir ve gerektiğinde bu kütleden basınçlı havaya ısı
verilerek soğutma kompresörü dururken de soğutma işlevi devam ettirilebilir. Bilhassa bhk’nın
gereksinimden büyük seçildiği hallerde veya havanın soğuk olduğu, yahut bh sarfiyatının azaldığı
zamanlarda; istenen çiğlenme sıcaklığının sağlanması kolay olduğu gibi, elektrik enerjisi sarfiyatı da
azalır. Soğutma kapasitesi gereksiniminin azaldığı sürelerde dahi, soğutma sistemi tam kapasite ile
çalışmasına devam eder. Termal kütle sıcaklığı ayarlanan alt sıcaklığa geldiğinde, bir termostat
soğutma kompresörünü durdurur. Termal kütle kurutucu içinden akmaya devam eden bh’yı soğutmaya
devam eder; bu esnada sıcaklığı yükselir. Ayarlanan üst sıcaklığa erişildiğinde kumanda termostatı
soğutma kompresörünü yeniden çalıştırır. Şekil 2.6’da bu tip BHK’nın basitleştirilmiş şeması verilmiştir.
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Şekil 2.6. Fazla sıvı soğutkanın kızgın buhar kullanılarak buharlaştırılması yöntemi ile kapasite
kontrolu yapılan bir BHK şeması

Şekil 2.6. Termal volanlı küçük kapasiteli basınçlı hava kurutucunun çalışma şeması Küçük
kapasitedeki bu tipte, hava-hava ısı eşanjörü ile bh soğutucu Şekil 4’ deki örnekte olduğu gibi, aynı
zamanda termal volanı oluşturan aynı blok gövde içindedir.
Şekil 2.7’deki şemada orta kapasitedeki termal volanlı bir BHK’nın fonksiyon şeması görülmektedir.
Kompresöre kumanda ederek gerektiği gibi çalışıp durmasını temin eden termostat, doğrudan doğruya
3 noktasında ölçülen çiğlenme sıcaklığına göre çalışır. Otomatik kumanda basittir. Bu tipteki bhk’lar
her kapasitede yapılabilir. Baypaslı BHK’lara göre daha büyük ve termal kütleden dolayı daha
ağırdırlar. Mevsim değişmelerinden etkilenmezler.
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Şekil 2.7. Termal Volanlı basınçlı hava kurutucunun çalışma şeması
1 Hava/hava ısı eşanjörü sıcak nemli bh girişi
2 Termal volanlı hava soğutucuda bh soğutuluyor
3 Soğuk bh’dan su (kondensat) ayırıcıda ayrılıyor
4 Otomatik su boşaltma

5 Kuru hava yeniden ısınmış; eşanjörden çıkar,
7 Termostatik genleşme valfi
8 Kompresör-hava soğ.lı kondenser-sıvı tankı
9 Kompr. yüksek basınç emniyet pressostatı

2.1.2.3. Büyük Kapasiteli - Soğutmalı Basınçlı Hava Kurutucular
Tersane, rafineri , demir-çelik gibi basınçlı hava tesisatının merkezi olduğu fabrikalarda büyük
kapasiteli BHK’lar kurulabilir. Bunlar BHK sistem parçalarının büyüklüğü bakımından, bazı durumlarda
parça parça nakledilerek kurulabilirler. Bunlar büyük soğutma tesisatı kapsamına girerler.
Aşağıda bunlara bazı örnekler verilmiştir.

Şekil 2.8. Sıvı soğutkan seviye kontrollu evaporatörlü büyük bir BHK şeması
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Şekil 2.9. İki Soğutma kompresörlü büyük bir BHK şeması

3. BASINÇLI HAVA İÇİNDEKİ SU BUHARININ ADSORPSİYON YOLU İLE ÇEKİLEREK
KURUTULMASI – ADSORPSİYONLU BASINÇLI HAVA KURUTUCULAR (ABHK)
3.1. Adsorpsiyon ve Adsorbant Maddeler
Adsorpsiyon, bir akışkan içinde bulunan bazı moleküllerin katı cisim yüzeyleri tarafından moleküler
cekim kuvvetleri yardımı ile tutulmasıdır. Tersinir bir olaydır. Katı yüzeyine tutunmuş olan gaz
molekülleri termal, mekanik veya başka moleküler kuvvetlerin etkisi ile kolayca buradan ayrılabilirler.
Başta gaz ve gaz-buhar karışımlarının ayrılmasında uygulanan bu metotta, adsorbant adı verilen,
mercimek-nohut iriliğinde taneli maddeler kullanılır. Bunların en önemlileri silica-gel, aktif alümina ve
moleküler elek (molecular sieve) olup; her birinin değişik amaçlarda kullanılan türleri mevcuttur.
Gerekli miktarda gaz moleküllerini toplayabilecek katı yüzeylerinin çok büyük değerlere ulaşması
gerekmektedir. Böyle büyük yüzeylere sahip olan yukarıdaki maddeleri içindeki boşlukları çok küçük
olan süngerler gibi düşünebiliriz. Boşluklara por adını veriyoruz. Ortalama por çapları 3 ila 100
Angström (A) arasında değişebilir. Bu şekilde yapılanan adsorbantlar yüzlerce m2/g yüzeye sahiptirler.
Zeolitik moleküler eleklerin por çapları türüne göre sabittir. Bu nedenle bunlar maksimum adsorpsiyon
seçiciliğine sahiptirler. Şekil 3.1’ de muhtelif adsorbantların por çapı dağılımlarını veren grafik
görülmektedir. Moleküler elekler metal bağlı alümina silikatlar olup kristal bir yapıdadır. Aktif alüminalar
toz, granül ve küresel şekillerde olabilir. Silica-gel ise, esas kimyasal bileşimi Silisyum dioksit olan,
adsorpsiyonlu kurutma cihazlarında kullanıldığı hali ile; 2,5 – 3,5 mm çapında boncuklar
görüntüsünde; poröz bir maddedir.
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Şekil 3.1. Çeşitli adsorbent’lerin por çapı dağılımı
A,B,C : por çapları sırasıyla 3, 4, 10 A olan moleküler elek; D : aktif alümina; E : silica-gel
ABHK’larda kullanılan nem çekici (higroskopik) dolgu maddelerinin nem tutma kabiliyetleri,
ağırlıklarının yüzdesi ile ifade edilir. Bu kabiliyet, basınç ve sıcaklık yanında tür, tane iriliği, ve
maddenin temizliğine (tazeliğine) bağlıdır. Uzun süre kullanılmayan adsorbantların yeniden
kullanımdan önce reaktive-rejenere edilmeleri gerekebilir.
Bilhassa yağlamalı hava kompresörlerinden gelen bh içinde kalan ağır hidrokarbonlar ve kazara
kompresör emişinden havaya karışan her tür aerosol türü hidrokarbonlar adsorbantların düşmanıdır.
Bunlar adsorpsiyon yüzeylerini işgal ederek fonksiyon dışı kalmalarına neden olabilirler. Bazıları
rejenerasyon veya reaktivasyon yöntemi ile tersinir olarak yapıştıkları yüzeylerden atılabilirler. Ancak
yağ buharları gibi büyük moleküllerin, porları tıkamaları kolay olur. Bunun giderilmesi çok zordur.. Bu
nedenle adsorpsiyonlu kurutucuların girişine çok iyi yağ flitreleri (>0,01 ppm) koyulması gerekir.
Şekil 3.2’ de muhtelif adsorbantların nem alma özellikleri karşılaştırmalı olarak bir grafikte verilmiştir.
Gelen basınçlı havanın sıcaklığına ve istenen çıkış çiğlenme sıcaklığına göre bazı durumlarda aynı
adsorpsiyon kabı (kolon) içinde iki farklı adsorbant beraberce kullanılabilir.

Şekil 3.2. 25 C sıcaklıkta silica-gel,aktif alümüna ve muhtelif por büyüklüğündeki moleküler-elek
adsorbantların adsorpsiyon kapasiteleri Apsis: havanın izafi nemi [%] , ordinat: “adsorbant”ın kendi
ağırlığının yüzdesi olarak nem adsorpsiyon kapasitesi
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3.2. Adsorpsiyon Kolonu İçinde Basınçlı Havanın Kuruması
Adsorpsiyon kolonlarından, bir kurutucuda, genellikle iki adet bulunur. Bunlardan birisi, kurutma görevi
yaparken; diğerinin içindeki neme doymuş adsorbant rejenere edilir. Şekil 2.3’te en soldaki kolonda
temsili olarak adsorpsiyon olayı canlandırılmıştır. Yalnız burada, nemli hava üstten giriş yapmış olarak
gösterilmiştir. ABHK’ larda nemli hava, kurutucunun adsorpsiyon kolonuna, alttan girer ve kuruyarak
üst taraftan çıkar. Rejenerasyon kurutucu çıkışından alınan, bir kısım basınçlı hava kullanılarak yapılır
ve rejenerasyon havası sağdaki temsili kolon resimlerinde de gösterildiği gibi üstten verilir.
Rejenerasyon olayında adsorbent yüzeylerine yapışmış olan su molekülleri yüzeyden kısmi basınç
farkı ile ayrılarak; taşıyıcı gaz olan kuru havanın içine geçerler. Bu dinamik bir olaydır ve kolon içinde
bir madde transfer bölgesi oluşur. Olayın zamana göre akışı (safhaları) Şekil 2.3’ de gösterilmiştir.
Resmin alt tarafındaki zaman-konsantrasyon grafiğinde Cs taze veya rejenere olmuş adsorbantın su
konsantrasyonunu; Co neme doymuş adsorbantın su konsantrasyonunu göstermektedir. Şekilde hava
akışının ideal olduğu kabul edilmiştir. Kolon kesiti içindeki bh akış dağılımı üniform ise; arada kolay
akış kanalları oluşmuyorsa bu kabul yerindedir. Onu sağlamak icin çap-boy oranı düşük kolonlar tercih
edilmeli ve adsorbantın dolumu sırasında hava boşlukları kalmamasına dikkat edilmelidir.

Şekil 3.3. Kurutma kolonunda rejenerasyon olayının dinamiği : MTZ (=Mass Ttransfer Zone) ile
gösterilen bölge zamanla yukarıdan aşağıya doğru ilerler. Bölgenin en alta geldiği, rejenerasyon
havasının çıkıştaki kuruluk derecesinden anlaşılabilir.
3.3. Adsorpsiyonlu Basınçlı Hava Kurutucuların Çalışma Şekli
ABHK’ lar içleri adsorbant ile doldurulmuş, genellikle silindirik iki adet dikey durumda kolon ile bh’yı
yönlendiren otomatik kumandalı vanalar , boru bağlantıları ve otomatik kumanda düzeninden
meydana gelmektedirler. Kolonlardan birisi, gelen nemli havayı kurutmakta iken; diğeri, içinden ters
yönde geçirilen “rejenerasyon havası” yardımı ile içindeki neme doymuş adsorbantın yeniden
kurutulması periyodundadır. Rejenerasyon havasının temin şekline göre, ABHK’ lar üç şekilde
yapılabilirler: ısıtıcısız (heatless), içten ısıtıcılı (adsorbant ısıtılması) ve dıştan ısıtıcılı (rejenerasyon
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havasının ısıtılması). Genellikle, bu üç sistemden birincisi küçük, ikincisi orta ve üçüncüsü büyük
kapasiteli ABHK’ larda kullanılır. . Şekil 3.4.a, b, c de bu üç tip kurutucunun çalışma şemaları
verilmiştir.

Şekil 3.4.a. Isıtıcısız ABHK çalışma şeması
1A : rejenerasyon periyodundaki kolon, 1B kurutma periyodundaki kolon, 2 : üç yollu valf, E : bh girişi,
A : bh çıkışı, 3 : adsorbantın nemini almış rejenerasyon havasının atmosfere boşaldığı (solenoid) valf,
RA susturucu, 4 : orifis, 5 : otomatik kumanda panosu

Şekil 3.4.b. İçten ısıtıcılı ABHK çalışma şeması
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1A : rejenerasyon periyodundaki kolon, 1B kurutma periyodundaki kolon, 2 : üç yollu valf, E : bh girişi,
A : bh çıkışı, 3 : adsorbantın nemini almış rejenerasyon havasının atmosfere boşaldığı (solenoid) valf,
RA susturucu, 4 : tek yollu (çek) valf, 5 : ısıtıcı
Nemli basınçlı hava, E noktasındaki üç yollu vanadan geçerek adsorpsiyon periyodundaki 1B
kolonuna alttan girer. Nemi adsorbant tarafından tutularak kuruyan basınçlı hava, üstten çıkıp 4
numaralı çek valftan geçerek, kurumuş halde A noktasından çıkar. 6 numaralı orifiste basıncı atmosfer
basıncına düşürülen bir kısım kuru hava, rejenerasyon periyodundaki 1A kolonuna üstten girer. Kolon
içindeki elektrikli ısıtıcılar tarafından ısıtılmış adsorbantı kurutarak alttan 3 pnömatik valfi ve susturucu
üzerinden atmosfere atılır.

Şekil 3.4.c. Dıştan ısıtıcılı ABHK çalışma şeması
1A : rejenerasyon periyodundaki kolon, 1B kurutma periyodundaki kolon, 2 : dört yollu valf, E : bh
girişi, A : bh çıkışı, 3 : adsorbantın nemini almış rejenerasyon havasının atmosfere boşaldığı
(pnömatik kumandalı) valf, RE rejenerasyon havasının (atmosferden) girişi, RA rejenerasyon avası
çıkışı, 4 : tek yollu (çek) valf, 5 : ısıtıcı, 6 blover
3.3.1. Isıtıcısız Adsorpsiyonlu Basınçlı Hava Kurutucular
Bu tip kurutucular, Şekil 3.5 de görülen fonksiyon şemasından da anlaşılabileceği gibi, oldukça basit
bir yapıdadır. Rejenerasyon havası, kurutulmuş olarak kurutma kolonundan çıkan bh’ nın bir kısmının
basıncının düşürülerek, rejenerasyon kolonuna verilmesi ile elde edilir.
Alt taraftan giren bh soldaki kurutma periyodunda olan kolona girer ve nemini adsorbanta bırakarak
üstten çıkar. Bunun bir kısmı, basınç düşürmeye yarayan ayar valfı veya orifisten geçerek
rejenerasyon periyodunda bulunan sağdaki kolona üstten girer. Adsorbantın içindeki nemi geri alarak
onu yeniden kurutur ve gelecek periyoda hazır hale getirir. Alttaki boşaltma valfından geçen
nemlenmiş rejenerasyon havası, bir susturucu üzerinden atmosfere çıkar. Periyotlar, küçük kapasiteli
olan tiplerde daha az olmak üzere 1,5 ila 8 dakika arasında olabilir. Bu bakımdan bu çalışma tarzına

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 332 _______

“basınç dalgalanmalı adsorpsiyon” denir. Elde edilebilecek çiğlenme sıcaklıkları –30/–40 C
mertebesindedir. Şekil 3.5’ te bir ABHK’nın fonksiyon şeması verilmiştir. Şekil 3.6‘da küçük kapasiteli
duvara veya konsola monte edilebilecek PSA tipi ABHK’lar görülmektedir. Kataloğundan alınan bilgiye
göre, bunların periyot süresi 1,5 – 3 dakikadır.

Şekil 3.5. PSA (pressure swing adsorption) prensibine göre çalışan bir ABHK’nın fonksiyon şeması

Şekil 3.5.a. Seri üretim, konsol tipi ısıtıcısız abhk’lar. 2.5.b. Orta boy ayaklı, 0 C altı ortam sıcaklığına
maruz kalabileceği için alt kısmı izole edilmiş bir ısıtıcısız ABHK

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 333 _______

3.3.2 İçten Isıtıcılı Adsorpsiyonlu Basınçlı Hava Kurutucular
Rejenerasyon havası sarfiyatını azaltarak bh kurutma-işletme
masraflarını düşürmek için, kurutucu çıkışından alınan bir
miktar kuru basınçlı hava, basıncı atmosfer basıncına
düşürüldükten sonra, rejenerasyon havası olarak rejenerasyon
periyodundaki kolon içine verilir. Kolon içinde mümkün mertebe
eşit dağıtılmış elektrikli ısıtıcılar yardımıyla ısıtılan bu hava,
hacım ve sıcaklığının artması nedeni ile çok düşük bir izafi
neme erişmiş olduğundan; adsorbant tarafından bir önceki
periyotta tutulmuş olan su buharını üzerine alır. Rejenerasyon
için gereken sıcaklık ve süre adsorbantın cinsine bağlıdır. (150
– 250 °C ) Rejenerasyon havasının görevi, adsorbant
yapısından açığa çıkan nemi süpürüp; kolon dışına taşımaktır.
Bu esnada, akan hava, ısının kolon içinde daha iyi yayılması ve
sıcaklık dağılımının eşitlenmesi için; taşıyıcı rolü oynar.
Rejenerasyon bittiği anda, kolon içine bulunan adsorbantın
sıcaklığı yüksek olduğundan; kurutma periyoduna geçmeden
önce, tüm yatağın (kolonun) soğutulması gereklidir. Bunun için,
rejenerasyon sonunda, ısıtıcı devreden çıkar; fakat
rejenerasyon havası akışı uzunca bir süre daha devam eder.
Rejenerasyon havası miktarı, 7 barg basınçta nominal debinin
. Bir kolonun
kurutma
yaklaşık
4-5’i Adsorpsiyonlu
mertebesindedir
3.3.3.
Dıştan%Isıtıcılı
Basınçlı
Hava Kurutucular
periyodu, kolonun büyüklüğüne göre, 6-12 saat sürebilir.

Şekil 3.6. İçten ısıtıcılı
ABHK

Şekil 3.7. Dıştan (elektrikli) ısıtıcılı ABHK şeması ve resmi
Yukarıda soldaki şemada A kolonu kurutma periyodundadır. Basınçlı havanın girişi ve çıkışı gibi;
atmosferden alınan rejenerasyon havasının emiş filitresi(12), vorteks (side channell) blover(3),
elektrikli ısıtıcı(4), çek valf (5), üzerinden geçerek rejenerasyon periyodunda bulunan B kolonuna girişi
ve çıkışı da dört yollu valf (4/2) üzerinden olmaktadır. (1 ve 2). Nemli-sıcak durumdaki hava yeniden
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atmosfere 11 numaralı boşaltma valfı üzerinden atılır. Rejenerasyon kolonunda adsorbant’ın
kurutulması yukarıdan aşağıya doğru ilerler. Kuruma (rejenerasyon) bittiği anda adsorbant yatağı
sıcak durumdadır. Bitiş sıcaklığına gelindiğinde, ısıtıcının enerjisi kesilir ve bir süre daha atmosferden
alınan hava blover vasıtası ile kolona soğutma havası olarak sevkedilir. Bloverin çalışma süresi
sınırlandırılmıştır. Aksi halde, kurutulmuş adsorbant atmosferik soğutma havasından yeniden nemi
gerisin geriye çekmeye başlar. Soğutmanın son safhası, içten ısıtıcılı abhk’larda olduğu gibi, 9 valfı ve
10 orifisi üzerinden alınan atmosfer basıncındaki kuru hava vasıtasıyla yapılır.
3.4. Abhk’ların Kullanma Sınırları
Isıtıcısız ve dıştan ısıtıcılı abhk’ lar ile –40 °C ’ ye kadar çiğlenme sıcaklıkları elde edilebilir. Küçük
miktarda bh debileri için basit, ısıtıcısız kurutucular kullanılır. Bu tip kurutuculara bir takım ölçme ve
otomasyon elemanları eklenip periyotlar kısaltıldığında daha düşük çiğlenme sıcaklıkları da (- 70 °C )
elde etmek mümkündür. İçten ısıtıcılı abhk’larla – 70 °C ye varan çiğlenme sıcaklıkları elde edilebilir.
Kurutucuya giren bh’nın yağsız olması gerekir. Yağlanan kompresörlerden gelen basınçlı havanın
birkaç kademe yağ filitrelerinden geçirilerek alınması ve filitre elemanlarının müsaade edilen süresi
içinde değiştirilmesi sağlanırsa yukarıda verilen kuruluk değerleri uzun süre muhafaza edilebilir. Ön
filitre, hassas filitre ve aktif karbon filitrelerinden meydana gelen üç kademede basınçlı havadaki yağ
oranı 0,003 ppm’e kadar düşürülebilir.
Adsorbent’in zamanla tozlaşarak bh devresine kaçması ihtimalini ortadan kaldırmak için ABHK
çıkışına bir toz filitresi koyulması tavsiye edilir.

4. KOMBİNE BASINÇLI HAVA KURUTUCULAR
Bunlar, mekanik soğutmalı ve adsorpsiyonlu BHK’ ların bir kombinasyonudur. Genellikle özel talepler
doğrultusunda imal edilirler. Seri imalatı daha azdır. Özel olarak da temin edilebilirler. Ancak basınçlı
hava tesisatı projelerinde bu çözümün her zaman göz önünde bulundurulması tavsiye edilir. Bilhassa
bir kısım bh’nın düşük çiğlenme sıcaklığında gerektiği fabrikalarda her iki tip BHK’ nın birbirleri ile
kombine olarak kullanılması hem kuruluş hem de işletme masraflarında önemli tasarruf sağlayabilir.
Ayrıca böyle bir sistem, daha çok güvenilir bir işletme olanağı sağlamaktadır. (Şekil 4.1)

Şekil 4.1. Soğutmalı ve adsorpsiyonlu BHK’ların kombinasyonu
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5. MEMBRAN KURUTUCULAR– (SU BUHARININ MEMBRAN FİLTREDE TUTULMASI)
5.1. Membran Teknolojisi - Gazların Membran Süzgeçlerden Geçirilerek AyrılmasıGünümüzde sıvılar içinde erimiş tuz moleküllerinin dahi ayrılabildiği (ters osmoz) membran teknolojisi
son 40-50 yılda gazlara da uygulanmakta ve sanayide kullanımı belli uygulamalarda ekonomik
olabilmektedir. Basınçlı havanın kurutulma prosesi, onu içi delik fiber membranlardan geçirirken; su
buharı moleküllerinin membran duvarlarından dışa doğru sızarak oksijen ve azot moleküllerinden
ayrılması ile gerçekleşir. Bu deliklerden çıkan hava kurudur. Delik fiberin dışına sızmış olan su buharı,
çıkıştan geri alınan az bir miktar kuru hava yardımıyla süpürülerek; fiber membranlardan uzaklaştırılır
ve bir hava boşaltma valfi veya orifisten geçirilerek atmosfere atılır. (Şekil 5.1)
Membran kurutucudan geçirilecek basınçlı hava içinde yağ olmamalıdır. Yağ molekülleri membranı
kirleterek; onun tıkanmasına sebep olur. Bu nedenle basınçlı hava, önceden, içindeki yağı 0,01 ppm’
in altına düşürecek bir filitreden geçirilmelidir. Şekil 5.2 ‘de membran kurutucunun genel durumu
görülmektedir. Membran kurutucu elemanları gruplar halinde seri ve paralal bağlanarak, değişik
kapasitede ve kurulukta basınçlı hava sağlayabilirler. (Şekil 5.3)

Şekil 5.1. Membran bh kurutucuların çalışma prensibi

Şekil 5.2. Membran tip kurutucular aksesuarsız olarak görülüyor
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Şekil 5.3. İki paralel bağlı elemanı olan membran kurutucu-giriş soldan, filitreler üzerinden
5.2. Membran Kurutucuların Avantajları
Elektrik bağlantısı gerekmez, soğutkan kullanılmaz, çok az yer kaplar, bakıma gerek yoktur,
patlamaya karşı emniyetlidir (ex-proof), sessiz çalışır, hareketli parçaları yoktur. Ancak membranın
zamanla toz partikülleri ve yağla tıkanmaması için filtre bakımına çok önem verilmelidir.

6. UYGUN BASINÇLI HAVA KURUTUCU TİPİNİN VE KAPASİTESİNİN SEÇİLMESİ
Basınçlı hava kurutucular, elde edilen havanın çiğlenme sıcaklıkları, başlangıç maliyetleri ve beklenen
işletme ve bakım masrafları bakımından farklılıklar gösterirler.
Basınçlı hava sisteminin maruz kalabileceği sıcaklıklardan daha düşük derecede olan bir çiğlenme
sıcaklığı seçilmelidir.
Bunun için basınçlı hava borularının geçtiği-geçebileceği yerlerdeki sıcaklıklar dikkate alınmalıdır. Açık
kapı veya pencere olan bölgelerden, ısıtılan veya ısıtılmayan mahallerden, yeraltından veya açık
havadan geçmekte olan boruların olup olmadığı saptanmalıdır.
İstenen çiğlenme sıcaklığını hangi tip kurutucuların sağladığı incelenmelidir.
Kurutucuların, tedarik ve işletme masrafları dikkate alınmalıdır. Çiğlenme sıcaklıkları düştükçe ilk
maliyet ve giderler artmaktadır.
Uygun bulunan BHK tipinin seçiminden sonra, kurutucunun çalışacağı işletme şartlarını doğru
saptamak gereklidir. Bundan sonra, kurulacak kurutucunun kapasitesi aşağıdaki gibi tesbit edilir:
Bh akış debisi (scfm, Nm /hr, Nm /min, l/sec)
Basınçtaki çiğlenme sıcaklığı (°F, °C)
2
Giriş basıncı (psig, bar, kg/cm )
Giriş sıcaklığı (°F, °C)
Çevre veya soğutma suyu sıcaklığı (°F,°C)
2
Kurutucu içinde müsaade edilen en büyük basınç kaybı (psi, bar, kg/cm )
3

3

Kuzey Amerika dışında; Avrupa ve dünyanın geri kalan kısmında bhk’ların anma kapasiteleri ISO
7183 Standardına göre verilir: 7 bar (100psi), 35°C (95°F) neme doymuş halde giriş, 25°C (77°F)
çevre havası sıcaklığı ve maksimum 0.35 bar (5 psi) basınç kaybı.
Anma kapasitesi için belirlenen şartlar dışındaki çalışma durumlarında bhk’nın kapasitesi katağunda
verilen faktör veya diyagramlara göre hesaplanmalıdır.
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Şekil 6.1. Soğutmalı, membran ve adsorpsiyonlu BHK’ ların karşılaştırmalı sıcaklık aralıkları

7. BASINÇLI HAVA KURUTUCULARIN TESİSATA BAĞLANMASI
BHK’ların koyulacağı yerler mümkün mertebe havadar ve serin olmalıdır. Yer darlığı nedeni ile küçük
bir hacım içine koyulacaksa, uygun debide cebri havalandırma yapılmalıdır. Havalandırma havası bu
mahalle en az EU 2 düzeninde filtre edilerek verilmelidir. Mekanik soğutmalı kurutucular buhar kazanı,
fırın, kompresör gibi ısı üreten makinaların yakınına ve sıcak hava akımlarına koyulmamalıdır. Çünkü
bunlar çoğunlukla hava soğutmalı soğutma makinalarıdır.Büyük fabrikalarda kompresörler,
kurutucular, basınçlı hava dağıtım kollektörleri, diğer yardımcı cihazlar bir “Basınçlı Hava Merkezi”
içinde bir arada bulunabilirler. Çimento gibi tozlu sanayi kollarında santral içine filtrelenmiş dış hava
verilerek ve kapı ile pencereler kapalı tutularak hafif bir üst basınç oluşturmak çok faydalıdır.
Devamlı genişleyen fabrikalarda yeni bh kullanıcıları eklendiğinde, bazan BHK’nın kullanıcı makine
yakınına koyulması gerekebilir. Bugün çok kullanılan pnömatik robotların hepsi için kaliteli temiz kuru
hava gereklidir. Bazen kompresör, tank, kurutucu ve filitreler, bu robotlarla birlikte gelebilir.

1:
2:
3:
4:
5:

Ön filtre
Hassas filtre
El vanası
Zaman kontrollu SV
Baypas vanası

Şekil 7.1. BHK baypas bağlantısı
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Kompresörler çoğunlukla yağlamalı tipte olduklarından, buradan gelen ham bh’nın suyundan,
tozundan ve yağından ayrıldıktan sonra bhk’ya girmesi gereklidir. Birçok kurutucu tipinde bh’nın
geçtiği ısı eşanjörü yüzeyleri kanatçıklı olduklarından, kirlenmeye karşı hassastır. Bir defa kirlendikleri
taktirde temizlenmesi mümkün olmayan konstruksiyonlar da vardır. Kanatçıksız yüzey kullanan BHK
üreticileri bu konuyu bir avantaj olarak kataloglarında belirtmekte haklıdırlar. Bu nedenle BHK
filtrelerinin seçimi, (kalitesi) tutumu ve bakımı çok önemlidir. BHK’lar ve filtreler bh devresine bir
baypas düzeni ile bağlanmalıdırlar. (Şekil 7.1) Kompresörden BHK çıkışına kadar olan kısımda hangi
unsurların ne sırada bağlanacağına dair şemalar sırasıyla Şekil 7.2 , Şekil 7.3 ve Şekil 7.4’de verilmiş
bulunmaktadır. (gereken vanalar gösterilmemiştir)

Şekil 7.2. Nemli hava tankından sonra borulanan bir ABHK’nın ön ve arkasına bağlanacak filtreler

Şekil 7.3. Ani (pik) kuru bh sarfiyatı olan bh sistemlerinde ABHK ve filitreleri aşırı hızlardan korumak
için ıslak ve kuru bh tankları öngörülmelidir.
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Şekil 7.4. Kuru bh tanklı sistemde ABHK ile beraber kullanılan ayırıcı ve filtrelerin durumu

Şekil 7.5. Devamlı hava temininin şart olduğu hastane-ameliyathane bh sisteminde tüm unsurların
yedeklenmesi ve baypaslanması gereklidir.
(1) Kompresör, (2) Ön filtre, (3) BHK, (4) Hassas filtre, (5) Aktif karbon filtre, (6) Kollektör

8. TİPİK KURU BASINÇLI HAVA UYGULAMALARI
Aşağıda tipik birkaç kuru basınçlı hava kullanımı gerektiren uygulama örneği verilmiştir:
- Ozon Üreticileri
- Şartlandırılmış Hacımlar
- Pnömatik Kumanda Sistemleri
- Dişçi Kompresörleri
- Otobüs Kapı ve Kilit Sistemleri
- CEMS Sistemleri
- F TIR Spektrometrelerinde
- Laboratuar Analiz Cihazlarında
- Kuru Sprinkler Sistemlerinde
- Açıktaki Hava Santrallarında
- Elektronik Çip Testinde

- Hava Yataklamaları
- Vorteks Boruları
- Anten Basınçlandırılması
- Waveguide Drying
- Havayla Fırçalama
- Gaz Kromatografisi
- Robotik Makinalarda
- Otomobil Yıkama Kontrol Donanımlarında
- Grafik Baskı Makinalarında
- Hava Türbinlerinde
- Hava ile çalışan Pompalarda
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SONUÇ
Bu yazıda 20 yıllık tecrübelerimize dayanarak, basınçlı hava kurutucular hakkında derli-toplu bir genel
bilgi vermeye çalıştık. Metindeki her bir bölüm, ayrı ayrı genel ve özel mühendislik bilgilerine, imalatçı
tecrübelerine bağlanmaktadır.
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ENDÜSTRİ TESİSLERİNDE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ VE
UYGULAMALARI
Korhan IŞIKEL

ÖZET
İş yerlerinde bir tehlike olan, işçi verimini büyük ölçüde azaltan gürültüyü azaltmak için birçok ülkede
yasalar oluşturulmuştur. Bu yazımda; Avrupa standardlarının gürültü önlemleri için, göz önünde
bulundurulması gerekenler ve genel stratejiler yansıtılmaya çalışılmıştır. Ana ilke olarak; iş yerinde
gürültü kontrolü konusunda özet bilgi vermek, gürültü kontrolu için mevcut Avrupa standardlarının
özetlemesini yapmak ve bu konuda çalışacak teknik elemanların karar vermesinde yardımcı olmak
esas alınmıştır. Bu çalışmadan mimarlar, tedarikçiler, endüstri mühendisleri, yöneticiler, sağlik ve
güvenlik elemanları yarar sağlayabilir. Amaç bir işyerindeki gürültü problemini belirtildiği şekilde,
ölçümü ve önlemlerin yetkili kişilerce alınması ve iş bitiminde kontrolün sağlanmasıdır.
Anahtar Sözcükler : Gürültü, titreşim, akustik, ses, rezonans, ses emici, ses kaynağı, kontrol,
sönümleyiciler, susturucular.

ABSTRACT
In so many countries, some laws are published for reducing noise which is a big danger for firms and
decreases the efficiency of workers. In this article of mine the important points that have to be taken in
to consideration for noise precaution of Europe standarts and general strategies are explained. The
main principles are giving general information about noise control at working areas, summarizing the
current European standarts for noise control and helping to technical employees who will work at this
area. Architects, suppliers, industrial engineers, menagers, health and security employees can benefit
from this study. The aim is to measure the noise properly at the working area, to take precaution and
to apply the work finishes.
Keywords : Noise, vibration, acoustic, sound, resonance, muffler, source of sound, control absorbers,
silencers.

GİRİŞ
Endüstride gürültü kontrolü ve uygulamaları, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve
güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden korunulması amacını taşır. İş Sağlığı ve Güvenliği
yönetmeliklerinin yerine getirilmesi dışında, iş veriminde; beden işçilerinde %35 ofis elemanlarında
%60 oranına yakın verim düşüklüğünün önüne geçilmesi, belkide en önemlisi, iş kazalarından
korunumu ve hatalı imalatın önüne geçilmesidir.
Hedeflenen değerler haftalık gürültü etkisinin 87 dB (A) sınır değerini aşmamasıdır.Keza mekanik
titreşim için, 8 saatlik çalışma süresi içinde günlük etkilenme sınır değeri, 5m/s² olarak aşılmaması
gereken değerdir..
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Gürültü etkisinin azaltılması yada istenen sınır değerlere çıkarılması için, çalışma yöntemlerinin seçimi
uygun iş ekipmanın seçimi, çalışma yerinin düzenlenmesi ve tasarımı, çalışanlara gürültü etkilerinden
korunacak şekilde ekipman kullanımı eğitiminin verilmesi, gürültünün, gürültü emici elemanlarla,
kaynağında yok edilmesi, yapıdan kaynaklanan gürültünün de çeşitli yalıtım önlemleri ile ortadan
kaldırılması, çalışma sürelerinin düzenlenmesi, kişisel korunma yöntemlerine ise son olarak
başvurulması gerektiğidir.

1. TEMEL GÜRÜLTÜ KONTROL STRATEJİSİ
İş yerleri ve sanayi tesislerinde gürültünün azaltılması, problemin sistematik şekilde ele alınması ile
mümkündür. Gürültü problemini çözmek için birkaç yol olabilir. Gürültü kontrol stratejisini formüle
ederek aşağıdaki kademeler esas alınabilir.

a) Amaç ve tesis etme kriterlerinn belirlenmesi.
b) Aşağıda belirtilenlerin tanımlanarak yapılması

- İş alanlarında gürültünün toplanması
- Gürültü kaynaklarının iş alanındaki gürültüye katkısı
- Çalışanların gürültüden etkilenmesi
c) Gürültü kontrol önlemlerinin aşağıdaki şekilde alınması
- Kaynağında gürültünün kontrolü
- Gürültü iletim yolu üzerinde gürültü kontrolü
- Alanda gürültü kontrolü
d) Gürültü kontrol programının hazırlanması
e) Gerekli uygulamanın yapılması
f) Gürültü azalmasının ölçümlenerek belirlenmesi

2. MEVCUT VE YENİ YAPILACAK İŞLETMELERDE GÜRÜLTÜ KONTROL PLANLAMASININ
PRENSİPLERİ
Mevcut işletmelerde gürültü kontrol tedbirleri almak, daha zor ve daha pahalı olabilir. Yeni yapılacak
tesislerde gürültü kontrol önlemleri daha kapsamlı ve ucuza gelecektir.
Gürültü kontrolünde işlem kademelerinin çalışma planı şu şekilde olabilir.
• Ön planlama
• Planlama ve tasarım
• Tedbirlerin alınması uygulama
• Değerlendirme-Ölçme ve kabuller
Mevcut işletmelerin gürültü kontrol çalışmalarında üretimin devam etmesi nedeni ile planlama ve
uygulama daha fazla özen ister.

3. GÜRÜLTÜNÜN KAYNAĞINDA KONTROLÜ
Gürültünün kaynağında kontrolünün etkinliği ölçmelere dayanır. Makine ve ekipmanın satıcı tarafından
belirtilen verileri karşılaştırılır ve değerlendirilir.
Tasarımla gürültünün kaynağında kontrolunda; makine gürültüsü veya teknik imalat donanımlarından
gelen gürültüyü birbirinden ayırmalıyız. Bunlardan ilki akışkan dinamiği gürültü üretimi (gaz veya sıvı)
ikincisi ise mekanik üretimdir.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 345 _______

Mevcut gürültü problemlerinin çözümünde kademeler:

a) Gürültüden kaçmak. Örneğin; kullanılmayan makineleri durdurma, darbelerden, düşen devrilen
parçalardan sakınma.

b) Yapılması gerekenleri doğru yapmak. Örneğin; bölmeler arasını ve binalardaki kapıları kapalı
tutmak, gevşemiş bileşenleri kapıları sıkıştırmak.

c) Gürültülü bir işlem yerine sessiz olan işlemi seçmek.
d) Gürültüden arındırılmış alanları planlamak.
e) Gürültü kontrol tedbirlerini uygulamak.

4. MAKİNE PARÇALARININ TADİLİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ
4.1. Gürültü Üretim Ve İletiminin Kısıtlanması
Bu durum için aşağıdaki işlemler tavsiye edilir:

a) Düzgün hareket sağlayarak darbelerden veya ani hareketlerden kaçınılmalıdır. (Hız etkisini
b)

düşürerek gürültü etkisinin düşme yüksekliğini azaltmak, daha küçük kütleler kullanmak gibi) Etki
yüzeylerinde söndürücü malzemeler (sandviç duvarlar veya esnek malzemeler gibi) kullanılmalıdır.
Akış kısıtlayan tasarımlı boru tesisatı kullanmaktan sakınılmalıdır. Daha büyük deveboyunları
seçilmeli veya değişen en kesitli sistem yerine değişmeyen en kesitli sistemler seçilmelidir.

4.2. Gürültü Yayılmasının Azaltılması
Bu amaçla aşağıdaki işlemler tavsiye edilir:
Alanının yaklaşık olarak %30’u delinmek suretiyle açılmış plaka (perfore saç) kullanılmalıdır.
Yüksek iç sönümleyici malzemeler (dökme demir, sandviç plakalar, plastikler) kullanılmalıdır.
Yayıcı yüzeylerine yapıyla taşınan sesin iletimi sınırlanmalıdır.
Havayla taşınan ses, yüksek kütleli plaka kullanımı veya çift duvar kullanımı ve oyuk yerlerin emici
malzeme ile doldurulması ile sınırlanmalıdır.
e) Gereksiz bütün açıklıklar ve dilatasyon (genleşme) aralıkları kapatılmalıdır.
f) Gerekli açıklıklarda veya tasarımlanan akustik açıklıklarındaki alanlarda gürültü emicileri
sağlanmalıdır.

a)
b)
c)
d)

5. SES KAYNAKLARININ DÜZENLENMESİ
Bu amaç için aşağıdaki işlemler tavsiye edilir:
a) Uzak iş mahallerinde etkileri en aza indirmek için yüksek gürültü kaynaklarının birİikte
yerleştirilmesi: İki eşit yüksek gürültü kaynağı beraber yerleştirildiğinde toplam gürültü seviyesi 3 dB
kadar yükselir.Bununla birlikte iki gürültü kaynağı birbirinden uzak yerleştirildiğinde bu kaynakların
herbirinin çevirme alanı etkilenir.
b) En gürültülü ses kaynaklarının yerleştirilmesi: Üretim işlemlerinin izin verdiği yerlerde yüksek
gürültülü makineler daha sessiz olanlardan ayrılmalıdır. Böylece yüksek gürültü kaynaklarını ayrı
odalarda yerleştirmek suretiyle veya etkili şekilde kapatılmış kapıları olan kısmın önceden tesisiyle
yapılabilir. Çok sayıda yüksek gürültülü makineler bir odada yoğunlaştığında A-ağırlıklı gürültü
seviyesi genellikle birkaç desibel yükselir. Bu yükselme oda yüzeylerinde yapılacak uygun işlemlerle
telafi edilebilir.
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6. GÜRÜLTÜ KESİCİ KABİNLER
Kabinlerin çeşitli tasarımları, değişen gürültü azalmaları sağlar. Mesela kaynağın gürültü spektrumuna
bağlı, araya girme kaybı olarak ölçülen, gürültü kaynağı baskın, şekilde düşük frekanslı ses yayarsa
yapılan gürültü azalması düşüktür.
Ağırlıklı ses basınç seviyeleriyle ilgili tipik azalmalar aşağıda verilmiştir.
• Ses yalıtım malzemesiyle örtülmesi için yaklaşık olarak 3 db -10 dB
• Ses emici kaplamalı tek kabuk muhatazalar için yaklaşık olarak 10 dB - 25 dB
• Ses emici kaplamalı çift kabuk muhatazalar için 25 Db’den fazla.
Farklı muhafaza ve makine tertipleri için, frekansın fonksiyonu olarak gürültü indiriminin tipik değerleri
verilmektedir.
Açıklıklar, özellikle yüksek frekansta muhafazaların etkisini azaltır. Bu sebeple açık boşluklar en aza
indirilmelidir.
Gürültü azalmasının en yüksek değeri sadece katıyla gelen ses yalıtımlı, açıklıkları olmayan veya
açıklıklı susturucular veya astarlı kumaş veya uygun şekilde tamamen kapatılmış kapıları olan iyi
tasarımlanmış muhafazalarla elde edilebilir.

7. SUSTURUCULAR
Susturucular fiziksel fonksiyonlarına göre aşağıda olduğu gibi sınıflandırılabilir:

a) Reaktif tip susturucular, ( Yansıtıcı tip ve rezonans yapıcı tip) mesela içten yanmalı motorlarda ve
özel frekans aralığında etkili kullanılır.
susturucular, emici kaplamalara dayanır.
basınçlandırıcılar ve klima sistemlerinde kullanılır.

b) Boğmalı

Daha

çok

pervaneler,

üfleyiciler,

8. HACİMLERDEKİ GÜRÜLTÜ ENGELLERİ VE EKRANLAR
Gürültü engelleri ve ekranlar genellikle, çelik, cam ve plastik levhalardan oluşur. Ses kaynağına bakan
yüzeyleri ses emici kaplamalar ile kapatılmalıdır.
Gürültü engelleri ve ekranlar duvar ve tavan işlemleriyle birleştirildiklerinde daha etkilidir. Birleştirme
işlemi, bütün diğer tedbirler uygulanabilir olmadığında kullanılmalıdır.

9. YÜZEYLERİN AKUSTİK İŞLEMİ
9.1. Yayma Alanlı Odalar
Bu gibi odalarda kaynaktan belli bir mesafedeki ses basınç seviyesi sabittir.
Bu ideal durumda yalnızca T çınlama zamanı bir gerçek emme eklendiğinde ses yayma alanındaki
gürültü seviyesi azalmasını tayin etmek için kullanılır.
9.2. Yayma Alansız Odalar
Bu gibi odalarda bir yüzey işleminin etkinliğini değerlendirmek için hacimsel ses yayılmasını belirleme
parametreleri kullanılır.
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9.3. Yüzey İşlemlerinde Uygulanabilir Göstergeler
Yüzey işlemlerinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.
a) Bir odada gürültü kaynaklarının yoğunluğu çok yüksekse, iş mahalleri gerektiği şekilde gürültü
kaynaklarına yakındır. Ancak, bununla birlikte yüzey işlemi, bir kaynağın yakınındaki ses alanı
diğer kaynaklardan ve oda yüzeyinden yansıyarık gelen sesin baskın etkisi altında olsa bile
faydalıdır.
b) Yüzey işlemleri özellikle akustik özellikli sert yüzeyleri olan odalarda etkilidir.
c) Yüzey işlemi bir çalışma alanının tasarım safhasında uygulanabilecek bir tedbir olarak
düşünülmelidir. Bu safhada ses emici özellikli ve gerektiği yerde ısı yalıtımı ile birlikte duvar ve
tavan yapılarını seçme imkanı mevcuttur.

10. YAPIYLA TAŞINAN SES YALITIMI
Makineler bağlı oldukları yapılara (döşeme, duvar, monte elemanları, boru tesisat sistemi gibi) titreşim
iletir. Daha sonra enerjinin bir kısmı ses olarak yayılır. Bu sebeple mesela bitişik odalarda düşük
gürültü seviyeleri gerekli olursa yapıyla taşınan sesin yalıtımı gereklidir.
Yapıyla taşınan sesin sebep olduğu havayla gelen ses azalması için uygulanabilir metotlar aşağıda
verilmiştir:
a) Titreşim yalıtımı (makinenin montajı uygun titreşim yalıtıcıları üzerine) için makinenin montajı,
yapıdan ayrılmış ağır, rezonans yapmayan temel kütle üzerine yapılmalıdır.
b) Titreşim yayan yapılarının söndürülmesi (yapıyla taşınan sesin ısıya dönüşmesi) sağlanmalıdır.
c) Boru tesisatına esnek ekleme parçaları kullanılmalı veya işletme bakımından uygulanabilir değilse
kaplama yapılmalıdır.
d) Uygun bağlantı elemanlarının kullanımı ( yaylı amortisörler, hidrolik sıkıştırıcılar) yapıyla taşınan
sesin boruları destekleyen tertibatlara iletilmesine mani olur.

11. BÖLMELERDEN HAVAYLA TAŞINAN SES YALITIMI
Tek kabuklu bölmelerin havayla taşınan ses yalıtımı, büyük ölçüde birim alan başına kütleye bağlıdır.
Genellikle birim alan başına kütle katlandığında, havayla taşınan ses yalıtımında, yaklaşık olarak 5 dB
artış elde edilir.
Amaçlanan faaliyet veya kullanımın bir fonksiyonu olarak istenen gürültü yalıtımının derecesi binanın
ilk tasarımı safhasında tespit edilmelidir. Güçlü gürültü kaynakları, mesela bir laboratuvar veya bir
dinlenme odasının bitişiğindeki odada yer almamalıdır.

12. İŞ MAHALLERİNDE GÜRÜLTÜ KONTROLU
Yüksek gürültü seviyelerine maruz kalmış kişiler ses yalıtımlı kabinlerde korunabilir. Ses basınç
seviyelerinin tipik olarak azalması 15 dB ila 30 dB arasındadır. Bununla birlikte yeterli şekilde
havalandırılmalıdır. Birçok durumlarda (mesela yüksek sıcaklığa maruz kalan yerlerde) havalandırma
sistemi tesisi gerekli olabilir.
Alınan uygun gürültü tedbirlerinden iş mahalinde gürültü toplanması çok yüksekse personel işitme
koruyucusu takmalıdır. Özel durumlarda en uygun işitme koruyucusunu seçerken rahatlık, hijyen ve
güvenlik ses zayıflatma kapasitesiyle beraber düşünülmelidir. İş yerlerindeki etkin koruyuculuk işitme
koruyucuları kataloğunda verilen değerlerden daha azdır. Bunun sebebi uygun olmayan kullanma
şekilleridir.
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SONUÇ
Yüksek gürültü kirliliği ile karşı karşıya bulunan endüstri tesislerinde , projelendirme aşamasında
önlemler alınması, ısı, ses ve yangın kontrolunun birlikte çözülmesi yoluna gitmek, uygulamada
başarı oranını artıracak, yatırım harcamalarını düşürecektir. Proses için gerekli makine ve ekipmanın
seçiminde gürültü değerleri dikkatle izlenmelidir . Makine yerleşimlerinde prosesin el verdiği ölçüde
aynı gürültü seviyesindeki makine ve ekipman bir bölümde toplam yoluna gidilmelidir.
Yeni tesisler için (Gürültü kontrol izin belgesine tabi işletmeler A ve B listeleri ) yönetmelik şartları
zorunluluktur. Mevcut tesislerde alınacak önlemler, daha zorlu ve maliyeti yüksek olabilir. Bu
tesislerdede yenileme çalışmaları, ısı ,ses ve yangın kontrolu olarak ele alınması halinde yatırım
maliyetine olumlu etkileri olacaktır.

KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

EN-ISO 11204, 1995
EN-ISO 11690-1, 1995 Part 1
ENISO 11690-2, 1996 Part 2
ISO 11201, 1995
ISO 11200, 1995
Batima Akustik Fuarı, 1997
ISO 11688-1,
VDI 2715,
DIN 4109,
Acustica, Vol. 83, No. 5,
VDI yönetmeliği 2081: Tesislerde gürültü azaltılması Ek 3.83
DIN 1320 (10.69.) Akustik kavramlar
Sound noise & Vibration control, Lyle F. Yerges p.49-219,162
Schulz, P., Schallshutz - Warmeschutz - Feuchteschutz - Brandschutz in Innen Ausbau,
ASTM E90-85, Part XI
01/07/2005 Tarihli ‘ Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetimi Yönetmeliği’ (2002/49/EC)
06/02/2003 Tarihli 2003/10/EC AB Direktifi
09/12/2003 Tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

ÖZGEÇMİŞ
Korhan IŞIKEL
Ankara’da doğan IŞIKEL,Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünden bitirdikten sonra,
Türkiye Şişe Cam Fabrikaları İnşaat Müdürlüğü’nde ve Aydın Boysan Mimarlık Bürosu’nda görev aldı.
Askerlik hizmeti sırasında da bir çok projeye imza atarak görevini tamamladı. Yarımca Gübre
Fabrikası şantiye şefliğinin ardından İzocam firmasına teknik müşavir olarak girdi. İzocam’dan
koordinatör olarak ayrılan IŞIKEL, halen Protem Metal Çatı ve Cephe Sistemleri Ltd. Şti ’nin Genel
Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
Isı,ses ve yangın yalıtımı ile çevre konusunda çok sayıda makaleleri yayımlanan,yurt içi ve yurt
dışında çeşitli inceleme ve çalışmaları bulunan IŞIKEL, bu konuları kapsayan 500’ ün üstünde
konferans verdi. IŞIKEL, birçok dernek ve kuruluşta aktif olarak görev yapmaktadır.İZODER ‘in
kuruculuğunu ve başkanlığını yapmış, halen yönetim kurulu üyesidir. TÜYAK Türkiye yangından
korunma derneğinin kurucusu ve yönetim kurulu üyesidir, TAKDER Türk Akustik Derneği yönetim
kurulu üyesi , İSKAV , İstanbul Sanayi Odası Çevre İhtisas Kurulu üyeliğini sürdürmektedir. İYEM
yalıtım eğitim merkezinde ses yalıtımı, uygulama dersleri vermektedir. IŞIKEL ‘in ayrıca sosyal
derneklerde de aktif üyeliği bulunmaktadır.

TESKON 2005 PROGRAM BİLDİRİLERİ / GEN - 23

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

Pompa Tasarımının Geliştirilmesinde
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinin
Kullanılması
Yılmaz KARAMANOĞLU
VANSAN MAKİNA SANAYİ

Moghtada MOBEDİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

A. Özden ERTÖZ

VANSAN MAKİNA SANAYİ

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

BİLDİRİ

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 351 _______

POMPA TASARIMININ GELİŞTİRİLMESİNDE
HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİNİN
KULLANILMASI
Yılmaz KARAMANOĞLU
Moghtada MOBEDİ
A. Özden ERTÖZ

ÖZET
Bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmeler ve sağladığı kolaylıklar, ürün tasarım ve geliştirilmesinde
yönelik hazırlanan bilgisayar yazılımların kullanılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir.
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (Computational Fluid Dynamics-CFD) yazılımları ise özellikle akışkan
ve ısı transferi ile ilgili olan ürünlerin analizlerinin yapılmasına ve performansının sınanmasında
kullanılmaktadır. Bu programlar kullanılarak, süreklilik, momentum ve enerji denklemleri bilgisayar
ortamında sayısal olarak çözülmekte, sıcaklık ve akış ile ilgili verilere ulaşılmakta ve değişik
parametrelerin dağılımlarının (örneğin hız, basınç, sıcaklık ve benzeri parametrelerin dağılımlarının)
elde edilmesine olanak sağlamaktadır.
Bu makalede, pompa tasarımı ve tasarlanan pompanın denetlenmesinde hesaplamalı akışkanlar
dinamiğinin kullanılması ele alınmıştır. Pompa tasarımı safhasında, tasarımcıların en çok merak ettiği
konu, tasarlanan pompadaki akışın formu ve akış ile ilgili veriler (debi, basınç, tork, verim) değerleridir.
Bu makalede, pompalardaki akış için geçerli olan süreklilik, momentum, türbulans denklemleri ve sınır
koşuları ile ilgili özet bilgiler verilmekte, çözüm yöntemleri ve doğru çözümler elde edilebilmesi için
dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine durulmaktadır. Çözüm ağının oluşturulması, çözümün elde
edilmesi safhasında karşılaşılan zorluklar ve edinilen tecrübeler aktarılmıştır.
Anahtar Sözcükler : CFD, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, pompa deneyi, pompa kanadı, pompa,
pompa çarkı, araçanak, difüzör.
ABSTRACT
Basics of Computational Fluid Dynamics (CFD) and its application on the pump area are explained.
The governing equations and related boundary conditions are briefly discussed. The finite volume
method for solving the governing equations is summerized. Some results of a suceesuful CFD
analysis for design of a pump are presented.
Keywords : Pump design, CFD, blade loading, flow seperation, finite volume, pump test

1. GİRİŞ
Sanayideki rekabet, ürünlerin gelişmesine her zaman yardımcı olmuştur. Üreticiler pazar paylarını
korumak ve arttırmak amacıyla mevcut ürünlerini geliştirir veya yeni ürünleri tasarlayıp pazara sunar.
Her üretici rakiplerine göre teknolojik olarak daha üstün, güvenilir, işletme maliyeti düşük ve yüksek
kaliteye sahip ürünler tasarlama ve üretme çabasındadır.
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Rekabetçi bir ürün eldesi için, iyi bir tasarım ve üretim aşaması gerekir. Özellikle tasarım aşaması çok
önemlidir, ürünün pazardaki yeri ve rakip ürünlerine göre sahip olacağı avantajlar, bu aşamada
araştırılmakta ve yapısal özellikleri belirlenmektedir. Başarılı bir ürünü tasarlamak için pazar bilgisine
ilave olarak araştırma-geliştirme çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırma geliştirme safhasında
pazar ihtiyacı ve rakiplerin ürünleri incelenerek ürün ile ilgili kıstaslar oluşturulmaktadır. Ürün
tasarımında, üreticinin donanımsal ve ekonomik olanakları önemli rol oynamaktadır. Kâğıt üzerinde
tasarlanan bir ürün, üretici firmanın ekonomik ve endüstriyel yapabilirlik sınırlarını aşmamalıdır. Bir
teknik ürünün tasarımında, tasarımcının sahip olduğu teknik bilgi çok önemlidir. Bilgili ve tecrübeli bir
tasarımcı, gerek prototip ve imalat gerekse kullanım safhasında ürünün karşılaşacağı problemleri
ürün tasarım sırasında kestirmekte ve tasarımın olası başarısızlığını önlemektedir. Genellikle, teorik
tasarım safhasından sonra ilk örnek ürünü yapılmakta, üzerinde testler uygulanmakta ve sonuçlara
bakılmaktadır. İstenilen koşulları yerine getiren tasarımın seri imalatı ve pazara sunulması için
çalışmalara başlanmaktadır.
Prototip ürünün üretilmesi ve uygunluk testlerin yapılması uzun ve maliyetli bir süreçtir. Çoğu zaman
sanal ortamdaki tasarım pratikte istenilen koşulları yerine getirmemekte ve birden fazla prototip için
deneylerin yapılmasına gerek duyulmaktadır. Rekabet gereği tasarım sürecinin uzun olmaması,
tasarımcıların kısa sürede işlerini tamamlayıp, ürünün seri imalat için hazır hale getirmeleri
gerekmektedir. Yapılan tasarımın ilk deneylerinde hedefleneni yakalaması avantaj sağlar. Üretilen
prototipi denemek uygunluksuzlukları gidermek hem ürün geliştirme zamanını, hem de maliyetini
arttırır. Bunun için tasarımcının prototip safhasına geçilmeden önce yaptığı tasarımın başarısından
emin olması gerekir.
Son zamanlarda bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile prototip üretimine geçilmeden önce, sanal
ortamda ürünün parçaları oluşturulmakta ve birbirlerine monte edilmektedir. Böylece pratikte ürünün
üretilebilirliği kontrol edilmekte, ayrıca prototip ve seri imalat için gerekli teknik resimler
oluşturulmaktadır. Bilgisayar teknolojisinin sunduğu bir diğer imkân ise uzun süreli ve yüksek maliyetli
olan ön denemelerin bilgisayar ortamında yapılmasıdır. Hesaplamalı akışkanlar dinamiğine dayanarak
yazılan programlar, ürünlerin akışkan ile ilişkili analizlerini yapmakta, akışın denklemlerini sayısal
yöntemler ile çözmekte ve elde edilen sonuçları sayısal veya görsel biçimde sunmaktadır. Bu
programların ürün tasarımında sağladığı avantajlardan dolayı, araştırma geliştirme yapan firmalar için
vazgeçilmez bir araç haline gelmiş, bu da programlara olan talebi arttırmıştır. Bu artan talep, çeşitli
yazılım firmalarının bu alana yönlendirmiş ve değişik programların piyasaya girmesine neden
olmuştur.
Pompalar günümüzde vazgeçilmezler arasındadır. Endüstri, su şebekeleri, pis su şebekeleri, tarımsal
sulamalar, taşkın önleme, yangın söndürme gibi birçok alanda hayati önem taşımaktadırlar. Uzun süre
çalışan pompaların en önemli gideri enerji bedelleridir. Pompaların verimindeki ufak bir değişiklik, bu
büyük sistemlerin işletme maliyetlerine önemli ölçüde yansır. Ortalama 20 sene çalışan bir pompanın
satın alma maliyeti ömür boyu maliyetinin sadece 5% dir [1].
Pompa tasarımcısı için pompanın ilk maliyetine ilave olarak pompanın verimi önemli bir kriterdir.
Yüksek verimli pompalar iyi bir araştırma geliştirme prosesini gerektirir. Hesaplamalı akışkanlar
dinamiğine dayanarak yazılan bilgisayar programları araştırma geliştirme safhasında kullanılarak,
uzun süreli ve yüksek maliyetli olan deney ve doğrulama safhasını minimuma indirgemektedir. Bu
makalede pompalara ait akış denklemlerine, bu denklemlerin sayısal çözümüne, hesaplamalı
akışkanlar dinamiğinin tanımına ve pompa tasarımında sağladığı olanaklara değinilmekte, örnek bir
pompa için elde edilen sonuçlar ve edinilen tecrübeler aktarılmaktadır.

2. POMPA TASARIMINDA KULLANILAN KLASİK YÖNTEMLERİN ZORLUKLARI
Genel olarak bir pompanın tasarlanabilmesi için debi, basma yüksekliği ve devir sayısı verilmektedir.
Bu parametrelere bağlı olarak hesaplanan özgül hızına göre pompa tipi seçilmektedir. Daha sonra
ampirik metotlarla pompa parametreleri (çark ve çanak genişlikleri, çapları, kanat açıları, kanat sayısı
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vb.) bulunur [2,3]. Her ne kadar amprik metotlar, tasarımcıya pompa geometrisinin sınırları hakkında
bilgi veriyorsa da, bir çok parametre tasarımcının bilgisine ve tecrübesine bağlıdır Bu tecrübe ve
bilgilerin doğruluğu ancak pompa deneyleri ile ispatlanmış olur.
Pompa tasarımında karşılaşılan en önemli zorluk, pompanın içindeki akışın bilinmemesidir. Akıştaki
burulmalar, düzensizlikler, geri dönüşler, bilinmemekte, kaçak kaybı miktarı kabul edilmekte hız ve
basınç dağılımları ise hesaplanmakta fakat doğrulanmamaktadır. Tasarımcı akışı göremediği için
kabuller yapmakta ve buna göre tasarımını düzeltmektedir. Tecrübeli bir pompa tasarımcısı, uzun
deneme ve yanılma sürecinden sonra ancak istenilen koşulları yerine getirecek verimli bir pompa
tasarlayabilmektedir.
Üreticiler arasında yüksek rekabetin bulunduğu ve enerji tasarrufunun önem taşıdığı çağımızda,
verimdeki ufak değişimler bile tüketiciler için önem taşımaktadır. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile
destekelene pompa tasarımları, pompa içindeki akışın analizinin sonuçlarına bağlı olarak tasarımcıya
verim artışı için önemli ipuçları vermektedir.
Şüphesiz deneysel yöntemlerin geliştirilmesi pompa içindeki akışın daha iyi analiz edilmesine yardımcı
olmaktadır. Günümüzde, pompa içindeki akışın belirlenmesi ve analiz edilmesi için değişik yöntemler
geliştirilmiştir. Örneğin ultra vilole ışığı geçiren malzemeden yapılan pompa kademesini, lazer ışını ile
bir süre parlayan özel bir akışkan ile çalıştırmak ve lazer ile oluşturulan hattın veya noktaların yüksek
hızlarda fotoğrafını çekerek, çıkan sonuçlardan akıştaki hızları hesaplamak ve buna bağlı olarak
basınç dağılımını bulmak. Örnek olarak verilebilecek diğer bir yöntem ise pompa çıkışına belirli
uzunlukta ipler bağlayarak, bu iplerin hareketinden akım iplikçiklerinin düzgünlüğünün kontrolü etmek.
Fakat bu yöntemler anlatılandan daha zor yöntemlerdir. Bu yöntemler oldukça maliyetli ve zaman
gerektiren yöntemler olup, genellikle akademik çalışmalarda kullanılmaktadır. Deneysel yöntemler
pompa içindeki akışın analizinde yeterli olmamaktadır.
Son yıllarda oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlayan hesaplamalı akışkanlar dinamiği pompa
tasarımcıların karşılaştıkları bu zorluğu gidermektedir. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanılarak
pompa içindeki akış sanal ortamda inceleme olanağını sağlamaktadır.

Şekil 1. Yarı eksenel bir pompanın katı modeli.
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3. HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİNİN TANIMI
Genel olarak hesaplamalı akışkanlar dinamiği, her türlü akışkan ve akışının değişik koşullardaki
analizini yapmaya yarayan bir yöntemdir. Bu yöntemde temel olarak üç ana denklem (süreklilik,
momentum ve enerji denklemleri) esas alınır ve bu denklemler sayısal çözülerek akış içindeki basınç,
hız ve sıcaklık dağılımları ve bu parametrelere bağlı olarak birçok veriye ulaşılır.
Günümüzde hesaplamalı akışkanlar dinamiği araştırma–geliştirme ve ürün tasarımında yaygın olarak
kullanılmaktadır. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanılarak bir uçak kanadının üzerindeki basınçlar,
bir yeraltı reservuarının sıcaklık dağılımı, bir ortamdaki hava akımı dağılımı veya hareketli bir arabanın
etrafındaki hava hızı gibi akış ile ilgili birçok parametre bulunabilir. Son yıllardaki hesaplamalı
akışkanlar dinamiği teorisi ve bilgisayar yazılımlarındaki gelişmeler yüksek türbülanslı akışların ve
dinamik sistemlerin nümerik olarak incelenmesine ve sanal ortamda simüle edilmesine olanak
sağlamıştır. Ayrıca, tek fazlı akışların yanında çok fazlı akışlar da artık çözülebilir hale gelmiştir,
örneğin pompalarda kavitasyon gibi zararlı etkenlerin yapısı incelenmekte ve alınan sonuçlara göre
önlemler alınmaktadır.
Hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin hızlı gelişmesi ve başarılı analizlerin eldesi sonucunda, teknik
alanda bu konu bir branş haline gelmiştir. Günümüzde profesyonel olarak bu alanda çalışan ve değişik
akışların çözümünü elde eden uzmanlara ulaşmak zor değildir. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile
ilgili çeşitli kitaplar mevcut olup, konu ile ilgilenenlerin bu kitapların incelenmeleri tavsiye edilmektedir.
[4, 5]

4. POMPALARDA AKIŞ DENKLEMLERİ
Temel olarak bir akışın incelenmesi için süreklilik, momentum (Navier Stokes denklemleri) ve enerji
denklemleri, uygun başlangıç ve sınır koşulları ile beraber çözülmesi gerekir. Pompalarda genelde
akışkan sıcaklığı sabit kabul edilmekte ve enerji denkleminin çözülmesine gerek kalmamaktadır [6].
Bilindiği gibi akışlar, laminar ve türbülanslı olmak üzere ikiye ayrılır. Akışın karakteristiği, boyutsuz
olan Reynolds sayısının değerine bağlıdır. Reynolds sayısının değeri ise akışkanın fiziksel özelliği
olan viskozite, akış hızı ve akış ortamını karakterize eden karekterisitik uzunluğunun fonksiyonudur.
Laminar akış çizgisel bir akış olup, akım iplikçiği boyunca akış tabakaları birbirinden tamamen ayrı ve
karışmaksızın kaldıkları düzgün akımdır.
Türbülans akımda ise, akışkan yörüngeleri karışarak akış çalkantılı bir şekilde oluşmaktadır.
Pompalardaki akış, yüksek hızdan dolayı genellikle türbülanslıdır. Türbülanslı akışların incelenmesi
laminar akışlara oranla oldukça zordur. Bu tip problemlerde türbülansın etkisini katmak için modeller
geliştirilmiştir. Bu modellerde akışkanın fiziksel viskozitesine ilave olarak, akışın özelliklerine bağlı
diğer bir viskozite terimi tanımlanmakta ve ona türbülans viskozitesi denilmektedir. Bu ek viskozite
terimini hesaplamak için araştırmacılar tarafından değişik modeller sunulmakta, bu modellerin
arasında ise standart k-ε modeli yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu modelde “k” türbülansın kinetik
enerjisini, “ε” ise türbülansın yayılımını belirtir. Bu nedenle türbülanslı akışlarda süreklilik ve
momentum denklemlerine, türbülans kinetik enerji ve yayılım denklemleri de eklenmekte, çözülmesi
gereken denklemlerin sayısı artmakta ve bu da denklem sisteminin çözümünü zorlaştırmaktadır.
Literatürde pompalarındaki akışın incelenmesinde standart k-ε modelinin iyi sonuç verildiği belirtilmiş
ve bu yöntemin kullanılması tavsiye edilmiştir.
Yukarıda belirtilen süreklilik ve momentum denklemlerinin çözülebilmesi için akış hacminin çevresini
oluşturan akışın sınır koşullarının da bilinmesi gerekmektedir. Pompalarda akış hacmi; çark girişi,
çanak çıkışı ve çanak iç yüzeyleri ve çark yüzeyleri ile sınırlıdır. Çark ve çanak yüzeylerinin katı sınır
koşulu olarak kabul edilirken, çözümün elde edilebilmesi için çark girişi ve çanak çıkışında su debisi
veya basınç değerleri tanımlanmalıdır. Türbülans denklemlerinin çözülmesi için programa girdi olarak
duvarlardaki pürüzlülük katsayısı ve türbülans yoğunluğu da verilmelidir. Bu değerler kullanıcı
tarafından yapılan ölçümler ya da literatürdeki çalışmalara dayanarak belirlenir.
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Pompalardaki akışın incelenmesinde, türbülans akışının yarattığı zorluğa ilave olarak sınır koşulu
olarak kabul edilen çark yüzeylerinin hareketli oluşu, problemi daha da zorlaştırmaktadır. Pompalarda
çark genellikle yüksek hızlarda (n=1450 & 2900 d/d) dönmektedir. Çarkın dönmesi ile oluşan merkez
kaç etkisi momentum denklemine kaynak terim olarak eklenmektedir.
Değinilmesi gereken diğer bir husus ise piyasada bulunan çoğu hesaplamalı akışkanlar dinamiği
programlarının, pompa içindeki akışı bir an ve bir çark pozisyonu için hesaplamasıdır. Ancak, akışın
zamana bağlı olarak değişik çark pozisyonları için analiz edilmesi de mümkündür.

5. SONLU HACİMLER YÖNTEMİ
Pompalardaki akışın, karmaşıklığı, 3 boyutlu oluşu ve yüksek türbülansından dolayı denklemlerin ilgili
sınır koşulları ile analitik olarak çözülmesi mümkün değildir. Bu nedenle denklemlerin çözülmesi için
çeşitli sayısal yöntemler geliştirilmiştir. Bunlar sonlu farklar, sonlu hacimler ve sonlu elemanlar ile
genellenebilinir. Bu yöntemlerin üçü de akışkanlar mekaniği için uygulanabilinir, ancak yapılan
araştırmalar ve edilinen tecrübeler, sonlu hacimler yöntemi ile kolay ve hassas çözümlerin elde
edilebileceğini göstermiştir. Sonlu hacimler yönteminin yaygınlaşmasındaki diğer bir etken ise, bu
yöntemin kompleks ve eğrisel geometrilerde uygulanabilmesidir [6, 7].
Denklemler çözülmeden önce akış hacminin ve sınır koşullarının belirlenmiş olması gerekmektedir.
Akış hacminin net olarak bilinmesi önemli olup, denklemlerin hangi hacim için çözüleceği net olarak
bilinmelidir. Pompalardaki akış hacminin çevresini oluşturan yüzeyler, çark çanak, çark girişi ve çanak
çıkışıdır. Sonlu hacimler yönteminde akış hacmi küçük sonlu hacimlere bölünmekte (discritization) ve
ilgili denklemler her bir sonlu hacim için ayrı ayrı çözülmektedir. Denklemlerin çözümü için sayısal
yöntemlere ve gelişmiş bilgisayar programlarına ihtiyaç vardır. Her ne kadar akademik ortamlardaki
araştırmalar için, sonlu hacimlere dayalı programlar araştırmacılar tarafından bizzat yazılıyorsa da
sanayide hazır programların kullanılması daha ekonomik ve verimlidir.
Pompalarda 3 boyutlu olan akış hacminin düzgün elemanlara bölünebilecek şekilde hazırlanması
gerekir. Akış hacmini oluştururken olabildiğince etkisi küçük sivri yüzeylerden kaçınılmalıdır. Örneğin
bir pompada, çark ile sızdırmazlık bileziği arasındaki boşluk hacimlere bölünemeyecek kadar küçüktür
ve etkisi de çok az olduğundan modellenmesine gerek yoktur. Akış hacminin bölünmesi sırasında
basınç ve hız dağılımının hassas olarak istenilen bölgelerde daha küçük hacimler kullanılmalıdır.
Şekil-2 de santrifüj bir pompa çanağının ve çarkının akış hacimleri gösterilmektedir. Çanak akış
hacminin yan yüzeyleri katı yüzeyler, alt ve üst yüzeyleri ise açık yüzeyler olup, akışın giriş ve çıkış
yapmasını sağlamaktadır. Çark akış hacminde alt bölümler giriş, yan yüzeyler ise çıkış olup kalan
yüzeyler ise katı yüzeylerdir. Akış hacimlerinin ortasında bulunan delik, mili, ve yarıklar ise kanatları
temsil etmektedir. Görüldüğü gibi akış hacmi üçgensel sonlu hacimlere bölünmüştür. Hız ve basınç
değişimin yüksek olduğu çanak kanat yüzeylerinde sınır tabaka tanımlanmış, bu parametrelerdeki
değişimi hesaplayabilmek için küçük sonlu hacimler kullanılmıştır.

Şekil 2. Santrifüj bir pompa çanağının ve çarkının akış hacminin, sonlu hacimlere bölünmesi. Bu
bölünmede çanak için 391350, çark için 507081 adet sonlu hacim kullanılmıştır.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 356 _______

Her ne kadar küçük sonlu hacimlerin kullanılması daha hassas çözümün elde edilmesini sağlasa da,
akış hacminin gereğinden fazla sayıda sonlu hacimlere bölünmesi bilgisayar kapasitesi zorlamakta ve
analiz zamanını uzatmaktadır. Uygun bölme sayısının bulunması için tavsiye edilen yöntem, bölme
işlemine öncelikle büyük sonlu hacimler ile başlamak ve analiz sürecinin belirli bir evresinde sonlu
hacimlerin küçük olması gereken yerleri tespit edip, sadece o bölgelerdeki hacimleri daha küçük sonlu
hacimlere bölmektir.
Akış hacmi bölündükten sonra yüzeylerdeki sınır şartının tipi bilgi olarak programa verilmelidir. Akış
hacminin hangi bölgelerinin akışkan, hangi bölgelerinin katı sınırlar ile çevrili olduğu bu aşamada
tanımlanır. Hangi yüzeyden akış hacmine akışkan aktığı, hangi yüzeyden akışkanın çıkacağı, akış
hacminin duvar yüzeyleri ve ara yüzeyler bilgi olarak programa bu aşamada verilmektedir.
Bir akışının incelenmesinde, katı yüzeylerinde oluşan sınır tabakaya önem verilmelidir. Sınır tabakanın
göz ardı edilmesi, hem yanlış hız dağılımın elde edilmesi hem de katı yüzeyindeki hız değişimine göre
hesaplanan gerilmeler, sürtünme katsayısı ve tork değerinin yanlış bulunmasına neden olmaktadır.
Daha önce de belirtildiği gibi hız değişiminin yüksek olduğu katı yüzeylerine yakın bölgelerde daha
yoğun ve sınır tabakanın akışına uygun bölmeler yapılmalıdır.

6-DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ
Akış hacmini sonlu hacimlere böldükten sonra elde edilen sayısal ağ, asıl çözücü programa aktarılır.
Daha sonra sınır koşullarının değerleri girilir ve ara yüzeyler eşlenir. Sonlu hacimler yönteminde,
denklemlerin çözülmesi için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir (simple, simpler, simplec vb...). Kullanılan
yazılıma bağlı olarak, program bir veya birden fazla çözüm yöntemi sunabilir. Çözümün elde
edilebilmesi için, çözücü yöntem seçilir ve problem ilklendirildikten sonra iterasyona başlanır [7].
Her iterasyonda bilgisayar programı, süreklilik momentum ve türbülans denklemlerini sayısal ağda
bulunan bütün sonlu hacimler için çözer. Ardışık iterasyonlar arasında elde edilen basınç, hız veya
debi gibi akışa bağlı olan bir parametrenin değerindeki maksimum fark kullanıcı tarafından belirlenen
değerden daha küçük olduğunda çözüm yakınsamış kabul edilir ve sonuçlar değerlendirmeye alınır.
Şekil -3 de yarı eksenel bir pompaya ait akış hızına bağlı parametrelerin (X,Y ve Z yönündeki hız
vektörlerin değerleri, süreklilik, türbülans kinetik enerjisi ve türbülans yayılımı), iterasyonlara göre
değişimini göstermektedir. Görüldüğü gibi iterasyon arttıkça ardışık iterasyonlar arasında değişim
azalmakta ve program yakınsamaktadır.

Şekil 3. Yarı eksenel bir pompa için hız bileşenlerinin iterasyona göre değişimi
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Hesaplamalı akışkanlar dinamiği için yazılmış programları kullanmak eğitim ve uzmanlık ister.
Kullanıcının, programın çözdüğü denklemler ve akışkanlar dinamiği teorisi hakkında bilgi sahibi olması
gerekir. Programın girdileri ne kadar doğru yapılırsa ve çözüm yöntemleri ne kadar doğru seçilirse
sonuca o kadar yakınlaşılır. Hangi bölgelere küçük sonlu hacimler konulması gerektiğini belirlemek
yine uzmanlık ve tecrübe gerektirir. Deneyimli bir kullanıcı çözüm sırasında çıkan problemleri başında
tahmin edip gerekli önlemleri programı çalıştırmadan önce alır. Devamlı değişik projeler yapan ve
hesaplamalı akışkanlar yöntemlerini kullanan bir kullanıcının doğru sonuca ulaşabilmesi için yaygın
olarak kullanılan yöntemleri bilmesi gerekir.
Genel olarak pompalarda, sonlu hacimlerin kullanılmasında aşağıdaki aşamalar takip edilmelidir;
- Pompanın dizaynı yapılarak 3 boyutlu katı modelin oluşturulması,
- Bu katı modelden faydalanarak akış hacminin hazırlanması,
- Birden fazla akış hacminden oluşan durumlarda, akış hacimlerinin ayrı ayrı hazırlanması ve birbirine
monte edilmesi,
- Hız değişimlerinin yüksek olduğu katı yüzeylerinde sınır tabaka fonksiyonun tanımlanması,
- Akışın önemli bölgelerinde küçük sonlu hacimler, bu bölgelerden uzaklaştıkça büyümesini sağlayan
boyut fonksiyonlarının tanımlanması,
- Gerekli ise önce yüzeylerden başlayarak akış hacminin sonlu hacimlere bölünmesi,
- Oluşturulan sonlu hacimlerin kalitesinin kontrolünün yapılması
- Her bir yüzey için sınır tiplerinin tanımlanması,
- Oluşturulan akış hacimlerinin tiplerinin tanımlanması,
- Oluşturulan sayısal ağın asıl çözücüye aktarılması,
- Daha önce tipleri tanımlanan sınır koşullarının ve programın istediği diğer parametrelerin sayısal
değerlerinin verilmesi,
- Çözüm yönteminin ve türbülans modelinin belirlenmesi,
- Yakınsama kriterinin belirlenmesi,
- Çözümün ilklendirilmesi,
- İterasyona başlanması.
Daha önce de belirtildiği gibi, bilgisayara aktarılan girdiler, pompanın çalıştığı koşullara uygun ise ve
akış hacmi düzgün bir şekilde sonlu hacimlere bölündüyse, program kullanıcı tarafından belirtilen
yakınsama kriterini sağladığında durmaktadır. Ancak herhangi bir nedenle girdilerde yanlışlık varsa
veya bölünme işlemi hatalı yapıldı ise program yakınsamaz veya yanlış sonuç verir. Bu durumda
problemi ve girdileri tekrar gözden geçirilip, hataların bulunması gerekir.
Hesaplamalı akışkanlar mekaniğinde elde edilen çözüm sayısal ağa veya başka bir deyişle sonlu
hacimlerin sayısına çok bağlıdır. Sonlu hacimlerin sayısı ve boyutu problemin fiziği ve sınır koşullarına
bağlıdır. Hız ve basınç değişimin büyük olduğu akış problemlerinde, doğru sonuç alabilmek için çok
sayıda sonlu hacim kullanmak gerekir. Sonlu hacim sayısı deneme yanılma yöntemi ile bulunmaktadır.
Genellikle bir problemde birden fazla sayısal ağ için sonuç elde edilmekte ve sonucun sayısal ağ ve
sonlu hacimlerin sayısından bağımsız hale getirilmektedir.
Hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin zorluklarından birisi ise bilgisayarın çalışma süresidir. Çalışma
süresi kullanılan sonlu hacimlerin sayısına bağlıdır. Sayı arttıkça çalışma süresi de artmaktadır.
Örneğin karışık akışlı bir pompa kademesinin analizinde 881084 adet sonlu hacim için için P4 3.0 MHz
bir bilgisayarda bir iterasyonu 12.15 sn iken bu sayı eleman sayısı 1 529 325olduğunda aynı
bilgisayarda iterasyon zamanı 19.93 sn olmaktadır, yani 64% artmaktadır.

7. HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ VE POMPA TASARIMINA SAĞLADIĞI OLANAKLAR
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanılarak, bir pompadaki akışın doğru olarak analiz edilmesi,
aşağıdaki verileri tasarımcıya sağlamaktadır:
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Pompa içindeki hız ve basınç dağılımları,
Çark ve difüzör yüzeylerindeki basınç dağılımı,
Kanat ve çark üzerine uygulanan yük dağılımı,
Akışkan ile katı yüzeyler arasındaki sürtünme enerji kaybı,
Akış içindeki eşbasınç ve eş hız eğrileri,
Akıştaki düzensizlikler ve ters akışlar,
Pompanın sağladığı debi, basma yüksekliği, gereken tork ve verim,
Pompa girişindeki kavitasyonun incelenmesi ve kavitasyon parametrelerinin saptanması,
Akım iplikçiklerinin yörüngesi ve akıştaki burulmalar,

Hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin sağladığı en büyük avantaj pompayı imal etmeden testlerin sanal
ortamda hızlı bir şekilde yapılmasıdır. Bu da hem maliyet hem de süre açısından büyük tasarruf
sağlamaktadır. Bu yöntemin sağladığı diğer bir avantaj ise, elde edilen sonuçların görsel olarak
bilgisayar ortamında sunulmasıdır. Pratikte deneysel yöntemler ile izlenemeyen akışlar, hesaplamalı
akışkanlar yöntemi kullanılarak rahatlıkla görülebilir. Pompanın içindeki en uç noktalarda bile akışı
izlemek ve incelemek mümkündür. Deneysel yöntemler ile elde edilmesi oldukça zor olan çark ve
çanak yüzeylerindeki basınç dağılımları veya pompa içindeki akış düzensizlikleri hesaplamalı
akışkanlar dinamiği sayesinde elde edilebilmekte ve net bir şekilde renkli olarak bilgisayar ortamında
görülebilmekte, akış hakkında zorlanmadan yorum yapılmasını sağlamaktadır.
Pompalarda hız dağılımın bilinmesi ile çark ve kanat yüzeylerindeki akıştan dolayı oluşan gerilmeler
hesaplanabilinir. Yüzeyde oluşan gerilmeler ve uygulanan basınçtan faydalanarak çark ve kanat
yüzeylerine uygulanan kuvvetler bulunabilinir. Bu bilgiler çark ve çanak malzemesinin seçiminin ve
kalınlıkların hesaplanması için kullanılabilinir. Ayrıca çark yüzeyinde oluşan gerilmeler yardımı ile
tasarımcı için önem taşıyan tork değeri de hesaplanabilinir. Şüphesiz tork değeri de kullanılarak
seçilen mil malzemesi ve çapının kontrol edilmesinde yardımcı olacaktır.
Kanat formu pompanın veriminde önemli rol oynamaktadır. Bu form daha ziyade tasarımcının
tecrübesine bağlı olup, ampirik yöntemler kullanılarak tasarlanmaktadır. Pompa imalatına geçilmeden
önce hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizi ile çark ve çanak kanatlarının etrafında oluşan akışlar
gözlemlenebilir. Akışın yönü ve formu tasarımcının istediği şekilde değilse tasarım değişikliğine
gidilebilir. Örneğin, kanadın iki yüzeyi arasındaki basınç farkı nedeniyle oluşan geri dönüşler
gözlemlenebilinir, tasarımcı akışı inceledikten sonra kanadın formunda gerekli değişlikleri yaparak
istenilen koşulları sağlayacak optimum çark formunu oluşturabilir. Şekil -4 yarı eksenel bir pompa
çarkında basınç dağılımı gösterilmiştir. Görüldüğü gibi kanat yüzeylerindeki basınç artışı kanat
boyunca düzgün bir şekilde gerçekleşmiştir. Akım basınç değişimlerinin akış yönüne dik doğrultuda
artış göstermesi, akışta dönmelerin, burulmaların olmadığını, difüzyonun istenilen seviyede düzgün
olarak gerçekleştiğini gösterir

Şekil 4. Yarı eksenel bir pompanın çarkında oluşan basınç dağılımı.
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Çark ile çanak arasındaki mesafe ise genellikle tasarım safhasında düşünülen diğer bir husustur. Çark
ile çanak arasındaki mesafenin uygun olmaması durumunda suyun istenilen yörüngenin (çarktan çıkıp
çanağa girdiği yörünge) dışında dönüşler yaparak enerjiyi boşa harcamasına neden olmaktadır.
Sayısal yöntemler kullanılarak çark ile çanak arasındaki akış incelenerek montaj mesafesi kontrolü
yapılabilir.
Şekil 5 de santrifüj bir pompanın çark ve çanağında oluşan akım iplikçikleri gösterilmektedir. Akış
çoğunlukla kanat formuna paralel olup, boşta dönen ve burulmalı akışlar da mevcuttur.

Şekil 5. Yarı eksenel bir pompa kademesinde oluşan akım iplikçilikleri.
Şekil 6 de ise yarı eksenel bir pompanın çıkışında hız vektörleri gösterilmiştir. Akış hacminin istenildiği
bölgede hız vektörleri ve basınç dağılımları görülebilir. Ayrıca eş basınç, eş hız yüzeyleri veya
istenilen değerlerin iki veya üç boyutlu konturları oluşturulabilir.

Şekil 6. Pompa çıkışındaki hız vektörleri.
Çark ve çanağın yüzey pürüzlülüğü pompa verimini etkileyen diğer bir parametredir. Bilgisayar analizi
yardımıyla yüzey pürüzlülüğünün verim üzerindeki etkisi incelenip optimize edilebilinir.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 360 _______

8. SAYISAL ANALİZ SONUÇLARININ DOĞRULANMASI
Sayısal yöntemler ile elde edilen sonuçların doğruluğu bir çok parametreye bağlıdır. Bilgisayar
girdilerinin veya sınır şartlarının yanlış olması, oluşturulan sayısal ağın problemin fiziğine uygun
olmaması, yakınsama kriterinin hatalı olması, katı modelin eksik olması ve benzeri parametreler,
bunlardan bazılarıdır. Her ne kadar değişik çözümler veya çeşitli önlemler alınarak elde edilen
sonucun doğruluğundan emin olunmaya çalışıyorsa da, sayısal sonuçların pratikteki deneysel
sonuçlar ile karşılaştırılması gerekmektedir. Sonuçlar belirli toleranslar dahilinde örtüşüyorsa elde
edilen veriler ancak o zaman doğru kabul edilir. Sayısal sonuçların doğrulanması için her zaman
deneysel sonuçlara ihtiyaç vardır. Sayısal sonuçlar ile deneysel sonuçların karşılaştırılması kullanıcı
için büyük önem taşımaktadır. Karşılaştırılmaların sonucu kullanıcının analizlerine kaynak sağlayarak,
sonraki analizlerin daha doğru girdiler ve yöntemlerin uygulanmasını sağlamaktadır.
Burada değinilmesi gereken bir husus ise, sayısal sonuçlar ile deneysel sonuçları karşılaştırmadan
önce deneysel sonuçların doğruluğundan emin olunmasıdır. Deneysel sonuçları etkileyen birçok
parametre vardır. Deney ölçüm cihazlarının hassasiyeti, deney yöntemi ve benzeri parametreler deney
sonucunu etkileyebilir.

9. SONUÇ
Pompalar elektrik motoru ile çalışan cihazların toplam harcadığı enerjinin 20% oluştururlar. Bu denli
büyük işletme maliyeti olan bu pompaların verimlerindeki ufak bir artış, zaman içinde çok büyük
parasal değerleri ulaşır. Özellikle endüstri, içme suyu ve tarımsal sulama gibi şebekelerin işletme
maliyetleri göz önünde alındığında, pompa verimi önem kazanmaktadır. Yüksek verimli bir pompanın
tasarım yöntemlerinde devir sayısı, debi, basma yüksekliği için uygun kanat formu, kanat sayısı, çark
çapı gibi parametreler hesaplanır. Tasarımcı birçok değerin sınırlarını bilmesine rağmen, pompa
içindeki akışı bilmediğinden literatürdeki çalışmalar ile akış hakkında bilgi sahibi olmaya mecbur
kalmaktadır.
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği sayısal yöntemler ile süreklilik momentum ve enerji denklemlerini
çözerek değişik koşullardaki akışkan analizlerini yapmaya yarayan bir yöntemdir. Bu yöntem
pompalarda kullanılarak, hız ve basınç dağılımları ve bunlara bağlı bir çok verinin elde edilmesini
sağlamaktadır. Klasik yöntemlerle belirlenemeyen bu parametreler değersel ve görsel olarak
tasarımcıya sunulmaktadır. Bilgisayarlar yazılımlarının gelişmesi ile oluşturulabilen bu grafiksel
sunumlar, akış ile ilgili yorumlama yapmayı kolaylaştırmaktadır. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği sanal
ortamda pompa deneyini yapmakta, prototip üretiminden önce tasarımcının tasarımından emin
olmasını sağlamaktadır. Tasarımcı bu sonuçlara dayanarak pompanın istenilen koşullarda çalışması
ve veriminin arttırılması için tasarımdaki gerekli değişiklikleri yapmaktadır. Bu da dizayn safhasında
zaman ve maliyet açısından büyük tasarruf sağlamaktadır.
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği yönteminde elde edilen sonuçların doğruluğu girilen parametrelere
ve kullanılan yöntemlere bağlıdır. Kullanıcının sayısal yöntemler ve akışkanlar mekaniği konusunda
bilgi birikiminin olması gerekir. Bunlara ilave olarak bilgisayar donanım kapasitesinin yüksek olması
analizlerin yüksek çözünürlükte ve hızda olmasını sağlar. Sayısal analizlerin güvenirliği için elde edilen
teorik sonuçlar ile deneysel sonuçlar karşılaştırılmalıdır.
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SIĞINAKLARDA HAVALANDIRMA VE FİLİTRASYON
SİSTEMLERİ
Atila ÖZGENALP

ÖZET
Bu çalışmada,3194 sayılı İmar kanununa göre daha önce düzenlenmiş olan İmar Yönetmeliklerinde,
savaş ve saldırı durumlarında ortaya çıkan basınç,Biyolojik ve kimyasal maddeler ve Nükleer serpin
tilerden korunmak amacıyla yapılması gereken Sığınaklarda uygulanacak havalandırma Sistemleri
incelenmesiyle,havalandırma için gerekli taze hava debilerinin gerekenden çok fazla olduğu anlaşıl
dı.Bu konunun araştırılması ile Sığınak havalandırılması için gerekli olan kişi başına asgari Hava
debilerinin gerçekte çok daha az olduğu sonucuna varıldı. Bu duruma göre Sığınakların havalandırıl
ması için planlanan havalandırma Sistemlerinin tasarım kriterlerinin yeniden belirlenmesi sonucun
da,Filitrasyon için gerekli Kum Filitresi büyüklükleri,Havalandırma fan debileri ve havalandırma kanal
ölçülerinde azalmalar olduğu belirlendi.
Anahtar Sözcükler : Sığınak, havalandırma, nükleer serpinti, kum filtresi, hava kanalları, hava debisi,
hava kalitesi, temiz hava, dış hava, kirli hava, yoğuşma, drenaj
ABSTRACT
In this studying, it was researched the air ventilation of shelters which is designed due to the number
of 3194 under development laws for protecting people from air blasting, biological and chemical
materials, and nuclear particulars for in case of war attacks.However, the essentials of design in the
opinion of 3194 were researched by that studying.In the design of air ventilation systems, air value for
the air ventilation of shelter was found much more than required. By studying on this topic, in fact, the
necessary of minimum air value in shelter for per person was found much less than designed due to
3194.Therefore, it was concluded that the essences of design of systems in air ventilation should be
examined and improved.As a result, during the researching, it was seen that the measurements of air
ventilation values, sand filter, and ducts had been diminished.
Keywords : Shelter, ventilation, nuclear particulars, sand filter, air ducts, air value, air quality, clean
air, ambient air, exhaust air, condensation, drainage

1.GİRİŞ
Sığınakların Havalandırılması tasarımında,Sığınak ortamında koruma süresince bulunacak insan
ların,yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli temiz havanın sağlanması düşünülmektedir.Bu amaçla
asgari ihtiyaç havasının tespiti açısından bir açıklama gerektiği görülmektedir.
Solunum için gerekli hava içinde asgari Oksijen miktarının %19 dan az, CO 2 miktarının %2 den çok
0
olmaması,kuru termometre sıcaklığın 29 C’ yi aşmaması sağlanmalıdır.Sağlık koşullarının korunması,
ortam havasındaki CO 2 miktarının %4ü aşmaması için ise insanlarda,kişi başına en az 500 lt/h
solunum havasına ihtiyaç duyulmaktadır.Bedensel bir faaliyeti olmaksızın yetişkin bir insanın teneffüs
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ettiği hava yaklaşık 0.5 m /h (maksimum 8....9 m /h) olup, solunum sonucu havası ise 35 C ve %95’lik
neme sahip olmakta ve ortalama olarak %17 O 2 , %4 CO 2 ve %79 N içermektedir. İnsanlar için diğer
biyofiziksel ve fizyolojik veriler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
3

3

0

İNSANLARIN ORTALAMA BİYOFİZİKSEL VERİLERİ
Kütlesi
Hacmi
Yüzeyi
Vucut Sıcaklığı
Nabız Atışı

60-70 kg
60 litre
2
1,7...1,9 m
0
37 C
70-80 atış/dk.

Temel Devri (Sakin)
Nefes Alma Sayısı
Nefes Alma Miktarı
Ortalama Deri Sıcaklığı
Sürekli gücü
CO 2 Nefes Veriş (Sakin)

70-80 W
16 nefes/dk
3
0.5 m /h
0
32..33 C
85 W
10-20 lt/h

DEĞİŞİK İŞLER SIRASINDA KALP ATIŞLARI İLE OKSİJEN TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Hafif iş
Orta düzeyde iş
Ağır iş
Çok ağır iş
Çok zorlayıcı iş

Oksijen Tüketimi lt/dak
< 0.5
0.5-1.0
1.0-1.5
1.5-2.0
> 2.0

Kalp Atışı Atış/dak
<90
90-110
110-130
130-150
150-170

Böylece,Sığınak içerisinde havalandırma koşulları şöyle sıralanabilir;
a. Yeterli düzeyde hava değişimi sağlanabilmeli, ortamdaki CO 2 %2’den fazla ve oksijen
seviyesi %19’dan az olmamalıdır.
b.
Radyasyon, biyolojik ve kimyasal tozların ve parçaların sığınak içerisine sızmasını
önlemek için iç ortamda dış ortama göre 50 Pa değerinde pozitif basınç yaratılmalıdır
c. Sığınak havası ısıtılmamalı, soğutulmamalı ve nemlendirilmemelidir.
d. Sığınaktaki bütün açılıp kapanan veya dış bağlantısı olan açıklıklar hava sızdırmaz şekilde
yapılmalıdır.
Bu koşullarla birlikte, gerekli emniyetin sağlanabilmesi için sistem tasarımında aşağıdaki tedbirler de
alınmalıdır.
e. Sığınaklar bir normal havalandırma bir de koruyucu havalandırma sistemlerini içermelidir.
Dışarıdaki hava solunabilir kalitede olduğu zaman normal havalandırma devrede olmalı ve dışarıdan
alınan temiz hava EU 3 kalite toz filtre ile filtre edilip ortama verilmelidir.
f. Sığınak havalandırma sisteminin enerji ihtiyacı uygun kapasitede bir jeneratör ile
karşılanmalı, jeneratör için sığınak alanı dışında bir alan Makina dairesi olarak tasarlanmalıdır.
Jeneratör egzozu doğrudan dışarıya verilmelidir

2. SIĞINAKLARIN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerinde Sığınaklarla İlgili
Ek Yönetmelik hükümlerine göre sığınaklar,
2.1. Kullanacaklara göre sığınaklar,
2.2. Kullanım amacına göre sığınaklar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
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2.1 Kullanacaklara Göre Sığınak Çeşitleri
2.1.1. Özel Sığınaklar : Evlerde, Resmi ve Özel İdare, fabrika ve müesseselerin
bodrumlarında veya bahçelerine yapılan sığınaklar.
2.1.2. Genel Sığınaklar : Nüfus ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde,
dışarııdbulunan halkın korunması için Devlet tarafından yapılan sığınaklar olmak üzere ikiye
ayrılmıştır.
2.2 Kullanım Amacına Göre Sığınaklar
2.21. Basınç Sığınakları : Nükleer silahların ani (Işık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı
(radyoaktif serpinti) etkileriyle konvansiyonel silahların tesirlerine, kimyasal ve Biylojik harp
maddelerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklar,
2.2.2. Serpinti Sığınakları : Nükleer silahların radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak
amacıyla inşa edilen sığınaklardır. Bu sığınaklar; kimyasal ve Biyolojik harp maddelerine, nükleer
silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine karşı da
korunmayı sağlamak için inşa edilen sığınaklardır.

3. SIĞINAKLARDA HAVALANDIRMA KAPASİTESİ TAYİNİ VE FİLTRASYON TASARIMI
Sığınağın çeşidi ne olursa olsun,sığınaktan yararlanan insanların,bulundukları koruma ortamında,
bulunma süreleri boyunca,sağlıklı ve konforlu olarak yaşamalarının sağlanması gerekmektedir.
İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için,ortam havasının asgari yaşam koşullarına uygun olması
planlanmalıdır.
Dışarıdaki havanın radyasyon, biyolojik veya kimyasal toz ve parçalar ile kirli olduğu durumlarda
emilen hava bu kirleticileri tutacak uygun filtrelerden geçirilerek ortama verilmelidir. Yüksek yangın
tehlikesinin olduğu yerlerde dış hava mutlaka basınç, sıcaklık ve neme karşı tampon görevi gören kum
filtreden geçirilmeli ve daha sonra aktif karbon filtreden geçirilerek ortama verilmelidir.
Sığınakların mekanik havalandırmasının kapasitesi sığınak büyüklüğüne göre değişmektedir.
Aşağıdaki tabloda verilen sığınak büyüklüğüne göre normal ve koruma havalandırma Kapasiteleri ve
kullanılacak filtreler dikkate alınarak tasarım yapılmalıdır. Aşağıdaki kapasite değerleri minimum
değerler olup hava kalitesini arttırıcı her türlü ilave önlem tasarımda kullanılabilir.Tablodaki Hava
debileri kişi başına asgari hava miktarını ifade etmektedir.
Tablo :1 Sığınaklarda havalandırma tasarımına esas kriterler.
Sığınak Kapasitesi

Normal Ortam
Havalandırması

50 kişiliğe kadar

9 m /h ve EU3 kalite
toz filtresi

51-150 kişiliğe
kadar

3 m /h ve EU3 kalite
toz filtresi

150 kişiden büyük

4.5 m /h ve EU3
kalite toz filtresi

Koruma
havalandırması

3

1.8 m /h

3

3 m /h

3

3

3

3

4.5 m /h

Yüksek Yangın
Tehlikesi

Düşük Yangın
Tehlikesi

Kum filtre, EU 3
toz filtre, aktif
karbon fitre
Kum filtre, EU 3
toz filtre, aktif
karbon filtre

EU3 toz filtre,
Radyoaktif filtre ve
aktif karbon filtre
EU3 toz filtre,
Radyoaktif filtre ve
aktif karbon filtre

Kum filtre, EU 3
toz filtre, aktif
karbon filtre

EU3 toz filtre,
Radyoaktif filtre ve
aktif karbon filtre
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Sığınaklar için planlanan kum filtreleri hesaplanırken;
a- 1-25 kişi arası sığınaklarda kum miktarı 1.5m³ yüksekliği 1 m.
b- 25-50 kişi arası sığınaklarda kum miktarı 3m³ yüksekliği 1 m.
c- 50-150 kişiye kadar olan sığınaklarda havalandırma havasının 1m³/dak.sı (60m³/h)
başına 1 m³ kum hesaplanmalı ve yüksekliği 2 m. olmalıdır.
Kum yüksekliği 2 m olduğunda kum filtrenin basınç kaybı 200 Pa olarak tasarım yapılmalıdır.
Sığınakta kum filtresi kullanımı tercih edildiğinde, kullanılacak kum, emiş ızgarasını 5 cm. örtecek
şekilde 2-5 mm. tane iriliğinde olmalı ve bunun üzerine 0.4-0.8 mm. tane büyüklüğünde kuvartz kum
kullanılmalıdır.Aşağıdaki şemalarda örnek tasarımlar verilmektedir.
Sığınağın bulunduğu bölgede yangın tehlikesi yüksek ise mutlaka kum filtresi kullanılmalıdır.

Şekil 1. Sığınak Havalandırması Tasarımında Ana Kum Filtresi Filtresi Detayı

Şekil 2. Sığınak Havalandırması Tasarımında Ön Kum Filtresi Detayı
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Yangın tehlikesinin az olduğu bölgelerde kum filtresi yapılmayıp,koruma anında bir EU 3 toz filtresi ve
nükleer tip filtre kullanılabilir. Normal halde ise, sadece EU 3 toz filtresi ve aktif karbon Filtre üzerinden
geçirilen hava içeri verilmelidir.
Nükleer serpinti ile birlikte kimyasal ve biyolojik kirlenme durumlarında ise, her bir kirliliğe karşı ayrı
ayrı uygun seçilmiş filtreler kullanılabileceği gibi, bu üç kirliliği karşılayabilecek kompakt filtreler de
kullanılabilir.
Kum filtresi üzerinden geçen dış havanın bağıl nemi içeriye oranla daha yüksek olduğundan, havuz
içinde yoğuşma meydana gelir ve yoğuşan su kum havuzunun dip kısmında mutlaka bir drenaj
tertibatı ile dışarı atılması gerekir. Bunun için DN 25 çapında bir PVC boru ile suyun dışarı atılması
sağlanmalıdır

Şekil 3. Kum Filtresinde yoğuşma suyu tahliyesi(Drenaj)
Sığınak Havalandırma sistemi Planlamasında,dışardan alınacak havanın mümkün olduğu kadar
Korumalı bir alandan alınması sağlanmalıdır.

Şekil 4. Dış havanın korumalı alandan alınması ve sığınak içi hava dağıtım örneği
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Bu mümkün değilse,dış hava giriş ağızlarının aşağıdaki Şemada olduğu gibi tasarımlanması
sağlanmalıdır.

Şekil 5. Dış havanın korumalı alandan alınamaması durumunda tasarım örneği
Sığnak içerisinde hava kanalları tasarımında,hava giriş ve çıkış menfezlerinin montaj tasarımında
aşağıdaki ölçülere uyulması sağlanmalıdır.

AV : Dış Hava Kapama Klapesi
ALV : Atık Hava Klapesi
UV : Yüksek Basınç Klapesi
Şekil 6. Hava kanallarının tasarımında asgari Menfez montaj ölçüleri.

4. ÖRNEK SIĞINAK HAVALANDIRMA HESABI
Sığınak Havalandırması hesaplamalarında,Yapının brüt alanın 20 m si başına 1 m Sığınak alanı,
2
Sığınakta toplanacak İnsan sayısı ise Sığınağın her m si için 1 kişi olarak hesaplanmaktadır.Bu bilgi
lere dayanarak aşağıda orta büyüklükte Sığınaklar için havalandırma havası ve havalandırma ekip
manları tasarımı için hesaplamalar örnek olarak verilmektedir.
2

2
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Örnek :1 Kum Filtresi ile Koruma yapılması :
Toplam İnşaat Alanı
Gerekli Sığınak Alanı
Sığınaktaki kişi adedi
Kişi başına normal ve
koruma halinde hava ihtiyacı
Toplam hava ihtiyacı

2

: 3000 m
2
: 3000 / 20 = 150 m
2
2
:150 m x 1 m /kişi = 150 kişi
3

: 3 m /h-kişi
3
3
:150 kişi x 3 m /h-kişi = 450 m /h …(1.a)

1.1- Kum Filtresi tasarım Hesaplaması ;
Kum havuzu hacmi = 450 m /h / 60 = 7.5 m (Gerekli Filtre kumu miktarı)
3

1.1.1

3

3

3

1.1.1 60 m /h hava için = 1 m kum
1.1.2.

Kum havuzu alanı = 7.5 m / 2 m = 3.75 m
3

2

1.1.2. Kum depolama yüksekliği = 2 m.
1.2- Kum havuzu difüzör hesaplaması ;
A=

H
3600 xV
1.2.1. A = Difüzörde olması gereken deliklerin toplam alanı

A=

450
3600 x 4

1.2.2. H = Difüzörden geçen kirli hava miktarı
1.2.3. V = Hava hızı

2

A = 0.0312 m = 31200 mm

2

1.2.4. 2 mm delik alanı = 3.14 mm

2

1.2.5. Delik pürüzlülük kat sayısı = 0.85
1.2.6. N = Toplam delik miktarı ( adet)
1.2.7. K = Difüzör Boyu (m.)
N=

31200
= 11689 adet delik
3.14 x0.85
1.2.8. 1 m. Ø15 lik borudaki delik miktarı = 3000 adet

K = 11689 / 3000 = 3.90 m. Ø15 çapında delikli boru kullanılacaktır.

1.3- Havalandırma Fanı Basınç Hesaplaması ;
Bu hesaplamalarda kullanılan basınç kayıpları,kataloglardan ve basınç kaybı hesabı yapılarak
bulunacak değerlerdir.
1.3.1. Giriş Hücresi
1.3.2. Aktif Karbon Filtre
1.3.3. Kanal menfez kaybı
1.3.4. Pozitif iç Basınç
1.3.5. Kum Filtresİ
1.3.6. Toplam
3
450 m /h , 400 Pa kapasitesinde fan seçildi….(1.a)

22 Pa
50 Pa
15 Pa
50 Pa
200 Pa
337 Pa

(Hava hızına ve kullanım zamanına göre hesaplar filtre abaklarından kontrol edilmelidir.)
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Örnek :2 Nükleer Tip Hepa Filtreler ile koruma yapılması
2.1- Havalandırma Fanı Basınç Hesaplaması ;
2.1.1. Giriş Hücresi
2.1.2. Aktif Karbon Filtre
2.1.3. Hepa Filtre200-750 Pa
2.1.4. Kurşun Eliminatör
2.1.5. Fan Hücre Kaybı
2.1.6. Kanal Menfez Kaybı
2.1.7. Pozitif İç Basınç
2.1.8. Toplam

22 Pa
50 Pa
(750 Pa = Final Basıncı)
23 Pa
13 Pa
30 Pa
50 Pa
388-938 Pa

Sonuç olarak havalandırma debisi 50 m /h ,basıncı 400 Pa kapasitesinde fan seçildi.(Hava hızına ve
kullanım zamanına göre hesap sonucu filtre çizelgelerinden kontrol edilmelidir.)
3

Hesaplamalar sonucunda,havalandırma Sistemi tasarımı yapılırken,uygun ölçülerde havalandırma ve
Ekzost kanalları ve menfez seçimi yapılmalıdır. Ortamdaki kirli havanın dışarı atılması tasarımında,atık
havanın Banyo,WC gibi hacimlerden geçirilerek atılması düşünülmelidir. 50 kişiden fazla insanın
barındırılacağı sığınaklarda,Yangından Korunma yönetmeliğinin 5.bölüm madde 59’da açıklanan
tedbirler alınarak,tasarlanan havalandırma sistemi Duman Tahliye sistemi olarak da kullanılabilir.
Sığınak mekanının düzenlenmesi esnasında,Gaz,kalorifer ve diğer tehlike arz edebilecek borular
mümkün olduğunca sığınak içerisinden geçirilmemelidir. İçme suyu ve atık su boruları sığınak
içerisinden geçirilebilir. Elektrik cihazlarının kabloları nemli ortama uygun olarak seçilmelidir.
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YER ALTI RAYLI SİSTEM İSTASYONLARINDA
ISITMA, HAVALANDIRMA, KLİMA TESİSATI
Ethem ÖZBAKIR

ÖZET
Kentlerin büyümesi ile birlikte oluşan kent merkezlerindeki ulaşım talebindeki artış; metro, hafif metro,
veya raylı sistem olarak nitelenen ve genellikle yer altı güzergahı ve istasyonlarını kullanan raylı
sistemleri zorunlu kılmaktadır.
Ülkemizde de, geç de olsa bir raylı sistem yatırım seferberliği başlamış ve büyükşehirlerimiz yatırım
bütçelerinin en büyük payını bu alana tahsis etmeye başlamışlardır.
Yer altı raylı sistem istasyonlarının, gerek işlevlerini uygun şekilde yerine getirmesi, gerekse yolcuların
ve personelin konforunu sağlamak için bir dizi ısıtma, havalandırma ve klima tesisatı ile donatılması
gerekir.
Bu tebliğ ile, yer altı raylı sistem istasyonlarında, acil havalandırma tesisatı dışında kalan ısıtma,
havalandırma ve klima sistemleri incelenmektedir. Önce istasyonlarda bulunan mahaller kısaca
tanımlanarak ısıtma, havalandırma, klima gereksinimleri açıklanmıştır. Daha sonra, kullanılabilecek
tesisat sistemleri irdelenerek elektriksel ve elektronik odalar ile personel mahalleri ve ıslak hacim
tesisat planlarından örnek verilmiştir. Son olarak ısıtma, havalandırma, klima tesisat tasarımında
yararlanılabilecek kriterler özetlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler : Yer altı, raylı sistem,metro, ısıtma, havalandırma, klima
ABSTRACT
Increase in the demand of transportation at city centers enforces railway systems which generally use
underground routes and stations ; named as metro, LRT or railway systems.
In our country extensive railway system investments had started and municipalities spare largest
portion of their investment budgets to this field.
To function properly and also to provide comfort for passengers and staff,underground railway system
stations should be equipped with a series of heating, ventilating and air conditioning installation.
This paper examines heating, ventilating and air conditioning systems (except emergency ventilation)
of underground railway stations. First, spaces of the stations are briefly defined and their requirements
of heating, ventilating, air conditioning are explained. Then, applicable installation systems are
examined and sample designs for electrical and electronic rooms, staff rooms and wet cores are given.
Finally, criteria which might be used to design heating, ventilating, air conditioning is summarized.
Keywords : Underground, railway system, metro, heating, ventilating, air conditioning.
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2. YER ALTI İSTASYONLARININ TEMEL GEREKSİNMELERİ
Yer altı istasyonlarında elektrik enerjisi ile çalışan vagonların yaydığı ve iyi kontrol edilemeyen ısı
enerjisi yolcular için konforsuz ortam yaratmanın yanı sıra ekipmanların ömrünü kısaltmakta, bakımonarım gereksinmesini artırmaktadır[1].
Sıcaklık yanı sıra, tünel tavanı ve duvarlarından sızan ve önlemeyen zemin sularının neden olduğu
nem, hava hızı, hava basınç değerlerindeki değişme, üzerinde durulması gereken diğer faktörlerdir. Bu
faktörler mevsim, gece-gündüz, trafik yükü, işletme frekansı vb. etkenlere göre sürekli değişiklik
göstermektedir.
Yolcu rahatlığı için çevresinin sıcaklığı, nemi, kokusu ve havalandırmanın neden olduğu hava akımının
rahatsızlık vermeyecek düzeyde olması gerekir [2].
Yolcuların konfor gereksinmesi dışında, istasyonda çalışan personelin ve ekipmanın gereksinmeleri de
ısıtma, havalandırma, klima tesisatı açısından üzerinde önemle durulması gereken diğer hususlardır.

3. YER ALTI İSTASYONLARINDAKİ MAHALLER VE IHK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMELERİ
İstasyonlarda bulunan mahaller işlevleri ve tesisat özelliklerine göre üç ayrı gruba ayrılabilir.
3.1. Yolcuya Açık Mahaller:
Peronlar, bilet holü ve ara katlardaki kontrollu ve kontrolsuz alanlar, iniş/çıkış merdivenleri ve geçitler
bu başlık altında toplanabilir. Bu mahallerin ortak özelliği; vagonların hareketinden doğrudan
etkilenmeleri ve dış hava ile direk bağlantılı olmalarıdır.Özellikle peronlar vagonların yaydığı ısı ve
partikül ile insanlardan ve aydınlatma tesisatından kaynaklanan ısı kazançlarının etkisindedir.
Bu mekanlar genellikle dış ortam havasının içeri alındığı ve iç ortam havasının dışarı atıldığı “doğal”
yöntemle havalandırılmakta ve soğutulmaktadır. Yöntem trenlerin tünel içinde işletme sırasında
yarattığı “piston etkisi”ne dayanmaktadır.
Genellikle istasyonların iki ucunda dış havaya açık ve yaklaşık tünel en kesiti alanına sahip düşey
şaftlar oluşturulmaktadır. İstasyona yaklaşan trenin önünde oluşan pozitif basınç; tünel ve istasyon
içindeki sıcak ve kirli havayı yakın şaft, istasyon giriş/çıkışları ve diğer açıklıklardan dışarı atmaktadır.
İstasyondan hareket eden trenin arkasında oluşan negatif basınç ise aynı açıklıklardan dış havanın
içeri alınmasını sağlamaktadır.
Piston etkisi, tabii zeminin iki-üç kat altındaki peron mahallerini 5-6 dakika frekansla çalışan “normal
işletme” koşullarında yeterli hava gereksinmesini karşılayacak yeterliktedir.
Peron ve halka açık mahallerde hava hızı olarak 4.5 m/s tercih edilmeli, ancak bu değer 7 m/s’yi
geçmemelidir [3].
İşletme sorunları, tren gecikmeleri ve ani yolcu yığılmaları sonucunda “sıkışık işletme” durumu
oluşabilir. Bu durumda trenler tünel içinde veya istasyonlarda, yolcularda tren içinde veya peronlarda
kalabalık şekilde bekleyeceklerdir. Bu koşullar havalandırma ve soğutma gereksinmesini sağlayacak
piston etkisini büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. Doğal havalandırmanın yetersizliği “ mekanik
havalandırma”yı zorunlu kılacaktır.
İstasyonlarda “acil durum işletmesi” ise genellikle tren yangınları sonucunda yolcuların güvenlikle
tahliyelerini ve acil durum personelinin rahat müdahalesini sağlayabilmek amacıyla dumanın
uzaklaştırmasını kapsar. Dumanın uygun havalandırma şaftlarına yönlendirilmesi ve istasyon dışına
atılması şüphesiz ki “ mekanik havalandırma” yı tekrar gündeme getirmektedir.
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Genel kabul gören tasarım yaklaşımına göre istasyonlarda “ sıkışık işletme” ve “acil durum işletmesi”
için iki ayrı mekanik havalandırma tesisatı yerine tek bir sistem kurulması daha ekonomik olabilir. Bu
yaklaşıma göre sistem daha büyük hava debisi gerektiren acil durum işletmesine göre tasarlanır ve fan
değişken devirli seçilebilir. Sıkışık işletme durumu ortaya çıktığında fan devri düşürülerek aynı menfez
ve hava kanalları peronun havalandırılması ve soğutulmasında kullanılır. 10-60 m3/s kapasiteli tünel
fanları [4] çift yönlü seçilerek acil durumda yangının yeri ve tahliye yönü dikkate alınarak üfleme veya
egzost amaçlı çalıştırılırlar.
Yukarıdaki açıklamalar şüphesiz ki tren frekansının çok yüksek olmadığı ve sıcaklığında çok aşırı
olmadığı ülkemiz ve daha kuzey enlemindeki ülkeler için geçerlidir. İki tren arasındaki sürenin 90
saniyelere düştüğü yoğun işletmelerde ve tropikal iklimlerde istasyonların dış hava ile soğutulması
hemen hemen olanaksız olduğundan, istasyonlarda da klima tesisatı uygulanması ve bu nedenle de
dış ortamdan alınacak hava miktarının temiz hava gereksinmesi miktarı ile sınırlandırılması gerekir.
İstasyonların yangın tesisatı bu tebliğ kapsamına girmediğinden peronların mekanik havalandırma
tesisatında daha fazla ayrıntıya girilmeyecektir.
3.2. Elektrik ve Elektronik Odalar:
Raylı sistem istasyonlarının işlevsel mahallerinin başında elektrik ve elektronik odalar gelir. Bu odalar
yer altı istasyon yapılarını küçültmek ve inşaat maliyetlerini düşürmek için yerüstünde yapılmak istenir.
Ancak çoğu kez güzergahta bu amaca uygun yer bulamama, kamulaştırma ve görsel faktörler
nedeniyle söz konusu mahaller istasyonların içinde ve genellikle zemine en yakın kotta düzenlenmeye
çalışılır.
Trenlerin çalışması için gerekli enerjiyi sağlayan redresör / cer trafoları, istasyon iç ihtiyaç trafoları, O.G
pano, O.G. kompanzasyon, A.G. pano, akü ve bu odaların gazlı söndürme tüplerinin konulacağı
yangın tüp odaları “ elektriksel oda” lar olarak gruplanabilir.
Bu odaların içinde personel bulunmaz. Personel sadece bakım-onarım amacıyla bu odalara girer. Bu
nedenle mahallerin temiz hava gereksinmesi yok kabul edilebilir.
Adı geçen mahallerin ısıtma gereksinmesi de yoktur. Zira yangın tüp odaları hariç diğer odalarda
çalışırken ısı yayan elektrikli cihazlar mevcuttur ve sıcaklık hiçbir zaman kritik en düşük sıcaklık olan
5º C’ ın altına düşmez.
Bu odaların asıl sorunu tam tersine mahal sıcaklığının düşürülmesidir. Zira elektriksel cihazların
çalışma sürekliliğinin sağlanabilmesi için ortam sıcaklığının 40º C’ ın üstüne çıkmaması gerekir.
Tropikal iklimlerde hava kanalsız klima cihazları ile soğutma uygun çözüm iken ülkemizde
havalandırma tesisatı ile soğutma ilk yatırım ve işletme giderleri açısından ekonomik olmaktadır.
Elektrik odaları havalandırma tesisatı dış ortamdan alınan temiz havanın bir kaba filtreden geçirilip
vantilatörlerle basınçlandırılıp hava kanalları ve menfezlerle mahallere üflenmesi ve aynı mahallerden
menfezler, hava kanalları ve aspiratörle emilecek ısınmış havanın dış ortama atılmasından oluşabilir.
Oda termostatları ile kumanda edilecek sistem herhangi bir odada mahal sıcaklığı 40º C’ a çıktığında
devreye girecek , sıcaklık 35º C’ ye indiğinde duracaktır. Bu yaklaşımda o an soğutma gereksinmesi
olmayan mahallere de hava üflenecek ve emilecektir, ancak elektrik tüketiminin kısmen artması
dışında teknik bir sakınca söz konusu değildir. Alternatif çözüm her mahallin üfleme ve emişinin VAV
kutuları ile kontrol edilmesi ve fanların frekans kontrollü olarak seçilmesidir. İkinci çözüm, ilk yatırım
giderinin yüksekliği ve VAV kutularına yer bulma sorunu nedeniyle tercih edilmeyebilir.
Akü odası nötr, yangın tüp odası eksi basınçta tutulurken, diğer odalarda cüzi bir artı basınç yararlı
olacaktır.
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Büyük miktarda ısı yayan redresör/ cer trafo ve iç ihtiyaç trafo odalarında temiz/ soğuk havanın
döşeme seviyesinden üflenmesi, kirli/ısınmış havanın tavan seviyesinden emilmesi tasarımda dikkate
alınması gereken bir başka husus olarak belirtilebilir.
Fanlarda çıkabilecek, herhangi bir sorun işletmeyi durduracağından vantilatör ve aspiratörlerin birer
asıl ve birer stand-by olarak tesisi ve mahalli çalışma yanı sıra SCADA tarafından izlenme ve kumanda
olanağı bulunması bir zorunluluktur.
İstasyonlarda haberleşme ve sinyalizasyon ekipmanlarının konulduğu mahaller ise “ elektronik oda”lar
olarak gruplanabilir.
Bu odalarda, bilgisayar sistem odaları özelliğinde ısıtma , havalandırma, klima koşulları sağlanmalıdır.
Yaz-kış sabit sıcaklık, nem kontrolü , artı basınç ve daha yüksek tozsuzluk belli başlı koşullardır.
Ortam özelliklerini sağlamak üzere farklı çözümler geliştirilebilir. Bir çözüm, basınçlandırmanın dış
ortamdan alınan temiz havanın kaba ve ince filtrelerden geçirildikten sonra vantilatörle basınçlandırılıp
hava kanalları ve menfezler yardımı ile mahallere üflenmesi, düşük miktardaki egzost havasının ise
motorlu yangın damperli transfer menfezleri yardımı ile koridor vb. mahallere atılması ve mahallin split
tip klima cihazları ile soğutulmasıdır. Bu çözümde kış aylarında üflenen havanın ortam tasarım
sıcaklığına kadar ısıtılabilmesi için oda termostat kontrollü elektrikli kanal tipi ısıtıcılar önerilebilir.
Aynı havalandırma santralı, A.G. pano odasına sürekli temiz hava sağlama ve artı basınçta tutma
işlevini de üstlenebilir.
Elektriksel odalarda açıklanan aynı gerekçeyle bu vantilatörlerin de birer asıl ve birer stand-by olarak
tesisi ve mahalli çalışma yanı sıra SCADA tarafından izlenmesi ve kumanda edilebilmesi
sağlanmalıdır.
Redresör trafosu bulunmayan bir istasyonun elektriksel ve elektronik odalarının ısıtma, havalandırma,
klima tesisatı tasarımına ait bir örnek Şekil-1’de sunulmuştur.
3.3. Personel Odaları ve Islak Hacimler:
Raylı sistem standart istasyonlarında görev yapacak personelin kullanacağı zorunlu odalar; istasyon
kontrol , bilet gişesi, sağlık/ ilk yardım , güvenlik personel ve personel ( dinlenme, yemek) dir. Hattın
başlangıç ve bitiş istasyonlarında ayrıca sürücüler için bekleme ve dinlenme odaları öngörülebilir.
İstasyonlarda ayrıca yatırımcı beklentisi ve isteğine göre su, doğalgaz vb. belediye hizmetlerine ait
başvuru, danışma ve satış mahalleri ile büfeler bulunabilir.
Öte yandan istasyonların temizliği için temizlik/ paspas odaları ile personel ve yolcuların kullanımı için
WC’ ler düzenlenmek zorundadır.
Bu bölüm kapsamındaki odalarda konfor koşullarının sağlanması için ısıtma ve havalandırma tesisatı
şarttır. Yakıt sorunu ve yangın riski nedeniyle mahal ısıtmasında en uygun sistem elektrikli ısıtıcılardır.
Oda tipi veya kendinden termostatlı duvar tipi sabit elektrikli ısıtıcılar en ekonomik çözüm olabilir.
Bilet, su ve doğalgaz satış ile büfelerinin küçük de olsa kontrolsüz alana açıklıkları bulunduğundan bu
mahallerin havalandırma tesisatının diğer mahal havalandırma sistemlerinden ayrılmasında yarar
vardır. En pratik çözüm duvar tipi aspiratör kullanmaktır.
Diğer mahaller ise içinde personel çalışan odalar ile WC’ ler ve temizlik/ paspas odaları olmak üzere iki
ayrı sistemle havalandırılabilir. Söz konusu ıslak hacimlerde yalnız hava kanallı egzost sistemi yeterli
iken, personel çalışan odalarda personel sayısı, dış ortam koşulları ve bu odaların dış ortam
havasından yararlanabilme faktörlerine bağlı olarak yalnız hava kanallı egzost sistemi veya hava
kanallı egzost ve hava kanallı üfleme sistemleri kombinasyonu birlikte tasarlanabilir.
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Bu mahallerde klima tesisatı gereksinmesi; radyasyondan ısı kazancı olmadığından, personel
(genellikle bir, nadiren iki kişi), aydınlatma, bilgisayar ve odaya giren hava yüklerine bağlıdır. Yaz
aylarında dış ortam koşulları aşırı olumsuz ve bilgisayar/monitör sayısı fazla ise personel konforu ve
verimliliği için klima tesisatı tasarlamakta yarar vardır. Tekli veya çoklu split klima ekonomik çözüm
olarak düşünülebilir.
Personel odaları ve ıslak hacimlerdeki IHK tesisatı mahalli olarak işletilmekte olup SCADA tarafından
izlenme ve kontroluna gerek duyulmamaktadır.
Şekil-2 de personel odaları ve ıslak hacimlerin ısıtma, havalandırma, klima tesisatı tasarımına örnek bir
kat planı verilmiştir.

4. TASARIM KRİTERLERİ
IHK tasarımında kullanılabilecek tüm kriterleri toplu olarak gösteren bir kaynak mevcut değildir. TS
2164 [5], TS 3419 [6], TS 12127 [2], ASHRAE Standard 62-1999’dan [7] yararlanarak hazırlanan ve
ülkemizdeki bazı raylı sistem yer altı istasyonları tasarımlarında kullanılan veriler örnek olarak aşağıda
verilmiştir.
Kışın ısıtılan mahal sıcaklıkları:
su deposu, pompa, A.G. pano,
akü, havalandırma, drenaj pompa

: 5 ºC

WC, temizlik odası, paspas odası

:15 ºC

bilet gişesi, istasyon kontrol odası, sağlık
odası, güvenlik personel odası, gaz satış,
personel odası

: 22 ºC

haberleşme, sinyalizasyon

: 20 ºC

Kısın ısıtılmayan mahal sıcaklıkları:
peron, kontrollu ve kontrolsuz alanlar,
koridor, yedek oda, fan odaları,
zemine oturan döşeme, yan toprak,
tavan üzeri toprak

: Dış ortam sıcaklığı ve tabii zeminden
olan derinliğe göre tasarımcı
tarafından belirlenir.

Yazın klimatize edilen mahal sıcaklığı ve nem oranı:
haberleşme, sinyalizasyon

: 25 ºC KT, %40 – 50 BN

personel odaları

: Dış ortam sıcaklığından 8-10 ºC
düşük KT, %50 BN

Hava miktarları:
haberleşme, sinyalizasyon, A.G. pano,
yangın tüp odası, asansör makine dairesi,
yürüyen merdiven makina dairesi, yangın
pompa odası

: 2d/h
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akü odası

:6d/h

WC, temizlik odası, paspas odası

: 36 m³/h, m²

personel yemek / dinlenme odası

: 10 d / h

sağlık, güvenlik personel, istasyon kontrol, bilet gişe,
büfe

:7d/h

pis su pompa odası

:4d/h

Hava hızları:
üfleme ve emme menfezleri

: 2-3 m/s

tali hava kanalları

: maksimum 7 m/s

ana hava kanalları

: maksimum 10 m/s

peron ve yolcuya açık alanlar

: maksimum 7 m/s

Elektrik ve elektronik odalar ısı yayma değerleri:

Elektrik tasarımından alınır.

Gürültü seviyesi:
peron, kontrollu ve kontrolsuz alanlar

: 55 dB(A)

personel odaları

: 35 – 45 dB(A)

5. SONUÇ
Yer altı raylı sistem istasyonları işlevlerini yerine getirebilmek için bir dizi IHK tesisat sistemleri ile
donatılmalıdır. Sistem tasarımı için öncelikle istasyon içinde bulunan mahaller ve gereksinmeleri ayrı
ayrı tanımlanmalıdır. Daha sonra sıcaklık, nem, hava kalitesi, hava hızı vb. IHK parametrelerini kabul
edilebilir sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tasarım kriterleri kullanılarak yatırım ve işletme için en
ekonomik tesisat sistemleri tasarlanarak uygulanmalıdır.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 381 _______

Şekil 1. Elektrik ve Elektronik Odalar İHK Planı
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Şekil 2. Personel Odaları ve Islak Hacimler İHK Planı
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Bu bir MMO
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AKILLI BİNALAR VE YENİLENEBİLİR ENERJİ
Zerrin YILMAZ

ÖZET
Bilindiği gibi, gerek binaların pasif sistem olarak gösterdikleri enerji performansı ve gerekse binadaki
mekanik ve elektrik-elektronik sistemlerin enerji verimliliği, binaya ilişkin mimari tasarım
parametreleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu parametreler içerisinde en önemlileri olarak, binanın yeri, diğer
binalara göre konumu, yönü, formu ve bina kabuğu sayılabilir. Bu parametrelerin her biri enerji etkin
bina tasarımında, dolayısıyla akıllı bina tasarımında önemli rol oynayan ve binanın enerji
performansına etkileri birbirleriyle bağlantılı parametreler olup, her birisinin değeri binanın yenilenebilir
enerji kaynaklarından optimum yararlanmasını gerçekleştirecek şekilde birbirleriyle ilişkili olarak
belirlenmelidir. Akıllı binaların en önemli hedefi binaların enerji etkin olmasını sağlamak olduğuna
göre; akıllı binaların tasarımında bu mimari tasarım parametrelerinin önemi yadsınamaz. Aksi takdirde
bina sadece otomasyon ile mekanik ve elektrik-elektronik sistemlerin kontrolü sağlanmış klasik bir bina
olmaktan öteye geçemez.
Binalarda kullanılan enerji sistemlerinin boyutlandırılması genellikle ortalama meteorolojik verilere
dayandırılmakta ve özellikle ülkemizde binanın yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanması
konusunda yeteri kadar duyarlı davranılmamaktadır. Bunun sonucunda, enerji etkinliği için ileri
teknolojik sistemler kullanılmış akıllı binalarda bile yeterli enerji verimliliği sağlanamamaktadır.
Bu bildiride; enerji etkin akıllı binalarda tasarım parametrelerinin rolü ele alınmış ve yenilenebilir enerji
kaynakları içerisinde en önemlisi olan güneş enerjisinin etkin kullanımı için bu parametrelerin doğru
değerlerinin belirlenmesinde izlenmesi gereken yöntemlere örnekler üzerinden değinilmiş ve
ülkemizden örnek olarak İş Kulelerinin enerji verimliliği üzerine yapılmış bir çalışmanın sonuçlarından
konu ile ilgili olanlarına yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler : Akıllı binalar, binalar için yenilenebilir enerji, enerji etkin tasarım.
ABSTRACT
As it is known, energy performance of buildings as passive systems and also the energy efficiency of
mechanical and electrical systems in buildings are directly related to the design parameters of
building. The most important ones among these parameters are site of the building, location and
orientation of the building, building form and building envelope. Each of these parameters plays
important role on energy efficient building design and thus, intelligent building design and the effect of
each parameter on energy performance of building is related to the effect of the other parameters.
Therefore, the optimum values of each parameter should be determined in relation to the values of the
other parameters in order to provide the building to have maximum benefit from the renewable energy
sources. Since the most important goal of intelligent buildings is to provide energy efficiency for
buildings, the importance of these architectural parameters can not be regret in the design of
intelligent buildings. Otherwise, the building, which is called as intelligent building can not be more
than a standard building which mechanical and electrical systems have been automated.
The design of building energy systems are usually based on the average meteorological data and in
Turkey, there is no enough sensitivity to use renewable energy sources in buildings. As the
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consequence of this unconsciousness energy efficiency of intelligent buildings in which, high tech
automation systems have been used, can not be reached to a sufficient level.
In this paper, the role of architectural design parameters on energy efficient intelligent building design
has been analysed and the methodologies for determination of the optimum values of these
parameters in order to use solar energy which is the most important renewable energy source have
been introduced through the samples and as sample from Turkey some of the results of a study
related to energy efficiency of İş Towers have been given.
Keywords : Intelligent buildings, renewable energy for buildings, energy efficient design.

1. GİRİŞ
Bilindiği gibi, akıllı binalar enerji verimliliğini artırmak üzere binanın enerji harcamalarının otomatik
olarak binanın kendi elemanlarıyla ve ek donatılarla kontrol edildiği sistemlerdir. Dolayısıyla akıllı
binanın en önemli görevi, kullanıcı konforundan ödün vermeden binanın enerji harcamalarının en az
düzeyde olmasını sağlamaktır. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplam enerjinin çok önemli
bir oranı binalarda kullanıcı konforunu sağlamak üzere ısıtma, klima, havalandırma ve aydınlatma
amaçlı kullanılmaktadır. Bu oranlar ülkemiz için yaklaşık olarak Şekil 1 de gösterilmiştir. Dünyada ise
binalarda kullanılan enerjinin toplam enerji içerisindeki payı %45-50’e kadar çıkabilmektedir. Bu durum
binalarda enerji tasarrufunun ve yönetiminin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir.

Şekil 1. Türkiye’de Binalarda Kullanılan Enerjinin Toplam Enerji İçerisindeki Payı
Binanın pasif sistem olarak kendisinin enerji etkin olmasının yanı sıra yüksek maliyetli otomatik kontrol
sistemlerine de gereksinim duyulduğundan, genellikle akıllı bina uygulamaları enerji harcamalarının
çok yüksek olduğu büyük kamu ve ofis binaları gibi kullanım alanı ve kullanıcı sayısı fazla olan binalar
için öngörülmektedir. Akıllı bina denildiğinde, özellikle ülkemizde binanın mekanik ve elektrik
sistemlerinin otomatik kontrolü ile enerji yönetiminin yapılması anlaşılmakta, binanın tasarım ve
yapımının da enerji etkin akıllı olması göz ardı edilerek eksik uygulamalar yapılmaktadır. Oysaki bina;
mimari tasarımı, yapım sistemi, taşıyıcı sistemi, mekanik ve elektrik sistemi gibi alt sistemlerin bir
bütünüdür. Bu alt sistemlerin her birisinin akıllı bina kavramına uygun olmaması durumunda o binadan
akıllı bina diye söz etmek mümkün değildir. Bu tür binalar mekanik ve elektrik sistemlerinin otomatik
kontrolü yapılmış standart binalardır ve üstelik bu yüksek maliyetli sistemlere karşın, binanın asıl
kendisi akıllı olmadığı için, enerji verimliliği ve enerji yönetiminin performansı olabileceğinin çok altında
kalabilmektedir. O nedenle, akıllı bina tasarım aşamasından itibaren ilgili tüm bina alt sistemleri enerji
etkin olacak şekilde mimar ve mühendislerin işbirliği ile gerçekleştirilebilir. Binanın enerji etkinliğinde,
yenilenebilir enerji kaynaklarından yeteri kadar yararlanan pasif sistem olarak gösterdiği enerji
performansı en önemli rolü oynar.
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2. ENERJİ ETKİN PASİF SİSTEM
Binanın pasif sistem olarak enerji performansını etkileyen başlıca tasarım parametreleri;
•
•
•
•
•
•

Binanın yeri,
Binanın diğer binalara olan mesafesi ve konumlandırılış durumu,
Binanın yönü,
Binanın formu,
Binayı çevreleyen kabuk elemanlarının ısı geçişini etkileyen fiziksel özellikleri ve
Güneş kontrol ve doğal havalandırma sistemleri sayılabilir.

Bu parametrelerin enerji tasarrufu açısından doğru değerleri belirlenmedikçe binadaki mekanik ve
elektrik sistemlerinin otomasyonundan yeterli enerji verimi elde edilemez.
2.1. Binanın Yeri
Binanın bulunduğu yer; enerji harcamalarını etkileyen güneş ışınımı, hava sıcaklığı, hava hareketi ve
nem gibi iklim elemanlarının değerlerinin bilinmesi için önemli olduğu kadar, binanın enerji etkinliğinde
çok önemli rol oynayan mikro-klima koşullarının da belirleyicisidir. Şekil 2 ve 3 de görüldüğü gibi,
binanın çevresindeki öğeler bina etrafındaki mikro-klimayı etkileyen önemli faktörlerdir [1].

Şekil 2. Binanın Yerine Bağlı Olarak Bina Çevresindeki İklim Koşullarının Değişimi

Şekil 3. Yerleşme Dokusunun Bina Çevresindeki İklim Üzerindeki Etkisi
2.2 Binanın Diğer Binalara Göre Konumu
Binanın konumlandırılış durumu, diğer binalar ve engeller ile arasındaki mesafe, binayı etkileyen
güneş ışınımı miktarını ve bina etrafındaki hava akışı hızını ve tipini belirleyen en önemli tasarım
değişkenlerinden biridir. O nedenle, binanın arazideki konumu güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji
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kaynaklarından yararlanmak veya korunmak amacına uygun olarak Şekil 4 ve 5 de görüldüğü gibi
belirlenmelidir [1] [2].

Şekil 4. Binanın Diğer Binalara Göre Konumu

Şekil 5. Güneşlenme için Binalar Arasında
Olması Gereken Uygun Mesafe

2.3. Binanın Yönü
Bina aralıkları gibi binanın yönü de cephelerin doğrudan güneş ışınımından yararlanma oranını,
dolayısıyla toplam güneş enerjisinden kazancını etkileyen en önemli tasarım parametrelerinden
birisidir. Bunun yanı sıra binaların yönü rüzgar alma durumunu, dolayısıyla doğal havalandırma
olanağını ve binanın taşınım ve hava sızıntısı ile ısı kaybı miktarını da etkiler. O nedenle binanın
bulunduğu ilkim bölgesinin ihtiyaçlarına göre binalar güneş ve rüzgardan gerektiğinde yararlanacak,
gerektiğinde ise korunacak şekilde yönlendirilmeli ve mekan organizasyonu yönlendirme kriterine göre
yapılmalıdır.
2.4. Binanın Formu
Binanın formu da diğer tasarım parametreleri gibi binanın çevresel etkenlerden yararlanma veya
korunma düzeyini, dolayısıyla enerji performansını belirleyen önemli bir parametredir. O nedenle,
farklı iklimsel karakterlere sahip yörelerde enerji etkin tasarımda formun önem kazandığı geleneksel
mimari tasarım örneklerinde belirgin olarak görülebilir. Soğuk iklim bölgelerinde enerji kaybeden
yüzeylerin alanını minimize etmek üzere kompakt formlar, sıcak kuru iklim bölgelerinde ısı
kazançlarını minimize etmek, gölgeli ve serin yaşama alanları elde etmek açısından kompakt ve avlulu
formlar, sıcak nemli iklim bölgesinde karşılıklı havalandırmaya maksimum düzeyde olanak sağlayan
hakim rüzgar doğrultusuna uzun cephesi yönlendirilmiş ince uzun formlar ve ılımlı iklim bölgelerinde
mümkün olduğunca kompakt ama soğuk iklim bölgesine göre daha esnek bina formları enerji etkin
tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır.
2.5. Bina Kabuğu
Binanın ve ısıtma sisteminin ısısal performansını etkileyen en önemli tasarım parametresi olan bina
kabuğu opak ve saydam olmak üzere fiziksel özellikleri ve ısı geçişine karşı davranışları birbirinden
farklı iki bileşenden oluşmaktadır. Bina kabuğunun ısısal performansını etkileyen en önemli fiziksel
özellikleri,
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Opak ve saydam bileşenlerin ısı geçirme katsayısı (U, W/m . K),
Opak bileşenin genlik küçültme faktörü (φ),
Opak bileşenin zaman geciktirmesi (Φ, h) ve
Opak ve saydam bileşenlerin güneş ışınımına karşı geçirgenlik (opak bileşen için geçersiz),
yutuculuk ve yansıtıcılık katsayıları (τ ,a ve r) olarak sıralanabilir.
2

Bir veya birden fazla katmandan oluşmuş herhangi bir kabuk bileşeninin ısı geçirme katsayısı;
bileşenin her iki tarafındaki hava sıcaklığı farkı 1 K iken bileşenin birim alanından bu alana dik
doğrultuda birim zamanda geçen ısı miktarı olarak tanımlanır.
Zaman geciktirmesi ve genlik küçültme faktörü içerisinde ısı depolayabilen malzemeler için geçerli
olup, saydam bileşenlerin ısı depolama kapasiteleri ihmal edilecek düzeyde olduğundan bu bileşenler
için geçerli değildir.Zaman geciktirmesi, bileşenin dış yüzeyindeki maksimum sıcaklığın oluştuğu saat
ile iç yüzeyinde maksimum sıcaklığın oluştuğu saat arasındaki zaman farkı olarak tanımlanabilir.
Genlik küçültme faktörü ise, bileşenin iç yüzeyindeki sıcaklık değişimi genliğinin, dış yüzeyindeki
sıcaklık değişimi genliğine oranı olarak belirlenebilir. Yukarıda da ifade edildiği gibi opak bileşenler için
geçerli olan zaman geciktirmesi ve genlik küçültme faktörü bileşenin ısı depolama kapasitesinin, diğer
bir deyişle ısıl kütlesinin fonksiyonudur. Saydam bileşenler için ise ısıl kütle ihmal edilebilecek kadar
küçük olduğundan zaman geciktirmesi ve genlik küçültme faktörü yok varsayılabilir.
Opak ve saydam bileşenlerin güneş ışınımına karşı optik özellikleri olarak bilinen geçirgenlik,
yutuculuk ve yansıtıcılık katsayıları saydam bileşenler için doğrudan ve yaygın güneş ışınımına karşı
farklı değerler alırlar. Doğrudan ışınıma karşı saydam bileşenlerin optik özellikleri güneş ışınımının
geliş açısına bağlı olarak değişir. Opak bileşenler için ise geçirgenlik söz konusu olmayıp, yutuculuk
ve yansıtıcılığın doğrudan ve yaygın ışınım için farklı olmaksızın yüzeyin rengine bağlı olarak değiştiği
varsayılır.
Bina kabuğu yukarıda sıralanan özelliklerine bağlı olarak dış çevre koşullarını değiştirerek iç çevreye
aktaran ve bu şekilde iç çevre koşullarının oluşumunda rol oynayan en önemli tasarım parametresidir.
2.6. Güneş Kontrol ve Doğal Havalandırma Sistemleri
Binanın güneş ışınımı ve rüzgar gibi çevresel etkenlerden gerektiğinde yararlanabilmesi gerektiğinde
korunabilmesi için yukarıda sıralanan tasarım değişkenlerinin yanı sıra bina kabuğu üzerinde güneş
kontrolü ve doğal havalandırma sistemlerine gereksinim duyulabilir. Binanın enerji giderlerini en az
düzeyde tutabilmek için bu sistemlerin uygun yönlerde uygun biçim ve boyutlarda tasarlanmış olması
gerekir. Şekil 6 de farklı yönler için güneş kontrol sistemlerine örnekler görülmektedir. Şekil 6 da ise
doğal havalandırma sistemlerine şematik örnekler verilmiştir [3].

Şekil 6. Farklı Yönler için Uygun Güneş Kontrol Sistemlerine Örnek
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Şekil 7. Doğal Havalandırma Sistemlerine Örnek

3. ENERJİ ETKİN AKILLI BİNA
Enerji etkin akıllı binalar; pasif sistem olarak mekanik ve elektrik-elektronik sistemlerine en az
gereksinme duyacak şekilde tasarlanmış, güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından
gerektiğinde yararlanmak, gerektiğinde korunmak üzere kendi kendini ayarlayabilen, pasif sisteme ek
olarak ısıtma, havalandırma ve aydınlatma sistemlerine gereksinim duyulduğu takdirde bu sistemlerin
pasif sistem öğeleriyle eşgüdümlü olarak tasarlandığı ve işletildiği, işletim sisteminin otomatik olarak
kontrol edildiği binalardır. Bu anlamdaki akıllı binaların en önemli bileşeni, pasif sistem olarak binanın
enerji performansını etkileyen en önemli tasarım parametresi olan bina kabuğudur. Bir binanın cephe
maliyetinin toplam bina maliyeti içerisindeki payının %15-%40 arasında olmasına karşın, bina
cephesinin bina işletim maliyeti üzerindeki etkisi %40 veya daha fazla olabilmektedir. O nedenle, son
yıllarda fosil enerji kaynaklarının elde edilmesindeki sıkıntılar, bu kaynakların kullanılmasının yarattığı
çevre sorunları, bir ülkedeki toplam enerjinin %40-50 gibi çok önemli payının binalarda kullanılıyor
olması ve dolayısıyla binalarda enerji verimliliğinin önem kazanmasıyla birlikte, yapı ve malzeme
teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak akıllı kabuk tasarımı gündeme gelmiştir. Akıllı kabuk,
ülkemizde henüz akıllı bina tasarımında yeteri öneme kavuşmamış olmakla birlikte tüm dünyada akıllı
bina tasarımının vazgeçilmez öğesi olarak kabul edilmektedir.
3.1. Akıllı Kabuk
Akıllı kabuk; tıpkı canlı derisi gibi kendisini ayarlayarak dış koşullara uyum sağlayan ve bu yolla bina
içi çevrede ışık, ses, iklim ve hava kalitesi gibi kullanıcılar için vazgeçilmez ihtiyaçların sağlanmasında,
dolayısıyla enerji harcamalarının azaltılıp kullanıcı konforunun yükseltilmesinde en önemli rolü
oynayan yapı elemanlarıdır. Akıllı kabuklar en basit şekliyle doğal havalandırma ve güneş kontrol
elemanlarının otomatik hareketiyle binanın havalandırma , klima ve aydınlatma enerjisi yüklerini en
aza indirgeyen ve kullanıcı konforunu olabildiğince doğal yollarla sağlayan kabuklardır. Günümüzde
enerji etkin akıllı binalarda sıklıkla kullanılan çift cidarlı cepheler bu konuda tasarlayıcılara geniş
olanaklar sunmaktadırlar.
•

Çift Cidarlı Cepheler

Çift cidarlı cepheler Şekil 8 de görüldüğü gibi genellikle birbirinden belirli uzaklıkta iki cam cepheden
oluşur. İki cephe arasındaki boşluk iç mekanla dış mekan arasında bir tampon bölge oluşturarak enerji
harcamalarının kontrol edilmesini kolaylaştırır.
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Çok katlı binalarda cidarlar arasındaki boşluk her kat hizasında
kesintili, ya da tüm katlar boyunca sürekli olabilir. Ara boşluğun
doğal veya mekanik olarak havalandırılması durumuna göre de
çift cidarlı cepheler sınıflandırılabilir. Bu durum şekil 9 da
gösterilmiştir.

Şekil 8. Çift Cidarlı Cepheler

Dış

Kesintili Tip

İç

Dış

İç

1. dış cidar
2. iç cidar
3. havalandırmalı boşluk
4. ara boşluktaki elemanlar
5. havalandırma aparatları
6. hava dönüş kanalı

Sürekli Tip
a.Doğal Havalandırmalı Cephe

b.Mekanik Havalandırmalı Cephe

Şekil 9. Kesintili veya Sürekli, Doğal veya Mekanik Havalandırılmalı Çift Cidarlı Cepheler
Çift cidarlı cepheler aşırı ısınmayı veya aydınlatma açısından kamaşmayı önlemek üzere Şekil 10 da
görüldüğü gibi güneş kontrol elemanlarıyla donatılabilir, güneş kontrol ve doğal havalandırma
sistemleri kullanıcı konfor ihtiyacına göre otomatik olarak kontrol edilebilir ve çift cidar arasındaki hava
kışın ısı geri kazanım sistemi için kullanılabilir [4]. Dünyada çok sayıda uygulaması bulunan çift cidarlı
akıllı cephelere örnek olarak Berlin’deki Debis binası ve cephesi Şekil 11 de verilmiştir [4].

Şekil 10. Çift Cidarlı Cephelerde Doğal Havalandırma, Güneş Kontrolü ve Isı Geri Kazanım Sistemi

Şekil 11. Berlin Debis Binası ve Çift Cidarlı Cephe Uygulaması
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Bu binada otomatik kontrol sistemiyle hareket ettirilebilen cam gölgeleme araçları iç cephe üzerindeki
rüzgar yükünü azaltmakta ve yağmuru tutmaktadır. Bu sayede iç cephedeki pencereler doğal
havalandırma için kullanılabilmektedir. Bu saydam güneş kontrol elemanları doğrudan güneş
ışınımının içeriye girmesini engelleyerek kamaşma problemini ortadan kaldırmakta ve doğal
aydınlatma yoluyla binanın aydınlatma enerjisi tasarrufuna çok önemli katkıda bulunmaktadır.Çift
cidarlı cephelerin yanı sıra, cephe malzemelerinin iklim koşullarına uygun olarak değiştiği aktif
cepheler de akıllı kabuk kavramında ele alınabilir.
•

Aktif Cepheler

Aktif cepheler, cephedeki pencereler ve gölgeleme araçlarının ısısal ve optik özelliklerinin iklim
koşulları, kullanıcı tercihleri ve bina enerji yönetim sistemlerinin ihtiyaçlarına göre otomatik olarak
değişebildiği cephelerdir. Bunlar, otomatik kontrol ile pozisyonu değişen gölgeleme elemanlarının,
optik özellikleri güneş ışınımına göre değişebilen kaplamalı camların, elektrik enerjisi üretmek üzere
PV panellerinin cephe kaplaması ya da gölgeleme elemanı olarak kullanıldığı cephelerdir. Bu tür
cephelere örnek olarak Şekil 12 de hem çift cidarlı cephesi, hem de foto-voltaik (PV) cephe
kaplamaları bulunan “Building Research Establishment” ofis binası verilmiştir [4].

Şekil 12.Building Research Establishment
Ofis Binası

Bu binanın doğal havalandırılması kullanıcılar tarafından da kontrol edilebilen pencerelerle
sağlanmaktadır. Normal pencerelerle doğal havalandırmaya ek olarak güney cephesine yerleştirilen
havalandırma bacalarının dış cepheleri cam bloklarla yapılarak güneşin baca etkisini artırmasından
yararlanılmıştır. Cephelerdeki yarı saydam güneş kontrol elemanları, iç mekanlarda yeterli gün ışığı
2
sağlarken doğrudan güneş ışınımından ısı kazancını önlemektedir. Güney cephesinde 47 m alan
1.5kW’a kadar elektrik üretebilen PV paneller ile kaplanmıştır. Şekil 13 de ise PV panellerin güneş
kontrol elemanı olarak kullanılmasına örnekler görülmektedir [4].

Şekil 13. Güneş Kontrol Elemanı ve Cephe Kaplaması Olarak PV Paneller
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4. AKILLI BİNA ÖRNEKLERİ
Dünyada akıllı pasif sistem olarak güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından optimum
düzeyde yararlanan ve bu sayede binanın ısıtma, klima, havalandırma ve aydınlatma enerjisi yüklerini
en aza indiren, PV panellerini gölgeleme aracı, cephe ve çatı kaplaması olarak kullanarak elektrik
enerjisi üreten çok sayıda bina örneği vardır. Bu binalardan Frankfurt Commerzbank Genel Müdürlük
Binası örnek olarak verilmiştir. Ülkemizdeki akıllı bina kavramına uygun olarak inşa edilmiş ve enerji
harcamaları ileri teknolojik enerji yönetim sistemleriyle kontrol edilmekte olan İstanbul İş Kuleleri’nin
enerji performansı ile ilgili bir çalışmanın sonuçlarına da bu bağlamda kısaca değinilmiştir.
4.1. Frankfurt Commerzbank Genel Müdürlük Binası
Tepesindeki anteni ile birlikte yapıldığı tarihte Avrupa’nın en yüksek binası olan bu Norman Foster
binasında doğal havalandırma sistemi esas alınmış, mekanik havalandırma sisteminin sadece uç
koşullarda devreye gireceği düşünülmüştür. Doğal havalandırma şekil 14’de görüldüğü gibi çift cidarlı
cephe ya da kış bahçeleri ve iç avlu aracılığıyla olmaktadır [5]. Çift cidarlı cephenin iç cidarındaki
pencereler ve iç avlu pencereleri merkezi bina yönetim sistemiyle, ya da duvarlara monte edilmiş
kumandalarla kullanıcılar tarafından kontrol edilebilmektedir.

Şekil 14. Commerzbank Genel Müdürlük Binası
İç mekanda istenmeyen koşullar oluştuğunda bu pencereler merkezi sistem tarafından kapatılmakta
ve HVAC sistem otomatik olarak devreye girmektedir.
Ofis mekanlarındaki aydınlatma gün ışığı miktarına ve mekanın kullanımına göre otomatik olarak
ayarlanmaktadır. Koridor ve ofis mekanlarının aydınlatması hareket duyargalarıyla aktif olmaktadırlar.
Her pencerede motorla hareket edebilen güneş kontrol elemanları bulunmaktadır.
İç ısı kaynaklarının fazlalığı ve bina kabuğunun iyi yalıtılmış olması nedeniyle dış hava sıcaklığı 0 C
olsa bile ısıtma sistemine seyrek olarak gereksinim duyulmaktadır. Pasif güneş enerjisi sistemi olarak
çalışan çift cidar arasındaki hava mekanların ısınmasına katkıda bulunurken havalandırma havasının
ön ısıtılmasında da kullanılmaktadır. Bu şekilde, iç avlu cephesi ve dış cepheler boyunca yerleştirilmiş
olan ısıtıcı konvektörlere toplam işletme süresinin %17si kadar bir süre ihtiyaç duyulmaktadır.
o

Katların arasına üçgen planın bir koluna yerleştirilen bahçeler 4 katta bir planın diğer kollarındaki
ofislere doğal iklimsel, görsel ve sosyal mekanlar sunmaktadır. Üçgenin her bir kolunda üçer adetten
toplam 9 adet olan bu bahçeler, belirli aralıklarla cam döşemeyle bölünmüş ve bu sayede yangın ve
havalandırma bölgelerini ayıran, toplam 200 m yüksekliğindeki iç avlu ile bağlantılıdır. Bahçelerin dış
cepheleri ise cam ile çevrelenmiştir. Bu şekilde kışın sera gibi çalışan bahçeler iç avlunun ve
dolayısıyla binanın güneş enerjinin ısıtıcı etkisinden yararlanmasına katkıda bulunmaktadır. Yazın bu
camların üst bölümleri açılarak iç avlu ve dolayısıyla ofis mekanları havalandırılabilmektedir.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 396 _______

Tüm ofis binalarında olduğu gibi bu binada da soğutma yükleri diğerlerine göre çok daha önemlidir.
Merkezi bina yönetim sistemi pencereleri açarak binanın gece soğutulmasını sağlamaktadır. Lokal
soğutma sistemi sulu tavan soğutma sistemidir. Soğutma suyu absopsiyonlu soğutma santralında elde
edilmektedir. Bu aktif soğutma sistemine kullanım periyodunun sadece 1/4'lük diliminde ihtiyaç
duyulacağı öngörülmüştür.
Pasif sistemle bütünleşmiş otomasyon sistemlerini içeren bu binada geleneksel binalara göre %25-30
enerji tasarruf edilmektedir.
4.2 İstanbul iş Kuleleri
Ülkemizde ileri teknolojik sistemlerle yönetilmekte olan binalara örnek olarak İş Kuleleri’nden Kule 2
enerji performansı açısından değerlendirilmiştir [6]. Binanın enerji performansının simülasyonu için
gerekli bina ve binanın enerji harcamalarına ilişkin tüm bilgiler İş Merkezleri Yönetimi’nde Sayın
Tuncer Kınıklı tarafından temin edilmiştir [7]. Görünüşü ve yerleşim planı Şekil 15’de görülen ve
2
yüksekliği 113m olan 28 katlı bu binanın toplam döşeme alanı 29,271m olup açık ofis plan tipinde
2
tasarlanmıştır. Toplam 11,725m olan kabuk alanında saydamlık oranı %48.8 olup, cam kısımların ısı
2
2
geçirme katsayısı 1.8 W/m . K, alüminyum kısımların ısı geçirme katsayısı ise 0.46 W/m . K' dir.

Şekil 15. İş Kuleleri, Güney Doğu’ dan Görünüşü ve Yerleşim planı
Doğal gaz ile çalışmakta olan binanın ısıtma sistemi, iç ortam sıcaklığını 22 C, bağıl nemliliğini ise
maksimum %40’da tutmak üzere otomatik olarak kontrol edilmektedir. Soğutma sistemi için bu sıcaklık
o
ve nem değerleri 24.5 C ve %50’dir. Havalandırma ünitesi ise, geri dönüş havasının CO 2 miktarı kabul
edilebilir düzeyde ise %50’e kadar geri dönüş havasını dış hava ile karıştırarak mekanlara geri vermek
üzere tasarlanmıştır. Aydınlatma tamamen yapma aydınlatma sistemi ile sağlanmaktadır. Aydınlatma
sisteminden ısı kazançlarını azaltmak üzere soğutma sisteminin geri dönüş havası aydınlatma
aygıtların geçirilerek toplam sistemden gelecek soğutma yükleri %36 düzeyinde azaltılmıştır. Yine
soğutma yüklerinin azaltılması amacıyla, doğrudan güneş ışınımı geçirgenliği %11, gölgeleme
katsayısı %23 ve gün ışığı geçirgenliği %16 olan kaplamalı camlar kullanılmıştır. Bu binanın verileri
kullanılarak ısıtma, soğutma ve aydınlatma enerjisi açısından performansı değerlendirilmiş,
değerlendirme için kullanılan simülasyon modelleri binanın gerçek enerji harcamalarına göre, özellikle
iç yükler açısından revize edilerek sonuçlara ulaşılmıştır. Şekil 16’da ısıtma için harcanan doğal gaz ile
soğutma, aydınlatma ve bilgisayar gibi faaliyetler için harcanan elektrik enerjisi miktarlarının tüketim,
maliyet ve emisyon açısından birbirlerine oranları görülmektedir. Şekil 17’de ise Kule 2’nin dünyadaki
örneklerle ısıtma ve elektrik enerjisi açısından karşılaştırılmasının istatiksel sonucu görülmektedir.
Şekil 18’de ise binanın ısıtma ve elektrik enerjisi harcamaları açısından dünyadaki düşük enerjili ofis
binaları arsındaki yeri görülmektedir.
o
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Şekil 17. Isıtma Elektrik Enerjisi Harcamaları Açısından
Dünyadaki Örneklerle Kule İki’ nin İstatiksel
Karşılaştırılması

Şekil 18. Kule İki’ nin Isıtma ve Elektrik Enerjisi Harcamaları Açısından Düşük Enerjili Binalar
Arasındaki yeri
Bu sonuçlardan görüldüğü gibi ileri ve oldukça yüksek maliyetli bina yönetim sistemiyle enerji yönetimi
yapılan İş Merkezi Kule İki’ de binanın ısıtma enerjisi tasarrufu açısından performansı benzer binalara
göre oldukça iyi iken elektrik enerjisi harcamaları yüzünden enerji etkin binalar arasında kötü bir sıraya
düşmektedir. Yapılan detaylı analizde elektrik enerjisi harcamalarının çok önemli bir bölümünün
aydınlatma ve bilgisayar sistemi tarafından kullanıldığı görülmektedir. Soğutma yüklerini düşürmek
amacıyla doğrudan güneş ışınımı almayan yönlerde dahi ışınım ve ışık geçirgenliği düşük camların
kullanılmış olması ve aydınlatma sisteminin gün ışığına ve kullanıma duyarlı olarak kontrol edilmemesi
bu sonucu ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla tasarım aşamasından itibaren, bina malzemelerinin bilinçli
seçilmesi dahil akıllı bina kavramı bütüncül olarak ele alınmadığı için oldukça gelişmiş enerji yönetim
sisteminin bulunduğu bu bina, özellikle elektrik enerjisi harcamaları açısından olabileceğinin altında bir
enerji performansı sergilemektedir.

5. SONUÇ
Akıllı binanın en önemli hedefi binalarda enerji verimliliğini artırmak ve kullanıcı konforunu mümkün
olan en az enerji harcamasıyla en üst düzeyde ve sağlıklı yollarla sağlamak olduğuna göre; bu hedefe
ulaşmak için yenilenebilir enerji kaynaklarından optimum düzeyde yararlanmak gerektiğinin ve
ülkemizde algılandığı gibi akıllı binanın sadece otomasyon sistemlerinden ibaret olmadığının bilincine
varmak binalarda enerji yönetiminin iyileştirilmesi için gerekli olan ilk ve en önemli adımdır.
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Ülkemiz gibi güneş enerjisi açısından yeterli potansiyele sahip bir yörede, güneşin ve rüzgarın istenen
etkilerinden yaralanmak ve istenmeyen etkilerinden korunmak üzere, bütün tasarım parametreleri,
özellikle de bina kabuğu çevre etkilerine göre kendini ayarlayabilecek şekilde tasarlanmış pasif
sistemler ve bu pasif sistem öğeleriyle uyumlu çalışabilecek mekanik, elektrik-elektronik ve otomasyon
sistemlerinin var olduğu binalar gerçek akıllı binalar olarak kabul edilebilir. Aksi takdirde akıllı bina
olarak tanımlanan, ileri teknolojik sistemlerle enerji yönetimi otomatik olarak kontrol edilen binalar,
yukarıdaki örneklerden de görüldüğü gibi gösterebilecekleri enerji performansının çok altında
performans gösterebilirler. Ayrıca bu tür binalarda doğal yollardan yeteri kadar yararlanılmadığı için
kullanıcı konforu açısından sağlıksız koşullar ortaya çıkabilir.
Sonuç olarak denilebilir ki; gerçek akıllı bina mimari tasarımının ilk aşamasından itibaren enerji
yönetimi problemleri düşünülmüş ve mekanik, elektrik-elektronik ve otomasyon sistemleriyle pasif
sistemin bütün öğeleri uyumlu çalışabilen binadır.
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YAPI KABUĞUNDA ISI KAYIPLARININ AZALTILMASI VE
BİR İYİLEŞTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ
Hakan ÜNALAN
Emrah GÖKALTUN
Ramazan UĞURLUBİLEK

ÖZET
Isı enerjisi kaynaklarının sağlanması açısından dışa bağımlı olan ülkemizde, ısı enerjisi tüketimi ve
binalarda ısı korunumu oldukça önemli bir konudur. Bu bağlamda yapılan çalışmada da, Eskişehir
Anadolu Üniversitesi Lojmanları ele alınarak, lojmanların dış duvarlarında meydana gelen ısı kayıpları
analiz edilmiş ve ısı kayıplarının azaltılmasına yönelik bir iyileştirme projesi hazırlanmıştır. İyileştirme
için üç farklı ısı yalıtım malzemesi (expande [EPS] ve extrude [XPS] sert köpük ile taş yünü) seçilmiş
ve söz konusu bu malzemelere göre de, üç farklı öneri geliştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, proje
örneğinde önerilen farklı ısı yalıtım malzemeleri için, optimum ısı yalıtım kalınlıkları hesaplanarak,
bulunmuş ve bu kalınlıklara göre yeniden düzenlenecek olan yapı kabuğunun, ısı geçiş katsayıları
açısından TS 825’e uygunluğu kontrol edilmiştir.
Anahtar Sözcükler : Enerjinin etkin kullanımı ve korunumu, yapı kabuğu ve elemanları, ısı yalıtım
malzemeleri, optimum ısı yalıtım kalınlıkları
ABSTRACT
Protection of heat in the building and consumption of heat energy is a very significant issue in Turkey,
who imports energy from other country. In this study lodging of Eskişehir Anadolu University is
investigated and heat loss occurred in external wall of lodging is analyzed and than a project carried
out to decrease the thermal loss in lodging. Three different thermal insulation materials are selected
(expanded [EPS], and extruded [XPS] foam, and rock wool), and three different alternatives are
developed according to these materials. Consequently in the sample project thickness of optimum
thermal insulation for suggested thermal insulation materials are calculated and according to these
thicknesses its appropriateness to TS 825 is checked from the point of the thermal resistance of
building envelope.
Keywords : Effective usage of energy and saving, building envelope and componenets, heat
insulation meterials, optimum heat insulation thicknesses

GİRİŞ
Yapı kabuğu, kullanıcının; sağlık, konfor, güvenlik ve ekonomiklik gereksinimlerini karşılamalıdır.
Sağlık ve konfor şartlarını sağlamak için de yapı kabuğunda; ısı, ses, su, nem, yangın ve ışık gibi
temel kıstaslar dikkate alınır. Bu kıstasların yapı kabuğundaki öncelikleri içinde bulunulan doğal
çevreye ve yapının işlevine bakılarak belirlenirken konfor şartlarının sağlanması da göz önünde
bulundurulur. Konfor şartları, içinde bulunulan mekânın işlevine göre değişir. Konfor şartlarını
sağlamak için “İklimdirme Sistemleri” seçilirken mekânın kullanım süresi ve kullanım periyodu
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değerlendirilir. Mekânın işlevi ise iklimlendirme sisteminin çalışma süresini belirleyerek enerji tasarrufu
sağlar. Örneğin konutların büyük çoğunluğu sürekli kullanıldığından belli bir sıcaklık ortalamasına
sahip olmalıdır. Verilen ısı kısa sürede yayılmalı ve uzun süre enerji kaybına uğramamalıdır [1]. Bunun
için de konfor şartlarını sağlayan; hava sıcaklığı, bağıl nem, hava hızı, malzemelerin ısıl kütle özelliği,
difüzyon ve yüzey sıcaklıklarını etkin hale getirmek gerekir [2]. Konfor şartlarından hava sıcaklığı,
malzemelerin ısıl kütle özelliği ve yüzey sıcaklığını ısı yalıtımı yapılması ile sağlayabildiğimiz için
yapılarda ısı yalıtım sistemlerini kullanabiliriz [3]. Isı yalıtım sistemleri seçilirken yapı kabuğunu
oluşturan yapı elemanlarının ısıl performansları da dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda yapı kabuğunu
oluşturan yapı elemanları;
•
•
•
•

Duvarlar,
Çatılar,
Kapı ve pencereler,
Zemine oturan döşeme ve duvarlar

olarak sınıflandırılabilir [4, 5].

1. İYİLEŞTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ
Yapı kabuğunda ısıl kayıplarının azaltılmasına yönelik yapılan bu çalışmada gerçekçi ve uygulanabilir
bir çalışma hazırlamak amacıyla, Anadolu Üniversitesi Lojmanları C1-Bloğu seçilmiş ve bu bloğu
içeren bir iyileştirme proje önerisi geliştirilmiştir.
1.1. Mevcut Durumun Ortaya Konulması
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampusunda bulunan lojmanlar 1979 yılında
projelendirilmiş ve 1982 yılında tamamlanmıştır. C1, C2 ve C3 olmak üzere toplam üç bloktan
meydana gelen C blok binaları, birbirlerine göre 5m’lik kaydırmalar yaparak araziye aplike edilmiştir
(Şekil 1.). Betonarme taşıyıcı konstrüksiyona sahip bloklar dört kattan oluşmakta ve yarım kat kot
farkıyla araziye oturmaktadır. İç ve dış duvarlarda 19 ve 29 cm.lik yatay delikli blok tuğla ve
pencerelerin altında ise 9 cm.lik dekoratif tuğla ile 19 cm.lik blok tuğla kullanılmıştır (Şekil 2.).

Şekil 1 . Eskişehir Anadolu Üniversitesi Lojman binaları vaziyet planı
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Şekil 2 . Anadolu Üniversitesi Lojmanları C blok bina mevcut yapı kesiti
Yapılan çalışmada ısıtma dönemi Ekim-Nisan ayları (7 ay) , ısınma süresi günde 12 saat, iç sıcaklık
22ºC, dış sıcaklık ise ortalama -12ºC kabul edilmiştir. Devlet Meteoroloji İşleri Eskişehir İl
Müdürlüğü’nden elde edinilen son on yıllık verilerin ortalaması ile toprak sıcaklığı 12,9°C alınmıştır.
Lojmandaki duvarları oluşturan yapı elemanları;
•
•
•
•
•

Blok duvarlar,
Betonarme yüzeyler,
Pencere altındaki duvarlar,
Kolon ve duvarlar,
Toprağa temas eden bodrum duvarları

olarak sıralanabilir.
1.2. Hesaplamalarda Kullanılan Formüller
; Herhangi
)
(R)
bir yapı bileşeninin kalınlığı (d) metre, paralel iki
Toplam Isı İletkenlik Direnci (1/
0
2
yüzeyin sıcaklıkları farkı 1 C (1K) iken, 1 m ’sinden 1 saatte geçen ısı miktarının geometrik tersidir.

d
1 d1 d 2
=
+
+ ... + n
Λ λ1 λ 2
λn

(4-1)

burada;
1/


....... : Toplam ısı iletkenlik direnci (m K/W),
2

d ............ : Yapı bileşeninin kalınlığı (m),

2 .. : Isı iletkenlik hesap değeri (W/mK)’dır.
Isı Geçirgenlik Direnci (1/U); yapısı ve kalınlığı belirli olan bir yapı bileşeninin iki tarafındaki
0
2
hava sıcaklıklarının farkı 1 C (1K) iken, 1 m ’sinden 1 saatte geçen ısı miktarının geometrik tersidir.

1,

1
1 1
1
=
+ +
U αi Λ αd

(4-2)
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burada;
1/ U : Isı geçirgenlik direnci (m K/W),
2

1/


i : İç yüzeyin yüzeysel ısı taşınım direnci (m K/W),

1/


d : Dış yüzeyin ısı taşınım direnci (m K/W)’dır.

2

2

Yapı kabuğunun iletim ve taşınımla olan ortalama ısı geçirgenlik katsayısı;
U ort =

U1 A1 + U 2 A 2 + U 3 A 3 + … + U n A n
A1 + A 2 + A 3 + … + A n

(4-3)

formülü ile bulunur. Burada;
U 1 , U 2 , …: Yapı bileşenlerinin ısı geçirgenlik katsayıları (W/m K),
2

A 1 , A 2 , …: Yapı bileşenlerinin yapı kabuğundaki toplam alanları (m )’dir.
2

Yapı Bileşeninin Isı Kaybı (q); Kararlı durumdaki bir ısı akış yoğunluğu (q), bir dış yapı bileşeninden T i
sıcaklığındaki iç havanın yüzeyle temas halinde bulunduğu iç tarafa ve T d sıcaklığındaki dış havanın
yüzeyle temas halinde olduğu dış tarafa doğru gerçekleşir. Yapı kabuğundaki ısı kaybı için;
q = U. A. ∆T = U. A. (t i - t d )

(4-4)

formülü kullanılır.
Birim alana düşen yalıtım maliyetini bulmak için;
M YALITIM = I + (a . F YALITIM – M RADYATÖR )

(4-5)

formülü kullanılır. Bu formülde;
M YALITIM ...... : Yalıtım maliyeti (TL)
I .................. : İşçilik (TL)
a ................. : Yalıtım kalınlığı (cm)
F YALITIM ....... : Yalıtım birim fiyatı (TL/cm)
M RADYATÖR : Radyatör dilim maliyeti kazancı (TL)’dır.
Birim alanın yıllık yakıt maliyeti;
M YAKIT = T . H. q . F YAKIT / η . V
formülü ile bulunur. Bu formülde;
M YAKIT .......: Yıllık yakıt maliyeti (TL/yıl)
T...............: Yıllık ısıtma süresi (gün/yıl)
H ..............: Günlük ısıtma süresi (h/gün)
q ...............: Isı kaybı (W/h)

(4-6)
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F YAKIT .......: Yakıt birim fiyatı (TL/m )
3

η ...............: Yakıt alt ısıl değeri (W/m )
3

V ..............: Kazan verimidir.
Yalıtım yapılması durumunda Radyatör kazancı;
K RADYATÖR = (Q - Q ORT [1] )/q RADYATÖR

(4-7)

formülü ile bulunur. Bu formülde;
K RADYATÖR ...... : Radyatör kazancı (dilim)
Q ................... : Mevcut durumun ısı ihtiyacı (W/h)
Q ORT ............ : Yalıtımlı durumun ısı ihtiyacı (W/h)
q RADYATÖR ...... : Radyatörün bir saatte verdiği ısıdır (W/h.dilim).
Radyatör maliyeti ise
M RADYATÖR = K RADYATÖR . F RADYATÖR

(4-8)

formülü ile bulunur. Bu formülde;
M RADYATÖR : Radyatör maliyeti (TL)
K RADYATÖR

: Radyatör kazancı (dilim)

F RADYATÖR : Radyatör fiyatıdır (TL/dilim).
1.3 Yalıtım Sistemi ve Yalıtım Malzemesi
Yapının konut olması ve yapı kabuğunun ısıtma döneminde radyatörler kapatıldığında bünyesine
depoladığı ısıyı iç mekanlara vermesi amacıyla dıştan yalıtım yapılması önerilmiştir. Ayrıca dıştan
yalıtım, yoğuşma ile iç ve dış bükey köşelerdeki ısı köprüleri sorunlarına daha doğru çözümler
getirmektedir. Dıştan yalıtım sisteminde yalıtım malzemesinin duvara uygulandıktan sonra düşmemesi
için dübelle tespit edilmesi yalıtım sistemi açısından daha verimli olacaktır (burada dübelin
oluşturacağı ısı köprüleri göz ardı edilebilecek kadar düşüktür). Sadece dördüncü katta kiriş
seviyesinde çörtenlerin oluşturduğu ısı köprülerini önlemek için ve toprağa temas eden duvarlarda
yapı kabuğu dış yüzeyine müdahale edilemeyeceği için bu bölgelerde içten yalıtım sistemi tercih
edilmiştir. C1-Bloğuna dıştan yalıtım uygulamasını ifade eden plan ve kesitler Şekil 3 -4.’de
görülmektedir.
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Şekil 3. C1 Blok normal kat planı (yalıtım uygulanması durumunda)

Şekil 4. C1-Blok enine kesiti (yalıtım uygulanması durumunda)
1.3 Duvarların Mevcut ve İyileştirme Durumlarının Karşılaştırılması
Lojman Bloğu dış duvar elemanlarının mevcut ve ısı yalıtımı uygulanması durumundaki ısı kayıp
hesapları Tablo 1. ve Tablo 2.’de görülmektedir.
Tablo 1.

Lojman Bloğu dış duvar yapı elemanlarındaki mevcut ısı kayıpları
2

BLOK DUVAR
BETONARME YÜZEYLER
PENCERE ALTINDAKİ DUVAR
KOLON + DUVAR
TOP. TEMAS EDEN BODRUM DUVARI

2

U (W/m K)

Alan (m )

q (W/K)

1,15
2,70
1,34
1,91
1,90

248,52
261,12
60,29
54,36
96,18

285,02
705,10
80,88
104,00
182,91
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Tablo 2. Lojman Bloğu dış duvarlarına ısı yalıtımı uygulanması durumunda yapı elemanlarında
meydana gelecek ısı kayıpları (ısı yalıtımı kalınlığı 1cm)
2

2

U (W/m K)

Alan (m )

q (W/K)

0,87
0,37
0,75
0,52
0,53

248,52
261,12
60,29
54,36
96,18

216,68
96,70
44,94
28,41
50,58

BLOK DUVAR
BETONARME YÜZEYLER
PENCERE ALTINDAKİ DUVAR
KOLON + DUVAR
TOP. TEMAS EDEN BODRUM DUVARI
Elde edilen bu veriler ile (4-3) formülü kullanılarak;

Hava ile temas eden duvar elemanlarının toplam ısı geçirgenlik katsayısı;
2

U ort = 1,88 W/m K
Toprak ile temas eden duvar elemanlarının toplam ısı geçirgenlik katsayısı;
2

U 2 = 1,90 W/m K
olarak bulunur (duvar elemanlarının toprak ve hava ile temas ettiği ortamlardaki sıcaklıklar birbirinden
farklı olduğu için ikisinin ortalaması alınmamalıdır).
1.3. Değerlendirme
Yapı dış kabuğunu oluşturan elemanlara ısı kayıpları açısından bakıldığında en çok ısı kaybının
betonarme elemanlarda olduğu görülmektedir (Şekil 5.). Bunun sebebi hem yapı kabuğundaki
alanların çok fazla, hem de ısı iletkenlik katsayısının çok yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.
Betonarme elemanlardan sonra en fazla alana sahip olan blok duvarlar ise, ısı kayıpları yönünden
ikinci sırayı almaktadır. Toprağa temas eden perde duvarlar ise toprak sıcaklığının dış hava
sıcaklığından yüksek olmasından dolayı (12,9°C > -12°C) ısı kayıpları açısından “pencere altındaki
duvarlar” ve “perde kolon ve duvarlar” ile birbirine yakın değerlerdedir. Yapılan hesaplamalar
sonucunda; yalıtım kalınlığı doğrusal olarak arttıkça yapı elemanlarındaki ısı kayıplarının eğrisel olarak
azaldığı görülmektedir (Şekil 6.).

BLOK DUVAR (%21)

BETONARME YÜZEYLER (%52)

PERDE KOLON ve DUVAR (%8)

TOP. TEMAS EDEN BODRUM DUVARI (%13)

PENCERE ALTINDAKİ DUVAR (%6)

Şekil 5. Lojman Bloğu dış duvar elemanlarının ısı kayıp yüzdeleri
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1,60
1,40

Isı Kaybı (W/K)

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Yalıtım Kalınlığı (cm)

BLOK DUVAR

BETONARME YÜZEYLER

PENCERE ALTINDAKİ DUVAR

PERDE KOLON ve DUVAR

TOP. TEMAS EDEN BODRUM DUVARI

Şekil 6. Lojman Bloğu dış duvarlarına ısı yalıtımı yapılması durumunda yapı elemanlarında meydana
gelen ısı kayıpları
Yapı kabuğunda yakıt ve yalıtım maliyetleri toplamının minimum olduğu nokta optimum ısı yalıtım
kalınlığını belirler. Alternatif ısı yalıtım malzemeleri için optimum ısı yalıtım kalınlıkları yalıtım
malzemelerinin birim fiyatına göre değişir (Bkz. Ek-2.). Yatırım süresi 5 yıl olarak kabul edildiğinde
farklı ısı yalıtım malzemeleri kullanılması durumunda C1-Blok duvarlarında optimum ısı yalıtım
kalınlıkları EPS’de 7cm., XPS’de 5cm ve taş yününde 4cm. olarak hesaplanmıştır (Şekil 7.-9.).

Şekil 7. Lojman Bloğu duvarlarında EPS kullanımına göre optimum ısı yalıtım kalınlıkları
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Şekil 8. Lojman Bloğu duvarlarında XPS kullanımına göre optimum ısı yalıtım kalınlıkları

Şekil 9. Lojman Bloğu duvarlarında taş yünü kullanımına göre optimum ısı yalıtım kalınlıkları

SONUÇ
Binalarda enerjinin etkin kullanımı ve korunumu açısından, yapı kabuğunun (ve yapı kabuğunda en
fazla alana sahip olan duvarların) üstlendiği görev; sürekli değişen dış atmosfer koşullarından olumsuz
etkilendiği ve gün içinde farklılaşan dış sıcaklığa bağlı olarak farklı ısı geçişleri ile karşılaştığı için
oldukça önemlidir. Bu bağlamda kullanıcının ısıl konforunu sağlamak için yapı kabuğuna yapılacak ısı
yalıtımı yatırımı öne çıkarak, optimum ısı yalıtım kalınlıkları önemli hale gelmektedir. Buna bağlı olarak
da ısı kayıplarının azaltılmasına yönelik hazırlanan iyileştirme projelerinde ısı yalıtımı uygulanmadan
önce;
•
•
•
•

Isı yalıtım sistemi ve yalıtım malzemelerinin seçilmesi,
Yalıtım kalınlık alternatiflerinin ortaya konulması,
Yapı kabuğunun toplam ısı kayıp ve kazanç oranlarına göre maliyet analizi yapılması,
Amortisman süreleri göz önünde bulundurularak optimum ısı yalıtım kalınlıklarının önerilmesi,
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kullanıcının ısıl konforu ile enerjinin etkin kullanımı ve korunumu açısından oldukça önemli kriterler
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yapılan bu çalışmada önerilen ısı yalıtımı iyileştirme projesindeki alternatif ısı yalıtımı malzemelerinin
(EPS, XPS ve taş yünü) birim fiyatları birbirinden farklı olduğu için, optimum ısı yalıtım kalınlıkları
EPS’de 7cm, XPS’de 5cm ve taş yününde 4cm olarak karşımıza çıkmaktadır (amortisman süresi 5 yıl
kabul edilerek değerlendirme yapılmıştır).
Sonuç olarak önerilen iyileştirme projesinde alternatif olarak önerilen ısı yalıtım malzemelerinin ısı
iletkenlik hesap değeri aynı kabul edilerek (0,035 W/mK) yalıtım kalınlığı 5cm. olduğunda, III. bölgede
2
bulunan lojman bloğunun dış duvarlarının 0,50 W/m K’lik ısı geçirgenlik katsayısı ile TS 825’e
uygunluk gösterdiği görülmüştür.
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KANADA’NIN EN BÜYÜK KUYU İÇİ ISIL ENERJİ
DEPOLAMA SİSTEMİ : BİR UYGULAMA
İbrahim DİNÇER
Arif HEPBAŞLI

ÖZET
Bu çalışmada, Kanada’daki University of Ontario Institute of Technology (UOIT)’ de 2004 yılında
işletmeye sokulan, kuyu içi ısıl enerji depolama sistemi (KIEDS) ele alınmaktadır. Başka bir deyişle,
Kanada’daki en büyük ve Kuzey Amerika’daki ikinci en büyük jeotermal ısıtma/soğutma sistemiyle ilgili
yürüttüğümüz çalışmalardan elde edilen birikimler, bu konuda çalışanlar ile paylaşılmaktadır. UOIT’nin
merkezi tesis, KIEDS’yle büyük ölçüde tüm kampusün ısıtma ve soğutmas sistemimi sağlamaktadır.
Bu sistem; kuyu içi ısı değiştiricileri (KIDleri), ısıtma/soğutma üniteleri ve ısı dağıtım alt sisteminden
2
oluşmaktadır. 128x64 m ’lık sahada, her biri 190 m derinlikte konmuş, tek U-borulu ısı değiştiricinden
oluşan 384 adet KID’ci bulunmaktadır. Isıtma/soğutma üniteleri; her biri 7 modülden oluşan, iki ısı
pompası grubu ve bir soğutma grubu (chiller)ndan oluşmaktadır. Isı pompaları hem ısıtma ve soğutma
modunda çalışırken, soğutma grupları sadece soğutma modunda işletilmektedir. İlave ısıtma, 4 adet
yoğuşmalı kazanlar ile sağlanmaktadır. Isıtılan/soğutulan yapı sayısı 8 adet olup, toplam yüzey alanı
2
80 000 m ’dir.
Mevcut çalışmanın, ülkemizde bu gibi kampus ve benzeri yapılar için uygulama bakımından olanaklar
oluştururken, bu konuda uğraşan araştırmacılara ve özellikle HVAC mühendislerimize yararlı olacağı
beklenmektedir.
Anahtar Sözcükler : Isıl enerji depolama, kuyu içi ısı değiştiricisi, yer altı ısıl enerji depolama, ısı
pompası, soğutma grubu

ABSTRACT
This study deals with the borehole thermal energy storage (BHTES) system, which was put into
operation in 2004 at the University of Ontario Institute of Technology (UOIT) in Canada. In other
words, the knowledge gained from our studies on the largest geothermal heating/cooling system in
Canada and the second largest in North America is shared with those who work in this field. UOIT’s
central plant provides a cooling and heating system for the entire campus through the BHTES system.
This system consists of the borehole heat exchagers (BHEs), heating/cooling units and heat
distribution subsytems. In the 128 by 64 m geothermal field, there are 362 BHEs, each 190 m deep
and eqipped with a single U-tube heat exchanger. The heating/cooling units comprises of two sets of
heat pumps and one set of heat pump, each having 7 modules. The heat pumps are used in both
heating and cooling modes, while the chillers are run only in the cooling mode. Supplemental heating
is provided by 4 condensing boilers. The number of the buildings heated/cooled is 8 with a total
2
surface area of 80,000 m .
It is expected that the present study will be beneficial to the researchers and especially our HVAC
engineers, while it provides opportunities in terms of its application to campus and similar buildings
Keywords : Thermal energy storage, Borehole heat exchangers, underground thermal energy
storage, heat pump, chiller
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1. GİRİŞ
Birçok ülkede atmosfere atılan CO 2 emisyonlarının azaltılması için yoğun çalışmalar sürmektedir. Bu
bağlamda, enerji tasarrufu teknolojilerinin ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının
yaygınlaştırılması yönünde ulusal çabaların arttırılması gündeme gelmiştir. Bugüne kadar, çoğu
sanayileşmiş ülkede yenilenebilir enerji kaynakları, sadece az miktarlarda enerji talebinin
karşılanmasına katkı koymuştur. Bunun çeşitli nedenleri vardır: (a) Bazı yeni enerji kaynaklarının
halen ekonomik olarak fosil yakıtların yanmasıyla rekabet edememesi, (b) Uzun süreli güvenirliliğin
halen kanıtlanamaması, ve (c) Halen, aşılması gereken bazı piyasa düzenlemeleri ve engelleri vardır.
Bundan ötürü, bu sorunları çözmek için başka girişimlerde bulunulmalıdır. Bu, özellikle, piyasada
büyük ölçekte halen yürütülemeyen birçok yeni enerji depolama teknolojileri ve görüşleri için
doğrudur [1].
Isıl enerji depolama (IED), son zamanlarda, hacim ve su ısıtması, soğutma ve iklimlendirme gibi ısıl
uygulamalara olan ilginin artmasıyla büyük önem kazanan ileri bir enerji teknolojisidir. Enerji depolama
sistemlerinin kullanımıyla; aşağıdaki yararlar sağlanabilir [2]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enerji giderleri azaltılır.
Enerji tüketimi azaltılır.
İç hava kalitesi iyileştirilir.
İşletme esnekliği arttırılır.
İlk yatırım ve bakım giderleri düşürülür.
Ekipman boyutu azaltılır.
Ekipman daha verimli ve etkin kullanılır.
Yakıt tasarrufu sağlanır.
Çevreye zarar verici emisyonlar (CO 2 ve CFC’ler gibi)azaltılır.

IED sistemleri (IEDS’leri); çeşitli şekilde sınıflandırılabilmektedir. Gerek bu sistemlerin sınıflandırılması
gerekse de enerjetik ve ekserjetik bakış açılarından değerlendirilmesi, başka yerde geniş kapsamlı
olarak ele alınmıştır [2,3]. Bu kapsamda, yeraltı IEDS’leri (YIEDS’leri veya UTES), üç grupta
değerlendirilebilir: (1) Aküfer ısıl enerji depolama (Aquifer Thermal Energy Storage: ATES veya AIED),
(2) Kuyu içi ısıl enerji depolama (KIEDS: Borehole Thermal Energy Storage: BHTES) ve (3) Yer altı
mağara ısıl enerji depolama (YMIEDS veya Cavern TES) [4].
Bu çalışmada, yer altı IEDS’leri kısaca ele alındıktan sonra, UOIT’deki BHTES; tasarım ve işletme
bakış açılarından geniş kapsamlı olarak sunulacaktır.

2. YER ALTI ISIL ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ (YIEDS’leri)
YIEDS’lerinin gelişimi, 70’li yıllarda, yenilenebilirler dahil olmak üzere, enerji tasarrufu ve enerji
kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla başlamıştır. Günümüzde, Japonya, Çin, ABD, Kanada,
Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç, İsviçre, Finlandiya ve Fransa gibi değişik ülkelerde birkaç
uygulama mevcuttur. Uluslar arası Enerji Acentesi (IEA)nın ‘’Enerji Depolamasıyla Enerji Tasarrufu’’
anlaşmasının yürütülmesi kapsamında, Belçika, Kanada, Almanya, İsveç, Hollanda, Türkiye ve
ABD’den bir uzmanlar grubu, YIEDS’lerin yürütülmesi üzerine çalışmaktadır. Ülkemizde, ilk YIEDS
potansiyel çalışması, Kasım 1995’de, Çukurova Üniversitesi’nde başlatıldı. Ülkemizde, bu sistemlerin
potansiyel uygulaması olarak, seralar, tarımsal ürünlerin soğuk depolanması, balık yetiştiriciliği ve
özellikle narinciye meyvelerin ve muzların donmasının önlenmesi sayılabilir [5].
YIED ile topraklar, dip kayalar ve yer altı suyu ısıl enerjinin depolama ortamı olarak kullanılır. Göreceli
düşük giderler ile yer altının depolama kapasitesinden enerji verimliliği amaçları için yararlanılabilir.
Faz değişimi gösteren malzemeler (örneğin; su/buz)in kullanımı da daha uzun süreler için önemli
sayıda depolama teknolojiisidir. Bu teknolojiler, YIED’dan daha düşük depolama hacimleri
gerektirmekte olup, yapılarda ve araçlarda uygulanır [6].

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 415 _______

Tablo 1’de, YIEDS’lerinin temel özellikleri ve bazı uygulamaları [4] ve Şekil 1’de bu sistemlerin
şematik gösterimleri verilmiştir [7]. Aşağıda, bu üç sistem kısaca ayrıca açıklanacaktır
Tablo 1. Yer altı ısıl enerji depolama sistemlerinin temel özellikleri [4].
Yer altı Isıl Enerji
Depolamanın Tipi
(YIED veya UTES)
Aküfer ısıl enerji
depolama
(ATES)
Kuyu içi ısıl enerji
depolama
(KIED veya
BHTES)
Yer altı mağara ısıl
enerji depolama
(YMIEDS)

Önemli özellikleri

Örnekler

• Ortadan yükseğe kadar iletkenlik
ve geçirgenlik
• Yüksek porozite
• Düşük ya da hiç yer altı su akışı
• Yüksek özgül ısı
• Orta ısıl iletkenlik
• Hiç yer altı su akışı

• Toprakta, çakılda gözenekli aküferler,
• Kireçtaşı, kum, volkanik veya
metamorfik kaya

• Düşük ısıl iletkenlik
• Yüksek kaya kararlılığı
• Filtre edilemeyen kaya

(a) ATES

• Kil, kireçli toprak gibi tortular;
Kireçtaşı, kum taşı ve diğerleri uygun
• Granit gibi volkanik kayalar, bazı
metamorfik kayalar
Granit, diğer volkanik kayalar, sert tortulu
kayalar

(b) KIED (BHTES)

(c) YMIEDS

Şekil 1. Yer altı ısıl enerji depolama sistemlerinin şematik gösterilimi [7]
2.1. Aküfer Isıl Enerji Depolama (ATES)
Bu, yer altından yararlanan en sık kullanılan depolama teknolojisi olup, yer altı jeotermal sistemiyle
benzerdir. Ancak depolamayı içermekte olup, mevsimsel bazda ısıtmanın ve soğutmanın her ikisi
sağlanmaktadır.
Bu teknolojinin uygulanması için ana koşul, uygun jeolojik formasyonun
kullanılabilirliğidir. Bu sistemleri Kanada’daki örnekleri olarak, Torontoda’ki Scarborough Merkezi,
Ottowa’daki Carleton Universitesi ve
Agassiz’deki Pacific Agricultural Research Centre (PARC)
sayılabilir [8].
Bu teknolojide, ısı ve soğuğun geçici depolanması için depolama ortamı olarak doğal bir yer altı
tabakası (örneğin; kum, kum taşı veya kireç taşı tabakası) kullanılır (Şekil 2). Isıl enerjinin transferi
tabakadan yer altı suyunun çekilmesiyle ve ayrı yakın yerde iyileştirilmiş bir sıcaklık düzeyinde ona
tekrar enjekte edilmesiyle gerçekleştirilir [6].

Soğutma

Isıtma

Aküfer

Aküfer

(a) Yazın
(b) Kışın
(Ofis binalarının/endüstriyel proseslerin ısıtılması/ soğutulması)
Şekil 2. Aküfer ısıl enerji depolamanın şematik gösterilimi [6].
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2.2. Kuyu İçi Isıl Enerji Depolama (BHTES)
Akışkanın (çoğu durumlarda su) topraktaki ısı değiştiricileri arasından pompalandığı sistemler, bu
gruba girer. Bu sistemlere aynı zamanda “kapalı” sistemler de denilir. BHTES sistemlerinin bir yararı,
aküferlerden ve su kimyasından bağımsız oluşlarıdır. Bunun yanında, ATES’ler (açık sistemler)in,
KID’lerine kıyasla kuyunun genellikle daha yüksek ısı transfer kapasitesi vardır. BHTES’lerde, aynı
KID’leri, her zaman yükleme ve yükünü boşaltma için kullanılır. Bu sistemlerde ısı geçişi, sadece
iletimle ağır bastığından dolayı, ATES’ler gibi hızlı tepki gösteremezler. Bir kuyudan elde edilen ısıl
güç, bir KID’den elde edilenden daha fazladır [9]. Büyük ölçekli BHTES’ler, New Jersey/ABD’deki
Stockton Koleji ve İsveç’te yürütülmektedir [8]. Bu depolama sistemi, daha sonraki kısımlarda
uygulama olarak geniş kapsamlı ele alınacaktır.
2.3. Yer Altı Mağara Isıl Enerji Depolama (YMIEDS)
Bu depolamayla, büyük miktarlarda su rezervuarları toprağın altında ısıl enerji depolama istemleri
olarak iş görmek üzere oluşturulur. Bu depolama teknolojileri teknik olarak fizibıl olmakla birlikte,
yatırımın yüksek olması nedeniyle, gerçek uygulaması halen sınırlıdır [6].

3. KUYU İÇİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ PİYASA OLANAKLARI VE ENGELLER
KID tasarımıyla karşılaşılan sorunların çoğu; debi, basınç düşüşü ve kontrol parametreleri, boru
ekipmanlarının korozyonu ve kötü işçilik nedeniyle sızıntılar ve dolaşan ısı transfer akışkanı ile
ilintilidir. Sistem içerisinde, jeotermal (veya toprak kaynaklı) ısı pompaları (JIP’ları) nın uzman
kişilerce montajı büyük önem taşımaktadır. JIP’larının büyük miktarlarda kullanıldığı ve satıldığı bazı
ülkelerde (örneğin; ABD’de ve Avrupa’da İsveç, İsviçre ve Almanya’da), teknik kurallar, montajı
yapacak elemanların sertifikalandırılması, kalite ödülleri gibi önlemler, gerek sanayiyi gerekse de
tüketicileri kötü kalite ve uygun olmayan JIP montajına karşı korumaktadır. Mevcut JIP’larının bir
özelliği, esasen yeni binalarda uygulamalarını sınırlayan, sadece düşük sıcaklıktaki ısıtma sistemleri
için uygun olmasıdır. Bunun yanı sıra, tüm Avrupa boyunca birçok mevcut yapıda halihazırda
kurulmuş olan eski ısıtma sistemlerinin yüksek gidiş suyu sıcaklıklarını karşılamak üzere
tasarlanmamıştır. Fan-coilleri, döşemeden ısıtmayı veya düşük sıcaklık radyatörlerini besleyen sıcak
o
suyu sağlayan ısı pompaları, genellikle, binaların ısıtma sistemlerinde dolaşan suyu 40 C’den 45
o
o
C’ye (maksimum 50 C’ye) ısıtırlar. Gidiş (besleme) suyunun sıcaklığı ne kadar yüksek ise, ısı
pompalarının etki katsayısı (COP’si) o kadar düşük olacaktır. Sudan suya sistemlerdeki iç ünite
o
tarafına giren suyun standart ve maksimum test sıcaklıkları, ISO 13256-2’ye göre, sırasıyla, 40 C ve
o
50 C ve bazı Avrupa kurallarına göre de maksimum 55 °C’dir. Bununla beraber, tüm Avrupa’da halen
kurulmuş olan geleneksel ısıtma sistemleri, fosil yakıtlı bir kazan ve standart radyatörlerden, yüksek
o
sıcaklıklı bir ısıtma sisteminden oluşmaktadır. Radyatörlü bu sistemler, 10-20 C’lik bir sıcaklık
o
düşüşüyle, 80-90 C’lik sıcak suyu kullanmak üzere tasarlanmıştır. Ticari olarak bulunan ısı
o
o
pompaları, 5-6 C’lik bir sıcaklık düşüşüyle, 50 veya 60 C’ye kadar su sağlamak üzere tasarlandıkları
için, mevcut yapılara onların montajı, yüksek sıcaklık ısıtma sisteminin komple değiştirilmesini, başka
bir deyişle, radyatörlerin fan-coiller veya diğer ileri sistemler ve daha büyük çaplı borular ile binaların
o
döşenmesini gerektirmektedir. Son zamanlarda, 65 C’lik gidiş sıcaklıkları sağlayan ısı pompalarının
gelişimi İsviçre’de olmuştur. Bu, eski binalardaki iyileştirme çalışmaları için ilk adım sayılabilir [10].

4. KANADA’DAKİ UOIT UYGULAMASI
4.1. BHTES Sisteminin Çalışma Şekli
BHTES sistemi 2004 yılında, Oshawa-Ontario/Kanada’daki Durham College and the University of
Ontario Institute of Technology (UOIT)’de (Kolej ve Üniversite entegre olmuş durumda, kampus alanı
içinde yer almaktadır) işletmeye sokuldu [11]. UOIT’deki Kanada’daki en büyük ve Kuzey Amerika’daki
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ikinci en büyük jeotermal ısıtma/soğutma sisteminin kurulmasıyla 80 000 m ’lik toplam yüzey alanı
olan yapılardan, ASHRAE 90.1 Standardından gerekenden % 30 daha aşağı enerji verimliliği
amaçlanmaktadır [12]. Şekil 3’de, söz konusu BHTES sistemi şematik olarak gösterilmiştir [13].
2

Tablo 2. Isı pompalarının tasarım değerleri [14].
Toplam ısıtma/soğutma yükleri

1386/1236 kW
ISITMADA

Yük Suyu
Giriş/çıkış su sıcaklıkları
Kaynak Suyu
Giriş/çıkış su sıcaklıkları
Yük Suyu
Giriş/çıkış su sıcaklıkları
Kaynak Suyu
Giriş/çıkış su sıcaklıkları
Isıtma/Soğutma
Etki
(COP tasarım )

o

41.3/52 C
o

SOĞUTMADA

9.3/5.6 C
o

14.4/5.5 C
o

Katsayısı

29.4/35 C
2.8/4.9

Şekil 3. UOIT’de kurulan BHTES sistemin şematik gösterilimi [13]
Şekil 3’den görüleceği üzere, sistem, esas itibariyle, kuyu sahası (BTES), soğutma grupları/ısı
pompaları, yoğuşmalı kazanlar ve hava santrallerinden oluşmaktadır. Kampus binalarının toplam
soğutma yükü 7000 kW’dır. UOIT’deki merkezi tesis, BHTES ile büyük ölçüde tüm kampus için ısıtma
ve soğutmayı sağlamaktadır. Soğutulmuş su, her biri 90 ton olan 7 adet modülden oluşan soğutma
grupları (chillerler)ndan ve her biri 50 ton kapasitesinde olan 7 modülden oluşan iki set ısı
pompalarıyla temin edilmektedir [11]. Tablo 2’ de sistemdeki ısı pompalarının tasarım değerleri
verilmiştir [14].
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Soğutma grupları, enerjiyi, binalardan BHTES’e pompalamak için kullanılmakta olup, sadece soğutma
modunda çalıştırılmaktadır (amaçları, ana soğutmadır). Diğer ısı pompası modülleri, soğutma yüküne
yardımcı olmaktadır [11]. Soğutma gruplarında, Kanada’daki yüksek verimli cihazların ilk kullanımı
olan Turbocor kompresörlerden yararlanılmıştır. Bu, son derece kompakt santrifüj kompresörlerde,
manyetik yataklama vardır ve dakikadaki devir sayısı 40000 ‘ i aşmakatdır [12].
% 15 glikol/su karışımından oluşan ısı transfer akışkanı, 4” çapındaki polipropilen yapılmış 150 km’yi
aşan boru hattı arasında (20 bar’da test edilmiş) dolaşmakatdır. Boru hattıyla, 7000 kW’lık kondens
suyu jeotermal sahada dolaştırılmaktadır. Isı, yazın, jeotermal çevrimden toprağa verilmektedir. Kışın
o
ise, ısı pompaları ters çalıştırılmakta ve ısı, kampusün çoğuna 52 C’lik düşük sıcaklık hidronik
ısıtmayı sağlamak için, topraktan çekilmektedir. Ek ısıtma, yoğuşmalı kazanlarla sağlanmaktadır [12].
% 30’luk glikol karışımı olan plakalı ısı değiştiriciler, ikincil tarafı kışın donmaya karşı korumaktadır.
Isıtma ve soğutma, planlanan takvime ve çevre havası ayarlarına göre kontrol edilmektedir. Yer
altında bulunan servis koridoru, jeotermal sahaya ring yapmakta ve merkezi tesisi her bir binada
bululan ayrı mekanik odalara bağlamaktadır. Projenin genel mekanik düşüncesi, dış havalı ve dönüş
hava karışımlı merkezi hava ünitelerinin kullanılmasıdır. Sınıf binalarında, egzost havasından geri
kazanılan ısıyla dış havayı ön ısıtmak için, hemen çatının dış yüzeyine yakın konulan enerji geri
kazanım tekerlekleri
bulunmaktadır. Laboratuarlarda ise, hava kirlenmesi ana düşüncesi
çerçevesinde, atık ısıdan yararlanmak için kapalı bir sistem kullanılmaktadır. Tekrar ısıtma
serpantinleri olan VAV (değişken hacimli hava) uygulaması vardır [12].
UOIT’de, mekanik sistem işin sadeec bir kısmını oluşturmaktadır. Isıtma ve soğutma yükleri enerji
vrimli yapı tasarımıyla minimize edilmiştir. Binalar çok iyi yalıtılmış olup, duvarlar R-20 ve çatılar R-30,
en yüksek yalıtım seviyesindedir. Geleneksel ısıtma /soğutma sistemlerine kıyasla, yüksek verimli
HVAC ekipmanının geri ödeme süresinin 3-5 yıl ve kuyu sahasınınkinin de 7.5 yıl olacağı tahmin
edilmektedir [12].
4.2. Kuyu İçi Isı Değiştiricileri (KID’leri)
Ocak 2003’de, UOIT’nin arazisinde pilot bir KID’si yapılmıştır. Test deliğinin derinliği 91 m idi. Üst
yüzeyden 42 m’ye kadar kısımda 152 mm (6”) iç çapında çelik bir muhafaza konulmuştur. Test
deliğinin geri kısmı, tortulu şist (shale) ve muhafazasız kireç taşı yatağından oluşmuştur. 91 m Uboru, test KID’ne konup, ısıl tepki testi yapılmıştır. Buradan elde edilen sonuçlar, 91 m derinlikteki
kuyudaki tabakanın ısıl özelliklerini belirlemek için kullanılmıştır. KID’lerinin toplam sayısı ve
yerleşimini (KID eksenleri arası mesafe) hesaplamak için, KID sahasının ön bir modellemesi
yapılmıştır. Daha sonra, 189 m uzunluğunda U-borusu yerleştirilip, ikinci bir ısıl tepki testi yapılmıştır
[15].
Isıl iletkenlik test sonuçlarına dayanarak, her biri 200 m derinlikte 370 KID’nin enerji talebini
karşılamak için yeterli olabileceği belirlenmiştir. İlave olarak, 5 sıcaklık izleme deliği konulmuş ve
böylece toplam 75 km’lik bir delme işlemi gerçekleştirilmiştir. Sığ formasyonlardaki yer altı suyuna
sızdırmazlık sağlamak için, Şekil 4’ de gösterildiği gibi [15], her bir borunun 56 m’lik üst kısmında çelik
muhafaza kullanılmıştır [11]. Ayrıca, Şekil 5 ve 6’da, KID’lerinin yerleşimin fotoğrafları verilmiştir.
Kayadaki yer altı suyunun yokluğu nedeniyle, KID’lerinde tasarım değişiklikleri yapılmıştır. Kuzey
Amerika’nın uygulaması olan harçlı KID’leri yerine, su ile doldurulmuş İsveç uygulaması yapılmıştır.
Su ile dolu KID, U-borusu montajının verimini arttırmakta ve kuyuların ömrünü uzatmaktadır. KID
sahası, mevsimsel enerji depolamayı optimize etmek için, dört eşit parçaya bölünmüştür. KID’leri
2
karesel olarak ve eksenler arası 4.5 m olacak şekilde yerleştirilmiştir. Toplam KID sahası, 7000 m ’ dir.
3
Bu, yaklaşık olarak, 1.4 milyon m veya 1.9 milyon ton kaya ve 0.7 milyon ton, üst yüzeyden 56 m’lik
kısmın tabakası (overburden) demektir [11].
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Havalandırma
borusu

DOLGU
SU SEV.

0m
13.5 m

152 mm iç
çapındaki gidiş
ve dönüş
borusuna
bağlanmaktadır.

42 m
TORTULU ŞİST
(SHALE)
56 m

KİREÇTAŞI

İç çapı:
152 mm

İç çapı:
146 mm;
açık delik

İç çapı:
32 mm;
Malzemes
i: HDPE

200 m

Şekil 4. Kuyu içi ısı değiştiricisinin şematik gösterilimi [15]

Şekil 5. Kuyu içi ısı değiştiricilerinin yerleşimi (Eksenler arası: 4.5 m)
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Şekil 6. Kuyu içi ısı değiştiricilerinin gidiş ve dönüş kolektörleri bağlantısı

5. BHTES İŞLETME DEĞERLERİ
5.1. İzleme Kuyuları İçindeki Su Sıcaklıkları
Şekil 7’de gösterildiği gibi, 5 izleme kuyusunun her birindeki sıcaklık duyar elemanlarıyla, KID sahası
içindeki ve dışındaki ısıl depolamanın gelişimi izlenmektedir. Özellikle işletmenin ilk yıllarında,
akışkanın ve enerji akışının izlenmesi, BHTES sisteminin uzun süreli performansının optimize edilmesi
bakımından büyük önem taşımaktadır [11]. 30 Haziran 2005 tarihinde kuyudan ölçülen sıcaklıkların
dağılımı Tablo 3’de verilmiştir.

Şekil 7. Kuyu sıcaklık sensörlerinin yerleşimi.
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5.2. Kuyu İçi Isı Değiştiricilerindeki Gidiş/Dönüş Su Sıcaklık Debi Değerleri
KID çevriminde bulunan kuyu içi ısı değiştiricileri, gidiş ve dönüş kollektörlerine bağlanmıştır. Kuzey ve
güney sahalardaki gidiş/dönüş su sıcaklıklarının değişimi Şekil 8’de verilmiş ve Tablo 4’de listelenmiştir.
Tablo 4’den görüleceği üzere, kuzey ve güney sahalardaki su gidiş/dönüş suyu sıcaklıkları, sırasıyla,
16.72-17.07/16.30-16.70 oC ve 24.53-25.33/23.15-23.59 oC aralıklarında değişmektedir.

Tablo 3. Değişik derinliklerde kuyu sıcaklıkları ( C).
o

*

Kuyu no
h
(m)
1
2
3
4
5
30
7.61
8.13 12.78 9.24
6.20
60
14.66 12.04 22.54 20.89 13.44
90
18.00 18.72 25.89 25.21 16.20
120 21.93 20.90 30.21 28.56 19.75
150 25.24 28.13 34.73 33.08 25.04
180 27.50 32.04 39.63 36.01 28.78
KID sistemiyle ilintili olan soğutma gruplarının sayısı gerekli, KID çevriminin debisini belirlemektedir.
Soğutma grupları modüllerinde bulunan ayırma vanaları (paket soğutma grubunun bir parçası olarak
kontrol edilen), KID çevriminin uygun soğutma grupları modüllerine akışını sağlamaktadır. Kuyuları
besleyen her bir branşmanda, kontrol vanaları ile gidiş ve dönüş sıcaklık sensörleri bulunmaktadır
[16].

(a) Kuzey ısıtma hattı

(b) Güney ısıtma hattı
Şekil 8. Kuyu içi ısı değiştiricisi (KID) gidiş (GWS)/dönüş (GWR) su sıcaklık ölçüm noktaları
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Tablo 4. Değişik branşmanlardaki kuyu içi ısı değiştiricisi (KID) gidiş/dönüş su sıcaklıkları (Ölçüm
noktası * Şekil 8’de gösterilmiştir)
Su gidiş sıcaklığı ( C)
Kuzey Isıtma
Güney Isıtma
Hattı
Hattı
25.33
23.15
25.19
23.41
24.98
23.43
25.05
23.48
24.79
23.43
24.77
23.17
24.72
23.38
25.28
23.43
25.09
23.38
25.40
23.59
25.00
23.48
25.07
23.52
24.53
23.36
25.02
23.45
o

Ölçüm
Noktası*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Su dönüş sıcaklığı ( C)
Kuzey Isıtma Güney Isıtma
Hattı
Hattı
16.87
16.64
16.87
16.50
17.07
16.36
16.84
16.67
16.72
16.53
16.84
16.70
16.92
16.47
16.95
16.55
16.98
16.58
16.92
16.55
16.81
16.41
16.72
16.24
16.90
16.61
16.72
16.30
o

5.3. Soğutma Grupları ve Isı Pompaları
Isıtma/soğutma üniteleri; her biri 7 modülden oluşan, 50 ton kapasitelerindeki iki ısı pompası grubu
(ısıtma ve soğutma) ve 90 ton kapasitesindeki bir soğutma grubu (sadece soğutma modunda çalışan
chiller)ndan oluşmaktadır. Soğutma grubu, pik soğutma ihtiyaçlarında ısı pompalarıyla birlikte
çalışmaktadır [16]. Şekil 9’da, soğutma grubu (CH-1) ve ısı pompaları (HPC-1 ve 2)nın kumanda
panosundan alınan akış resmi gösterilmektedir.

CH1

HPC-2

Şekil 9. Soğutma grubu ve ısı pompalarının akış şeması (CH1: Soğutma Grubu; HPC: Isı Pompası)
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Soğutma modunda, soğutma grupları şöyle işletilmektedir: Operatör, tesisin ısıtma ya da soğutma
modunda işletilip, işletilmeyeceğini seçmektedir. Ayırma vanaları, soğutulmuş su akışına ayarlanmakta
ve ısı pompaları soğutma modunda olmaktadır. Öncelikle, 90 ton’luk soğutma grupları çalışmakta, tüm
90 ton’luk soğutma grupları çalıştıktan sonra, artan soğutma yüküyle, 50 ton’luk ısı pompaları soğutma
modunda işlemektedir. Soğutulmuş su gidiş sıcaklığı set değerinin sağlanması ve debiyle belirlendiği
gibi, soğutma yükü artarken, soğutulmuş ve kondenser su devrelerindeki ayırma vanaların
açılmasıyla, diğer soğutma grubu modülü sırayla devreye girmektedir. Soğutma yükü azalırken (debi
sensörüyle belirlenmektedir), soğutma grubu modülleri, soğutma grubun devreden çıkarılması ve
daha sonra soğutma ve kondenser ayırma vanalarının kapatılmasıyla, sırayla işletme dışı
bırakılmaktadır.
Isıtma modunda, ısı pompaları şöyle işletilmektedir: Isı pompaları, ısıtma moduna alınmaktadır. Isı
pompalarındaki ayırma vanaları, soğutulmuş su çevriminden ısıtma suyu çevrimine
o
dönüştürülmektedir. Su sirkülasyon pompasının hızı, set noktasında (45 C) ısı pompalarına giren
gerekli ısıtma suyu sıcaklığına ayarlanmaktadır. Düşük sıcaklık ısıtma suyu gidiş set sıcaklığını (50
o
C) sağlanması ve debiyle belirlendiği gibi, düşük sıcaklık yükü artarken, diğer modül, soğutulmuş ve
kondenser su devrelerindeki ayırma vanalarının açılmasıyla, sırayla devreye girmektedir. Debi
sensörleriyle berlirlendiği gibi, düşük sıcaklık ısıtma yükü azalırken, modüller, soğutulmuş ve
kondenser
su devrelerindeki ayırma vanalarının kapatılması ve ısı pompasının devreden
çıkarılmasıyla, sırayla durdurulmaktadır.
Soğutma yükü arttıkça ve soğutma grubu (CH-1) tam kapasiteye ulaşınca, ısı pompası (HPC-1), ilave
soğutma yükünü karşılamak için, soğutma moduna geçmektedir. Soğutma yükü artmağa devam
ettikçe, operatöre, HPC-2 ısı pompasını soğutma moduna dönüştürmek için alarm verilmektedir.
Böylece, tam soğutma kapasitesi sağlanmaktadır. Orta sıcaklık ısıtma su sistemi, düşük sıcaklık su
ısıtma sistemi için gerekli olan ısıyı sağlamaktadır. Isı pompalarıyla, düşük sıcaklık ısıtma sisteminin
talebi karşılanamazsa, gerekli su gidiş suyu sıcaklığını sağlamak üzere, ısıtma sistemi kontrol vanaları
ayarlanmaktadır. Pik yaz sezonunda, ısı pompaları, soğutma moduna alınmakta ve orta sıcaklık ısıtma
sistemi, düşük sıcaklık ısıtma sistemi talebini karşılamaktadır [16].
5.4. Sıcak Su Kazanları
Isıtma tesisinde, Şekil 10’da gösterildiği gibi, sıcak su kazanları bulunmaktadır.

Şekil 10. Sıcak su kazanları akış şeması
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Isıtmada, orta sıcaklık ısıtma su dağıtım pompaları çalışmaktadır. İlk kazandaki ayırma vanaları
açılmaktadır. Kazanda paket halinde bulunan otomatik kontrol düzenekleriyle gerekli gidiş suyu
sıcaklığı ayarlanmaktadır. Gidiş suyu debisi ve sıcaklığıyla gösterildiği gibi, ısıtma talebinin
artmasında, daha sonraki kazandaki ayırma vanaları açılmakta ve kazan işletilmektedir. Düşük
sıcaklık kazan gidiş pompasıyla, ana kullanma sıcak suyu tankını beslemeden önce, giren kullanma
suyu ön ısıtmak için, ısı değiştiricisinden dolaştırılır. Bu ısı değiştiricinden beslenme, kazan verimini
artırmak için her bir kazandaki düşük dönüş noktasına bağlanmaktadır. Dağıtım debisiyle görüldüğü
gibi, ısıtma talebindeki azalmada, her bir kazan, sırayla, devre dışı kalmakta ve ilgili ayırma vanaları
kapanmaktadır [16].
5.5. Hava Santralleri
Tesiste, 4 tane hava santralı bulunmaktadır. Şekil 11 ve 12’de, sırasıyla, hava santrallerinden birinin
akım şeması ve iki hava santralının fotoğrafı verilmiştir.

Şekil 11. Hava santralı akış şeması
Değişken hacimli (VAV) hava santralı, dış hava ve dönüş hava damperli bir karışım odası, ön ve son
filtre, soğutulmuş su soğutma serpantini, sıcak su ısıtma serpantini, değişken devirli sürücüleri olan
dönüş fanları ve nemlendiriciden oluşmaktadır [16].
Hava santralı, kullanıcıların bulunduğu (occupied) ve kullanıcıların bulunmadığı (unoccupied)
modlarda, gün bazı süresince otomatik işletilmektedir. Sistem, kullanıcıların bulunduğu modta, hacim
sıcaklığı set noktasının altında olduğu zaman, ısıtma moduna veya hacim sıcaklığı set noktasının
üstünde olduğu zaman ise, soğutma moduna geçmektedir. Sistem, mod set noktası sağlanıncaya
kadar, ısıtma veya soğutma modlarında kalmaktadır. Kullanıcıların bulunmadığı modta, hacim
o
sıcaklığı 18 C’nin altına düştüğünde, geçe ısıtması yapılabilmektedir.
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Şekil 12. Hava santrallerinin görünüşü
5.6. Isı Geri Kazanım Sistemi
Şekil 13’de, ısı geri kazanım sisteminin akış şeması verilmiştir. Isı geri kazanım pompaları, çalışma
zamanını dengelemek için, sırayla işletilmektedir. Pompa değişimi haftada bir olmaktadır. Egzost hava
akımından geri kazanılan ısıyı/soğuğu sağlamak ve gelen taze havaya enerji transfer etmek için, ilk
seçilen pompa sürekli olarak işletilmektedir. Üç yollu karışım vanası, transfer edilen enerjinin gerekli
olmadığı koşullarda (örneğin; serbest soğutma koşulu), taze hava serpantinine bypass akışı
yapmaktadır. Şayet pompa 4 saatten daha fazla tamamen taze hava serpantininin bypass
konumunda ise, pompa enerji tasarrufu sağlamak için durdurulmaktadır. Isıtma/soğutma gerekli
olduğu zaman, pompa tekrar işletilmektedir.

Şekil 13. Isı geri kazanım sistemi akış şeması
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6. SONUÇ
Enerji depolama teknolojileri; enerji tasarrufu sağlama, enerji pik yükünün daha pahalı olan gündüzden
geceye kaydırılabilme, enerjinin bol olduğu zamanda depolayıp olmadığı zamanda kullanabilme ve
kapasite artırımına gerek olmama gibi belli başlı yararları nedeniyle, son zamanlarda giderek artan bir
şekilde uygulanmaktadır.
Mevcut çalışmadan elde edilen ana sonuçlar aşağıda çıkarılmıştır:
1) YIEDS’lerinin ekonomik açıdan daha fazla fizibıl olabilmesi için, yatırım giderlerinin çok fazla
olmaması gerekmektedir. Bu bağlamda, toprağın ısıl özelliklerinin ve sistemin KID’cisinin
gerçek ısıl direncinin ölçümlere dayalı belirlenmesi, başka bir deyişle, ısıl tepki testinin
yapılması gerekmektedir. Ülkemizde kurulacak özellikle büyük kapasiteli sistemlerde, bunun
yapılması gerekmektedir.
2) KID’cileri, sistemin kalbi olmaktadır. Bunun mühendislik bakımından optimum tasarımı büyük
önem taşımaktadır. Bu bağlamda, tasarımında, günümüzde geliştirilmiş değişik yazılım
programları bulunmaktadır. Bu programlardan yararlanılması önerilmekte, ancak doğru ve
ülkemiz koşullarına uygun verinin kullanılmasına özen gösterilmedir.
3) YIEDS’lerinin performansının değerlendirilmesinde, sadece enerji analizi yöntemini kullanmak
yeterli olmamaktadır. Sistemin, ekserjetik ve eksergoekonomik (ekserji ve ekonomin bir
kombinasyonu) açıdan da incelenmesi gerekmektedir.
4) YIEDS’leri, ülkemizde henüz daha yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu konuda gerekli
teşvikler sağlanmalı, kullanıcılar daha fazla bilinçlendirilmeli ve kullanımı yaygın hale
getirilmelidir.
5) Bu çalışmada, KIEDS’nin üniversite yapılarına uygulaması verildi. Ülkemizin, seralar
bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, seralarda yakıt
fiyatlarının artması ve bu konudaki teknolojik gelişmelere paralel olarak, bu tür sistemlerin
seralarda da kullanımının artacağı umulmaktadır.
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UÇAKLARDA İÇ HAVA KALİTESİ VE NEDEN OLABİLECEĞİ
PROBLEMLER
T. Hikmet KARAKOÇ
Burhan IŞIKLI
Ferhat ATMACA
Serkan TOKA
Şenol KABA

ÖZET
Uçuş sırasında kabinde bulunan insanlar; düşük nem, düşürülmüş hava basıncı, çeşitli hava
kirleticileri (ozon, CO, çeşitli organik kimyasallar, biyolojik yapılar vb.) gibi atmosfer faktörlerinden
etkilenmektedirler.
Belirtilen bu faktörlerin seviyelerindeki ani değişiklikler, yetersizlikler ya da bunların birbirleriyle olan
etkileşimleri, kabin içi hava kalitesinin bozulmasına ve buna bağlı olarak da uçak içerisinde bulunan
yolcu ve uçuş ekibi sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilmektedirler.
Günümüzde uçaklarda kabin içi hava kalitesi konusunda uyulması gereken standartlar tam olarak
oluşturulmamıştır. Bu nedenle kabin içi havalandırma özelliklerinin ve değerlerinin uçak üreticisi ve
işleticisinin inisiyatifinde olduğu ve şirketlerin maliyeti azaltmak amacıyla bu konuya çok fazla önem
vermedikleri görülmektedir.
Uçaklarda iç hava kalitesi, özellikle son yıllarda ön plana çıkmış olup ASHRAE tarafından da bu
konuda çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
Bu çalışma ile iç hava kalitesi ile ilgili olarak şimdiye kadar yapılmış olan çalışmaların bir
değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu çalışmanın bir sonraki aşamasında ise Türk Hava Yolları ile ortaklaşa
bir proje ile anket ve ölçüm çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Anahtar Sözcükler : İç hava kalitesi, uçaklarda HVAC

ABSTRACT
During the flight, the passangers are exposed to atmospheric factors such as low humidity, reduced
air pressure, various air pollutants (ozone, carbon monoxide and other organic chemicals and
biological structures).
The abrupt changes of the level, insufficiencies or their interacts of the given substances may lead to
upset of the cabin indoor air quality and therefore the negative impacts on the passangers and the
crew.
Yet. Therefore it is seen that, the cabin indoor ventilation properties and their values appear to be on
the initiative of the aircraft manufacturers and operators, and hence in order to reduce the cost they
haven’t given importance to it..
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The indoor air quality in aircrafts has been brung to foreground especially in the recent years and
various studies have been driven by the ASHRAE.
By this work, an evaluation of the studies that done until present has been made. At the next step of
this work, a joint project and a public survey with Turkish Airlines will be carry out.
Keywords : Indoor air quality, HVAC of aircrafts

1.GİRİŞ
Son yıllarda ticari uçaklarla yolculuk eden yolcu sayısı büyük bir hızla artmaktadır. Bu yolculukları
gerçekleştirenler arasında yaşlı veya genç, çeşitli tıbbi rahatsızlıkları bulunanlar, çocuklar ve bebekler
de vardır.
Günümüz ticari uçakları kalkış ve iniş süresi boyunca farklı sıcaklık, basınç ve nem değişimleri içeren
ortamlarda bulunmaktadır. Uçak kabini, diğer ev ve ofis binalarında bulunan iç ortam atmosferine
benzer özellikler taşımaktadır. Bu ortamlarda insanlar dış ortam havası ve tekrar dolaşım
(resirkülasyon) havasının karışımına maruz kalmaktadır. Ancak kabin iç ortamı bazı yönleri ile diğer
yapılardaki ortamlardan ayrılmaktadır - küçük bir hacimde bulunan insan sayısı, basınçlandırma
gereksinimi ve hareketsizlik gibi. Uçuş sırasında kabinde bulunan insanlar, düşük nem, düşürülmüş
hava basıncı, çeşitli hava kirleticileri (ozon, karbon monoksit, çeşitli organik kimyasallar ve biyolojik
yapılar vb.) gibi atmosfer faktörlerini karşılamak durumundadır.
Yolcu ve mürettebatın güvenli, sağlıklı ve konforlu bir seyahat gerçekleştirebilmeleri için günümüz
modern uçakları Çevresel Kontrol Sistemleri (ECS: Environmental Control System) ile
donatılmaktadır. Bu sistemde dış ortam havası uçağın güç sisteminden alınarak, kabinden alınan
filtrelenmiş hava ile karıştırılır ve kabine gönderilir. Çevresel kontrol sistemleri, kabine girebilecek
hava kirleticilerini azaltmak ve kabin içinde sıcaklık, basınç, nem ve havalandırmayı kontrol etmek
amacıyla tasarlanmıştır [1].
Bir ortamda bulunan havanın temizliği iç hava kalitesini belirler. Temiz hava: belirlenen standartlara
göre belirli seviyelerde kirletici madde içermeyen ve bu havayı kullanan insanların çoğunluğunda
havanın kalitesi ile ilgili tatminsizlik yaratmayan havadır. Yapılan bu çalışma ile günümüzde uçaklarda
kullanılan çevresel kontrol sistemleri kısaca incelenerek, iç hava kalitesi kavramı çerçevesinde kabin
hava kirleticileri, sağlık ve konfor açısından oluşabilecek riskler belirtilmektedir. Ayrıca son
zamanlarda kabin iç hava kalitesi ile ilgili yapılmış çeşitli çalışmalara yer verilmiştir [1].

2. UÇAKLARDA ÇEVRESEL KONTROL SİSTEMİ VE İÇ HAVA KALİTESİ
Günümüz yolcu uçaklarının seyahat ettikleri ortam, korunmasız olarak insanların yaşayabileceği
fiziksel şartlara sahip değildir. Bu nedenle modern ticari uçaklarda oldukça karmaşık Çevresel Kontrol
Sistemleri kullanılmaktadır. Uçaklarda bulunan çevresel kontrol sistemleri, uçağın her türlü uçuş
şartları altında insan fizyolojisinin ihtiyaçlarını karşılayacak ve belli konfor değerlerini oluşturacak
şekilde tasarlanmıştır [2].
Aşağıdaki şekilde uçaklarda insan fizyolojinin ihtiyaçlarını karşılayan ve konforu sağlayan çevresel
kontrol sisteminin ana parçaları gösterilmektedir.
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Şekil 1. Boeing 767 uçağının çevresel kontrol sistemi elemanları ve yerleşimi [2]
Kabin havalandırma sisteminin tasarımı, bir koltuk sırasına gönderilen havanın yine o koltuk
sırasından alınarak atılmasını sağlayacak biçimdedir. Bu sayede kabinde enfeksiyon yayılma riski
azaltılmış olur [2].

Şekil 2. Kabin içinde oluşan hava akış yolları [2]
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Ticari jet uçaklarının ilk yıllarında uçaklar, kabin havası tekrar dolaşım sistemlerine sahip değildiler.
Bunun en önemli sebebi, ilk jet motorlu ticari uçakların motorlarının oldukça düşük verimlerde
çalışmalarıydı. Bu nedenle motora giren havanın tamamı itki sağlamak için kullanılıyordu. Dolayısıyla
yakıt tüketimleri de oldukça yüksek düzeylerdeydi. Ayrıca dış ortamdan kabine alınan hava da ek bir
yakıt tüketimi getirmekteydi.
İlk jet motorlu ticari uçaklarda, motorda bulunan besleme havası delikleri küçük olduğundan
havalandırma için kullanılan yakıt daha azdır. Motor teknolojisinin gelişimi ile birlikte turbofan motorlar
geliştirilmiştir. İlk turbofan motorlar 2:1 baypas oranlarına sahiptirler. Yakıt ekonomisi bu sayede
geliştirilmiş fakat besleme havasını % 100 oranında dışarıdan alacak düzeyde bir gelişim
sağlanamamıştır. Daha sonra geliştirilen modern turbofan motorlar ise 5:1 baypas oranına sahiptirler.
Ancak besleme havasının neden olduğu yakıt tüketimi artışı bu motorlarda daha da fazlalaşmıştır.
Uçaklarda tekrar dolaşım sisteminin olmaması ve % 100 oranında havanın kabine verilmesi çok
büyük bir maliyeti beraberinde getirmektedir. Daha sonra yapılan çalışmalar sonucunda iç hava
kalitesinden ödün vermeksizin önemli derecede yakıt ekonomisi sağlanmıştır. Yüksek verimli filtreler
kutlanılarak ve besleme havasının oranı düşürülerek, tekrar dolaşıma sahip sistemler uçaklarda
kullanılmaya başlanmıştır [2]. Şekil 3’te modern jetlerde besleme havasının yakıt tüketimi üzerine
etkisi gösterilmektedir.

Şekil 3. Besleme havasının yakıt tüketimi üzerine etkisi [2]

3. UÇAKLARDA İÇ HAVA KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Genel olarak uçaklarda iç hava kalitesini etkileyen faktörler beş ana başlık altında toplanmaktadır.
Bunlar;
•
•
•
•
•

Basınç
Oksijen
Sıcaklık
Nem
Hava kirleticileri’dir.

Belirtilen bu faktörlerin seviyelerindeki ani değişiklikler, yetersizlikler veya bunların birbirleriyle olan
etkileşimleri, kabin içi hava kalitesinin bozulmasına ve buna bağlı olarak da uçak içerisinde bulunan
yolcu ve mürettebat sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilmektedirler.
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Basınç: Yüksek irtifalarda hava yoğunluğunun düşük olması nedeniyle uçak üzerinde oluşan
aerodinamik sürükleme kuvveti daha azdır. Bu durum ise yüksek irtifaları uçuş için daha verimli hale
getirir. Bu nedenle hemen hemen bütün ticari uçak kabinleri, yolcular ve mürettebatın güvenliği için
basınçlandırılmaktadır [3].
Uçaklarda basınçlandırma için kabul edilen standart, Federal Havacılık Düzenlemeleri (FAR: Federal
Aviation Regulations ) 25.841'dir. Uçak kabininin basınçlandırma sistemi için gerekli şartları
tanımlayan bu standart, ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA: Federal Aviation Administration) ile
Birleşik Havacılık Otoritesi (JAA: Joint Aviation Authority) tarafından belirlenmiştir. Buna göre normal
operasyon şartlarında, kabin basınç irtifası 2450 m (8.000 ft)'den daha fazla olmamalıdır.
Her ne kadar uçak kabinlerinin basınçları 2450 metre civarında sabitlenmeye çalışılsa da bu basınç
seviyesi deniz seviyesindeki basınca göre daha düşüktür. Bu düşük basınç, insan fizyolojisi üzerinde
birtakım olumsuz etkiler yaratmaktadır. Örneğin; uygulanan indirgenmiş basınç, vücut boşluklarında
sıkışan havanın genişlemesine yol açar. Bu gaz genişlemesi, yolcular için küçük rahatsızlıklara sebep
olabilir, fakat bazı hassas durumlarda önemli sağlık riskleri de oluşturabilmektedir [4].
Oksijen: Solunan havanın içerisinde % 14,5 oksijen, % 80 nitrojen ve % 5,5 civarında da
karbondioksit bulunmaktadır. Açık havada deniz seviyesindeki ortalama atmosfer basıncı 760
mmHg'dır. Bu koşullarda atmosfer içerisindeki oksijenin kısmi basıncı (PO 2 ) 160 mmHg (yaklaşık %
21) olur. Ancak, karbondioksit ve su buharının yükselen yüzdeleri oksijenin kısmi basıncının 105
mmHg dolaylarına düşmesine neden olur. Bu nedenle insan vücudunun alışık olduğu kısmi basınç
seviyesi 105 mmHg'dır. Oksijenin kısmi basıncının bu değerden daha düşük olması durumunda
oksijenin kana karışımı azalır ve vücut işleyişi bozulur [5].
Sıcaklık: Genel olarak uçaktaki sıcaklık seviyesi bir sağlık sorunundan çok bir konfor sorunu olarak
ele alınmaktadır. Fakat diğer fiziksel ve biyolojik etkenlerle birlikte sağlık sorunlarına da neden
olabilmektedir.
Sıcaklığın insan fizyolojisi üzerindeki etkilerine bakılacak olduğunda, sıcaklığın yolcuların ve
mürettebatın su kaybı oranını etkilediği görülecektir. Ayrıca sıcaklıkla doğrudan bağlantılı olan nemlilik
da, ısıl konforu etkileyen bir diğer özelliktir. Binalarda, hem yüksek sıcaklık hem de düşük bağıl nem,
artan hasta bina sendromu (SBS: Sick Building Syndrome) ile ilgili olagelmiştir. Hasta bina sendromu
semptomları bitkinlik, baş ağrısı, deri ve mukus tabakalarının tahriş olması gibi özel olmayan akut
semptomlardır.
Sıcaklık ayrıca hem hissedilen hem de hedef olan hava kalitesini etkilemektedir. Hissedilen hava
kirliliği, sıcaklık arttığı için daha fazladır. Sıcaklığın, vücut koku yapısı ve kabin malzemelerinden gelen
uçucu organik partiküllerin (VOC: Volatile Organic Compound) emisyon oranı üzerine de etkisi
olacaktır ve bu nedenle kabin havasındaki kirletici konsantrasyonu etkilenecektir.
Nem: Kabin iç hava kalitesi açısından bakıldığında bağıl nem oranı iki açıdan önem taşımaktadır;
birincisi yolcu konforu, ikincisi ise uçak yapısı ve emniyetidir [1].
Kabin içersindeki yüksek bağıl nem değeri (% 70'den büyük olduğunda), özellikle yüksek sıcaklık
olması durumunda yolcular için rahatsız edici bir ortam havası oluşturmaktadır. Bu durumda kabin
içinde yoğuşma meydana gelir, oluşan su damlaları uçak yapısı üzerinde olumsuz etki yaparak
korozyona neden olabilmektedir. Bunun dışında bazı mikrobiyolojik yapılar yüksek bağıl nem
değerlerinde yaşama imkânı bulmaktadır ve insan sağlığı açısından risk oluşturmaktadırlar.
Günümüz modern uçaklarında bulunan gelişmiş çevresel kontrol sistemleri, dışarıdan alınarak kabine
verilen havayı nem ayırıcılar yardımı ile kuru hale getirmektedirler. Dolayısı ile kabinde oluşan nemin
asıl kaynağı insan solunumu ve deride oluşan buharlaşmadır.
Kabinden alınarak tekrar dolaşıma katılan hava ile dış ortamdan alınan hava karıştırılarak kabinde
yaklaşık % 10–20 değerinde bir bağıl nem oluşturulmaktadır. Kokpitte oluşan bağıl nem değeri ise
kabindekinden daha düşüktür, çünkü kokpitte yapılan havalandırma oranı daha yüksektir. Bu değerler
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açısından bakıldığında uçak kabininde bulunan nem miktarı, insan konforu açısından ASHRAE
(1992)'nin belirlediği standartların altında kalmaktadır [3].
Kabin Hava Kirleticileri: Kabin içinde oluşan kirlilik, dış ortamdan alınarak kabine verilen
havalandırma havası ile yok edilir. Havalandırma havası, dış ortamdan alınan hava ile kabin içindeki
kirliliğin seyreltilerek kabin dışına atılması için kullanılmaktadır. Dış ortam havasının akış oranı, kabin
iç kirliliği üzerinde önemli etkiye sahiptir. Uçakta bulunan bir yetişkin ortalama 0,44 g/dakika oksijen
tüketir. FAR 25 düzenlemesine göre ise minimum dış ortam havası akış değeri kişi başına 0,25
kg/dakika'dır. Kabine alınan oksijen değeri ise kişi başına yaklaşık 0,058 kg / dakika'dır [1].
Devir-daim yapılan havanın bir filtre sistemi ile patojen ve zararlı partiküllerden temizlenmesi
nedeniyle, bu filtrelerin etkinliği ve verimi büyük önem taşımaktadır. Uçaklardaki havalandırma
sisteminde kullanılan filtreler, HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) tip filtredir. Bu filtreler
mikroskobik ölçekteki virüs ve bakterileri yakalayabilecek verimdedir. Ortalama olarak havada bulunan
mikroorganizmaları, % 94 – 99,97 verimle filtreleyebilmektedir. Bu filtrelerin verimli çalışmaları için
düzenli olarak bakımlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir [3].
Kabin içi kirliliği, en çok yolcu solunumu olmak üzere, daha sonra yemek kokusu, tuvalet kokusu vb.
kaynaklardan veya kabin dışından kaynaklanabilmektedir. Buna göre kabin içi kirliliğini iki ana grupta
toplamak mümkündür:
a. Dış Kaynaklı Kirlilik
Kabine verilen havalandırma havası, çevresel kontrol sistemi sayesinde uçağın etrafındaki dış ortam
havasından alınarak verilir. Bu nedenle dış ortam havasında bulunan herhangi bir kirlilik yolcu
kabinine girebilir.
Çoğu havalimanı, kirliliğin yoğun olduğu büyük şehirlerin yakınlarında yer almaktadır. Şehir kirliliğinin
yanı sıra havalimanlarında uçak motor emisyonu ve kullanılan motorlu servis araçları nedeniyle
oluşan kirlilik önemli bir yer tutmaktadır. Uçak henüz yerdeyken açık olan kapılardan giren egzoz
gazları, buzlanmayı önleyici kimyasal sıvılar, dolaşım havasına karışan hidrolik sıvı ve yağlama
sisteminden karışan kimyasallar sağlık açısından risk taşımaktadır [3].
Yer seviyesi ve düşük yükseklikteki kirlilik, genellikle antropojenik kaynaklıdır. Normal uçuş
şartlarında uçağın bu kirliliğe maruz kalma süresi kısadır. Uçak, kalkışta ve inişte kısa bir süre
boyunca bu kirli hava ortamında bulunur. Uçuşta trafik yoğunluğu gibi nedenlerle havalimanı
civarında yapılan beklemeler de bu kirliliğe maruz kalma süresini uzatır [3].
Seyahat uçuşu yüksek irtifalarda gerçekleştiğinden dış ortam havasında bulunan kirlilik çok azdır.
Bununla birlikte yüksek irtifalardaki en önemli kirlilik kaynağı ozon (O 3 )'dur. Atmosferik ozon, güneşten
gelen morötesi radyasyon etkisi ile oksijenin fotokimyasal dönüşümü sonucu oluşmaktadır. Bu konu ile
ilgili standartlar ise FAA tarafından FAR 25.832 ve FAR 121.578’de tanımlanmıştır [1].
Ozon sağlık açısından solunum problemlerine, astım rahatsızlığını artırma ve vücut bağışıklık
sisteminin bozulmasına sebep olabilmektedir.
b. İç Kaynaklı Kirlilik
İç kaynaklı kirleticiler uçak mürettebatı ve yolculardan kaynaklanan virüs, bakteri ve diğer
mikroorganizmalardır. Bu kirlilik, elbise ve deri üzerinden veya solunum yoluyla oluşmaktadır [1].
Yolcu veya mürettebat çeşitli virüs, bakteri ve alerjen kaynağını oluşturmaktadır. Ancak bunun yanı
sıra insanların kabin içinde oluşturduğu en önemli kirlilik solunum sonucu oluşan karbondioksittir.
Koltuk kaplamaları veya tabanda kullanılan halı türü ürünler de içinde bulundurabileceği toz,
mikroorganizmalar ve alerjenler sebebiyle çeşitli kirlilikler oluşturmaktadır [3].
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Uçuşlar arasında uçakların içi temizlenmektedir. Temizlik için solvent, deterjan, su veya çeşitli
kimyasallar kullanılır. Bu nedenle bu maddeler, uygulanmalarından sonraki sürelerde yüzeylerde veya
buharlaşarak kabin havasında kirlilik oluşturabilmektedir [1].
Bunların dışında uçaklarda böcek ve haşere varlığını önlemek için çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır.
Birçok ülke, sıtma ve sarıhumma vakaları gibi vektör yoluyla geçen hastalıkların yaygın olduğu
ülkelerden kalkan uçakların böceklerden arındırılmasını istemektedir. Kabin içinde uygun olamayan
yöntemlerle kullanılan bu kimyasallar da sağlık açısından risk oluşturabilmektedir.

4. KABİN ATMOSFERİNİN NEDEN OLABİLECEĞİ PROBLEMLER
Hipoksi: Vücudun kan, hücre ve dokularında oluşan oksijen eksikliği sebebi ile vücut
fonksiyonlarında meydana gelen bozulma halidir. Oksijen eksikliği çeşitli sebeplerden meydana
gelebilir. Fakat uçuş esnasında en çok karşılaşılan sebep, akciğerin hava keseciklerindeki oksijenin
kısmi basıncının azalmasıdır. Bunun da sebebi, bulunulan ortamdaki oksijen basıncının azalmış
olmasıdır. Hipoksi bazı belirtilerle ortaya çıkabileceği gibi herhangi bir belirti vermeden de oluşabilir.
Eğer hipoksi belirtisiz bir şekilde başlarsa bu durum uçucular için büyük bir tehlike meydana getirir.
Dolayısıyla kendi performansının bozulduğunu anlayamaz ve sırasıyla şu etkiler oluşur;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Düşüce yavaşlar
Yapılan hesaplamalar yanlış olur
Hafıza zayıflar
Reaksiyon süresi uzar
Solunum adedi ve derinliği artar
Siyanoz (morarma) oluşur
Zihin bulanıklığı baş gösterir
Muhakeme zayıflığı başlar
Kaslarda koordinasyon bozukluğu oluşur
Son olarak da şuur kaybı meydana gelir [4, 5, 6].

Derin Damar Trombozu (DVT-Deep Vein Thrombosis): Derin damar trombozu, damarlardaki kanın
pıhtılaşmasıdır. Vücudun başka bölgelerinde de oluşabilmesine rağmen genelde bacak damarlarında
görülmektedir. DVT'nin neden olabileceği asıl tehlike, pıhtının bir parçasının koparak akciğer
dolaşımına girmesi ve atardamarlardan birini tıkamasıdır. Buna akciğer tromboembolizmi veya PTE
(pulmonaty thromboembolism) denilmektedir. Sonuçları ise sırasıyla kanda oksijen yetersizliği,
dolaşım azalması, bayılma ve ölümdür [4].
Yapılan incelemeler sonucu damar trombozu rahatsızlıklarının uzun süreli uçuşlarda ve özellikle
yaşı ilerlemiş yolcularda oluştuğu gözlemlenmiştir. Uzun bir uçak yolculuğu sonrasında, ya hemen
uçuştan sonraki saatlerde veya 2 günden l aya kadar sürelerde (ortalama 4 günde) belirti
verebilmektedir [7].
DVT rahatsızlıkları genellikle hareketsizlik, kramp durumu, oturma şekli, yetersiz su buharı ve kabin içi
basıncı gibi faktörlere bağlıdır [8]. Ancak bu rahatsızlık sadece havayolu yolculuğuna özgü bir problem
değildir; raylı ve karayolu ile yapılan herhangi bir yolculuk sonrasında da ortaya çıkma riski vardır.
DVT için önlem ve öneriler
Uzun uçuşlarda bir risk faktörü veya hastalık geçmişi olsun olmasın, tüm yolcular için tavsiye edilen
önlemler şunlardır:
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Bacaklara belirli aralıklarla germe-uzatma-bükme hareketleri yaptırılmalı, saatte bir 5 dakika
gezinilmeli, derin nefes alınmalıdır.
Uzun süre aynı pozisyonda uyunmamalı, yatma pozisyonu değiştirilmelidir.
Uyku ilacı ve alkolden uzak durulmalıdır (Uyku ilacı hareketsiz kalınmasına, alkol ise sıvı
kaybına neden olacaktır).
Uçuş öncesi ve uçuş sırasında sık sık sıvı alınmalıdır (uçaktaki kabin havası kuru olduğu için,
ter ve nefes yoluyla sıvı kaybı olur, sıvı alımı da az ise, kan yoğunlaşması ve pıhtılaşma
olasılığı artar).
Vücudu sıkmayan rahat giysiler giyilmeli, rahatsızlık veren durumlarda elastik bandaj veya
varis çorapları kullanılmalıdır [9].

Enfeksiyon Yayılımı:
Bu güne kadar yapılan uzun uçuşların bazılarında yolcu ve mürettebat
tarafından bulaşıcı olan hastalıklar geçirildiğine dair çeşitli şikâyetler alınmıştır. Birçok yolcu, yakınında
bulunan ve bulaşıcı hastalık taşıyan diğer yolculardan veya devir-daim havası ile bu hastalıklara
yakalanmaktan endişe duymaktadır. Yabancı ülkelere yapılan yolculuklar sırasında bağışıklık
kazanılmamış patojenlere veya virüslere maruz kalma riskinin arttığı ve dönüş sonrasında hastalanma
olasılığının bulunduğu açıktır.
Hastalıkların kabin içinde yayılımı birkaç sebepten oluşur:
•
•
•
•
•

Kirlenmiş su veya yemek ( kolera, yemek zehirlenmesi)
Tuvaletler (dizanteri)
Doğrudan temas veya vücut akışkanları (Hepatit, AİDS)
Eklembacaklılar (malarya, dengue)
Havadaki yabancı maddelerin kişiden kişiye yayılımı

Uçaklardaki kabin içi havası, kullanılan havanın yaklaşık yarısının tekrar dolaşıma katılması ile
sağlanır. Bu nedenle havalandırma sisteminde kullanılan filtrelerin, kabine verilen devir-daim
havasının içerebileceği bakteri ve virüslerin tamamen yok edilmesini sağlayamayacağı ve
enfeksiyonların yayılmasına neden olabileceği düşünülebilir. Fakat bu konuda yapılan çalışmalar,
uçaklarda kullanılan filtrelerin çok yüksek verimde olduğunu, çok ufak boyutlardaki virüs ve
mikroorganizmaların bile % 99,9 oranında temizleyebildiğini göstermiştir. Ancak filtrelerin verimli
çalışmaması veya kontrollerinin gerekli zamanlar içerisinde yapılmaması gibi durumlarda hava
kalitesi bakımından riskler oluşabilmektedir. Bu filtreler, kabin havası içindeki bakteri ve virüsleri çok
hızlı şekilde temizleyebilmelidir. Düzenli olarak yapılan kontrollerle kabin havası içerisinde
mikroorganizmaların bulunmadığı tespit edilmelidir [4,10].
Sonuç olarak kabin çevresinde hava maddelerinin yayılması net bir biçimde tespit edilmemiştir. Fakir
havalandırmanın, hastalığın yolcular arasında yayılmasına etkisinin araştırılması gerekmektedir.
Havadaki bakteri oranı bulunurken, kabin temizlik prosedürleri ve etkileri değerlendirilmelidir.
Diğer Etkenler: Daha önce de belirtildiği gibi sıcaklığın diğer sağlık ve hava kalitesi konularında
dolaylı bir etkisi vardır ancak bunlar tam olarak anlaşılabilmiş değillerdir:
•
•

Vücuda olan direkt etkisinin haricinde yüksek sıcaklıklarda insanlar, daha az aktif olma eğilimi
gösterdiği için derin damar trombozu riski kabin sıcaklığı tarafından etkilenebilir;
Sıcaklık ve nemin birleşimi, hava kaynaklı patojenlerin yaşayabilirliğini ve/veya vücudun
enfeksiyonlara karşı çıkabilme yeteneğini etkileyebilir [4].

Çoğu uçak kabininde bağıl nem, uçak tipine bağlı olarak ortalama % 15 ve % 19 arasında
değişmektedir. Düşük nem, bir kabin ortamı kirleticisi olmamakla beraber yolcu ve mürettebatın
sağlığına etki eden bir faktördür. Düşük bağıl nem deride, mukoz zarda ve göz zarında kurumalara
neden olabilmektedir. Özellikle mukoz ve göz zarında oluşan kuruma gözün sürekli sulanmasına ve
ağrılara neden olabilmektedir. Düşük nem, solunum enfeksiyonu, astım ve soluk borusu rahatsızlıkları
olan kişilerde büyük etkiler yapabilmektedir.
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Kabin havasındaki bağıl nemde yapılacak küçük artışlarla (%15-19'dan % 22–24 değerine), hasta
bina sendromunda gerçekleştirilen % 10 nem artışında olduğu gibi olumlu sonuçlar elde edilebileceği
belirtilmektedir. Elde edilecek bu nem değerlerinde uçağın güvenliğinin etkilenmeyeceği, yani
yoğuşmanın meydana gelmesiyle uçak yapısı üzerinde korozyonun oluşmayacağı ve çeşitli
mikrobiyolojik yapıların oluşumunun da gerçekleşemeyeceği belirtilmiştir. Düşük nemin olumsuz
etkileri, yolcular ve mürettebatın uçağı terk etmesinden sonraki sürelerde ortaya çıkabilmektedir. Bu
etkiler sonucu oluşan su kaybı etkisinin giderilmesi için gereken süre kişinin biyolojik özelliklerine,
psikolojik durumuna ve ortam özelliklerine göre değişmektedir [1, 12].
Jet Lag, özellikle kısa sürede birçok zaman alanından geçme sonucu oluşur ve biyoritmin bozulması
olarak tanımlanır.
Etkileri ise şunlardır;
•
•
•
•
•
•

Yorgunluk
Azalan uyanıklık / konsantrasyon
Zihinsel performansın hasarı
Azalan motivasyon
Çabuk sinirlenme hali
Bulantı, sindirim problemleri

5. UYGULAMA
Bu çalışma kapsamında ayrıca, Türkiye'de bulunan çeşitli havayolu işletmelerinde yolcu ve
mürettebata yönelik anket çalışmaları hazırlanmıştır. Literatür araştırması ile anket çalışması, esas
çalışmanın birinci aşamasını oluşturmaktadır. İkinci aşama ise, birinci aşama sonucunda elde edilen
veriler doğrultusunda Türkiye'de faaliyet gösteren havayolu işletmelerinde uygulanacak olan kabin içi
hava kalitesine yönelik çeşitli ölçümleri kapsamaktadır. Bu ikinci aşamada kabin içerisine
yerleştirilecek çeşitli ölçüm cihazları ile kabin içi basınç, sıcaklık, nem, titreşim, gürültü ve bulaşıcı
hastalıkların yayılmasına neden olabilecek bakteri oluşum seviyelerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır.
Yapılan bu araştırmanın tamamlanması ile elde edilecek değerler ve sonuçlarda tekrar açıklanacaktır.

6. SONUÇ
Günümüz modern ticari jet uçaklarında kullanılan gelişmiş çevresel kontrol sistemleri (ECS), kabin
içinde oluşabilecek kirliliği en aza indirgemek için tasarlanmış olmalarına rağmen kabin içinde çeşitli
kaynaklara bağlı olarak kirlilik oluşumu meydana gelmektedir. Kabin iç hava kalitesine etkiyen bu
kirlilik, dış kaynaktan, iç kaynaktan veya uçak sistemlerinin kendisinden oluşmaktadır.
Bugüne kadar çeşitli sayıda uçak seyahatinden sonra yolcu veya mürettebattan, kabin ortamına (kabin
basıncı veya nem oranı), hava kirleticilerine (temizlik kimyasalları, sistemlerde kullanılan kimyasallar,
hidrolik sıvı, ozon gibi) ve fizyolojik etkilere (yorgunluk, gürültü, sıkışık oturma ve jet lag gibi) bağlı
olduğu düşünülen çeşitli rahatsızlıklar ve şikâyetler alınmıştır. Ancak bu bilgiler şu ana kadar bir
merkezde toplanmadığı için kabin iç hava kalitesine etkiyen faktörler ve bunların oluşturabileceği
sağlık riskleri arasında bağlantı kurmak oldukça zordur.
Kabin içi havalandırma özelliklerinin ve değerlerinin uçak üreticisi ve işleticisinin insiyatifinde olması
nedeniyle, kabin iç hava kalitesinin artırılması yönünde şirketlerin bu konuya daha fazla önem vererek
yaklaşmaları gerektirmektedir. Bu konuda yürütülecek çalışmalar sonucu elde edilen değerlerle, uçak
imalatçılarına ve uçak işleticilerine minimum maliyetle kabin iç hava kalitesini artırmak için
tavsiyelerde bulunarak yardımcı olmak ve bu konuda bazı standartların oluşturulmasını sağlamak
amaçlanmıştır.
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Yüksek irtifalarda uçuş sürüklemeyi azalttığından, yakıt maliyetlerini % 38 oranında düşürmektedir
(30,000 ft. (9150 m) ile deniz seviyesi şartları karşılaştırılmıştır). Öte yandan havalandırma için
gerekli olan atmosfer havasının basınçlandırılması ise yakıt maliyetlerini % 2 artırmaktadır.
Bu sebeple günümüz ticari yolcu uçaklarında, yolcu kabininin havalandırılması için şartlandırılmış
hava kullanmaktadırlar. Maliyetler nedeni ile kabine verilen havanın yaklaşık yarısı tekrar dolaşım
havası olmaktadır. Bu havanın iyi filtrelenmemesi, enfeksiyon açısından büyük risk oluşturmaktadır.
Uçaklarda kullanılan Yüksek Verimli Partikül Filtreleri’nin (HEPA) düzenli olarak bakımlarının
yapılması ve gerekli zamanlarda değiştirilmesi, enfeksiyon riskini azaltacaktır.
Havayolu seyahatlerinde yolcuların küçük bir hacimde ve birbirlerine yakın oturmaları nedeni ile
özellikle uygun olmayan havalandırma değeri veya havalandırmanın çalışmadığı anlarda enfeksiyon
riski çok fazladır.
Yolcular ve uçuş ekibi açısından bakıldığında, özellikle uzun uçuşlarda konforlu ve sağlık açısından
risk taşımayan bir seyahat yapabilme oldukça önemlidir.
Uçaklarda iç hava kalitesi son yıllarda özellikle ön plana çıkmış olup ASHRAE tarafından bu konuda
çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
ASHRAE’nin standardına göre uçaklarda yolcu başına minimum havalandırma oranı 7 lt/sn olarak
verilmektedir. Bu değer yaklaşık olarak ofislerde önerilen miktardır. Hocking’in yaptığı bir çalışmaya
göre havayolu şirketleri, ASHRAE’nin standartlarının çok pahalı olduğunu iddia etmektedirler.
Dışarıdan sağlanılan havanın 7 lt/sn’den 2.3 lt/sn’ye düşürülmesi, orta boyutta yapılan 4 saatlik bir
uçuşta hava yolu şirketinin 96$ tasarruf etmesini sağlamaktadır. Bu durumun 4 saatlik bir uçuşta yolcu
başına 48 cent’e karşılık geldiği belirtilmektedir.
Günümüzde yaygınlaşan konfor anlayışı doğrultusunda yolcular ve mürettebat için özellikle uzun
uçuşlarda konforlu bir ortam ve sağlık açısından risk taşımayan bir seyahat yapabilme imkânı
sağlanacaktır.
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ISITMA, HAVALANDIRMA, İKLİMLENDİRME
SİSTEMLERİNDE TEST, AYAR VE BALANS
Nuri ÖZKOL
Tacettin PİRİNÇCİOĞLU

ÖZET
Isıtma, havalandırma, iklimlendirme sistemlerinin iyi ve detaylı projelendirilmesi, uygun ve kaliteli cihaz
ve malzemelerin kullanılması, teknoloji ve şartnamelere uygun montajı sistemlerden arzulanan
sonuçların alınması için yeterli olmamaktadır. Sistemden istenilen uygun konfor şartlarının, prosesin
doğru çalışmasının sağlanması ve sürdürülmesi için sistemin montajından sonra test, ayar ve balans
işlemlerinin yapılması gerekir. Ayrıca, bu işlemlerin yapılması sistemin ekonomik olarak çalışması için
zorunludur.
Montajı müteakip sistemin as-built projelerinin hazırlanması sonrasında yapılan bu işlemlerde;
sistemdeki elemanların çalışma performansları ve proje ile uyumu test edilmeli, sistemdeki vantilatör,
aspiratör, pompa gibi cihazların debi ve basınçları projeye uygun olarak ayarlanmalı ve hava, su
dağıtım sisteminin bütün bölümlerindeki akış miktarları projedeki değerlere uygun hale getirilerek
balanslanmalıdır. Test, ayar ve balans sonrası hazırlanacak raporlar kabul komisyonuna yardımcı
olmalıdır.
Yabancı ülkelerde test, ayar ve balans işlemleri uzman mühendis veya firmalar tarafından yapılarak
gerekli raporları hazırlanmamış binaların kabul işlemleri başlatılmamaktadır. Ülkemizde de bu
işlemlere önem verilmesi gerektiğine inanmaktayız.
Anahtar Sözcükler : HVAC, ısıtma, havalandırma, klima sistemleri; TAB, test etme, ayarlama,
dengeleme

ABSTRACT
More often than not, for a HVAC system it is not enough just to prepare well designed and detailed
drawings and to use suitable high quality equipment and material, and even to installing those in
accordance with the specifications and the technological trends in order to obtain the expectations
from such a system. To accomplish this, it is necessary to make a complete series of TestingAdjusting-Balancing (TAB) work following the completion of the installation work which will enable the
comfort conditions and/or process conditions to come true. Furthermore, doing these work will be
necessary in order to have the HVAC system operate economicaly.
This TAB work which is done after the HVAC installations are completed and as-built drawing are
prepared, should cover the testing of all HVAC equipment with their running performance and their
fittness with the project values. The flow rates and pressures of all supply and exhaust fans as well as
pumps should be adjusted to match the design values. The test results should be recorded and
tabulated, and delivered to final inspecting group to help them on doing their work.
In many foreign countries the TAB work is done by an expert engineer or by the firms that specialized
in the TAB field, and no final inspection work is being started until the TAB reports are completed. We
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feel and believe in that the TAB applications is very important and should be given attention in our
country as well.
Keywords : HVAC. Heating, ventilating, air conditioning systems; TAB,testing, adjusting, balancing

1. GİRİŞ
Bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi proje, malzeme temini, sahada imalat ve montaj,
test, ayar ve balans, kabul, işletme ve bakım safhalarından meydana gelen bir süreçtir. Kurulan
sistemin ortamlarda işverenin istediği konfor şartlarını veya prosesin doğru olarak çalışmasını ve bunu
ekonomik işletme masrafları ile sağlaması gereklidir. Projenin amacına ulaşması bakımından test,
ayar ve balans işlemleri en az diğerleri kadar önemlidir.
Test, ayar ve balans çalışmalarında aşağıdaki işlemler yapılır.
1. Sistemdeki bütün cihaz ve ekipmanın çalışma performanslarının tespit edilmesi ve projeye
uygunluğunun kontrol edilmesi.
2. Sistemdeki elektrikli cihazların besleme gerilimi ve çektiği akımların ölçülmesi.
3. Sistemdeki akış miktarlarının projeye uygun olarak ayarlanması.
4. Hava ve su dağıtım sisteminin balans edilmesi.
5. Otomatik kontrol sistemlerinin çalışma ve birbiri ile uyumluluğunun tespit edilmesi.
6. Sistemin meydana getirdiği ses, gürültü ve titreşimin uygun seviyelerde olduğunun kontrol edilmesi.
7. Yapılan test işlemleri ve bütün ölçümlerden elde edilen değerlerin çizelgeler halinde hazırlanması
ve bir rapor haline getirilmesi.
Etkin ve verimli bir test, ayar ve balans işlemi tümüyle planlı ve sistematik bir uygulamayı gerektirir.
Bunun için ise bu konuda deneyimli, yetenekli ve uygun ölçme cihazlarına sahip bir ekip gereklidir.
Ekip tüm sistemin test, ayar ve balansını yapmalı ve sorumluluğunu yüklenmelidir. Bir çok yabancı
ülkede bu işlemler konu ile ilgili eğitimli personele sahip, ilgili kurumlarca sertifikalandırılmış firmalar
tarafından yapılmaktadır.
Test, ayar ve balans işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli tüm ölçü, ayar cihaz ve elemanları, bunların
yerleşimleri projelerde gösterilmeli, montaj sırasında yerlerine konulmalıdır. Bunlar yeterli sayıda kolon
klapeleri, debi ayar damperleri, valfler, akış kontrol ve ölçüm istasyonları, akış balans elemanlarıdır.
Hassas ve doğru bir ölçmenin yapılabilmesi, ölçüm yerinin yeterli uzunluktaki düz boru veya hava
kanalına yerleştirilmesine bağlıdır.
Yeni binalarda ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin montajı sonrası yapılan test, ayar
ve balans işlemleri, mevcut binalarda ilave veya değişiklikler sonrasında tekrarlanmak zorundadır.
Bazı binalarda ise bu işlemlerin yaz, kış mevsim değişikliklerinde yılda iki defa yapılması lüzumlu
olabilir.
Sistemlerin test, ayar ve balans işlemlerinden önce soğutma gurubu, soğutma kulesi, kazan, pompa
v.s gibi cihazlar devreye alınmalıdır. Bu cihazlar genellikle üretici garantisinden dolayı yetkili servisler
tarafından çalıştırılmalı ve test edilmelidir.

2. HAVA SİSTEMİ TEST, AYAR VE BALANSI
2.1. Hava Sistemlerinin Test, Ayar ve Balansı İçin Gerekli Ölçü ve Ayar Cihazları
Bir hava sisteminin test, ayar ve balansında gereken yerlerde sıcaklık, basınç, devir sayısı, hava hızı,
besleme gerilimi, çekilen akımın ölçülmesi zorunludur. Bu ölçme işlemleri için aşağıda belirtilen
cihazlara ihtiyaç duyulur.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 447 _______

1. Manometreler
a. Manometre 1 Pa aralıklı bölüntülü.
b. Eğimli ve dik tertipli manometre (0 ila 2,5 Pa)..
c. Test manometresi. (700 ve 2000 Pa)
d. Birleşik manometre (+ ve – basınçların okunabildiği)

Basınç Ölçme

Mikro Manometre

Manometre

Fark Basınç Manometresi

2. Değişik uzunlukta pitot tüpleri
3. Termometreler
o
a. Dairesel kadranlı termometre (ffφ50 mm, 0,5 K bölüntülü).
b. Cam düz termometre.
o
o
c. Kalıpla baskılı termometre (0 ila 50 C arası kadranlı, 0,05 K bölüntülü).
d. Dijital termometreler.
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Kadranlı Termometre

Dijital Termometre

4. Pens ampermetre (gerilim, akım, direnç ölçebilen)

Pens Ampermetre
5.
6.
7.
8.

Çiğ nokta sıcaklığı ölçme cihazı
Higrometreler
Rölatif rutubet ölçme cihazı.
Pervaneli tip anemometre.

DijitalPervaneli Anemometre

Pervaneli Anemometre
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9. Torba-davlumbaz tipi hava debisi ölçme aparatı.

Torba-Davlumbaz Tipi Debi Ölçme Aparatı
10. Savurma psikrometre.

Savurma Psikrometre
11. Takometre (dokunmalı veya ışıklı tip)

Dokunmalı Takometre

Işıklı Takometre

12. Su akışı ölçme cihazları (0 ila 12 kPa ve 0 ila 100 kPa kadranlı)
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13. Ses seviyesi ölçme cihazı (oktav bandı ayırmalı, mikrofon ve kalibrasyon seti ile birlikte).

Ses Seviyesi Ölçme Cihazı
14. Titreşim analiz cihazı (sıçrama hızı ve ivmelenme ölçümü yapabilen)

Titreşim Analiz Cihazı
2.2. Hava Sistemi Test, Ayar ve Balansı İçin Ön Hazırlıklar
Hava sistemlerinin test, ayar ve balans işlemlerine başlamadan önce şu ön hazırlıklar yapılmalıdır.
1. Sistemin as-built projelerinin (kat planları, akış şemaları, kesitler v.s.), teknik şartnamelerinin
incelenmesi, sistem ve amacının iyi bir şekilde kavranması.
2. Bütün hava sistemi cihazların, hava çıkış ve giriş elemanlarının (menfez, difüzör, pancur v.s.)
onaylanmış katalogları ile hazırlanmış detay çizimlerinin incelenmesi.
3. Projede belirtilen cihaz ve ekipman ile sahada monte edilenlerin özellik ve kapasite yönünden
mukayese edilmesi.
4. Proje ile montajın karşılaştırılması amacı ile iklimlendirme santralından hava çıkış ve emiş
noktalarına kadar hava dağıtım sisteminin incelenmesi.
a. Hava kanallarının projelere ve teknik şartnamelere uygun olarak imal ve monte edildiğinin
kontrol edilmesi.
b. Hava kanallarının kaçak testinin yapıldığının tespit edilmesi.
c. Kontrol ve müdahale kapaklarının uygun yerlere monte edildiğinin kontrol edilmesi.
d. Hava kanallarında kesit daralmasına sebep olabilecek ezilme ve deformasyonların olup
olmadığının kontrol edilmesi.
e. Yangın, duman ve debi ayar damperlerinin doğru olarak monte edildiğinin ve ulaşılabilirliğinin
kontrol edilmesi.
f. Terminal kutuları, tekrar ısıtma serpantinleri v.s. gibi ekipmanların montajının projeye uygun
olarak yapıldığının ve ulaşılabilirliğinin kontrol edilmesi.
g. Sistemdeki bütün menfez, difüzör v.s. gibi hava çıkış ve emiş ağızlarının doğru monte
edildiğinin ve damperlerinin açık olduğunun kontrol edilmesi.
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5. İklimlendirme santralının incelenmesi.
a. Hava filtrelerinin doğru, kaçaksız olarak monte edildiğinin ve temiz olduğunun kontrol edilmesi.
b. Isıtma ve soğutma serpantinlerinin doğru monte edildiğinin, temiz olduğunun kontrol edilmesi.
c. Elektrik motorları kasnakları ile vantilatör veya aspiratör kasnaklarının doğru olarak
hizalandığının kontrol edilmesi.
d. Kayışların uygun gerginlikte olduğunun ve muhafazalarının takıldığının kontrol edilmesi.
e. Otomatik kontrol damperlerinin doğru pozisyonlarda olduğunun ve damper tahrik ünitelerinin
takılmış olduğunun kontrol edilmesi.
f. İklimlendirme cihazı ile hava kanalı esnek bağlantılarının yapıldığının kontrol edilmesi.
6. Hava dağılım sisteminin akış şemalarının hazırlanması.
Aşağıda örnek bir hava kanalı sistem şeması görülmektedir.
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7. Vantilatör, aspiratör, hava çıkış ve emiş ağızları test raporu çizelgelerinin hazırlanması.
8. Hava kanallarında doğru bir şekilde ölçüm yapılabilecek yerlere karar verilmesi.
Sahada yapılan inceleme ve kontroller sonrasında montaj firması, sistemde görülen hata ve
noksanları gidermeli, bütün elektrik motorlarının çalışmaya hazır hale gelmesini sağlamalı, test, ayar
ve balans işlemleri için hazır hale getirilmelidir.
2.3. Ekipmanların ve Sistemin Test, Ayar ve Balansı
Ön hazırlıkların ve sistemdeki hata ve noksanların tamamlamasından sonra sistemin çalışmaya hazır
olduğuna karar verildiğinde sistemin test, ayar ve balans işlemlerine başlanır. Bu işlemler aşağıdaki
sıra ile yapılır.
1. Sistemdeki bütün aspiratör ve vantilatörler çalıştırılır ve şu işlemler yapılır.
a. Vantilatör ve aspiratörlerin dönüş yönünün doğruluğu kontrol edilir.
b. Elektrik motorları besleme gerilimi ve çalışma akımı ölçülür. Motor aşırı akım koruma röleleri
uygun değerlere ayarlanır.
c. Statik basınç limit anahtarlarının çalıştığı kontrol edilir.
d. Hava ve su akışları ve oluşan sıcaklıklar tespit edilir.
e. İklimlendirme cihazı içinde kısa devre (serpantin ve filtre kenarlarından) olup olmadığı kontrol
edilir.
f. İklimlendirme santralından dışarı hava kaçakları (boru bağlantısı kenarları, ek yerleri, kapı
kenarları veya deliklerden) kontrol edilir.
2. Ana üfleme kanalı ve kanal düzenlemesine uygun olarak bütün ayrılmalarda uygun ölçüm noktaları
ve metotları aşağıdakilere göre seçilir.
a. Hassas ve doğru bir ölçmenin yapılabilmesi için ölçüm yeri dirsek ve ayrılmalardan yeterli
uzaklıkta ve hava kanalının yeterli uzunluktaki düz bir kısmında yapılmalıdır.
b. Hava hızı ölçülecek her kanal kesitindeki ölçüm bir çok noktada yapılmalı ve bunların
ortalamasına göre karar verilmelidir. Zira kesitteki hız dağılımı kenar ve köşelerde düşük
merkez ve çevresinde yüksektir. Dikdörtgen ve dairesel kesitli hava kanallarının bir kesitindeki
hız ölçümleri için aşağıdaki şekildeki noktalar tavsiye edilmektedir.

c. Kanaldaki hava hızı 3m/sn nin üstünde ise bir pitot tüpü ve manometre, altında ise bir pitot tüpü
ve mikromanometre veya yakın zamanda kalibre edilmiş bir termal anemometre kullanılmalıdır.
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3. Doğru değerlerin ölçülebileceğine karar verilen yerlerde yapılan ölçmelere göre sistemin toplam
hava debisi hesaplanır. Gerekli görülüyorsa sistemin kurulduğu yerin rakımına ve sıcaklığına göre
hava debisi düzeltmesi yapılır ve standart hava debisi bulunur. Rakımı 600 m den az olan yerlerde
düzeltme önemsizdir. Ancak kesin değerler arzulanıyorsa bu yapılabilir.
Bulunan hava debisi projedeki değerin üstünde ise vantilatörün devrini düşürmek amacıyla kasnak
değişimi yapılır ve hava debisi projeye uygun hale getirilir.
Eğer hava debisi projede istenilenin altında ise vantilatör devrinin artırılması gerekir. Ancak, bu
durumda vantilatör devrinin, kritik değerlere çıkması ve motor gücünün yeterliliği mutlaka tetkik
edilmelidir.
4. Ayrılmalardaki debi ayar damperleri ayarlanarak bütün branşman kanallardaki hava debilerinin
projedeki değerlere uygun hale gelmesi sağlanır.
5. Her hava çıkış ağzının debisi ölçülür ve projede istenen değerlere göre ayarlanır.
Ayrılmalarda ve hava çıkışlarında yapılan ayarlamalarda bir defada projedeki değerlere ulaşılması
genellikle mümkün olmamaktadır. Değerlerin sağlanabilmesi için ayar işlemleri çoğunlukla birkaç
defa tekrar edilir.
Yapılan ayarlamalar sonucunda proje ile gerçekleşen değerlerin tam olarak sağlanması pratikte
mümkün olmamaktadır. Bu sebepten projelerde balans toleransları açıkça belirtilmelidir. Genellikle
bu toleranslar kritik olmayan uygulamalarda, ana kanallarda 6%5, branşman kanallarda ise 6%10
olarak düşünülebilir. Kritik hava sistemlerindeki toleranslar şunlardır.
Pozitif basınçlı bölgelerde
Üfleme kanallarında
%0 ila +%10
Egzost ve dönüş kanallarında %0 ila -%10

Negatif basınçlı bölgelerde
Üfleme kanallarında
%0 ila -%10
Egzost ve dönüş kanallarında %0 ila +%10

İklimlendirme santralı çıkışındaki statik basıncın bir miktar yüksek tutulması faydalıdır. Çünkü,
ayarlamalar filtre ve serpantinlerin temiz olduğu durumda yapılmaktadır. Bu elemanlar kirlendiğinde
hava miktarı düşer ve aşırı yüklerde sorunlara sebep olabilir.
6. Branşman kanallarda ve hava çıkış ağızlarında projede istenilen değerlere ulaşıldığında aşağıdaki
değerler okunarak çizelgelere yazılır.
a. Elektrik motorunun besleme gerilimi ve çektiği akım.
b. Vantilatör statik basıncı.
c. İklimlendirme santralının bütün elemanlarının (giriş, filtre, serpantinler, ve karışım damperleri)
statik basınç kayıpları.
d. Ana ve branşman kanallardaki hava debileri.
e. Bütün hava çıkış ağızlarındaki hava debileri.
2.4. Rapor Bilgileri
Test, ayar ve balans raporları, sistemin işletme mühendisi ve personelinin gerektiğinde başvuracağı
bir kaynaktır. Bu sebepten raporlar en azından aşağıdaki bilgileri ihtiva etmelidir.
1. Proje
a. Hava miktarı ve dağılımı.
b. Vantilatör ve aspiratörlerin statik basıncı.
c. Elektrik motorlarının konulan ve çektiği güç.
d. Vantilatör veya aspiratörlerin devir sayısı.
e. Minimum dış hava oranı.
f. Proje hava miktarı ve statik basıncındaki gerekli güç ihtiyacı.
2. Uygulama
a. Cihazların üreticileri.
b. Cihaz model no.
c. Cihaz seri no.
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d. İklimlendirme santralının tertibi.
e. Elektrik motoru ile ilgili etiket bilgileri.
3. Saha testleri
a. Vantilatör veya aspiratörün devir sayısı
b. Elektrik motorunun besleme gerilimi ve çektiği akım.
c. İklimlendirme santralı elemanlarının basınç kayıpları.
d. Sahada yapılan ölçümlere göre vantilatör ve aspiratörlerin çalışma noktasının üretici performans
eğrileri üzerinde gösterilmesi.
Aşağıdaki şekil sistem ve fan eğrilerinin birbirine etkilerini göstermektedir. Sistem proje
noktasından sapmalarda hava debisi ve direnç değişikleri olmaktadır. Bu bakımdan, sistemin
çalışma noktasının kabul edilir toleranslar dahilinde proje noktasına yaklaştırılması gerekir.

e. Bütün ana ve branşman kanallarda, hava çıkış ve emiş ağızlarındaki hava debileri.
4. Ek Bilgiler
a. İklimlendirme Santralları
• Kayış ölçüleri ve sayısı.
• Motor, vantilatör veya aspiratör kasnak ölçüleri.
• Tam yükteki elektrik motoru devir sayısı.
• Filtre tipi ve statik basınç kaybı, değiştirme süresi.

Aşağıda rapor çizelgelerine ait bazı örnekler görülmektedir.
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3. HİDROLİK SİSTEMLERİN TEST, AYAR VE BALANSI
Isıtma, havalandırma iklimlendirme sistemlerinde, su tarafının balansı da sistemin ekonomik olarak
çalışması, minimum enerji sarfiyatı ve doğru dağıtım için yeterli doğrulukta sağlanmalıdır. Ancak, su
tarafının balansı hava tarafı kadar hassasiyet gerektirmez. Hava akışının projede istenilen değerlerin
altında olması ısı transferini doğrudan etkilemesine rağmen, su akışının azalması ısı transferini daha
az etkiler. Mesela, bir ısıtma serpantininde akış miktarı proje değerinin %50 sine düştüğünde, ısı
transferi proje tam yükünün %90 ına düşer, akış miktarı projede istenilen değerin %10 una
düştüğünde ise ısı transferi %50 ye düşer.

3.1. Hidrolik Sistemlerin Test, Ayar ve Balansı İçin Gerekli Ölçü ve Ayar Cihazları
Hidrolik sistemde iyi bir şekilde test, ayar ve balans yapılabilmesi, ölçme ve ayar cihazları yerleşiminin
proje safhasında doğru olarak belirtilmesine bağlıdır. Aksi takdirde akış, sıcaklık ve basınç
ölçümlerinde zorluklarla karşılaşılır. İşlemlerde aşağıdaki ölçme cihazlarının bazıları veya tamamı
kullanılabilir.
1. Akış Ölçme Cihazları.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ultrasonik istasyonlar.
Türbinler.
Venturi.
Çok bağlantılı pitot tüpü.
Akış indikatörleri.
Portatif akış ölçme cihazı.

Ultrasonik Akış Ölçme Cihazı
2. Manometreler
a.
b.
c.
d.

Sistem basıncına uygun olarak boru sisteminde gerekli yerlere monte edilmiş manometreler.
Ultrasonik dijital metreler.
Analog ve dijital basınç farkı ölçme cihazları.
Basınç düşümü ölçümü için portatif dijital metre.
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3. Termometreler
a. Sistemdeki sıcaklıklara uygun olarak boru sistemi üstünde gerekli yerlere monte edilmiş
termometreler.
b. Sıcaklık farkı ölçümü yapabilen portatif termometreler.
4. Balans Valfleri
a. Fabrika ayarlı balans valfleri (Her ayar pozisyonu karşılığında basınç kaybı ve akış katsayısı K v
tespit edilebilir diyagramları ile)
b. Dinamik balans valfleri.
c. Akış sınırlama valfleri.
5. Su soğutma gurubu, ısı değiştirici, ısı değiştirici, kontrol valfleri üzerine monte edilmiş akış ölçme
cihazları.
3.2. Hidrolik Test, Ayar ve Balansı İçin Ön Hazırlıklar
Hidrolik sistemlerin test ayar balans işlemlerinden önce, hava sistemlerine benzer aşağıdaki ön
hazırlıklar yapılmalıdır.
1. Sistemin as-built projelerinin (kat planları, akış şemaları, v.s.), teknik şartnamelerinin incelenmesi,
sistemin iyi bir şekilde kavranması.
2. Sistemdeki pompalar ile ilgili (pompa eğrileri, tahrik motoru, fiziki ölçüler) bilgilerin ve onaylanmış
kataloglarının incelenmesi.
3. Pompa elektrik motoru şalteri ve aşırı akım rölesinin uygunluğunun kontrol edilmesi.
4. Kontrol valfi akış katsayısı K v değerleri ve sıcaklık kontrol eğrilerinin incelenmesi.
5. Su soğutma gurubu, kazan, ısı değiştirici ile ilgili (kapasite, basınç kaybı v.s.) bilgilerin incelenmesi.
6. Terminal cihazların (akış-basınç ilişkisi) bilgilerinin incelenmesi.
7. Basınç emniyet ve basınç düşürme valflerinin ayar değerlerinin tespit edilmesi.
8. Akış ölçme cihazlarının kalibrasyon eğrilerinin incelenmesi.
9. Diğer gerekli bilgilerin (tablo, eğri v.s.) incelenmesi.
Yukarıda belirtilen bilgilerin sağlanması ve incelenmesinin ardından statik sistemin ön hazırlıklarına
geçilir ve aşağıdaki işlemler yapılır.
1. Boru sisteminin (ana, branşman ve kolon boruları) incelenmesi ve as-built projeye uygunluğunun
kontrol edilmesi.
2. Balans yapma elemanlarının projelere uygun olarak monte edildiğin kontrol edilmesi.
3. Basınç emniyet valflerinin gerekli değere uygun olarak ayarlandığının kontrol edilmesi.
4. Basınç düşürücü valfin kontrol edilmesi.
5. Bütün genleşme tanklarının kontrol edilmesi.
6. Pompaların proje ve onaylanan kataloglara uygun olduğunun, yerleşiminin, eksenleme durumunun,
yataklarının yağlanmasının, havasının tahliye edildiğinin ve dönüş yönünün kontrol edilmesi.
7. Pislik tutucuların ölçüsünde, doğru olarak monte edildiğinin ve filtrelerinin temiz olduğunun kontrol
edilmesi.
8. Terminal cihazların ölçü ve yerlerinin projeye uygun olarak ve iyi bir şekilde monte edildiğin kontrol
edilmesi.
9. Boru sisteminin su ile tamamen dolu olduğunun kontrol edilmesi.
10. Boru sistemdeki havanın tamamının tahliye edildiğinin kontrol edilmesi.
11. Sistemdeki tüm vanaların açık veya çalışma pozisyonunda olduğunun kontrol edilmesi.
12. Kontrol valflerinin ölçüsünün, monte edildiği yerin, bağlantı ağızlarının akış yönüne uygun
olduğunun ve valf tahrik ünitelerinin yeterli güçte olduğunun kontrol edilmesi.
13. Otomatik veya elle çalışan hava tahliye elemanlarının uygun olarak takılmış ve çalışır durumda
olduğunun kontrol edilmesi.
14. Kazanların sıcaklık, basınç kontrol elemanlarının çalışma ve emniyet değerlerine uygun olarak
ayarlandığının kontrol edilmesi.
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15. Kazan ve su soğutma gurubunun çalışmaya hazır halde olduğunun tespit edilmesi.
16. Sistemdeki bütün elektrikli cihazların, elektrik bağlantılarının doğru olarak yapıldığının ve koruma
elemanlarının ayarlandığının kontrol edilmesi.
17. Bütün ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının doğru ve düzgün olarak yapıldığının kontrol edilmesi.
3.3. Hidrolik Sistemin Test, Ayar ve Balansı
Hidrolik sistem ile ilgili ön hazırlıklar ve sistemin kontrol edilmesinden sonra sistemde tespit edilen
hata ve noksanlar montaj ekipleri tarafından tamamlanmalıdır. Sistemin çalışmaya hazır olduğuna
karar verildiğinde sistemin test, ayar ve balans işlemlerine başlanır. Bu işlemler aşağıdaki sıra ile
yapılır.
1. Pompa kısma valfi kapalıya yakın konuma getirilir.
2. Pompa çalıştırılır, dönüş yönü kontrol edilir, yanlış ise düzeltilir.
3. Pompanın ∆ p değeri, kullanılan pompanın eğrisindeki projede belirtilen debi karşılığı değere gelene
kadar kısma valfi yavaş yavaş açılır.
4. Kısma valfi yavaşça kapatılır, pompanın ∆ p değeri pompa giriş ve çıkışındaki manometreler
okunarak tespit edilir.
a. Eğer bu ∆ p değeri pompanın sıfır debideki değeri ile uyuşuyorsa, pompa eğrisi balans
işlemlerinde kullanılabilir.
b. Bu değer uyuşmuyorsa şu sebepler araştırılmalıdır.
o Pompa içinde hava kalmış olabilir.
o Pompa rotoru kirlenmiştir veya bir yabancı madde akışı engellemektedir.
o Pompa yanlış seçilmiştir.
5. Pompanın sisteme uygun olduğu anlaşıldıktan sonra, ∆ p değeri projedeki değere ulaşana kadar
kısma valfi yavaş yavaş açılır. Böylece pompa debisi, proje debisine yaklaşır.
6. Pompa besleme gerilimi ve çektiği akım ölçülür ve motor koruma rölesi ayarlanır.
7. Balans işlemine mekanik cihaz odasından başlanır. Ana boru debileri ölçülür ve balans valfleri
ayarlanarak her devrenin debisi projeye uygun hale getirilir.
8. Önce yakın branşman ve kolonlar, sonra uzakta olanlar aynı şekilde ayarlanır.
3.4. Rapor Bilgileri
Hidrolik sistemin test, ayar ve balans raporları hava sistemine benzer olarak hazırlanır. Projeye,
cihazlara ve sahada yapılan ölçmeler ile ilgili bilgiler çizelgelere işlenir ve bir rapor haline getirilir.
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KAPALI YÜZME HAVUZLARININ KLİMA DİZAYNI
Veli DOĞAN

ÖZET
Turizm sektöründeki hızlı gelişme, ülkemizde turistik konaklama amaçlı yatırımları arttırmıştır.
İnsanlarımızın ekonomik durumunun iyileşmesine paralel olarak iç turizm; iş seyahati ve toplantıları
ciddi bir konaklama tesisi ihtiyacına yol açmıştır. Son yıllarda inşaa edilen yüzlerce otelde kapalı ve
açık yüzme havuzları önemli yer tutmakta, özellikle kış aylarında kapalı yüzme havuzları vazgeçilmez
eğlence yerleri olmaktadır. Bu yazıda kapalı havuzlarda nem kontrolünün nasıl yapılacağı, yapı
elemanlarına zarar vermemek için alınacak tedbirler ve havuzlardaki konfor şartları tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler : Kapalı yüzme havuzu, konfor şartları, nem oranı, hava dağıtımı
ABSTRACT
Caused by speedy grow up of tourism sector, raised the investments of tourist type hotels. Also
economic situation of our people had improved and parallels of these improvements increase the
business type meeting and journeys. This increases the need for more hotels.
At the recent years buildings of hundreds of hotels, open and closed type swimming pool, which play
now major role. Especially wintertime closed type swimming pools have become an important fun
center. In this paper I will discuss that how to arrange control of humidity ratio, feasibility of precaution
for building components and the comfort condition at the closed type swimming pools.
Keywords : Close type pool area, comfort condition, humidity ratio, air distribution

GİRİŞ
Kapalı havuzlardaki klima sistemlerinde yapılacak olan hatalar konfor şartlarını bozacağı gibi, duvar ve
asma tavanların zarar görmesine yol açacaktır. Havuz yüzeyinde buharlaşan su kapalı olan havuz
mekanından atılmalı ve içerinin bağıl nemin %60’ın altında tutulmalıdır. Aksi takdirde özellikle cam
yüzeyleri ve sırasıyla tavan ve duvarlarda buharlaşan su yoğunlaşacak ve yapıyı tahrip edecektir.
Temel amaç, havuz dinlenme alanlarında ve havuz yüzeyinde, rahatsız edici hava akımları
yaratmadan, havuz suyu yüzeyinden ve çevreden buharlaşan suyu ortamdan uzaklaştırılmasıdır.
Mimar ve makine mühendisi beraber çalışmalı ve sonuçta aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır.
--- Havuzda yüzme için gerekli konforu sağlamalı.
--- Havuz duvar ve cam yüzeylerinde yoğuşmayı önlemeli.
--- Buharlaşan su miktarını minimuma indirilmelidir.
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HAVUZ İÇERİSİNDE HAVA DAĞILIMI
Cam yüzeylerine kuru ve ılık hava üfleyerek yoğuşma önlenir.ancak skylights (havuz üstü cam kaplı)
gibi camlara hava üflemek kolay değildir. Bu nedenle havuzu oluşturan yapı elemanlarının ısı köprüsü
oluşturmamasına ve yapı malzemelerin nemden etkilenmeyecek şekilde dizayn edilmesine dikkat
edilmelidir. Ayrıca havuz yüzeyinde oluşturulacak hızlı bir hava akımının buharlaşmayı hızlandıracağı
unutulmamalıdır.
Eğer yüksek tavana haiz bir yüzme havuzunda tavan seviyesinde hava durağan kalırsa kaçınılmaz
olarak bu bölümlerde, yoğuşma olacaktır. Bu nedenle dönüş havası olduğunca en yüksek noktalardan
alınmalı, havuz su yüzeyine doğrudan hava üflemekten kaçınılmalıdır.

Şekil 1-a. Tavsiye edilen hava sirkülasyonu

Şekil 1-b.

Şekil 2. Tavsiye edilmeyen hava sirkülasyonu
Şekil 1(a,b) havanın su yüzeyindeki sirkülasyonu büyük oranda engellenmiştir, ve buharlaşan suyun
dönüşü kanalı ile en yüksek noktadan uzaklaştırılması sağlanmıştır.
Şekil 2’de ise havanın karşı taraftaki cam yüzeyine kadar ulaşması ve kısa devre yapmaması için hızlı
üflenmesi gerekir. Bu ise havuz yüzeyindeki buharlaşmayı hızlandıracaktır.
Şekil 1-a ve 1-b’deki durumu sağlamak her zaman kolay değildir. Kapalı yüzme havuzlarının büyük bir
çoğunluğunda yaz aylarında camlar açılır. Bu nedenle üfleme kanallarını yer seviyesinde döşemek
çoğunlukla mümkün olmaz. Bu durumda yaygın olarak şekil 3’de tanımlanan hava dağılımı geçerli
olur.
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Şekil 3. Kabul edilebilir hava sirkülasyonu

NEM KONTROLÜ VE KLİMA SİSTEMİ SEÇİMİ
29 C ve %50 bağıl nem istenen bir havuzda çiğ noktası psikometrik diyagramda görüleceği gibi
0
17,5 C’dir (Şekil-4). Havuz içerisinde her hangi bir yüzeydeki sıcaklığın bu değerin altına düşmesi
durumunda, o yüzeyde yoğuşma başlayacaktır.
0

Şekil 4. Çiğ noktası
Genellikle yapılarda yoğuşmanın hangi noktada duvar katmanın hangi yüzeyinde oluşacağı
hesaplanmadığı için yapılar büyük zarar görmektedir.
Şimdi bir havuz duvarının aşağıdaki yapı malzemelerinden oluştuğunu varsayalım. Yukarıdaki örneğe
göre 17,5 0C’nin altında bir sıcaklığa sahip olan yapı elemanı yüzeyinde yoğuşma başlayacaktır.
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Şekil 5. Havuza ait duvar kesiti

q=

Ti − Td
= U . A(Ti − Td )
ΣR

1
1 0,02 0,10 0,03 0,1 0,02 1
=
+
+
+
+
+
+
U 25 0,22 0,72 0,026 1,2 922 8
20

U = 0,58 w m C

q = 0,58 x1x[20 − (− 10 )] = 17,41W
yüzeyindeki sıcaklığı kontrol edelim.

T1

q=

T1 − (− 10 )
0,03
1 0,02 0,1
= 17,41W
+
+
+
25 0,22 0,72 0,026
0

T 1 =14,78 C
Bu durumda yoğuşma bariyerin iç kısmında kalan beton içerisinde oluşacaktır. Yapılması gereken
0
izolasyon kalınlığını artırmaktır. Su yalıtımını sağlayan mebranın soğuk tarafını 18 C olarak
düşünecek olursak.

q=

18 − (− 10 )
⇒ R = 1,60 0 C W
R

R=

1 0,02 0,1
izole
+
+
+
= 1,60
25 0,22 0,72 0,026

L izoler =3,34 ~3,5 cm kalınlığında izolasyon yapılması durumunda yoğuşma mebranın soğuk tarafında
kalacaktır.
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Havuz ortamından klima santrali ile nemi almanın iki yöntemi vardır. Birincisi klima santralinin karışımlı
seçilerek insanlar için gerekli taze havanın resirkülasyon havasına ilave edildikten sonra belirli
sıcaklığa kadar soğutulması ile hava içindeki nemin alınması ve tekrar ısıtılmasıdır.
İkinci ve daha pratik yöntem ise klima santralinin %100 taze havalı seçilerek dış ortamdan alınan taze
havanın iç ortam bağıl nemini gerekli değerde tutacak ve iç ortam ısı kayıplarını yenecek şekilde
ısıtılmasıdır.
Taze
Hava

Isıtma
Serpantini

Egzos

Isıtma
Eşanjörü

Şekil 6. %100 Taze havalı sistem
Nemi çok düşük olan ısıtılmış ve yeterli debideki taze havanın iç ortamda dolaştırılıp tekrar dışarıya
atılması ile ortamdaki nem alınarak yapıdan uzaklaştırılır (şekil 7)

Şekil 7. %100 TazeHavalı Sistem psikometrik diyagramı
Dış ortam sıcaklığı çok düşük olan yerlerde Taze hava klima santrallerinde havadan havaya ısı geri
kazanım eşanjörü kullanılarak enerji tasarrufu sağlanabilir (Şekil-8, Şekil-9).
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Dönüş

Isıtma
Eşanjörü
Şekil 8. %100 Taze havalı, havadan havaya ısı geri kazanımlı sistem

Şekil 9. %100 Taze Havalı havadan havaya Isı geri kazanımlı sistem pisikometrik diyagramı
Diğer bilinen bir yöntem ise nem alma cihazı ile havuz ortamındaki nemin alınmasıdır.Isı pompası
esasına göre çalışan bu cihazlardan nem alma esnasında kondanserlerinde açığa çıkan ısı havanın
ve havuz suyunun ısıtmasında kullanılmaktadır. Bazı firmalar klima santralleri ile bu cihazları
birleştirerek kapalı yüzme havuzları için compact klima santralleri üretmişlerdir. Bu santraller ile nem
alma, ısı geri kazanım, havuz suyu ısıtma, taze hava sağlama gibi tüm işlemler yapılabilmektedir.
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Havuz Suyu Isıtıcı
Dönüş
Havası

Nem Alma
Serpantini

Üfleme
Havası
Hava
Yeniden
Isıtma

Şekil 10. Nem alma cihazı ile nem alma ve havuz suyu ısıtılmasıkapalı devre enerji çevrimi
Nem alma cihazı ile nemin ortamdan alınması ve enerji kaybı olmadan ısının havuza aktarılması
sağlanabilmektedir. (Şekil 10.)
Bu makalenin amacı %100 taze hava ile bir kapalı yüzme havuzunun klima ve nem kontrolünün
pratikte nasıl yapılacağıdır. Pratik bilgi olarak havuz mekan hacminin bir saatte en az 4-6 defa
değiştirilmesi yeterli olacaktır.
DİZAYN KRİTERLERİ
Kapalı yüzme havuzlarının klima-havalandırma sistemlerinin projelendirilmesinde hesaplanan ısı, nem
ve hava miktarları, havuzda yüzen ve havuz dışında dinlenen kişilerin kendilerini rahat hissetmelerini
sağlamalı ve yapı elemanlarına zarar vermemelidir.
Bunun için klima sistemi;
En iyi konfor ve sağlık koşullarını sağlayacak bir hava sıcaklığı ve hava nemliliği vermelidir.
Yapı elemanlarına zarar verici aşırı bir nem oluşturmamalıdır.
Kapalı yüzme havuzundaki insanların çıplak vücudu ile iç ortam havası arasında ısı alış-verişi olmakta
ve bu ısı alış-verişinde, iç ortam havasının sıcaklığı ve nem oranı büyük rol oynamaktadır. Çıplak bir
insan vücudundaki “Termik Rahatlık Duygusu”; havanın sıcaklığı, bağıl nem oranı ve hava hızına
bağlıdır. Şekil-11’deki eğride kapalı yüzme havuzu gibi bir yerdeki havanın harekesiz bir insan
üzerindeki etkisini göstermektedir.
Eğrinin üst kısmındaki hava insana bunaltıcı ve psikolojik olarak rahatsız edici bir etki yapmaktadır.

BUNALTICI ORTAM

KONFOR ORTAMI

Şekil 11.Cartens-Lancester-Rugenin Bunaltıcı hava eğrisi
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Kapalı yüzme havuzlarında hava sıcaklığı genellikle 24 ile 27 °C arasında seçilir. Havanın bağıl nemi
ise %30 ile %60 arasında olmalıdır. Ancak camlarda, duvarlarda ve tavanda kondensasyon
oluşmasına izin vermemek için ortam bağıl neminin max. değerini hesaplamak gerekmektedir. Klima
dizaynı yapılırken en önemli kriter budur. Havuz suyu sıcaklığı da 20 ile 28 °C arasında seçilir.
KONDENSASYON
Kapalı yüzme havuzu mekanlarında toplam alanın %60’ı su ile kaplıdır. İnsanların havuzdan çıkınca
üşüme hissi duymaması için ortam sıcaklığının havuz sıcaklığından daha yüksek olması
gerekmektedir. Bundan dolaı da havadan su yüzeyine ısı transferi olacak ve buharlaşma meydana
gelerek sudan havaya kütle transferi olacakır. Eğer klima sistemi doğru dizayn edilmez ise iç ortam
havasının bağıl nemi artacak ve en soğuk yapı elemanları olan pencere cam ve çerçevelerinde,
duvarlarda, hatta tavanlarda kondensasyon (yoğuşma) meydana gelerek yapı malzemeleri zarar
görecek ve kötü bir görüntü oluşacaktır.
CAM YÜZEY SICAKLIĞI HESABI:
Kış kliması için; mekanda en yüksek ısı transfer katsayısına sahip dış cephe elemanının yüzey
sıcaklığını hesaplamak gerekiyor. Genellikle bu mekanların dışarıya bakan penceresi ve/veya
çatısında şeffaf aydınlıklar bulunur. Kondensasyonun en kolay oluşacağı yüzeyler bunlardır.

Şekil 12. Camın iç yüzey sıcaklığının hesaplanması
Faorier Kanunundan

q = k.A

dt
dx

T ci

: Cam iç yüzey sıcaklığı [ C]

Ti

: İç ortam kurutermonte sıcaklığı [ C]

Td

: Dış ortam kurutermonte sıcaklığı [ C]

hi

: İç yüzey ısı taşınım katsayısı = 8 [w/m

hd

: Dış yüzey ısı taşınım katsayısı = 25 [w/m

Lc

: Cam kalınlığı [m]

kc

: Cam ısı iletim katsayısı [w/m C]

0

0

0

0

2 0

C]
2 0

C]
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Ti − Td
1
1
Lc
+
+
hiA kcA hdA

q = hiA.(Ti − Tci )

Tci = Ti +

q
hiA

denkleminden cam iç yüzey sıcaklığı bulunur.

Yukarıdaki hesaplarla bulunan Tci sıcaklığındaki cam iç yüzeyinde kondensasyon oluşması için bu
yüzeydeki bağıl nemin %100’e ulaşması gerekmektedir. Yani iç ortam havasındaki mutlak nem
miktarının doymuş Tci sıcaklığındaki mutlak nem miktarından daha az tutulması ile yüzeydeki
kondensasyon önlenmiş olur. Sonuç olarak iç ortam havasının çiğ noktası Tci sıcaklığının altında
tutulması gerekmektedir.

Şekil 13. Psikometrik diyagramda görüldüğü gibi iç ortam şartlarının Ti kuru term. Sıcaklığında ve
Xmin. – Xmax.. arasında mutlak neme sahip olması gerekiyor

KÜTLE TRANSFERİ
Kapalı yüzme havuzunda, havuz yüzeyinden ve çevresinden suyun buharlaşmasından dolayı iç ortam
havasına kütle transferi olmaktadır. Hava içine geçen su buharı da havanın bağıl nemini yükseltmekte
ve havanın çiğ noktası sıcaklığını arttırmaktadır. İç ortam havasının kuru termometre sıcaklığını sabit
tutacak ve nem miktarını da kontrol altında tutabilecek şekilde klima santralinin hava (taze hava)
debisi hesaplanmalıdır.
Önce havuz yüzeyinden iç oram havasına geçen kütle transferini hesaplayalım;

Wp =

A.(0.0887 + 0.07815.V )

.[Pw − Pa ]
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WP

: havuzdan buharlaşan su miktarı [kg/sn.]

V

: hava ile su arasındaki relatif hız [m/s]

Pa

: iç ortam çiğ noktasındaki doyma basıncı [kPa]

Pw

: su yüzeyi sıcaklığındaki doymuş buhar basıncı [kPa]

A

: havuz su yüzeyi alanı [m ]

Y

: su yüzeyi sıcaklığındaki suyun buharlaşması için gerekli gizli ısı [kJ/kg] (~2330 kJ/kg)

2

Havuzun suyu hiç hareket etmiyorsa (havuz kullanılmadığı zaman) V = 0.1 m/s
Havuzun suyu az hareketliyse (özel veya otel havuzları) V = 0.3 m/s
Orta derecedeki hareketli havuzlar (normal, olimpik, yarı olimpik) V= 0.5 m/s
Çok hareketli havuzlar (su sporu) V= 1 m/s
Su sıcaklığındaki doymuş havanın ve iç ortam havasının mutlak nem miktarları aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.
Tablo 1. Deniz Seviyesindeki havanın mutlak nemi [g/kg]
Kuru
Term.
0
Sıc. ( C)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

30%
4,3370
4,6153
4,9091
5,2192
5,5465
5,8918
6,2559
6,6397
7,0443
7,4704
7,9191

35%
5,0660
5,3912
5,7348
6,0976
6,4805
6,8846
7,3108
7,7602
8,2338
8,7329
9,2586

Bağıl Nem %
40%
45%
5,7964
6,5286
6,1690
6,9488
6,5627
7,3928
6,9784
7,8618
7,4173
8,3570
7,8806
8,8797
8,3692
9,4313
8,8846 10,0131
9,4279 10,6266
10,0050 11,2733
10,6038 11,9548

50%
7,2624
7,7304
8,2250
8,7476
9,2994
9,8820
10,4969
11,1456
11,8297
12,5511
13,3115

Havuz çevresindeki yüzeylerdeki ve havuza girip çıkan
buharlaşmasıyla havaya geçen buhar miktarının hesaplanması;

Wu =

55%
7,9980
8,5141
9,0595
9,6359
10,2447
10,8875
11,5661
12,2821
13,0375
13,8341
14,6741
insanların

60%
8,7353
9,2996
9,8962
10,5267
11,1928
11,8962
12,6389
13,4228
14,2499
15,1224
16,0425

Doymuş
%100
14,6965
15,6554
16,6705
17,7447
18,8811
20,0831
21,3541
22,6978
24,1182
25,6192
27,2052

vücudundaki

suların

Fu .d .(0.887 + 0.77815.Vu )
.[Pw − Pa ]
Y

WU

: havuz çevresindeki yüzeylerden ve insan vücudundaki sulardan buharlaşan su miktarı
[kg/sn.]

VU

: relatif hava hızı = 0.1 [m/s]

FU

: havuz çevresindeki gezinti sahası yüzey alanı [m ]

d

: ıslak yüzey faktörü = 0.5 – 0.9 arası

2
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HAVA DEBİSİ
Klima santralinin hava debisi kış işletmesi ve yaz işlemesi olarak iki kez hesaplanmalıdır. Ayrıca kişi
başına verilmesi gereken taze hava miktarı, iç ortam havasının bağıl nem sınırı göz önüne alınmalı ve
iç yüzelerde kondensasyon oluşması önlenmelidir.
Kondensasyonun önlenmesi için gerekli hava debisi;

Gk =

(W

p

+ Wu )

ρ .( X i − X s )

.3600
3

GK

: kondensasyonu önlemek için gerekli min. taze hava debisi [m /h]

ρ

: havanın yoğunluğu = 1.2 [kg/m ]

Xi

: iç ortam havasının mutlak nemi [kg/kg]

XS

: üfleme havasının mutlak nemi [kg/kg]

3

İç ortamı ısıtmak için gerekli hava debisi;

GH =

QH
0.29.(Ts − Ti )

GH

: ısıtmak için gerekli min. hava debisi [m /h]

QH

: mekanın ısı kaybı [kcal/h]

TS

: üfleme havası sıcaklığı [°C] (max. 40°C)

Ti

: iç ortam sıcaklığı [°C] (24 – 30 °C arası)

3

İnsanlar için ortama verilmesi gereken taze hava debisi;
G F =P.f
3

GF

: insanlar için gerekli min. taze hava debisi [m /h]

P

: insan sayısı (100m gezinti sahası için 50 kişi)

F

: kişi başına taze hava debisi (10 m /h.m [su yüzeyi] sporcular için, Seyirciler için 25 m /h.kişi)

2

3

2

3

Yukarıdaki formüllerle hesaplanan hava debilerinden en yüksek olanı kış işletmesi için gerekli ısıtmahavalandırma debisi olarak seçilir.

SONUÇ
Kapalı yüzme havuzlarında klima ve nem alma işleminin önemi çok açık olarak görülmektedir. Kapalı
havuz için alınması gereken karaların mimar ve makine mühendisinin yapacağı koordineli çalışmalar
sonucunda alınması gerekmektedir. Havuz ortamında konforu sağlamanın yanında buharlaşan su
miktarının kontrolü ve bu buharın ortamdan uzaklaştırılması çalışmaları çok hassas olup, yanlış dizayn
edilen sistemlerde; enerji kaybının yanında kapalı havuzu oluşturan yapı yüzeylerinde yoğuşmaya
bunun sonucunda da onarılması zaman ve maliyet gerektiren tahribatlara sebep olacaktır.
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KAPALI YÜZME HAVUZLARININ NEM KONTROLU VE
EKONOMİK OLARAK İKLİMLENDİRİLMESİ
Müslüm ARICI
Mustafa SEÇİLMİŞ

ÖZET
Kapalı yüzme havuzlarını farklı şekillerde iklimlendirmek mümkündür. En basit, fakat aynı zamanda en
anlamsız olan uygulama, dönüş havasının herhangi bir işleme tabi tutulmadan dışarı atılması gibi
enerji geri kazanımı uygulanmayan sistemlerdir. Enerji maliyetlerinin yüksek olduğu günümüzde,
kapalı yüzme havuzlarının iklimlendirilmesinde enerji geri kazanımı sağlayan sistemler üzerinde
durulması gerekmektedir. Özellikle kullanılacak olan iklimlendirme cihazları dönüş havasından ısı geri
kazanımı sağlamalı, dış hava ihtiyacı iç ve dış ortam sıcaklıklarına ve nem değerlerine bağlı olarak
otomatik olarak ayarlanmalıdır. Bu çalışmada kapalı yüzme havuzlarının iklimlendirilmesinde
ekonomik çözümler ve teknik önlemler incelenmiştir. Ayrıca, kapalı yüzme havuzlarında nem kontrolü
sağlamak amacıyla kullanılan klima santrallerinin hacimsel debi ve mevsimlere bağlı olarak oluşan
nem miktarına göre gerekli olan dış hava miktarının hesabı üzerinde durulmuştur.
Anahtar Sözcükler : Yüzme havuzu, buharlaşma, ısı geri kazanımı, enerji tasarrufu, ısı pompası,
enerji bilançosu

ABSTRACT
There are many possible ways for air-conditioning of indoor swimming pools. The easiest method is to
ventilate directly without applying heat recovery system. Recently, energy costs are quite high.
Therefore attention should be paid on systems which provide heat recovery system. Especially the
device used in air-conditioning must provide heat recovery and the need for outside air must be
adjusted automatically according to inside and outside temperature and humidity. In this study,
economic solutions and technical precautions in air-conditioning of indoor swimming pools has been
examined. In addition, calculations of required outside air in control air-conditioning units to provide
humidity control according to volumetric flow rate and humidity occurred depending on seasons has
been underlined.
Keywords : Swimming pool, evaporation, heat recovery, energy saving, heat pump, energy balance

1. GİRİŞ
Yüzme havuzlarında sürekli olarak büyük miktarda su buharlaşmaktadır. Bunun sonucu havadaki nem
miktarı istenilmeyen bir seviyeye yükselmektedir. Havadaki yüksek nem oranına bağlı olarak, pencere
ve duvarlarda terleme olmakta ve bu da yapı bileşenlerinde korozyon ve mantar oluşumuna neden
olmaktadır. Yapı bileşenlerinin tahrip olmasının yanında, insanlarda kan dolaşımının azalması ve
sportif kapasitelerinin düşmesi gibi rahatsızlıklara da sebep olmaktadır. Bu tür sakıncaları olan su
yüzeyindeki buharlaşmayı önlemek mümkün değildir. Verimli ve doğru nem alma sisteminin
boyutlandırılması, uygun bir yapı konstrüksiyonu ve havuz suyu ile hava sıcaklıklarının doğru tayini
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suyun buharlaşmasını azaltabilir ve havanın nemini optimum bir seviyeye indirgeyebilir. Enerji sarfiyatı
para kaybına neden olduğu gibi çevreyi de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle günümüzde verimli bir
ısı geri kazanım sistemi oldukça önemlidir. Yüzme havuzlarının enerji tüketiminde bir çok fiziksel olay
önemli rol oynamaktadır. Havuz yüzeyinde suyun buharlaşması sonucu sudan büyük miktarda enerji
çekilmektedir. Havuz suyu sıcaklığının sabit kalabilmesi için sürekli olarak ısı ilavesi yapılmalıdır. Su
buharı olarak havada depolanmış olan ısı, nem alma cihazları ile yardımcı enerji (elektrik) kullanarak
tekrar ortam havasına veya havuz suyuna verilebilir. Buna rağmen suyun buharlaşması yüzme
havuzlarında enerji ihtiyacında belirgin bir paya sahiptir. Yüzme havuzlarında suyun buharlaşmasını
ve nem kontrolünü sağlamak için iklimlendirme işleminin değişik şekillerde yapılması mümkündür ( [7],
[8], [10], [11]). En basit fakat aynı zamanda en anlamsız olan uygulama, dönüş havasının herhangi bir
işleme tabi tutulmadan dışarı atılması gibi enerji geri kazanımı uygulanmayan sistemlerdir.
Günümüzde, özellikle Avrupa’da enerji tasarrufu nedeniyle ısı geri kazanımlı sistemler vazgeçilmez
hal almıştır. Yeni yapılan ve yenilenen kapalı yüzme havuzlarında dönüş havasından ısı geri kazanım
uygulamaları standart olarak uygulanmaktadır. Bu çalışmada kapalı yüzme havuzlarındaki genel
esaslara değinildikten sonra, ısı geri kazanım olanakları karşılaştırmalı olarak incelenecek ve kapalı
yüzme havuzlarının havalandırma ihtiyacının hesaplanmasında kullanılan önemli bağıntılar hakkında
bilgi verilecektir.

2. KAPALI YÜZME HAVUZLARINDA GENEL ESASLAR
Kapalı yüzme havuzlarının konfor şartlarını sağlamayacak önemli iklimlendirme faktörleri su sıcaklığı,
ortam sıcaklığı ve nem miktarıdır. Ayrıca havuzu çevreleyen hacimler, ısıtma yüzeyleri ve hava
dağıtım sistemi de kapalı yüzme havuz iklimlendirmesini etkileyen önemli faktörlerdendir. Havuz
içerisine havalandırma sistemiyle üflenen havanın hızı, üfleme sıcaklığı (maks. 45°C), havuzun su
yüzeyi üzerindeki ve çevresindeki havanın hızı (0.15 – 0.3 m/s) ve ayrıca toplam hacim içerisindeki
hava sirkülasyonu ihmal edilmemelidir. Çünkü çıplak insan vücudu hava sirkülasyonuna oldukça
hassas olarak tepki vermektedir. Havalandırma sisteminin görevleri arasında yüzme havuzunda
buharlaşan suyun emilerek taşınması da bulunmaktadır. Ayrıca koku ve zararlı maddelerin
(kimyasalların) uzaklaştırılması ve havuz hacminin yaklaşık %70 oranında ısıtılması da havalandırma
sistemiyle sağlanmaktadır. Havuzdaki diğer %30’luk ısı kaybı statik ısıtma yüzeyleri (radyatörler,
konvektörler, yerden ısıtma) ile karşılanır. Havuzu çevreleyen hacmin ısı kayıplarına karşı yalıtılması,
ayrıca soğuk dış yüzeylerine (mesela pencerelerin) sıcak (veya ılık) hava üflenmesi, insan vücudunun
yüksek ısı kaybını önlemek için tavsiye edilebilir. Ayrıca ısı korumalı çift camlı ısı cam uygulamaları da
zorunluluk arz etmektedir.
2.1 Yüzme Havuzlarında Sıcaklık Dağılımı
Su sıcaklığının seçiminde, insan vücudunun suyun hareketinden etkilenmesi dikkate alınmalıdır. Spor
0
0
havuzlarında 24 C sıcaklık tamamen yeterli olarak görülürken, serbest havuzlarda 28 C, çocuk
0
havuzlarında ise 32 C sıcaklık gereklidir. Ayrıca suyun buharlaşması sonucu vücudun ısı kaybını
0
azaltabilmek için yüzme havuzunun hava sıcaklığı 2 ila 4 C havuz suyu sıcaklığının üzerinde olması
0
gerekmektedir (ortam sıcaklığı maksimum 34 C olmalıdır).
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Tablo 1. VDI 2089’a göre Yüzme Havuzlarında Hava Sıcaklıkları İçin Kılavuz Değerleri [7].
Hava Sıcaklığı ( °C )

Mahal Türü

Minimum

Maksimum

Giriş Bölgesi, Yan Odalar ve Merdiven Boşlukları

18

22

Soyunma Odaları

24

28

Personel Odaları

22

26

Duşlar

27

31

Yüzme Havuzu

30

34

2.2 Yüzme Havuzlarında Nem Miktarı
Ortam havası neminin tayininde insanın rahatlık hissi yanında, yapı fiziği (çiğ noktası) de dikkate
alınmalıdır. Yüzme havuzu salonunda ve özellikle duşlarda kısmı buhar basıncının düşük olması
(yüksek dış hava etkisi) deri yüzeyindeki su damlacıklarında hızlı bir buharlaşmaya neden olmaktadır.
Çünkü buharlaşma ısısı büyük oranda vücuttan çekilmektedir. Dolayısıyla istenilen rahatlık hissi için
ortam sıcaklığı yükseltilmelidir. Maksimum mutlak nem miktarı 14.4 g/kg kuru hava değerini ( bunalma
0
sınırını ) aşmamalıdır. 30 C’lik bir salon sıcaklığında maksimum %55’lik bir bağıl nem sağlanmalıdır (
bkz. Şekil 1).
Düşük hava sıcaklıkları insanlarda rahatsızlığa neden olmaktadır. Havadaki yüksek nem oranı ise
bunaltıcı bir etki yapmaktadır. 1000 mbar’lık hava basıncındaki yüzme havuzlarında bağıl nem miktarı
maksimum %53, minimum %42 dolayındadır. Yüzme havuzlarında metal ve ahşap yapı bileşenlerinin
herhangi bir zarara uğramaması için bağıl nem %40 ile %60 arasında bir bölgede bulunmalıdır. Kötü
yapılmış bir konstrüksiyon veya kalitesiz cam kullanımı (ısıl iletkenliği yüksek) durumunda, ortam
havasını düşük bir dış ortam sıcaklığında (taze hava) sınır değerleri altında neminin alınması gerekir.
Bu da enerji sarfiyatına neden olmaktadır. Şekil 2.’de dış ve iç ortam sıcaklığına bağlı olarak müsaade
edilen maksimum bağıl nem oranı verilmektedir.

Şekil 1. VDI 2089 Sayfa 1’e göre elbisesiz insan için bunaltıcı sınırı [9].
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Şekil 2. Dış ortam sıcaklığına bağlı olarak müsaade edilen maksimum bağıl nem oranı [9].
2.3 Minimum Hava Değişimi ve Havanın Dağıtılması
Kapalı havuzlarda klor kokusu, karbondioksit (CO 2 ) gibi sınırlanması istenilen zararlı maddeler için,
3
bugünkü şartlara göre havuz işler durumdayken kişi başına minimum taze hava ihtiyacı 20 m /(h x Kişi
2
) ‘dır. Havuz yüzey alanına ve doluluk oranına ( 0.5 Kişi/m havuz yüzey alanı) bağlı olarak hijyenik
3
2
hava değişim oranı 10 m /(h x m )’ dır. Termal veya mineral içerikli kaplıcalar için hava debisinin
hesaplanması MAK (MAK-değeri: sağlığa zararlı maddelerin maksimum çalışma ortamındaki
konsantrasyon değeri) tablosuna göre yapılır.
Yüzme havuzlarında ziyaretçiler tarafından dışarı atılan CO 2 oranının etkisi fazla büyük değildir.
Çünkü uygun bir havalandırma ve gerekli olan dış hava oranına göre CO 2 konsantrasyonu %0.08’ in
üzerine çıkmaması gerekmektedir. % 0.1’in üzerinde CO 2 oranlarında kötü hava şartlarından söz
etmek mümkündür ve %2.5’in üzerinde ise ciddi zararlı etki söz konusudur. Bu değerler genellikle
kapalı yüzme havuzlarında sağlanmaktadır.
Kapalı havuz hacmi için gerekli havalandırma değerlerini sağlayacak şekilde bir hava akımı olmalıdır.
Havanın beslenmesi (üflenmesi) pencere altlarından, dış duvarlarda kafa yüksekliklerinden,
tribünlerde merdiven basamak altlarından v.s. gerçekleştirilmelidir. Spesifik olarak daha hafif olan su
buharının ve kokulu maddelerin hızlı bir şekilde taşınması için, salon havasının emme işlemi tavan
altından havuz su yüzeyi üzerinden gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle çatının ısı ve nem izolasyonuna
özellikle dikkat edilmelidir.
Güney, batı ve doğu yönlerinde bulunan pencere yüzeylerinden içeriye doğru ısı ışınımı söz
konusudur. Bu pencere yüzeylerinde gereksiz ısı ışınımı pencerelere yerleştirilecek jaluziler ile
önlenebilir. Bu şekilde ısı ışınımı belli ölçüde önlenir, fakat jaluzilerden yutulan ısı konveksiyonla ortam
havasına aktarılır.
2.4 Suyun Buharlaşması
Ortam havasında bulunan su buharının kısmi basıncı doyma basıncından düşük ise, havuz su
yüzeyinde buharlaşma meydana gelir. Buharlaşma miktarı suyun hareket hızına bağlı olarak 0.1 ila
2
0
0
0.2 kg/(m xh) ( t havuzsuyu =26 C, t ortam =28 C, %60 bağıl nemde) arasında değişir. Dalga havuzlarında
daha yüksek değerler söz konusudur.
Suyun buharlaşması ile su sıcaklığı, su ile ortam havası arasındaki sıcaklık farkı ve ortamın bağıl nemi
arasında direkt bir ilişki söz konusudur. Su sıcaklığı ne kadar düşük ve bağıl nem ne kadar yüksek
ayarlanırsa, buharlaşma derecesi, gerekli olan taze hava miktarı, havalandırma hava miktarı ve
bunlara bağlı olarak ortam havasının nemini almak için harcanacak enerji miktarı o kadar azalacaktır.
0
Hava sıcaklığının havuz sıcaklığından 2 C daha yüksek olduğu bir havuz ile, sıcaklık farkının
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olmadığı bir havuz karşılaştırıldığında ( % 50 bağıl neme göre ), ikinci hal için yaklaşık %13 daha fazla
su buharlaşması gerçekleştiği görülür ( bkz. Tablo.2 ). Havuz yüzeyindeki hava hareketi düşük
tutulmak istenmektedir. Çünkü hava hareketi ile buharlaşan su miktarı oldukça artmaktadır. Hava hızı
0.15 m/s olarak tavsiye edilmektedir.
Tablo 2. Kapalı yüzme havuzlarında buharlaşma miktarı ( [3], [7] ).
Su
Sıcaklığı
˚C
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Buharlaşma Miktarı ( g / m * h )
2

Hava Sıcaklığı [ °C ] / Bağıl Nem [ % ]
24
25
26
27
50
60
50
60
50
60
50
204 192 197 174 190 165 182
217 194 209 187 203 178 194
230 208 223 200 216 191 208
235 213 229 204 221
244 219 236
250

60
156
169
182
195
210
223

28
50

60

187
118
213
228
243
259

158
172
185
200
215
230

29
50

60

192
205
220
235
250
268

162
175
190
205
221
238

30
50

60

196
211
226
241
259
277

164
179
194
209
227
244

3. YÜZME HAVUZLARINDA ISI GERİ KAZANIMSIZ / KAZANIMLI VE ISI POMPALI KLİMA
SANTRAL KONFİGÜ-RASYONLARI İÇİN ENERJİ BİLANÇOLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
3.1 Isı Geri Kazanımsız Saunalı Bir Kapalı Yüzme Havuzun Enerji Bilançosu
Isı geri kazanımsız saunalı kapalı yüzme havuzları için ortalama enerji bilançosu Şekil 3’te verilmiştir.
Yaklaşık olarak toplam enerjinin % 87’si ısı üretimi için kullanılmaktadır, %13’ü ise kuvvet üretimi (
elektrik ile ) için tüketilmektedir. Elektrik tüketiminden, işletme zamanının ayarlanması ve yüksek
verimli cihazların kullanılması ile tasarruf sağlanabilir. Elektrik enerjisinde ulaşılabilir tasarruf
potansiyeli sahip olduğu toplam enerji sarfiyatındaki pay dikkate alındığında küçük kalmaktadır. Bu
nedenle ısı enerji tüketimine yoğunlaşmamız daha doğru olacaktır. Toplam enerji tüketimin %46’sı
yüzme havuz hacminin ısıtılması ve havalandırılması için harcanmakta, %21’i sıcak su üretimi için
kullanılmakta, %17’si ise birincil enerji kaynağının kazanda yanma sonucu ısıya dönüşmesi ile
kaybolmaktadır. Geriye kalan %3’lük enerji ise sauna ve benzeri yerlerde tüketilmektedir.

Şekil 3. Saunalı bir kapalı yüzme havuzunda ısı geri kazanımsız hal için enerji bilançosu [8].
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Isıtma ve havalandırma için harcanan enerji üç kısımda değerlendirilebilir :
- Bina Isı Kaybı Q T ,
- Havalandırma Isı İhtiyacı Q L ,
- Buharlaşma Isı İhtiyacı ( Havuz Suyu Yüzeyinde Buharlaşan Su Miktarının Isı İçeriği ) Q V .
3.2 Isı Geri Kazanımlı Saunalı Bir Kapalı Yüzme Havuzun Enerji Bilançosu
Yeni yapılan ve yenilen birçok kapalı yüzme havuzlarında uygulama yeri bulan enerji tasarruf
önlemlerinden biri de kullanılmış olan dönüş havası ile dışarıdan alınan taze ve soğuk havanın
ısıtılmasıdır. Burada kullanılan ısı geri kazanım sistemlerinin ( Çapraz akışlı plakalı ısı değiştirgeçleri,
ısı boruları, kapalı çevrimli sistemler-ısı pompaları ) piyasada kullanılan tipleri %50 oranında bir ısı geri
verme değerine sahiptir. Kapalı yüzme havuz uygulamalarında bu değer %70’lere kadar
çıkabilmektedir.

Şekil 4. Saunalı bir kapalı yüzme havuzunda ısı geri kazanımlı hal için enerji bilançosu [8].
Dışarı atılan egzoz havasından yararlanarak ısı geri kazanım cihazı ile ulaşılabilen toplam enerjiye
oranla kapalı yüzme havuzunda enerji tasarrufu Şekil 4’te verilmiştir. Havalandırmaya harcanan ısının
%11.5’lik kısmı ısı geri kazanım cihazı ile geri kazanılmaktadır. Geri kazanılan ısı sayesinde kazan
enerji üretimi azalacağından, dolaylı olarak kazan kaybı azalmakta ve sonuçta ısı geri kazanım cihazı
ile sağlanan toplam enerji tasarrufu %14.2’ye ulaşmaktadır. Böyle bir ısı geri kazanım cihazı ile
sadece dönüş havasının ısısında bulunan, hissedilebilir ısı miktarından ısı geri kazanılabilir. Dönüş
havasında bulunan gizli ısı miktarı olan suyun buharlaşması sonucu (0,68 kWh/kg Su ) depolanan enerji
bu uygulamada direkt olarak çevreye atılmaktadır.
3.3 Isı Geri Kazanımlı ve Isı Pompalı ( Nem Almalı ) Saunalı Bir Kapalı Yüzme Havuzu İçin Enerji
Bilançosu
Isı pompası uygulamalarının ekonomiklik açıdan değerlendirilmelerinde tereddüt edilmektedir. Fakat
kapalı yüzme havuz uygulamalarında oldukça cazip sıcaklık oranları ortaya çıkmaktadır. Yüzme
havuzunun havalandırılmasında nem alma işlemi esnasında kullanılan ısı pompası ve geri kazanım
cihazı ile yüzme havuzunun dönüş havasından ısı geri kazanımı sonucu performans katsayısı (COP
değeri) 4 ila 5 arası artmaktadır. Şekil 5’te ise ısı pompalı ve ısı geri kazanım cihazlı bir klima cihazının
kapalı yüzme havuzuna uygulanması ile oluşan enerji bilançosu verilmektedir. Isı pompasının tahrik
enerji ihtiyacı vardır. Bu da elektrik sarfiyatının enerji bilançosu içerisinde artmasına neden olmaktadır.
Fakat bu tahrik enerjisi kaybolmamakta, aksine ısıya dönüştürülmekte ve yüzme havuzunun
ısıtılmasında kullanılmaktadır. Isı pompalı ve ısı geri kazanım cihazlı klima cihazının kullanılarak
yüzme havuzu neminin alınması ve dönüş havasından geri kazanılan ısı ile toplam olarak %37.8’lik bir
enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Bu tasarrufa karşılık ısı pompasından çekilen enerji yaklaşık %4.2
civarındadır. Bu sistemde bileşik güç (performans) artış oranı 9 seviyesine kadar çıkabilmektedir.
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Şekil 5. Isı pompalı ve ısı geri kazanım cihazlı saunalı bir kapalı yüzme havuzunda ortalama enerji
bilançosu [8].

4. ISI GERİ KAZANIM ÜNİTELİ KLİMA SANTRALLERİ
Bu bölümde farklı tip ısı geri kazanım üniteli klima santralleri hakkında bilgi verilecektir. Klima
santrallerinde yaz ve kış şartlarında dışarıya atılan egzoz havasından faydalanılarak taze havanın bir
miktar ısıtılması veya soğutulması yolu ile %65’lere varan enerji kazanımları sağlanmaktadır. Özellikle
%100 taze hava ile çalışan klima santrallerinde bu değerlere ulaşılmaktadır. Karışım havalı cihazlarda
toplam kazanç düşmekle birlikte yine gözardı edilemeyecek oranlara ulaşmaktadır. Bu kazançların net
değerleri mahal hava sıcaklığı, egzoz hava debisi, taze hava giriş sıcaklığı ve taze hava debisi
miktarlarına bağlı olarak belirlenmektedir. Sudan havaya ve havadan havaya ısı geri kazanımı
seçenekleri mevcuttur.
Sudan Havaya Isı Geri Kazanım Üniteli Klima Cihazları ( Bataryalı Tip Isı Değiştirgeçleri ):
Sudan havaya ısı geri kazanım sistemlerinde cihaz üzerinde egzoz tarafında iç mahalden atılan
havanın enerjisinin alınması amacı ile bir adet bakır boru/alüminyum kanatlı batarya tesis edilir. Bunun
yanında taze hava tarafında da ikinci bir batarya tesis edilir. İkinci bataryanın amacı egzoz tarafında
elde edilen enerjinin taze havaya aktarılmasıdır. İki batarya arasında tesis edilen bir adet pompa su
sirkülasyonunu sağlamak için kullanılır. Yukarıda tarif edilen işlem ısıtma şartlarındaki işlemi
anlatmaktadır. Soğutma şartlarında ise işlem sırası tersine çalışır.
Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Üniteli Klima Cihazları (Çapraz Akışlı Plakalı Isı
Değiştirgeçleri):
Havadan havaya ısı geri kazanım sistemlerinde ise prensip biraz farklıdır. Bu kez enerji aktarımı aracı
akışkan kullanılmadan direkt olarak egzoz havasından taze havaya ( soğutma şartlarında tersi olmak
kaydı ile ) yapılmaktadır. %100 taze havalı cihazlarda normal şartlarda olduğu gibi çift beden imalat
yerine ısı geri kazanım ünitesini de içinde barındıran tek beden cihaz imalatı yapılmaktadır.
Gerektiğinde karışım havalı cihazlarda da ısı geri kazanım ünitesi kullanılabilmektedir. Çapraz akışlı
plakalı ısı değiştirgeçlerin bakım gerektiren herhangi bir mekanik parçası bulunmamaktadır.
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Kapalı yüzme havuz uygulamalarında genellikle ısı pompalı/pompasız ısı geri kazanım üniteli cihazlar
veya sadece ısı geri kazanımsız basit bir ısı pompalı cihaz kullanılır. Isı pompalının avantajı daha az
yer kaplamasıdır. Özellikle eski tesisler ve ufak otel yüzme havuz uygulamaları için uygundur. Büyük
genel amaçlı yüzme havuzları için ise çapraz akışlı ısı değiştirgeci ve ısı pompası takviyeli üniteli
cihazlar tercih edilmektedir. Bu ünitelerde özellikle %100 taze hava ile işletme olanağı bulunmaktadır.
Özellikle kış mevsiminin kritik (çok soğuk) dönemlerinde iyi bir nem alma kapasitesi ve yaz mevsimi
için de serbest soğutma imkanı sunmaktadır.
Isı Geri Kazanım Üniteli ve Isı Pompalı Cihazların Kış İşletmesinde Sağladığı İlave Enerji
Tasarrufu:
Isı geri kazanım üniteli cihazlar ile normal şartlarda yaklaşık olarak %60 civarında verime ulaşılabilir.
Yüksek iç ortam nem oranında ise daha yüksek verime ulaşılabilir. Kış mevsiminde ısı pompası ile
maksimum bir ısı geri kazanımı sağlanmaktadır. Yani ısı geri kazanım üniteli cihaza bir soğutma
çevrimi monte edilmiştir ve buharlaştırıcı dönüş havası üzerinde bulunmaktadır. Burada dönüş
havasından arta kalan ısı geri kazanılmaktadır. Bu ısı, kompresör yardımıyla daha yüksek sıcaklıktaki
besleme havasına verilmektedir. Dönüş havasının artık ısısının yanında kompresörün elektriksel etki
sonucu yaymış olduğu ısı da besleme havasına verilmektedir. Yoğuşma ısısının bir kısmı havuz
suyunun ısıtılmasında kullanılmak isteniyorsa, su soğutmalı bir kondenser ilave edilmelidir.
Isı Geri Kazanım Üniteli ve Isı Pompalı Cihazın Yaz İşletmesinde İlave Soğutma Avantajı:
Yazın genellikle, iç hacme beslenen dış havanın soğutulması gerekmektedir ve serbest soğutma
bunun için yeterli olmamaktadır. Isı pompası monte edilmiş dört yollu vana ile soğutma çevrimi tam
tersine dönerek, taze hava girişine monte edilmiş olan yüzey buharlaştırıcı olarak çalışabilmektedir.
Taze havadan alınan enerji ise kondensatörler yardımıyla dönüş havasına aktarılmaktadır. Besleme
havasının kontrolü konfor uygulamalarında önemli rol oynadığından, büyük soğutma cihazları iki
kompresör ile donatılmaktadır ve bunlar sıralı olarak devreye girip çıkmaktadır.
Cihaz tasarımları projenin ve iç-dış hava şartlarının durumuna göre farklı olabilmektedir. Bu farklı
tasarımlardan önemlileri aşağıda gösterilmektedir.
4.1 Isı Geri Kazanım Üniteli, Isı Pompalı/Pompasız ve %100 Taze Havalı Çözüm:
Bu çözüm %100 taze dış hava ile çalışan yüzme havuzu uygulamalarında tercih edilir. Bu sistemde ısı
degiştirgecinde basınç farkı sıfıra yakındır. Bu nedenle ısı değiştirgeçlerinde düşük bir basınç kaybı
söz konusudur. Ayrıca her iki vantilatör (fan) direkt olarak kanala üfleyecek şekilde sıralanmıştır.
Böylece vantilatörlerdeki dinamik basınç düşük kalmaktadır. Bu konfigürasyonda ayrı bir filtre
modülüne gerek yoktur. Çünkü filtre, damper veya ön ısıtıcı serpantin üfleme fanın üzerine sıralanabilir
( bak. Şekil 6. – 7.).
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Şekil 6. %100 taze havalı, ısı pompalı ve ısı geri kazanım cihazlı üniteye ait görünüş [3].

Şekil 7. %100 taze havalı ve ısı geri kazanım cihazlı üniteye ait görünüş [3].
4.2 Isı Geri Kazanım Üniteli, Isı Pompalı/Pompasız ve Taze Hava Kontrollü Çözüm:
Bu çözüm ise taze hava miktarının kontrolü istenilen yüzme havuzu uygulamalarında tercih edilir. Isı
pompalı seçenekte bir dönüş havası damperi ısı değiştirici modülüne takılabilir ve böylece özellikle
gece işletmesinde dış havasız bir işletmeye olanak sağlayabilir. Bu durumda ısı pompası nem alma
cihazı olarak çalışır. Dönüşüm havası damperi kısılarak hava debisi ayarlanabilir ve buharlaştırıcı ile
nem alma işleminde, buharlaştırıcı yüzeyinde istenilen optimum bir üst yüzey sıcaklığına ulaşılabilir (
Şekil 8.- 9 ).
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Şekil 8. Taze hava kontrollü, ısı pompalı ve ısı geri kazanım cihazlı üniteye ait görünüş [3].

Şekil 9. Taze hava kontrollü ve ısı geri kazanım cihazlı üniteye ait görünüş [3].
4.3 Isı Geri Kazanım Ünitesiz ve Sadece Isı Pompalı Çözüm:
Bu ısı pompalı çözüm, sadece kapalı bir hava sirkülasyonlu çevrim ve nem alma işlemi için
öngörülmüştür. Bu tip klima santral konfigürasyonlarında ortam havasının ısısı ve nemi soğutma
sisteminin buharlaştırıcısı tarafından emilmekte ve çiğlenme noktasına kadar soğutulmaktadır. Hava
içerisindeki su buharı bu esnada yoğuşmaktadır. Kurutulmuş, soğutulmuş hava kondensatöre
iletilmekte ve burada tekrar ısıtılmaktadır. Su buharının yoğuşması sonucu alınan ısı ve kompresörün
çalışmasından dolayı oluşan ilave ısı ile havaya daha fazla ısı verilmektedir ( soğutma esnasında
0
çekilen ısıdan daha fazla ). Bu ısı aktarımı yaklaşık olarak 5 C’lik sıcaklık artışına karşılık gelmektedir.
Taze hava iletimi istenildiğinde bu konfigürasyon, ilave bir taze hava damperi ile donatılabilir. Bu
şekilde yüzme havuzunda hijyenik bir ortam istenildiğinde gerekli olan taze hava miktarı (VDI 2089’a
3
2
göre yaklaşık 10 m /hm ) ortama iletilebilir. Ayrıca ilave bir fonksiyon olarak ısı pompası bir su
soğutmalı kondensatör ile donatılabilir. Bu şekilde kompresörden ortam havasına verilen fazla ısı
havuz suyunun ısıtılması için kullanılabilir(Şekil 10).

Şekil 10. Isı pompalı üniteye ait görünüş [3].
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Yüzme havuzlarında kullanılan konfigürasyonlarda ısı pompası, ısı geri kazanımı için kullanılabileceği
gibi nem alma işlemi için de kullanılabilir. Dışarı atılan dönüş havası yüzme havuzundan gelen nemli
hava olduğundan, buharlaştırıcıda çiğ noktasına kadar soğutulmaktadır. Bunun sonucu yoğuşturulmuş
su elde edilmektedir. Karışım damperi ile nemi alınmış dönüş havası belli bir oranda taze hava ile
karıştırılarak yüzme havuz hacmine geri verilmektedir. Gece işletmesinde normal olarak kapalı
çevrimli hava dolaşımı sağlandığından, nem alma kapasitesi ısı pompasının nem alma damperi ile
yükseltilebilir. Damperin açılması ile buharlaştırıcı üzerindeki hava miktarı kısılmaktadır. Bunun
sonucu hava buharlaştırıcı üzerinde daha kuvvetli bir şekilde soğutulabilir. Bu şekilde nem alma işlemi
optimize edilmiş olunur ve yoğuşan su miktarı yükseltilebilir. İlave fonksiyon olarak ısı pompası yüzme
havuz tesislerinde su soğutmalı bir kondensatör ile donatılarak havada bulunan fazla ısı, havuz
suyunun veya kullanım suyunun ısıtılması için kullanılabilir.

5. KAPALI YÜZME HAVUZLARINDA HAVALANDIRMA İHTİYACININ HESAPLANMASI
5.1 Çapraz Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazlarında Sıcaklık Tayini
Nominal hava miktarında üfleme (basma) tarafındaki hava sıcaklığını yaklaşık olarak hesaplayabilmek
için ısı değiştirgeçlerinin verimlerinin bilinmesi gerekmektedir. Çapraz akışlı bir ısı geri kazanım cihazı
için iki farklı verim çizelgesi mevcuttur. Konfor/endüstriyel uygulamalar için %0 bağıl nemli verim
diyagramı seçilmelidir (bkz. Şekil 11). Ancak dönüş havası belirgin oranda nem içeriyorsa (yani çiğ
noktasının altına soğutulduğu takdirde yoğuşma meydana geliyorsa) yüzme havuzlarında olduğu gibi
%50 bağıl nemli verim çizelgesi kullanılmalıdır. Dış ortam sıcaklığı ve dönüş havası sıcaklığı
bilindiğinden aşağıdaki denklem kullanılabilir:
T 3 = T 2 + η(T 1 – T 2 )

(1)

T 3 = Isı geri kazanım cihazı çıkış sıcaklığı
T 2 = Dış Ortam Sıcaklığı
T 1 = Dönüş Havası Sıcaklığı
η= Isı değiştirgeci verimi
Çapraz akışlı plakalı ısı değiştirgeçlerinde kuru verim ( yoğuşmasız verim) değeri konfor
uygulamalarında yaklaşık olarak %60 civarındadır. Dönüş havasında yüzme havuzlarında olduğu gibi
yoğuşma meydana geliyorsa ıslak verim ( yoğuşmalı verim ), nem ve sıcaklığa bağlı olarak %70’ in
üzerine çıkabilmektedir.

Şekil 11. Çapraz akışlı ısı değiştirgecine ait verim eğrisi, 1- %50 bağıl neme göre 2- %0 bağıl neme
göre [4].
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Şekil 11’den çapraz akışlı plakalı ısı değiştirgeçlerinin %50 (veya üzeri) bağıl nemli ortamlarda daha
yüksek randıman verdiği görülmektedir.
5.2 Buharlaşmanın Hesaplanması
Nem alma ihtiyacı, havuz yüzeyinde bir buharlaşma meydana geldiği zaman doğmaktadır.
Buharlaşmaya etki eden fiziksel faktörler havanın ve havuz suyunun sıcaklığı, ortamın bağıl nemi ve
havanın hareket miktarıdır. Nem alma miktarını hesaplayabilmek için bir çok denklem mevcuttur ( [1],
[5], [6], [12],[13], [14] ). Bu denklemlerin çoğunun ortak yönü, gerçek nem oluşum miktarına göre daha
büyük değerler vermeleridir. Bunun nedeni, istenmeyen bir havalandırmanın kapı, pencere vb.
yerlerden sızıntı sonucu olması veya yüzme havuzunun kullanım veriminin (doluluk oranının)
beklenenden daha az olmasıdır. Ortam içerisinde iyi bir hava dağılımı mevcut ve çevresine göre su
yüzeyinde daha düşük ise nem alma ihtiyacı azalmaktadır. Ayrıca verilen taze hava miktarının ortamın
koşullarından bağımsız olarak nem azaltıcı bir etkisi vardır. Kullanılan denklemler yüksek bir emniyet
değeri içerdiklerinden, hesaplama esnasında en kötü şartları düşünerek tekrar gözden geçirmeye
gerek yoktur. Aşağıda verilen denklemler buharlaşma ihtiyacının hesaplanmasında en sık kullanılan
denklemlerdir.
VDI 2089 göre,
Buharlaşma şu şekilde hesaplanır:
W = e x A x (P B – P L ) (g/h)

(2)

Burada,
A

: Havuzun Yüzey Alanı (m )

PB
PL

: Su Sıcaklığında Doymuş Buhar Basıncı (mbar)
: Hava Sıcaklığında Kısmi Buhar Basıncı (mbar)

E

: Ampirik Faktör [g/(mbar*m *h)]

2

2

Havuz durumuna bağlı olarak e değeri aşağıdaki gibi seçilir.
0,5

üstü örtülü havuzlar

5
15

durgun yüzeye sahip havuzlar
az kullanılan özel havuzlar

20

normal kullanım seviyeli havuzlar

28

eğlence havuzları

35

dalgalı havuzlar

VDI 2089’a göre işletilen yüzme havuzları için havuzun birim yüzey alanı ( m ) başına minimum 10
3
m /h’ lik taze hava ön görülmüştür. Bu taze hava ihtiyacına göre nem alma kapasitesi aşağıdaki formül
ile hesaplanır:
2

W Taze Hava = A x 10 x 1,2 x (x i – x u )
A

: Havuzun yüzey alanı (m )

10

: Dış ortam havası m /h

2

3

(3)
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1,2

: Havanın yoğunluğu (kg/m )

xu

: mutlak nem, dış ortam havasının (g/kg)

xi

: mutlak nem, iç ortam havasının (g/kg)

3

Biasin & Krumme Denklemi [14]:
Gündüz işletme halinde kullanılan denklem:
W = [0,118 + (0,01995 x a x (P B - P L )/1,333)] x A (Kg/h)

(4)

A = Havuzun Yüzey Alanı (m )
2

P B = Su Sıcaklığında Doymuş Buhar Basıncı (mbar)
P L = Su Sıcaklığında Doymuş Buhar Basıncı (mbar)
a = Ampirik Faktör,
0,5

genel amaçlı yüzme havuzları

0,4

hotel havuzları için

0,3

özel yüzme havuzları için

Gece işletme durumu için kullanılan denklem ise aşağıdaki gibidir.
W = [-0,059 + (0,0105 x (P B - P L )/1,333)] x A (Kg/h)

(5)

Taze hava ile elde edilen bu nem alma kapasitesi, buharlaşma miktarından ( 2 no’lu denklemden)
çıkartılması gerekmektedir. Bunun sonucu, taze hava alımı ile azaltıldıktan sonra tesisat tarafından
alınması gereken nem miktarı ortaya çıkmış olur.
5.3 Taze Hava İhtiyacının Hesaplanması
Gündüz İşletme Durumunda:
Minimum dış ortam hava ihtiyacı, buharlaşmayı uzaklaştırabilmek için şu şekilde hesaplanabilir:
V = w / [( x i - x u ) x 1,2]

(6)

w

: buharlaşma miktarı (g/h)

xu

: mutlak nem, dış ortam havasının (g/kg)

xi

: mutlak nem, ortam havasının (g/kg)

1,2

: havanın yoğunluğu (kg/m )
3

Dış ortamın mutlak nemi (x u ) yazın maksimum 11-12 g/kg arasında değişmektedir. Kışın ise 2- 3 g/kg
arasında değişmektedir. Pratik uygulamalarda x u 9 g/kg olarak alınabilir. Bu değer bir sezon içerisinde
yaklaşık olarak %15 oranında aşılmaktadır ve VDI 2098 göre kabul edilebilir bir değerdir. Bunun
dışında yaz döneminde nadiren yoğuşma problemi ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle biraz daha
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yüksek bir değerde su miktarına ortam havasında x i müsaade edilebilir. Tablo 3.’de VDI 2089’a göre
mutlak nem için tasarım değerleri verilmektedir.
Gece İşletme Durumunda:
Gece işletilmesi durumunda yüzme havuzu ortamına dış ortam havasının verilmesine gerek yoktur. Bu
durumda havalandırma sistemi kapalı bir çevrim olarak sadece ortam havasını dolaştırmaktadır. Gece
şartlarında buharlaşma yaklaşık olarak 22.9 kg/h kadar gerçekleşmektedir ve bu değer gündüze göre
daha düşüktür. Bu nedenle ısı pompası yardımıyla nem alma işlemi yeterli olmaktadır.
Tablo 3. VDI 2089’ a göre mutlak nem için tasarım değerleri [7].
x ( g/kg )

p D ( mbar )

Ortam Havası

14,3

22,7

Dış Hava

9

14,4

Buharlaşan su miktarının yanında koku ve zararlı konsantrasyonlar, gerekli olan dış ortam hava
debisinin belirlenmesinde önemlidir. Yükseltilmiş spesifik gaz içeriği ile müsaade edilen zararlı gaz
konsantrasyonu MAK-değeri yardımıyla kontrol edilmelidir. Yüksek değerlere genellikle termal ve
mineral banyolarda rastlanılır. Aşağıdaki denkleme göre dış hava debisinin hesaplanması klasik bir
yüzme havuzu için ikinci derecede bir önem taşımaktadır [7].
•

•

C
VL =
[m 3 /h ]
C MAK − C FL

(7)

burada:
•

C

= Zararlı madde etkisi ( mg/h )

C MAK = MAK-değeri ( mg/m

3

Hava )

C FL = Dış havada bulunan zararlı madde konsantrasyonu ( mg/m

3
Hava

)

Kapalı yüzme havuzlarında yüzme salonu dışında iklimlendirilmesi gereken başka hacimler de
mevcuttur. Havuz holü içerisindeki sporcular ve (varsa) seyirciler için konfor şartlarının gerektirdiği
miktarda taze hava alınması gerekir. Tablo 4’de farklı bölgeler için gerekli olan taze hava debisi
verilmiştir.
Eğer taze hava aynı zamanda içerideki nem seviyesinin düşürülmesi için de kullanılıyorsa, bu
durumda ihtiyaç duyulan taze hava miktarı Denklem (6)’ya göre hesaplanır.
Tablo 4 ve Denklem (6)’ya göre ayrı ayrı hesaplanan değerlerden hangisi yüksek çıkıyorsa, o değer
dikkate alınır. Genellikle Denklem (6) sonucunun daha yüksek çıkacağı bellidir.
Eğer tesisat ısı pompası olarak çalışacaksa, havadaki nem evaporatör yüzeyindeki yoğuşma ile
alınacağından, taze hava sadece Tablo 4’e göre (yani konfor şartlarına göre) hesaplanır. Bu durumda
Denklem (6)’nin kullanılmasına gerek kalmayacaktır.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 491 _______

Tablo 4. VDI 2089’a göre farklı bölgeler için dış hava ihtiyacı [7].
Mahal Türü

Gerekli olan Taze Hava Debisi

Gözetleme Hacimleri

25 m /h brüt temel kesit alan (m ) başına

Duş Hacimleri

220 m /h duş başına

Tuvaletler

100 m /h tuvalet başına

Toplu Soyunma Odaları

20 m /h brüt temel kesit alan (m ) başına

Tekli Soyunma Odaları

15 m /h brüt temel kesit alan (m ) başına

Seyirci Tribünü

20-25 m /h kişi başına

3

2

3
3

3

2

3

2

3

SONUÇ
Bir yüzme havuzunda havadaki yüksek nem oranı havuzun pencere ve duvarlarında terlemeye sebep
olmaktadır. Terleme ise korozyon ve mantar oluşumuna neden olmakta ve yapı bileşenlerini tahrip
etmektedir. Ayrıca insanlar için yüksek bir nem oranı rahatsız edici olmakta, kan dolaşımını
zorlaştırmakta ve sportif kapasiteyi düşürmektedir. Nem artışına sebep olan su yüzeyindeki
buharlaşmayı önlemek mümkün değildir. Verimli ve doğru nem alma tesisinin boyutlandırılması, uygun
bir yapı konstrüksiyonu, su ve hava sıcaklıklarının doğru tayini buharlaşmayı azaltmaktadır. Bu şekilde
havanın nem oranı düşük işletme maliyetlerinde optimum bir ölçüye indirgenmiş olmaktadır. Her enerji
kaybı para harcanmasına neden olduğu gibi çevreyi de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle verimli bir
ısı geri kazanımı oldukça önemlidir. Yeni yapılan ve yenilenen kapalı yüzme havuzlarında dönüş
havasından ısı geri kazanım uygulamaları Avrupa’da standart hal almıştır. Özellikle kapalı yüzme
havuzlarında ısı pompalı ve ısı geri kazanım cihazlı ünitelerin kullanılması ile yaklaşık %40’lık enerji
tasarrufu sağlanmaktadır. Bu enerji geri kazanım miktarı küçümsenmeyecek bir değerdir. Ayrıca bu tip
cihazların ekonomik işletilmesi için çok fonksiyonlu bir hassas kontrol sistemi gerekmektedir [2]. Bu
klima cihazların kullanımı dışında, yüzme havuzlarında buharlaşma miktarı havuz yüzeyinin bir örtü ile
kaplanması ile de azaltılabilir. Ayrıca ortam sıcaklığı su sıcaklığının 2-3 °C üzerinde olması
sağlanmalıdır. Özellikle yüksek seviyede ısı ve neme karşı yalıtılmış yapılarda havanın bağıl nemi,
yoğuşmaya neden olmadan %70’e varan değere kadar yükseltilebilir [10]. Gerekli olan ısı yalıtımının
kalınlığı çatı, tavan ve duvar yapı parçaların yapısı ile ilgilidir. Kışın yoğuşmanın önlenmesi için,
havanın nem oranına bağlı olarak yüzeylerin ısı geçirgenlik katsayıları belli değerlerin altına
düşmemelidir. Dış duvarlarda ve havayla temasta olan tavanlarda buhar geçemeyecek şekilde nem
izolasyonu yapılmalıdır. Böylece buharın duvar içine girmesi, dolayısı ile rutubet probleminin oluşması
önlenmiş olur.
Yukarıda bahis konusu olan enerji tasarrufuna yönelik önlemlerin uygulanması ile, ekonomik bir kapalı
yüzme havuzu işletimi sağlanmasının yanında, pahalı olan birincil enerji kaynak tüketimi azaltılmakta
ve çevreye yayılan emisyon değerleri düşürülmektedir.
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ENDÜSTRİYEL YAPILARDA YANGIN DUMANININ CEBRİ VE
DOĞAL YOLLA TAHLİYE KRİTERLERİ
Serdar GÜLTEK
Ufuk SELVİ

ÖZET
Yangın sırasında oluşan duman ve sıcak gazlar, ısınan havanın ataletinden dolayı yanma bölgesinden
dik yönde yükselerek, tavanda yatay yönde yayılma eğilimi gösterirler.
Yapısal elemanlarda kullanılan malzemelerin taşıma kapasitesini ve dayanımını tehdit ederek
yangının yayılmasına sebep olan dumanın belli noktalardan uzaklaştırılması gerekir.
Endüstriyel yapıların görece büyük alanlara sahip olması nedeniyle oluşan duman tabakasının
tahliyesi için binalarda zonlama yapılması ve bunun için uygun yangın kompartıman alanlarının
belirlenmesi gerekir
Bir noktada biriken dumanın kalınlığı ve hangi koşullarda tutulduğunun bilinmesi ile, zararın şiddeti
azaltılır. Binanın tahliyesi ile beraber, yangınla mücadele için gerekli ekipman ve personelin, yangın
mahalline gelmesi için gerekli zaman kazanılır. Uzaklaştırılacak gazların hacmi ve sıcaklığı; yangının
ısı yayma oranı ve yükselen dumana giren taze havanın bir fonksiyonudur.
Cebri ve/veya doğal yolla sağlanacak havalandırma koşulları, oluşturulacak tesisatın tasarım
kriterlerine, havalandırma sistemini harekete geçirecek algılama sistemine, korunacak hacimde
bulunan kapı ve pencere açıklıklarına, tesisat elemanlarının ısıl ve korozif etkilere karşı dayanımına
bağlı bir bütünleşik sistem olarak ele alınmalıdır.
Anahtar Sözcükler : Duman, yanma bölgesi, yapısal elemanlar, endüstriyel binalar, doğal
havalandırma, cebri havalandırma
ABSTRACT
Smoke and hot gases produced during a fire tend rising vertically from the combustion zone due to
buoyancy and flow horizontally below the roof area.
The smoke that induces spread of the fire, by threatening the resistance and bearing capacity of the
materials which are used as structural elements, should be extracted through specific points.
Due to industrial buildings have relatively big areas, zoning and defining appropriate fire
compartments are necessary for extracting the smoke layer.
With knowing the smoke layer depth accumulating at one point and which condition it has, the severity
of the damage can be reduced. Together with the evacuation of the building, required duration for
arrival of the fire fighters would be gained and required equipment to the fire zone would be deployed.
The volume and temperature of gases to be vented are a function of the fire's rate of heat release and
the amount of air entrained into the buoyant plume produced.
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Venting conditions which are provided by means of natural and/or powered should be considered as a
complete system based on design criterion of the plumbing, detectors which will actuate the venting
system, window and door openings on the protected space, resistances of the plumbing elements
towards thermal and corrosive effects.
Keywords : Smoke, combustion zone, structural elements, industrial buildings, natural venting,
powered venting.

1. GİRİŞ
Duman tahliye sistemi için yapılacak tasarım, aşağıdaki amaçlardan bir ya da birkaçını içerebilir;
-

Mahalde bulunan kişilerin güvenli bir yoldan yine güvenli bir bölgeye ulaştırılmasını sağlamak,
Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak,
Duman ve sıcak gazlar nedeniyle oluşan bileşimin binaya vereceği zararı azaltmak

Yangın dumanını uzaklaştırma esnasında olayların gelişimi ise aşağıdaki şekildedir:
-

-

Sıcak gazlar yanma bölgesinden dikey yönde yükselip çatıda dikey bir engele ulaşana kadar
yatay yönde akış eğilimi gösterir. Çatıdaki bu dikey engeller duvar, perde, kirişi, makas olabilir.
Sıcak gazlar engelle karşılaşınca çatının altında bir katman oluşturur.
Uzaklaştırılacak gazların hacim ve sıcaklığı yangının ısı yayma oranı ve yükselen dumana
giren hava miktarının bir fonksiyonudur.
Sıcak gaz katmanının derinliği (kalınlığı) arttıkça katman sıcaklığı artmaya devam eder ve
duman bacaları açılır.
Duman bacalarının çalışması ile o bölgedeki üst katmandaki sıcak gazların kısmen
uzaklaşması ve katmanın zamana baplı olarak kalınlaşma oranının azalması sağlanır. Belli bir
bölgede bulunan havalandırma deliğinden yapılan deşarjın oranı esas olarak sıcak gaz
katmanının derinliği ve katman sıcaklığı tarafından tayin edilir. Yeterli miktarda taze havanın
sıcak katmanın aşağısında kalan noktalardan içeri girmesine imkan verilirse yanma kontrollü
olarak oluşan sıcak gazların yapılan tasarıma bağlı olarak havalandırma boşluğundan çıkması
sağlanmış olur. [1]

Aşağıdaki şekilde havalandırma boşlukları açılmış ve duman perdeleri ile kısıtlanmış bir yangının
nasıl hareket edeceğini görmek mümkündür:

Duman
perdeleri

Hava girişi

Yangın duvarı

Yangının
merkezi

Geniş duman
perdeleri

Şekil 1. Yangının merkezi ve duman perdelerinin gösterimi
Yangının ısı yayma oranı, yangın çapı, yangın merkezi (başlangıç noktası) üzerindeki temiz katman
yüksekliği, duman üretimini etkileyen ana faktörlerdir.
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Bir havalandırma boşluğundan (vent) geçen kütlesel debi (mass flow), başlıca; havalandırma boşluğu
alanı, duman tabakası derinliği ve sıcaklığı tarafından belirlenir.
Havalandırma, dış sıcaklık ve üst katman arasındaki duman sıcaklık farkının yaklaşık 110°C ve daha
yüksek olduğu durumlarda daha verimli olur. Sıcaklık farkının 110°C’ dan daha düşük beklendiği
yerlerde tahliye edilen hava debisi önemli ölçüde düşebilir; bu yüzden, cebri (zorlamalı) havalandırma
yapılmalıdır.
Üst gaz tabakası sıcaklığı 600°C’ ye kadar olan şartlar altında bu standart kullanılabilir; çünkü binada
kendi kendine tutuşma (flashover) yaşanabilir.
Bina havalandırma sistemi, aşağı seviyelerde konumlandırılacak hava giriş açıklıklarından, yeterli
oranda taze hava almaya gereksinim duyar. İlk havalandırma boşluğu açıldıktan sonra, acil olarak,
binaya hava giriş açıklıklarından taze hava beslenmesi esastır.
Etkisiz bir operasyondan (müdahaleden) kaçınmak için, tüm beklenen dış şartları kapsayacak şekilde
harekete geçirme (aktivasyon) yöntemlerinin seçilmesi önemlidir.
Havalandırma boşlukları (vents), solvent depolama alanları gibi tehlike yaratacak bölgelerin üzerinde
konumlandırılmalıdır.
Etkili bir şekilde duman, ısı ve yanma ürünlerinin tahliye edilebilmesi amacıyla çatı
havalandırmalarının açılması için otomatik bir mekanizma sağlanmalıdır. Otomatik havalandırma
aktivasyonunun yöntemleri belirlenirken, beklenen (tasarlanan) yangın dikkate alınmalı ve uygun
havalandırma açıklıkları kullanılmalıdır. Eğer tasarım amaçları, ısı-aktivasyonlu (heat-actuated)
cihazlarla karşılanamıyorsa, havalandırma boşluklarına uygun bağlantıları yapılmış duman detektörleri
ya da ihtiyaca daha çabuk cevap verecek diğer cihazlar kullanılmalıdır.
Mahale hava sağlamanın en basit yolu, sistem aktivasyonuna bağlı olarak açılabilecek kapılar,
panjurlar (menfezler) gibi doğrudan dış ortama olan açıklıkların kullanılmasıdır. Bu açıklıklar mimari
tasarımla koordine edilebilir ve dizayn duman katmanının gerekli oranda altında konumlandırılabilir.
Mekanik duman tahliye sistemine sahip yerleşimler için bu açıklıklar pratik değildir ve cebri bir hava
besleme sistemi düşünülmelidir. Eğer kapasiteler, dış ortam menfez yerleri ve hızları uygun ise bu
sistem genel bina havalandırma sistemine adapte edilebilir. Bu sistemlerde yangın bölgesini
basınçlandırmamak için tahliye edilen hava akışı uygun bir şekilde sağlanan kadar mahale hava
beslemesi yapılmamalıdır.

2. DUMAN PERDELERİ
Duman perdelerinin amacı, tavandaki duman akışını önlemek ve dumanı toplamaktır. Duman
perdeleri, yangından yayılan dumanın binadaki duman perdesi olamayan diğer bölümlere ilerlemesini
önlemelidir.
Dış duvarları da içeren tam yükseklikli ara duvarlar ve bölmeler de duman perdesi olarak hizmet
edebilir.
Geniş ve açık alanlarda kullanılan duman perdeleri, çatıya yükselen dumanı belli bir bölgeye
toplayarak havalandırma kapaklarının daha hızlı açılmasını ve havalandırma etkinliğini artırmaktadır.
Yanmaz malzemelerden imal edilen bu perdelerin duman geçisine imkan vermeyecek şekilde monte
edilmesi gerekir. [2]
Duman perdelerinin tavandan aşağı olan mesafesi (d c ) en az tavan yüksekliğinin (H) yüzde 20 si
kadar olmalıdır. d c = 0,2 H
Yangın perdesi yüksekliği(d c ), tavan yüksekliğinin (H) %20’ sini aşarsa,
(H – dc), 3m’ den az olmamalıdır.
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İki duman perdesi arası mesafenin, tavan yüksekliğinin 8 katından fazla olmaması gerekir.

Düz Çatı

Trapez Çatı

Eğimli Çatı

Şekil 2. Havalandırma kapaklarının farklı tip çatılarda yerleşiminin gösterimi
Duman perdesi boyutlarının tayininden sonra ortamdan uzaklaştırılacak duman miktarı hesabı için
aşağıdaki yöntem izlenir.

Duman tabakası

Yakıt
Şekil 3. Hesaplarda kullanılan elemanların gösterimi
İlk olarak, oluşacak alevin yüksekliği bilinmelidir.
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2/5

(1)

L: alev yüksekliği (m)
D: yangının taban çapı (m)
Q: yangının toplam ısı yayma oranı (kW)
Bazı malzemelerin deneysel olarak ölçülen yangın ısı yayma oranları Q, aşağıdaki tabloda verilmiştir.
2
Başka malzemeler için hesap yapılmak istenirse, uygulamada genel kabul gören “sürekli gelişen t (tsquare) yangın modeli” kabul edilmelidir. Burada;
Q=

α t2

(2)

formülü geçerlidir. [3]
Tablo 1. Q – Isı yayma oranları,

(kW/m ]

Tahta palet, 3m istif (%6 nemli)
Karton kutu, 4.5m istif
Karton içinde polietilen kaplar, 4.5m istif
Polistiren izolasyon panelleri 4.2m istif
Metil alkol
Kerosen

6,800
1,700
2,000
3,300
600
1,700

2

z 0 , yükselen dumanın izafi orjini olarak değerlendirilmelidir. Yangının boyutlarına göre farklılık
gösterebilir.
z 0 = 0,083Q

2/5

– 1,02D

(3)

Bu bilgilerden sonra uzaklaştırılması gereken dumanın kütlesel debisi şu şekilde hesaplanır.
.

m p = [0,071Q c 1/3 (z-z 0 )5/3][1+0,027Q c 2/3 (z-z 0 )5/3]
.

(4)

: yangın dumanı kütlesel debisi
(kg/s)
: konvektif ısı yayma oranı = 0,7 Q
(kW)
: yangının tabanından tavanda biriken duman katmanına kadar olan mesafedir.

mp
Qc
z

Bu formül alev boyu tavanda biriken duman katmanına ulaşmadığı hallerde geçerlidir. Aksi durumda,
yani alevin duman katmanına eriştiği veya içine girdiği hallerde ise;
.

m p =(0,0056Q c )z/L

(kg/s)

(5)

formülü kullanılır.
Oluşan dumanın kütlesel debisi hesaplandıktan sonra, havalandırma boşluklarından (kapaklardan)
uzaklaştırılacak dumanın kütlesi ise;

.

mv =

C d ,v Av
C

2
d ,v
2
d ,i

2
v
2
i

A

T
1+
( 0)
C A T

(2 ρ 02 gd )

T0 (T − T0 )
T2

(kg/s)

(6)
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C d,v
C d,i
Av
Ai
To
T

ρ0

: dumanın kütlesel debisi
: kapak deşarj katsayısı
: hacme hava girişi deşarj katsayısı
: kapak yüzey alanı
2
: hacme hava girişi yüzey alanı (m ),
: ortamdaki hava sıcaklığı
: duman tabakası sıcaklığı
: ortam havası yoğunluğu

(K)
(K)
3
(kg/m )

g
d

: yerçekimi ivmesi
: duman tabakası kalınlığı

(9,81 m/s )
(m)

mv

(kg/s)
2

(m )

2

formülü ile hesaplanır.
Duman tabakası sıcaklığı ise;
.

T=T 0 + KQ c /(c p m p )
K

(K)

(7)

: duman tabakası içinde konveksiyonla geçen enerji miktarı (kj/kgK)
şeklinde hesaplanır.
.

.

Oluşan duman kütlesel debisi değeri m p , uzaklaştırılacak duman kütlesel debisi m v yerine yazılarak,
o hacim için gerekli toplam havalandırma boşluğu veya başka deyişle toplam kapak yüzey alanını (A v )
hesaplamak mümkündür.
A v değeri hesaplanırken, kapak çeperinden geçen duman gazı miktarı aerodinamik etkilerden dolayı
farklıdır. O yüzden tavana yerleştirilecek kapakların gerçek yüzey alanı (A va ) hesaplanmalıdır.
A va = 0,61 A v

(8)

.

m v kütlesel debisi hesabında dikkat edilecek diğer bir nokta ise hacme giren hava miktarının

önemidir, o yüzden hacim içerisinde duman tabakası altında kalan açıklıklar (kapı, pencere gibi) ve bu
açıklıkların toplam yüzey alanı önemlidir.
Formülde geçen C d ve C i katsayıları kapak üreticisi tarafından başka bir değer belirtilmemişse 0,6
olarak alınmalıdır.
Duman tabakası sıcaklığı hesabında kullanılan K katsayısı ise 0,5 olmalıdır.

3. MEKANİK HAVALANDIRMA
Mekanik havalandırma yapılması durumunda; duman perdesi ile kısıtlanmış her bir bölmede dışarı
atılacak duman miktarı kütlesel duman debisi değerinden daha az olmamalıdır.
Tek bir egzoz girişindeki maksimum kütlesel debi miktarı ise,

m max = 3,13βd 5 / 2 [(Ts − T0 ) / Ts ]
.

1/ 2

m max
Ts
T0
d

[T0 / Ts ]1 / 2

: maksimum kütlesel egzoz debisi
: duman tabakası sıcaklığı
(K)
: ortam havası sıcaklığı
(K)
: egzoz girişi altındaki duman tabakası kalınlığı (m)

formülü ile hesaplanır.

(9)
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4. YANGINDA İNSAN DAVRANIŞI
İnsanların yangın sırasında sergiledikleri davranışlar hakkında yapılan araştırmalar bilinenin aksine
kişilerin genellikle panik hali girmediği ve sıradışı hareketler yapmadıkları gözlenmiştir [4]. Ancak bu
kişilerin yaptıkları hareketlerin bina tasarımı yapanların akıllarından geçen durumlara uymadığı, bu
yüzden bir tahliye alarmı verilmesi ile çıkışa ulaşma arasında geçen sürede gecikmelerin yaşanacağı
unutulmamalıdır. Bu gecikmelerin kaynağının neler olduğunu ise aşağıda sıralanan listedeki
hareketlerden tespit etmek mümkündür[5].
•
•
•
•
•
•
•
•

Kişilerin her zaman yangın alarmını duyar duymaz çıkışlara yönelmezler, bu yüzden her
zaman uyarı sisteminin insanları doğru şekilde yönlendireceğine güvenmemek gerekir.
İnsanların uyarıyı duyunca yerinden kalkıp harekete geçme süresinin, en yakın çıkışa ulaşmak
için geçen süreden daha önemlidir.
Yangının farkedildiği ilk dakikalarda insanlar kaçmak yerine durumu incelemeye yönelik
davranışlar sergilemektedir.
Eğer ciddi bir engel bulunmuyorsa, daha uzakta olsa bile insanlar tanımadıkları bir kaçış
noktasına gitmek yerine alışık oldukları yol üzerindeki kaçış noktasına yönelmektedir.
Bireyler kaçış esnasında bir gruba doğru yönelmekte, duygusal bir bağ olan kişilere yakın
mesafede kalmaya çalışmaktadırlar.
Karmaşık düzen ve yerleşime sahip binalarda, insanlar yönlerini bulmak için çıkış işaretlerine
fazla dikkat etmemektedirler.
Kişiler dumanın kendilerine vereceği zararı bilseler bile genellikle dumanın içinden hareket
etmeye hazır durumda oluyorlar.
Genç ve düzenli spor yapan bir çalışan ile yaşlı veya sakat bir kişinin çıkışa ulaşma kabiliyeti
arasındaki fark göz ardı edilmemelidir.

Yukarıda bilgiler ışığında, havalandırma ile ilgili tasarım yaparken görme seviyesi ve görüş
mesafesinin azalması, ortamdaki karbonmonoksit gazı miktarının artışı gibi unsurlara dikkat edilmeli,
ortamdaki duman miktarının kişilerin tahliyesi için gerekli süreyi önemli ölçüde etkileyeceği
bilinmelidir[6].
Dizayn amaçları ve dizayn ara zamanı (t r ) aşağıdaki kritik olayların tümünde hesaba katılmalıdır;
1)
2)
3)
4)

Acil durum takımının konuşlandırılması ve olay yerine ulaşması,
İtfaiyenin olay mahaline ulaşması,
Tahliyenin tamamlanması,
Diğer kritik olaylar.

SONUÇ
Bir binada havalandırma tesisatı kurma ihtiyacı bina sahibi veya kullanıcısı tarafından belirlenmiş
tasarım hedeflerine bağlı olarak (örneğin: çalışanların binayı terketmesi için yeterli süre sağlamak)
veya Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ‘e uyum sağlamak için ortaya çıkabilir.
Yanmanın gerçekleştiği zeminden duman tabakası sınırına kadar olan mesafe “z” hesaplamalardaki
en etkili değişkendir ve dikkatli bir şekilde ele alınması gerekir. Ayrıca, bazı hesaplamalarda duman
0
tabakası sıcaklığının 600 C’yi aşma tehlikesi vardır. Son derece sakıncalı olan bu durum neticesinde
duman tabakasından ışıma (radyasyon) yoluyla gerçekleşen ısı transferi, dumanın biriktirildiği alanın
altında kalan hatta yakınında olan bütün yanıcı malzemelerin tutuşmasına sebep olabilir.
Yangının ısı yayma oranı, hacme giren taze havanın kontrol ettiği türden bir yanmanın yaydığı ısı
oranlarına yaklaştığı zaman çatıdan yapılan havalandırma tasarımının fizibil olup olmadığının
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sorgulanması gerekir. Q fizibil değerinden fazla ısı yayma oranı meydana geliyorsa hesaplanandan daha
geniş havalnadırma boşluklarının tasarlanması gerekir.
Çok geniş, bölümlenmemiş alanlar yangınla mücadele açısından çok büyük zorluklar çıkarır, çünkü
itfaiye personeli binanın merkezine yakın noktalarındaki yangınla savaşmak için bu alanlara girmek
durumunda kalabilir. Eğer itfaiyeciler biriken duman ve ısı yüzünden giriş yapamazlarsa, içeride
yangın tüm şiddetiyle devam ederken, sıkılan su yangının dış çevresine yapılacak lokal
müdahalelerden ileri gidemeyecektir. Penceresi olmayan binalarda geniş ve bölünlenmemiş binalar
gibi problemler çıkarır. Bu tür binalarda yangınla mücadele operasyonlarında duman ve ısı tahliyesi en
önemli araç olacağından itfaiye personeli uygun noktalardan bina çatı ve cephelerine müdahale
edecektir.
Duman perdesi boyutları tasarlanırken, derinlik oldukça önemlidir, duman tabakası ile yanan yüzey
arasındaki mesafe azaldıkça, duman tabakası ile depolanan ısı miktarı artmaktadır, dolayısıyla duman
tabakasından altında kalan tüm yanıcılara doğru ışıma ile ısı transferi gerçekleşmektedir. Bu durum
tüm yanıcıların birden tutuşması hadisesi ile sonuçlanabilir.
Yine havalandırma boşluğu ve duman perdesi yüksekliği tasarlanırken, birikecek dumanın
depolayacağı ve yayacağı ısı ile görüşteki azalmanın yangın yerini tespit etmek, yangının
büyüklüğünü tayin etmek, binayı tahliye etmek, müdahale edecek personel miktarına karar vermek için
tasarımda kullanılacak zaman miktarı hayati önem taşımaktadır. Sistemin harekete geçmesi için
geçecek süre ve sonrasındaki zaman dilimi mahalde bulunanların can güvenliğine direkt olarak etki
etmektedir[7].
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ENDÜSTRİ TESİSLERİNDE YANGIN ÖNLEYİCİ BÖLMELER
Korhan IŞIKEL

ÖZET
Yangına karşı koruma, anayasaya dayalı, kişinin dokunulmazlık ile, can ve mal güvenliği haklarını
güvenceye almaya yönelik amaçları olan bir alandır. Can güvenliği gibi bu konuda gerekli koruma
hedefleri, birçok yönetmelikte yer almaktadır. Ancak ‘’ Dumandan korunma ve önlenmesi ‘’ ne ilişkin
korunma hedefi henüz üzerinde durulmayan konudur.
Bu bildirimde, endüstri tesislerinde, yapının taşıyıcı özelliğini,tesisatın fonksiyonunu yerine getirmesini
sürdürecek, yapı iç mekanlarında patlama sonucu oluşacak hasarları önleyecek, yangından koruyucu
bölmeler, yangından korunma yönetmeliği ,yapı malzemeleri yönetmeliği ve AB Yangın
sınıflandırmaları çerçevesinde ele alınarak uygulamaya dönük olarak irdelenecektir.
Anahtar Sözcükler : Yangın, duman, yalıtım, yanıcılık sınıfı , patlama, can güvenliği , mal güvenliği,
yangın paneli
ABSTRACT
In this article of mine the important points that have to be taken in to consideration for fire precaution
of Europe standarts and general strategies are explained. The main principles are giving general
information about fire control at working areas, summarizing the current European standarts for
passive fire control and helping to technical employees who will work at this area. Architects,
suppliers, industrial engineers, menagers and security employees can benefit from this study.

GİRİŞ
Avrupa da özellikle Düsseldorf hava alanı yangınından beri dumandan korunma çok büyük önem
kazanmıştır. Yangınlarda insanların yaklaşık % 95 i CO gazları nedeni ile yaşamlarını yitirmektedir. Bu
çerçeveden hareketle , endüstriyel tesislerde dış cephe kaplamalarının çatı ile beraber ele alınarak
yangın riski olmayan malzemelerden seçimi kaçınılmazdır.
Bu gün, süratle inşa edilebilen çelik konstrüksiyon endüstriyel yapılarda,çatı, bölme ve dış cephe
kaplamaları, iki metal trapez arasında, ısı, ses ve yangın yalıtımlı olarak, mineral yün ile ve yalıtım
yönetmeliklerine uygun, yeterli kalınlıkta yapılmak durumundadır. Yalıtım malzemesi seçiminde, ( B
gurubu Yanıcılık sınıfında olan ) malzemelerden oluşan, panellerin seçimi halinde, tesis için can ve
mal güvenliğini ortadan kaldırdığı gibi, hiçbir sigorta ödemesinden de yararlanmaları mümkün
olamamaktadır. İki metal arasına enjekte yolu ile doldurulan poliüretan malzeme ile yapılan çatı ve dış
cephe panellerinin en ufak bir kıvılcım ile, şiddetle yanarak zehirli gaz ve duman çıkartmalarından
oluşan can kaybını önlemek için 10 saniye içinde bu bölgenin terk edilmesi gerekmektedir.
Endüstri yapılarında bölmeler :
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Endüstri yapılarında yangın bölmeleri düşey ve/veya yatay olarak oluşturulmalıdır. Can kaybının
esas alınması halinde kaçış olanakları elverişli olan tek katlı tesislerde bölme yapılmayabilir. Can ve
mal kaybının birlikte ele alınması halinde, sprinkler sistemi ve duman tahliyesi yoksa 2000 m2
aşmayacak bölümler oluşturulmalıdır. Katları olan endüstri tesislerinde merdiven hacmi ısı ve
dumandan koruyucu yangın bölmeleri ile esas konstrüksiyon dan ayrılmalıdır. Kazan daireleri ve
jeneratör grupları yangına dirençli, F120 kapılar ve duvarlarla oluşturulmalıdır.
Endüstriyel tesislerde, yangın güvenliği önlem noktaları :
A) Dış cepheler, çatılar, bölmeler
Binayı yatay ve düşey yangın bölmeleri ile bölümlere ayırmak gerekli bir yangın önlemidir.
Bölmeler yanma direnci güvenlik seviyesine bağlı olarak F-60 , F-90 , F-120 olarak belirlenir.
(60, 90, 120 dakika olarak yangın dayanım süresini gösterir )
B) Düşey iç bölmeler :
Yangına en az 120 dakika dayanıklı olarak projelendirilmelidir.
C) Yatay bölmeler, döşemeler :
Yangına 120 dakika direnç gösteren ve alev geçişine imkan vermeyen (boşlukları olmayan her
döşeme yatay yangın bölmesidir) yanıcı malzemeden üretilmiş asma tavanlardan kaçınılmalıdır. Diğer
yanıcı olmayan malzemeden yapılmış asma tavanlarda esas tavan ile aralarındaki boşluk yangının
yayılmasına neden olacağından önlem alınmadan kullanılmamalıdır.
D) Kazan daireleri :
Kazan daireleri, binanın diğer kısımlarına göre yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmelerle
ayrılmış ve tercihen, patlamada yırtılan yapı kabuğu ile donatılmış olmalıdır.
Buraya kadar özetlediğimiz kısımlar, her şeyden önce projelendirme aşamasında ele alınmalı ve
mecburi olan yangın yönetmeliği uygulanmalıdır.(12/06/2002 – 2002/4390 tarih ve sayılı Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik )
Projelendirme çalışmalarında bir yangın güvenlik danışmanı ile temas kurulmalı, beton elemanların
600 *C de , çelik konstrüksiyonun 400 *C de görevini yapamayacağı daima göz önünde
bulundurulmalıdır.
Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığı
Yangın Durumunda 2000/367/EC sayılı yapı malzemeleri, yapı işleri ve elemanlarının yangına
dayanım performans sınıflandırılmasına ilişkin AB Komisyonu Kararı’nda ilk uygulamasını bulan
“yangın dayanıklılık sınıfları” göre, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 7’de
tanımlanan ve dakika cinsinden ifade edilen “yangın dayanıklılık sınıfları” olan F30, F60, F 90, F120,
F180, bu Tebliğ R sembolü kapsamında ortaya konan sınıflardan R30, R60, R90, R120, R180 olarak
kabul edilecektir.
Yangına dayanıklılık sınıfı olarak “Yük Taşıma Kapasitesi (R)” dışında, bu Tebliğ ile “Bütünlük (E)”,
“Yalıtım (I)”, “Işınım yayma (W)”, “Mekanik dayanım (M)”, “Kendiliğinden kapanma (C)”, “Duman
sızıntısı (S)”, “Gücün sürekliliği veya sinyal verilmesi (P veya PH)”, “İsli yangın direnci (G)”,
“Yangından korunma yeteneği (K)”, “Sabit sıcaklık altında dayanıklılık süresi (D)”, “Standart zamansıcaklık eğrisi altında dayanıklılık süresi (DH)”, “Güçlendirilmiş duman ve ısı havalandırıcılarının
işlerliği (F)” ve “Doğal, duman ve ısı havalandırıcılarının işlerliği (B)” de getirilmiştir. Bunlar da, R’ye
ilişkin getirilen 30, 60, 90, 120 ve 180 dakikaya karşılık gelen dayanıklılık süreleri tablolarda
uygulanabilir olanları karşılamak zorundadırlar.
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İlgili AB Komisyon Kararları ile ortaya konulmuş olan Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım
Performans Sınıflarının, 2002/4390 Karar Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelikte belirtilen Yapı Malzemelerinin Dayanıklılık Sınıflarına göre denklikleri

Yapı Elemanları

Avrupa Sınıfı
( EN 13501-2’e göre )

R 30
R 60
Yangın Ayırıcı
R 90
Değil
Taşıyıcı ve
R 120
Rijitleştirici
R 180
Duvarlar,
RE, REI, REI-M, REW
Kirişler ve
RE, REI, REI-M, REW
Kolonlar
Yangın Ayırıcı RE, REI, REI-M, REW
RE, REI, REI-M, REW
RE, REI, REI-M, REW
E, EI, EW 30
Taşıyıcı Olmayan Dış
E, EI, EW 60
Duvarlar (Camlı Elemanlar
E, EI 90
Dahil)
E, EI 120
E, EI, EI-M, EW 30
E, EI, EI-M, EW 60
Daireler ve Özel Hacimler
E, EI, EI-M, EW 90
Arasındaki Bölücü Duvarlar
E, EI, EI-M, EW 120
EI, EI-M 180
E, EI 30
E, EI 60
Bölücü Duvar Boşlukları
E, EI 90
E, EI 120
E, EI 180
E, EI, EI-M, EW 30
E, EI, EI-M, EW 60
Yangın Duvarları ve Özel
E, EI, EI-M, EW 90
Sınır Duvarları
E, EI, EI-M, EW 120
E, EI, EI-M, EW 180
E, EI, EI-M, EW 30
E, EI, EI-M, EW 60
Yangın Duvarı Boşlukları
E, EI, EI-M, EW 90
E, EI, EI-M, EW 120
E, EI, EI-M, EW 180
R, RE, REI 30
RE, REI 60
RE, REI 90
Döşemeler
RE, REI 120
RE, REI 180
E, EI 30
E, EI 60
E, EI 90
Döşeme Boşlukları
E, EI 120
E, EI 180

30
60
90
120
180

Binaların Yangından
Korunması Hakkında
Yönetmelik
F 30
F 60
F 90
F 120
F 180
F 30
F 60
F 90
F 120
F 180
F 30
F 60
F 90
F 120
F 30
F 60
F 90
F 120
F 180
F 30
F 60
F 90
F 120
F 180
F 30
F 60
F 90
F 120
F 180
F 30
F 60
F 90
F 120
F 180
F 30
F 60
F 90
F 120
F 180
F 30
F 60
F 90
F 120
F 180
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Asma Tavanlar

Yükseltilmiş Döşemeler

Yangın Kapıları ve Kepenkler

Çatılar

Havalandırma Sistemi Boru
ve Bağlantı Elemanları

Hava Kanalı Klapeleri İçin
Yangın Klapeleri
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EI 30
EI 60
EI 90
EI 120
EI 180
R, RE, REI 30
E, EI, EW 30
E, EI, EW 60
E, EI 90
E, EI 120
E, EI 180
R, RE, REI 30
RE, REI 60
RE, REI 90
RE, REI 120
RE, REI 180
E, EI 30
E, EI 60
EI 90
EI 120
EI 180
E, EI 30
E, EI 60
E, EI 90
E, EI 120

F 30
F 60
F 90
F 120
F 180
F 30
F 30
F 60
F 90
F 120
F 180
F 30
F 60
F 90
F 120
F 180
F 30
F 60
F 90
F 120
F 180
F 30
F 60
F 90
F 120

EI 180

F 180

Yangına Katkı Sağlamayan A1 sınıfı Malzemeler Listesidir
Çinko ve çinko alaşımları•

Tamamen ayrı bir formda olmamak üzere (Şekilsiz)

Alüminyum ve alüminyum•
alaşımları

Tamamen ayrı bir formda olmamak üzere (Şekilsiz)

Kurşun•

Tamamen ayrı bir formda olmamak üzere (Şekilsiz)

Alçı ve alçı bazlı sıvalar

Katkı maddeleri (geciktiriciler, dolgu maddeleri, lifler, pigmentler,
hidrate olmuş kireç, hava ve su tutucular ve plastikleştiriciler),
yoğun agrega (örneğin: doğal veya kırma kum) veya hafif
agregalar (örneğin: perlit veya vermikulit) içerebilir

İnorganik bağlayıcı elemanları olan
harçlar

Düzeltme/sıvama harçları ve bir veya birden fazla inorganik
bağlayıcıya dayanan şaplar, örneğin: çimento, kireç, duvar
çimentosu ve alçı.

Killi malzemeler

Kilden ve kum, yakıt veya diğer katkı maddeleri içeren veya
içermeyen diğer killi maddelerden yapılmış birimleri, tuğlaları,
karoları, döşeme karoları ve şömine birimlerini (örneğin: baca
tuğlaları) kapsar.
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Kalsiyum silikat birimler

Kireç ve doğal silisli maddelerden (kum, silisli çakıl veya kaya ya
da bunlardan yapılmış karışımlar) yapılmış birimler, renklendirici
pigmentler içerebilir.

Doğaltaş ve arduvaz birimler

Doğal taşlardan (magmatik, tortul veya metamorfık kayalar) veya
arduvazlardan elde edilmiş işlenmiş ya da işlenmemiş elemanlar.

Alçı birimler

Agregalar, doldurucular, lifler ve diğer katkı maddeleriyle birleşen
ve pigmentlerle renklendirilebilen kalsiyum sülfat ve sudan oluşan
birimleri ve blokları kapsar.

Çimento mozaik
Cam

Karo mozaikleri ve yerinde dökme yer döşemelerini kapsar.
Isı ile güçlendirilmiş, kimyasal olarak katılaştırılmış, lamine ve telli
cam.

Cam seramik
Seramik

Billur ve artık cam içeren cam seramikler.
Toz preslenmiş ve kalıptan çıkarılmış malzemeleri kapsar,
sırlanmış veya sırlanmamış.

TANIMLAR, TESTLER VE PERFORMANS KRİTERLERİ
Semboller :
R
E
I
W
M
C
S
P veya PH
G
K
D
DH
F
B

Yük taşıma kapasitesi
Bütünlük
Yalıtım
Işınım yayma
Mekanik dayanım
Kendiliğinden kapanma
Duman sızıntısı
Gücün sürekliliği veya sinyal verilmesi (alarm)
İsli yangın direnci
Yangından korunma yeteneği
Sabit sıcaklık altında dayanıklılık süresi
Standart zaman-sıcaklık eğrisi altında dayanıklılık süresi
Güçlendirilmiş duman ve ısı havalandırıcılarının işlerliği
Doğal, duman ve ısı havalandırıcılarının işlerliği

Sınıflandırmalar :
Yangın ayırıcı fonksiyonu olmayan taşıyıcı elemanlar
Uygulama alanı
Standart(lar)
Sınıflandırma:
R
Notlar

Duvarlar, döşemeler, çatılar, kirişler, kolonlar,balkonlar merdivenler, sahanlıklar
EN 13501-2; EN 1365-1, 2, 3, 4, 5, 6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2;
EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
15
-

20

30

45

60

90

120

180

240

360
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Yangın ayırıcı fonksiyonu olan taşıyıcı elemanlar (yangın duvarları) :
Uygulama alanı
Standart(lar)
Sınıflandırma:
RE
REI
REI-M
REW
Notlar
Uygulama alanları
Standart(lar)
Sınıflandırma:
R
RE
REI
Notlar

Duvarlar
EN 13501-2; EN 1365-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2;
EN 1996-1.2; EN 1999-1.2

15

20
20
20

30
30
30
30

45

60
60
60
60

90
90
90
90

120
120
120
120

180
180
180
180

240
240
240
240

360
360
360
360

Döşemeler ve çatılar
EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2;
EN 1999-1.2

15
-

20
20

30
30
30

45

60
60

90
90

120
120

180
180

240
240

360
360

Taşıyıcı elemanları yangından korumak için malzeme veya sistemler :
Uygulama alanları

Yangın direnci olmayan bağımsız tavanlar (asma tavanlar)

Standart(lar)
EN 13501-2; EN 13381-1
Sınıflandırma: Korunan yük taşıyıcı eleman1 için kullanılan terimlerin aynılarıyla ifade edilir
Notlar
“yarı-doğal” yangınla ilgili gerekleri de karşılıyorsa, “yd” sembolü sınıflandırmaya
eklenir
Uygulama alanları Yangın koruyucu kaplamalar, giydirmeler, levhalar, sıvalar ve siperler
Standart(lar)
EN 13501-2; EN 13381-2’den 7’ye kadar
Sınıflandırma: Korunan yük taşıyıcı eleman2 için kullanılan terimlerin aynılarıyla ifade edilir
Notlar
-

SONUÇ
Endüstri tesislerinde yangın önleyici bölmelerin, projelendirme aşamasında, kullanılacak diğer yapı
malzemelerin yangın karşısındaki performansları da dikkate alınarak yerlerinin belirlenmesi esastır.
Yangın bölmesi ile ayrılmış bölümlerin; işlevleri, bölümde bulundurulacak malzemelerin tanımları
projelendirmede dikkate alınmalıdır. Mevcut tesislerde yangın önleyici bölmeler daha küçük alanları
kapsayabilir. Bu tip küçük bölmelerde, yangın koruyucu bölmenin proses gereği bir çok noktada
delinmesi (kablo ,boru, hava kanalı gibi ) o noktalarda özel önlem alınmasını gerektirmesi dolayısı ile
maliyet artışı yaratır. Yangın bölmesi uygulaması, özel itina ve bilgi gerektirdiğinden, standart yapı
işçisine değil bu konuda eğitilmiş elemanlara yaptırılmalıdır.
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TEKSTİL ÜRETİM VE DEPO ALANLARINDAKİ SÖNDÜRME
SİSTEMLERİ UYGULAMALARI
İbrahim Utku BAŞYAZICI

ÖZET
Günümüzün rekabetçi üretim koşullarında firmaların ayakta kalması kalite, verimlilik ve etkinliğe bağlı
olduğu kadar firmaların üretim süreçlerindeki riskleri minimize etmelerine de bağlıdır. Endüstriyel
ortamlarda proses özelliklerinden dolayı varolan en büyük risklerden biri yangın riskidir. Yangın riskinin
minimize edilmesi özellikle tekstil sanayi gibi ülkemize katma değeri çok yüksek sektörlerde kritik
önem arz etmektedir.
Tekstil hammaddelerinin işlenmesi sırasında sürtünmeyle meydana gelen statik elektriklenme ciddi
yangın tehlikesi oluşturabilmektedir. Ayrıca neredeyse tüm tekstil ürünleri ve hammaddeleri kolayca
yanabilmektedir. Bunun yanında tekstil hammaddelerinin yanması sonucu ortaya çıkan yoğun duman
yangına müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Tekstil fabrikalarındaki geniş depolama alanlarının varlığı da
düşünülürse yangın riskinin boyutları artmaktadır.
Tekstil endüstrisinde etkili bir yangın güvenliği yaklaşımı oluşturabilmek için proses ekipmanlarına
entegre söndürme ve algılama sistemlerinin dizayn edilmesi ayrıca depolama alanlarındaki yüksek
risklerin de hammadde özelliklerine göre minimize edilmesi gereklidir.
Bu makalede yukarıda belirtilen ihtiyaçları karşılayabilecek söndürme sistemlerinin seçimi ve bu
sistemlerin proses ekipmanları ile entegrasyonunun nasıl sağlanacağı ve insan faktörünü göz ardı
etmeden tekstil fabrikalarında yangın riski yönetiminin nasıl yapılacağı anlatılacaktır.
Anahtar Sözcükler : Tekstil yangın güvenliği, kıvılcım algılama, söndürme.
ABSTRACT
In today’s competitive manufacturing condition surviving of firms depends on both quality, productivity
and activity and also minimzing of risks in manufacturing processes. The existing most dangeraous
risk is the fire risk in industrial enviroments because of processes characteristics. Minimizing of fire risk
has crucial importance especially in textile industry because textile industry’s contribution to our
country’s economy is very high.
Static electrification during the manufacturing processes might lead to serious fire. In addition almost
all textile products and raw materials can burn easily and also create dense smoke which prevent
effective manuel interference. If we also consider the large storage areas in textile factories, fire risk is
to be increased.
To create an effective fire protection approach to textile industry integrated fire suppresion, and
dedection systems into textile machines should be designed and high risks in storage areas should be
minimized according to raw material charactecteristic.
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In this articale selection of fire suppresion system type, integration of these systems into textile
machines, fire risk management in textile industry without neglecting human factor will be described
acorrding to above mentioned requirements.
Keywords : Textile fire protection, spark dedection, extinguishing, HFC-227ea, ESFR

1. GİRİŞ
Endüstriyel riskler endüstriyel gelişmeye paralel olarak artmaktadır. Günümüzün modern tekstil
fabrikaları da hem kullanılan hammaddelerin doğası gereği hem de fabrikalardaki mevcut depolama
alanlarının büyüklüğü sebebiyle ciddi yangın riski altındadır. Bu makalede doğal ve kimyasal elyaf
proseslerinde uygulanabilecek önlemler ele alınacaktır. Doğal veya kimyasal hammadde ile çalışan
tekstil fabrikalarında bitmiş ürünler farklı bile olsa hammaddeler benzer şartlandırma işlemlerinden
geçirilirler. Dolayısıyla benzer ekipmanlar ve benzer yangın tehlikeleri söz konusudur.
Yüksek yanıcılık değeri nedeniyle pamuk elyafının kullanıldığı tekstil proseslerinde oldukça sık yangın
görülür. Harman hallaç, tarak, temizleme gibi hazırlık proseslerinde makinelerde yüksek sürtünmeye
maruz kalan elyafın fiziksel özellikleri ve hammadde içinde bulunması muhtemel yabancı maddelerin
sürtünme ile meydana getirdiği kıvılcımlar yangına sebebiyet verebilmektedir.
Prosesin ve hammaddelerin taşıdığı riskler dikkate alındığında tekstil proses alanlarının otomatik
sprinkler sistemi ile korunmasının gerekliliği görülür. Proses alanının yangın güvenliği düşüncesine
uygun olarak planlanması da yangın söndürme başarısının sağlaması ve olası yangın durumunda
yangının fabrikanın diğer kısımlarına yayılmasını önleme anlamında gereklidir. Ayrıca yangın güvenliği
eğitimi almış personelin kullanabilmesi için taşınabilir söndürücüler proses alanında uygun bir şekilde
konumlandırılmalıdır. Gerekli donanıma sahip ve iyi eğitim almış personelin müdahalesi ile yangınlar
genellikle sprinkler sistemi çalışmadan söndürülebilmektedir.
Depolama kısımlarındaki yangınlara müdahale edilmesi ve söndürülmesi daha zordur. Örneğin
pamuk; içten içe yana bir maddedir ve yangının erken aşamalarında tehlikenin fark edilmesi zordur.
Diğer sentetik esaslı hammaddeler yanıcılık değerleri ile daha büyük tehlike oluşturmaktadır.
Pamuğun kalorifik değeri 18Mj/kg iken polipropilen için bu değer 43Mj/kg'dır.
Tekstil fabrikalarındaki yangınların yaygın sebeplerinden biriside elektrik arızalarıdır. Özellikle yüksek
titreşimde çalışan makinelerde elektrik bağlantılarında kopmalar olmakta bu durumda yangına neden
olmaktadır. Ayrıca ortamdaki toz ve elyaf parçacıkları da elektriksel ekipmanlara zarar verebilmektedir.

2. TEKSTİL ÜRETİM ALANLARINDAKİ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Tekstil ürünlerinin üretim süreci çok çeşitli prosesleri kapsar. Hammaddenin hazırlanmasından, iplik ve
kumaş üretimine ve daha sonrada bitmiş ürününün oluşturulmasına kadar geçen süreçler çok çeşitli
riskleri barındırır ve prosesin karakterine göre özel önlemler gerektirir. Örneğin NFPA13 Ek A.5.3.2 ve
Ek A.5.4.1'e göre balya açma, harman hallaç, tarama, cer, dokuma, iplik gibi prosesler "Yüksek
2
2
Tehlike Grup 1" olarak sınıflandırılmakta ve 232m koruma alanı için 12.2lt/dk/m minumum uygulama
yoğunluğunun sağlanması istenmektedir. Buna karşılık konfeksiyon ya da ürüne son şeklinin verildiği
2
2
prosesler "Orta Tehlike Grup 2"olarak sınıflandırılmakta 139m koruma alanı için minumum 8,1lt/dk/m
uygulama yoğunluğunun sağlanması istenmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi Tekstil üretim
alanlarını tek bir başlık altında toplamak ve yangın güvenliği anlamında değerlendirmek oldukça
zordur. Boya, apreleme, konfeksiyon ve iplik üretim prosesleri çok farklı riskleri barındırır. Bu sebeple
tekstil endüstrisi bu çalışmada genel olarak pamuk hammaddesine dayanan tekstil prosesleri
üzerinden örneklenmiştir.
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2.1 Tekstil Terbiye İşlemlerindeki Riskler
Tekstil endüstrisinde kullanılan elyaflar doğal ve kimyasal esaslı olmak üzere ikiye ayrılır. Örneğin
pamuk, keten, yün ve ipek bitkisel ve hayvansal kaynaklı elyaflara örnektir. Kimyasal elyaflar ise yapay
ve sentetik esaslı olmak üzere iki grupta sınıflandırılır. Bir tekstil prosesinde hangi tür elyaf kullanılırsa
kullanılsın prosesler birbirine benzerdir. Kullanılan hammadde ve bitmiş ürüne göre tekstil
proseslerinin farklı ihtiyaçları olabilir. Ancak yine de balya açma işleminden son ürünün oluşturulması
ve depolamaya kadar geçen süreçlerde benzer yangın riskleri söz konusudur.
Tekstil prosesleri bir dizi temel işlemden oluşur. Bunlardan ilki balya açma ve lifleri yabancı
maddelerden arındırmak için temizlemektir. Hammadde olarak pamuk ele alındığında bu işlem kritiktir
çünkü doğal bir hammadde olan pamuk çok fazla yabancı madde ihtiva eder. Balyaların açılması,
temizlenmesi, açılmış pamuk balyalarının iplik kalitesine etkisinden dolayı homojenliğinin sağlanması
için karıştırılması, tarama gibi temel tekstil terbiye işlemlerindeki ortak risk elyaf içindeki yabancı
maddelerin yarattığı sürtünme ile oluşan kıvılcımlar ve elyafın yapısal özellikleri nedeniyle ortaya
çıkan statik elektriklenmedir.
Harman dairesi prosesin ilk aşaması olması dolayısıyla çok miktarda terbiye edilmek için hazır
bekleyen pamuk balyası muhteva eder. Eğer harman dairesinde bir yangın çıkar ve yangının erken
aşamalarında söndürme işlemi gerçekleştirilemezse ortaya çıkan ısı yapının sprinkler sistemi ile
korunması halinde sprinklerlerin açılmasına yol açacaktır. Dolayısıyla önlem alınmaması halinde
harman odasının yerleşimi ve mahaldeki hammadde miktarına bağlı olarak su baskını nedeniyle hasar
ortaya çıkabilecektir. Harman odasının yerleşimi yangının fabrikanın diğer kısımlarına sıçramasını
önlemek açısından önemlidir. Balyalar ve balyalar ile makineler arasındaki kabul edilebilir iki yerleşim
tarzı aşağıda şematize edilmiştir.

Şekil 1. Yangın Güvenliği Yaklaşımına Uygun Harman Dairesi Yerleşimi [1]
Yukarıda şematize edilen yerleşim tarzı herhangi bir zorunluluğu ifade etmemektedir. Sadece yangın
güvenliği yaklaşımı içinde bir öneri niteliğindedir. Yangın yayılımını önleme anlamında uygulanabilecek pasif önlemler; yangın kapıları, yangın bariyerleri gibi çeşitlidir ancak pasif yangın önleme
teknikleri ile ilgili detaylar bu makalenin konusu dışındadır.
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Harman dairesindeki terbiye makineleri; balya açıcılar, dikey açıcılar, yatay açıcı ve temizleyiciler,
santrifüj havalı dövücüler ve jiratörlerde yangına sebebiyet verebilecek temel etkenler makinelerin
aşırı hızlı çalıştırılması, makinelerde toplanan toz, kir ve pamuğun yarattığı sürtünmedir. Ancak
hepsinden önemlisi pamuğun içindeki yabancı maddelerin sebep olduğu kıvılcımlardır. Yabancı
maddelerin ayrılması uygun noktalarda konumlandırılmış manyetik separatörler vasıtasıyla yapılır.
Makineler arasındaki taşıyıcı kanal ve borulara yerleştirilen separatörler pamuk içindeki metal
parçacıklarını makinelere girmeden ayıklarlar.
Hallaç dairesindeki yangınlarda benzer olarak elyaf içindeki yabancı maddeler nedeniyle çıkar.
Harman dairesinde çıkan bir yangın kontrol altına alınmaz ise çok hızlı bir şekilde hallaç dairesine
yayılır. Pamuk hallaç dairesine ve kondensere genellikle pnömatik taşıma sistemleri ile nakledilir. Kimi
zaman bir veya daha fazla açma hattından gelen pnömatik taşıma hattı bir kanala bağlanarak hallaç
dairesindeki tüm kondenserlere buradan transfer edilir. Dolaysıyla yangın durumunda yangının tüm
hallaç dairesine yayılması kolaylaşmış olur. Yangının şiddeti taşınan hammadde miktarına bağlıdır.
Pnömatik taşıma hatlarında alınabilecek en iyi önlem kanallara entegre söndürme ya da kanallar
içinde kor haline gelmiş materyalleri ayıran otomatik sistemlerin kurulmasıdır.
Bu konu ile ilgili detaylar ileride verilecektir. Bunun dışında makinelerin temizliği ve bakımı;
hammadde, toz, kir ve yabancı madde birikmesini önleme dolayısıyla yangın riskini azaltma
anlamında önemlidir. Yukarıda belirtildiği gibi yangın tahrip etkisi hammadde miktarı ile doğru
orantılıdır, bu sebeple yangının yayılmasını önlemek ve riski azaltmak için açıcı hatları beslemesi ve
açıcı hatları ile hallaç dairesi arasındaki pnömatik taşıma sistemleri birbirinden bağımsız olmalıdır.
Tarak dairesindeki risklerde buraya kadar anlatılan risklere benzerdir. Bu bölümde de yabancı
maddeler genel olarak yangın sebebidir. Yüksek hızlı makinelerde pamuğu temiz tutmak için
vantilasyon sistemleri kullanılır.
Yukarıdaki paragraflardan anlaşıldığı gibi tekstil endüstrisinde terbiye işlemlerinde ortaya çıkan temel
sorun elyafların yapısı ve elyaflar içindeki bulunması muhtemel yabancı maddeler nedeniyle ortaya
çıkan yangın riskidir. Tarak dairesi sonrası tekstil prosesleri incelendiğinde; elyafın şartlandırılmasından ipliğin oluşturulmasına kadar olan süreçlerin hepsi için statik elektriklenme,metal parçacıkları,taş
gibi yabancı maddelerin yarattığı kıvılcımlar ve elyafların makineler içinde toplanarak arıza ve yangın
riski oluşturması ortak bir sonuçtur. Makinelerin elektrik aksamında ortaya çıkan arızalar da ciddi risk
oluşturur. Ortamdaki toz ve elyaf parçacıkları elektrik panoları ve makineler için sorun teşkil eder.
Makinelerin yarattığı yüksek titreşimde eğer iyi bir şekilde sönümlenemiyorsa kablolarda kopma olabilir
ve sonuçta yangına sebebiyet verebilir. Aşağıdaki paragraflarda tekstil terbiye işlemlerinin yapıldığı
alanlar için uygun söndürme sistemlerinin nasıl tasarlanacağı ve yangın riskinin nasıl minimize
edileceği açıklanmaya çalışılacaktır.
2.2 Pnömatik Taşıma Hatları İçin Otomatik Söndürme Sistemleri
Bir üretim tesisinde yangın güvenliği çok çeşitli ekipman ve sistemlerle sağlanır. Binanın sprinkler
sistemi ve yangın departmanın yanında aşağıda açıklayacağımız sistemlerde endüstriyel tesislerde
kayıp önlemeye yönelik kontrol sistemlerinin bir parçası olarak düşünülmelidir. Günümüzün modern
tekstil tesislerinin üretimde zaman kaybına tahammülü yoktur dolayısıyla düşüncemiz yangın anında
kayıpları önlemek değil yangın oluşmasına yol açacak tüm etkenleri ortadan kaldırmaya çalışmak
olmalıdır.
Elyaf içindeki yabancı maddeler makineler arasında veya bir prosesten diğerine taşınırken taşıyıcı
kanalların duvarlarına çarparak kıvılcımların oluşmasına sebebiyet verebilirler. Kıvılcımlar fanlar
nedeniyle veya makineler içinde elyaf işlenirken de oluşabilir ve kor halinde pnömatik taşıma sistemine
aktarılabilir. Eğer proseste gerekli tedbirle alınmamışsa kıvılcım veya kor haline gelmiş partiküller
etrafındaki diğer partiküllerin tutuşmasına neden olarak, pnömatik taşıma sistemlerinde ve tekstil hava
şartlandırma sisteminin bir parçası olan filtre kanallarında alevlerin yayılmasına sebep olabilir.
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Yangın riskini azaltmak için kıvılcım dedektörleri, söndürme ekipmanları ve yanma eşiğine gelmiş
partikülleri ayırıp atacak otomatik sistemler pnömatik taşıma sistemlerine entegre edilmelidir.
Söndürme sistemi bir kıvılcım dedektörü, söndürme ekipmanı ve kontrol panelinden oluşur. Bu sistem
makineleri otomatik olarak durdurma, alarm verme ve söndürme sistemini tetikleme işlemlerini hızlı bir
şekilde gerçekleştirebilmelidir. Pnömatik taşıma sistemlerinde taşıma hızı yüksektir söndürme
sisteminin tepki süresi de buna bağlı olarak kısa olmalıdır.
Eğer pnömatik taşıma sistemi içinde herhangi bir nedenle kor veya kıvılcım halinde partiküller
bulunuyorsa bunlar spektrumun infrared aralığına dek düşen bölgede radyant enerji yayarlar.
Optoelektronik bir hücresi bulunan infrared (kızılötesi) dedektörler bu radyant enerjiyi algılayarak
elektriksel bir sinyale dönüştürür ve kontrol paneline iletir. Kontrol paneli partiküllerin yaydığı radyant
enerjiyi analiz eder ve eşik değerini aştığı anda bir alarm sinyaline dönüştür. Söndürme işleminin
gerçekleşmesi algılama, tetikleme ve söndürme şeklinde üç aşamada gerçekleşir. Kıvılcım
dedektörleri mikrowatt seviyesinde yayılan radyasyonu hissedebilirler ve saniyenin fraksiyonları kadar
bir sürede tepki veriler. Bu tip dedektörler için 1 mikrowatt seviyesinde duyarlılık ve 100 mikrosaniye
tepki süresi yaygın değerlerdir. Eğer dedektörler üzerinde konveyör sisteminde taşınan madde
toplanıyorsa dedektörlerle birlikte bir temizleyici (flushing) ünite kullanılması önerilir. Aksi taktirde lens
üzerinde toplanan partiküller dedektörün etkinliğini azaltacaktır. Dedektörün güvenilirliği bu sistemin
kilit noktasıdır. Eğer dedektör sistemdeki kıvılcım ya da kor haline gelmiş partikülleri yeterince hızlı ve
hatasız biçimde algılayamıyorsa sistem düzgün çalışmayacaktır. Şekil-2’de bir kıvılcım dedektörünün
spektral duyarlılığı benzin alevi ve kor halindeki meşe parçacıkları kullanılarak örneklenmiştir.

Şekil 2. Kıvıcım dedektörünün spektral duyarlılığı[7]
Sistemin etkinliği kıvılcım veya kor haline gelmiş partiküllerin yaydığı radyant enerjinin algılanması ve
söndürme akışkanın (genellikle su) uygun zamanda sisteme sevkine bağlıdır. Taşıyıcı boruların çapı,
kanal içindeki hava materyal oranı, taşıma hızı,materyal yoğunluğu partükül çaplarının dağılımı ve
materyalin radyant enerji absorbe etme karakteri sistem başarısını etkileyen parametrelerdir. Bazı özel
uygulamalar için, testler yapılarak sistemin etkinliğini değerlendirmek gerekli olabilir. 200mm çapa
kadar kanallarda tek noktaya dedektör yerleştirilebilir ancak iyi sonuç almak için karşılıklı olarak iki
büyük çaplarda ise en az iki dedektör yerleştirilmelidir. Çoklu dedektör uygulamasının sebebi bu tip
dedektörlerin algılama ektinliğinin optik görüş alanı ile sınırlı olmasıdır. Eğer kanallarda vibrasyon
varsa sönümlenmelidir çünkü vibrasyon dedektör hatalarının yangın sebeplerinden birisidir.
Dedektörler ile nozuller arası mesafe ne olmalıdır? Bu sorunun cevabı taşıma hızı ve söndürme
sistemindeki toplam gecikme süresine bağlıdır. CEA'nın (Avrupa Sigortacılar Birliği) 4044 nolu konu ile
ilgili kitapçığında toplam gecikme süresi elektriksel ekipmanın reaksiyon süresi(a),selonoid valfin
açılma süresi(b),kanal içinde su sisinin oluşturulma süresine bağlı olarak tanımlanmıştır. Tampon
gecikme zamanı (a),(b),(c)'nin toplamının %30'u şeklinde hesaplanır. Eğer taşıma hızı 20m/s ise
toplam gecikme süresini de 0,3s alırsak nozul ile dedektör arası mesafe 10 x 0,3 =6m olacaktır.
NFPA654 nolu standarta ise dedektör ile söndürme nozulu arasındaki mesafe = hava hız x sistem
faktörü şeklinde verilmiştir.
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Pnömatik taşıma sistemleri yangın güvenliği yaklaşımına göre; sulu söndürme uygulanabilir, sulu
söndürme uygulanmaz ve su ile kimyasal reaksiyona girenler şeklinde üçe ayrılır. Su en ekonomik, en
kolay temin edilebilir ve en kolay uygulanabilir söndürme akışkanıdır. Pnömatik taşıma sistemlerinde
de söndürme sıvı olarak genellikle su kullanılır. Ancak pamuk işleyen tesislerde söndürme sıvı olarak
su kullanılası halinde suya maruz kalan pamuk elyafları proseste kullanılamayacaktır. Ancak kaybolan
pamuğun maliyeti tesiste yangın sebebiyle ortaya çıkabilecek maddi hasar veya can kaybı durumu ile
kıyaslandığında göz ardı edilebilir.
Sistemin debi ve basınç ihtiyacı sistem üzerindeki vana, dirsek gibi akış değiştirici elemanlar ile taşıma
hızı, besleme boru çapı gibi parametrelere bağlıdır. Sistemin söndürme suyu ya da basınç ihtiyacı en
sağlıklı şekilde hidrolik hesapla belirlenir ve dizayn standardı olarak su sprey sistemleri için kuralları
içeren NFPA15 alınabilir. CEA 4044'nolu kitapçığında söndürme suyu, ihtiyacı 60 sn boyunca
karşılayacak miktarda olmalıdır şeklinde belirtilmiştir. Eğer birden fazla söndürme noktası varsa her
nokta için tespit edilen rakama %50 ilave yapılmalıdır.

Şekil 3. Kıvılcım Dedektörleri ve Söndürme Sistemi Entegrasyonu [8]
Sistemin besleme girişinde ise minumum 7bar genellikle yeterlidir. Sistemi basınçlandırılması
memranlı bir tank ve dikey milli bir santrifüj pompa ile yapılır. Basınçlı tanktan alınan su otomatik
olarak geri doldurulur ve tankın efektif kapasitesi en azından 25l olmalıdır. Enjeksiyon noktası sayısına
göre bu kapasiteye ilaveler yapılmalıdır. NFPA15 bölüm 12'de ise lokal uygulamalar için minumum
1,5litre/s debi öngörülmektedir. Söndürme akışkanı olarak eğer su kabul edilebilir değilse bu sistemler
CO 2 gazlı söndürme gibi, kuru kimyevi tozlu söndürme gibi farklı sistemlere dönüştürülebilirler.
Unutulmaması gereken bir noktada sisteminin güvenliğinin garanti etmek için besleme tarafında
minumum DN25 pislik tutucu kullanımıdır aksi taktirde nozüllerin tıkanması tehlikesi ortaya çıkabilir.
Eğer sistemin donma tehlikesi varsa bu hususta bir dizayn parametresi olarak mutlaka dikkate
alınmalıdır.
Pnömatik taşıma sistemlerinde alternatif olarak kor haline gelmiş partikülleri algılayıp taşıma sistemin
dışına atan ayrıcı sistemler kullanılabilir. Söndürme sistemlerine benzer olarak kıvılcım dedektörleri ile
kıvılcım ya da kor haline gelmiş partiküller algılanarak bir damper ya da benzeri bir mekanizma
yardımıyla sistem dışına atılır. Dedektörler ile ayırıcı mekanizma arasındaki mesafe söndürme
sistemindeki dedektörler ile nozuller arasındaki mesafenin hesaplanmasına benzer şekilde hesaplanır.
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Üretim Alanlarında Gazlı Söndürme Uygulamaları
Tekstil makinelerindeki mevcut riskler bu makinelere entegre gazlı söndürme sistemleri ile azaltılabilir.
Bir tekstil makinesi içerisine uygulanan gazlı söndürme sisteminin etkinliği yangının erken aşamasında
daha ilk kıvılcımlar oluşmaya başladığında tespit edilmesine bağlıdır. Kıvılcım dedektörleri
milisaniyeler ile ölçülen tepki süreleri ile bu avantajı bize sağlarlar. Ancak alternatif ve çok güvenilir
çözümlerde mevcuttur. Çoklu sensörlü yangın-gaz dedektörleri tekstil uygulamaları için ideal çözümler
sunarlar. Karbonmonoksit, duman ve sıcaklık algılayabilen bu dedektörler yanlış alarm ihtimalini
azaltarak kısa sürelerde tepki veriler. Pamuğun içten içe yanma özelliği sebebiyle yanma olayı geç
algılanabilir. Çoklu sensörlü dedektörler bu dezavantajı ortadan kaldırmaktadır.
Dedektör ortamdaki karbonmonoksit konsantrasyonu ve sıcaklığı devamlı olarak ölçerek aralarında bir
ilişki kurar Entegre mikrokontrolör devresi ise sıcaklık gradyeni ve gaz konsantrasyonunu
hesaplayarak kayıtlı algoritması vasıtasıyla mevcut veri bankası ile hesaplanan değerleri karşılaştırır.
Karşılaştırma sonucu ortaya çıkan değer eğer eşik değerini geçiyorsa alarm sinyali verilir ve söndürme
sistemi tetiklenir.

Şekil 4. Çoklu sensörlü dedektör sinyal karakterizasyonu [8]

Şekil 5. Balya Açma Makinesi İçin HFC-227ea Sistemi Entegrasyonu [9]
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Makinelere entegre gazlı söndürme sistem tasarımında en önemli noktanın gazın makine içinde her
noktaya eşit miktarda sevk edilmesini sağlamaktır ki bu doğal olarak nozul yerleşimi ile ilgilidir. Eğer
gazlı söndürme yapılacak makine üzerinde proje müellifinin herhangi bir deneyimi yoksa makinenin
çalışması sırasında problem yaratmayacak ve yangın güvenliği anlamında en uygun konumun tespiti
hususunda makine üreticisine danışılabilir. Kimi durumlarda nozullerin makine içine çıkıntı yapması
problem olabilir bunu önlemek için makine yüzeyine kolaylıkla monte edilebilecek nozul yuvaları
tasarlanmalıdır.
HFC-227ea pahalı bir gazdır ancak diğer söndürme gazlarına oranla daha az yer kaplar. Eğer gazlı
söndürme sistemi ile korunan tekstil prosesi genelinde pamuk elyafı içindeki yabancı maddeler
gereğince ayrılamıyorsa sıklıkla lokal yangınlar çıkacak ve gazlı söndürme sistemi çalışacaktır.
Dolayısıyla HFC-227ea gazının kullanılması halinde boşalan HFC-227ea tüplerinin yeniden dolum
maliyeti problem olacaktır. Eğer mevcut proseste yukarıda belirtildiği gibi bir problem varsa alternatif
gazların kullanımına gidilebilir. FM Global 7-1 nolu kitapçığında tekstil uygulamaları için CO 2 'yi
alternatif bir çözüm olarak önermektedir. CO 2 kullanılması halinde %70 konsantrasyon 30dk süre ile
sağlanmalı ve uygulama süresi boyunca makinenin hacmi içindeki gazın dışarıya sızdırmazlığı garanti
edilmelidir. Bunu sağlamak için izolasyon damperleri kullanılmalı ve operatörler makineyi belirtilen
süre boyunca kapalı tutmalıdır. Bazı durumlarda makine operatörleri gazın boşalmasının ardından
makineyi açarak alevlerin tekrar parlamasına neden olmaktadır bu nedenle operatörlerini
bilgilendirilmesi de önem teşkil etmektedir. Sonuçta CO 2 veya HFC-227ea maliyetleri
karşılaştırıldığında eğer aynı hacim için bir tüp gerekiyorsa; CO 2 tüpü HFC-227ea tüpüne nazaran iki
kat daha ağır olacaktır. HFC-227ea daha hafif ve daha az yer kaplamasına rağmen yeniden dolum
maliyeti CO 2 'ye kıyasla fazladır.
Yukarıda bahsi geçen HFC-227ea uygulamaları için yaklaşık %15 konsantrasyonun 30dk sağlanması
istenmektedir. Bu konsantrasyon örneğin bir server odası için gerekli konsantrasyonun 2 katıdır çünkü
her ne kadar gazın boşaltılması anına makinenin bağlı olduğu kanallar damperlerle kapatılsa da
makine üzerindeki bulunması muhtemel açıklıklardan gaz kaçacaktır. Bu gaz kaçaklarını kompanze
etmek için yukarıda belirtilen konsantrasyon değerleri kullanılır. HFC-227ea LOAEL (insan sağlığına
olumsuz etkilerin gözlendiği en düşük gaz konsantrasyonu) değeri %10,5'tir yani bizim uygulama
yoğunluğumuz bu değeri geçmektedir ancak lokal uygulamalar söz konusu olduğundan LOAEL
değerinin geçilmesi çok kritik değildir.
2.3 Üretim Alanlarında Sprinkler Sistemi Uygulamaları
Sprinkler sistemi endüstriyel bir tesisin yangın söndürme sisteminin en etkili elemanıdır. Sprinkler
sistemi yangında can kaybını 1/3'ten 2/3'e kadar, yangın sebebiyle mal kaybını 1/2'den 2/3'e kadar
azaltır. Bu değerlendirme Hall'ın ABD'de yaptığı çalışmalara dayanmaktadır ve sprinkler tipi, kapsamı,
operasyonel durumu göz önüne alınmaksızın sadece rapor edilmiş yangınlar üzerinden sprinkler
sisteminin etkinliği değerlendirilmiştir. Spesifik incelemeler yapılmaksızın bile sprinkler sisteminin ne
kadar etkili olduğu bu verilerden anlaşılmaktadır. Eğer bu verilere rapor edilmemiş yangınlarda
eklenirse sonuçlar sprinkler sisteminin performasını daha etkileyici bir şekilde ortaya koyacaktır.
Tekstil üretim alanlarında sprinklerler tehlike sınıfına göre tespit edilen uygulama yoğunluğu
sağlanacak şekilde yerleştirilmiş tavan sprinklerleri olarak ya da makinelere entegre bir şekilde
uygulanır. Ülkemizde tüm yangın sisteminin tasarımına kaynaklık edecek bir yerel standart
olmadığından genellikle NFPA13 sistem tasarımına temel olarak alınmaktadır. Girişte belirtildiği gibi
NFPA13'te tekstil üretim alanları orta tehlike grup 2 olarak sınıflandırılmaktadır Ülkemizde özellikle
konfeksiyon ağırlıklı tekstil fabrikaları yani doğrudan yarı-mamul halde gelen kumaşın işlendiği
fabrikalar için yapılacak tasarımlar performans temelli olmalıdır. Bazı büyük işletmeleri bakış açımızın
dışında bırakırsak konfeksiyon ağırlıklı fabrikaların işleyişi bunu zorunlu kılmaktadır. Üretim alanı
içinde prosesten artan kumaş parçaları veya prosese sokulacak kumaşların üretim alanı içinde gayri
nizami depolanması gibi düzensizlikler bizim dizayn yaptığımız tehlike sınıfından sapmalara yol
açacaktır. Bu sebeple proseste riskleri azaltmak için gerekli öneriler ilgili otoriteye sunulmalıdır.
Sprinkler tesisatı dizayn ederken endişemiz tesisatın standarda uygunluğundan çok standarda uygun
olarak kurduğumuz tesisatın yangın anında nasıl performans göstereceği olmalıdır.
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Sprinkler sisteminin amacı yangını kontrol veya söndürmeye yetecek minumum uygulama yoğunluğunu (Yangın anında birim alana düşecek su miktarı.) sağlamaktır. Bu nokta önemlidir çünkü kimi
sistemler ortalama uygulama yoğunluğu üzerinden değerlendirilmekte ve sistem onayları bu değer
göre verilmektedir. Buradaki yanılgının sebebi mevcut hidrolik hesap programlarının sonuçları
ortalama yoğunluk cinsinden vermesiyle ilgilidir.
Sprinkler sistemi dizayn ederken kötü bir alışkanlık mevcut koşulları yerinde görmemektir. Özellikle
tekstil endüstrisi gibi sektörlerde işletme koşulları sebebiyle dizayn öncesi ön kontroller kritiktir. Olası
yangın senaryolarının değerlendirilmesi, gerçek risk analizi ancak bu şekilde mümkün olabilir. Tekstil
endüstrisinde koşullar üretim alanı içindeki disiplinsizlikler nedeniyle kolaylıkla değişebilmektedir.
Kabul edilebilir bir dizayn yaklaşımı ortaya koyabilmek için hammadde deposu ile bitmiş ürün oluşana
kadar geçen süreçler gözden geçirilmelidir. Örneğin temizleme amaçlı yanıcı kimyasalların
kullanılması sistemimizi standart risk tanımından uzaklaştıracaktır. Korunacak mahalin konstrüksiyon
detayları diğer önemli bir dizayn parametresidir. Çatı detayları,kaset tavan,asma tavan perfore tavan
gibi uygulamalar, kiriş ve duvarların yarattığı engeller sprinkler performansını etkilemektedir. Özellikle
tavan detayları çok önemlidir yanlış yüksekliklere ve uygun olmayan eğimlerde monte edilmiş
sprinklerler yangın anında çalışmamakta ya da engeller sebebiyle yeterli performansı gösterememektedirler
Eğer üretim alanı içinde herhangi bir kombine tehlike durumu söz konusu değil ve üretim yangın
risklerini azaltacak bir disiplin içinde yapılıyorsa NFPA13 Ek A.5.4.1'e göre; orta tehlike grup 2'ye göre
2
tekstil üretim alanları için 8,1lt/dk/m minumum yoğunluk sağlanacak şekilde dizayn yapabiliriz. Buna
o
göre üretim alanlarında kullanılacak tavan sprinklerleri orta sıcaklık dereceli (79 -107 C) olacak ve bir
2
sprinkler maksimum 12.1m 'yi koruyacaktır. Korunan mahalde yatay düzlemde bir alarm vanasının
2
koruyacağı maksimum alan 4831m olmalıdır. Bu değerler korunacak üretim alanının detaylarına
bakılmaksın sağlanması gerekli minumum zorunlulukları ifade etmektedir. Özellikle uluslar arası
sigorta şirketleri yaptıkları saha incelemelerine göre onay verdikleri projelerde uygulama yoğunluklarını %50 kadar arttırabilmektedirler.
Yangın anında yükselen duman içinde su damlacıklarının penatrasyonu ve yanan yüzeye ulaşarak
söndürme işleminin gerçekleştirilmesi, çevrede ve tavan seviyesinde sıcaklığını düşürülmesi böylelikle
aşırı sprinkler açılması ve konvektif ısı transferi nedeniyle yapısal yangın zararlarının önlenmesi,
yanan nokta çevresini ıslatıp soğutarak yangının yayılmasını önlemek yangının kontrol altına
alınabilmesi için gerekli zorunluluklardır. Sprinkler sisteminin bu zorunlulukları yerine getirebilmesi için
optimum damlacık çapının sağlanması gereklidir. Sprinkler deflektöründen yayılan damlacıkların
çapına bağlı olarak yangının ilerleme hızı ve sıcak gazlarının yapı içine transferi çok fazla değişebilir.
Büyük damlacıkların yükselen duman içinde penetrasyonu kolaydır, ısıl yükü yüksek yangınlarda
küçük damlacıklara göre daha etkilidirler. Küçük damlacıklar ise yanan bölge çevresinde ve özellikle
tavan çevresinde buharlaşıp ısı çekerek soğutma etkisi sağlarlar, böylelikle daha çok sprinkler
açılması önlenmiş olur. Ancak yükselen dumanın hızı damlacıkların terminal hızını geçiyorsa özellikle
küçük damlacıklar dumanla birlikte sürüklenecek ve söndürme ya da soğutma işlemine katkı
yapamayacaktır. Eğer sprinkler uygulanacak üretim alanı yüksek tavanlı ise bu kritere daha fazla
dikkat edilmelidir. Yangın esnasında ortaya çıkan ısı miktarına bağlı olarak yüksek tavanlı fabrikalarda
tavan sıcaklığının sprinklerin aktivasyon sıcaklığına ulaşması daha uzun sürecektir. Buna paralel
olarak yangın büyüyecek ve yükselen alevler sonunda sprinklerlerin çalışmasını sağlayacaktır ancak
damlacıklar yere düşmeden buharlaşacak ya da damlacık hızlarına bağlı olarak dumanla birlikte
sürükleneceklerdir. Bunu önlemek için yüksek tavan uygulamalarında büyük orifisli sprinkler
kullanılması gerekmektedir. Kullanılacak sprinkler tipinin seçimi ve yerleşimi ise en sağlıklı olarak
sprinkler su atım karakteristiklerinin katalog değerlerine göre karşılaştırılması ya da projelendirme
yapılan yükseklik için test verilerinin üreticiden sağlanması ile yapılabilir. Ancak pratik bir yaklaşım
-2
geliştirmek gerekirse şu 4 metreden yüksek tavan uygulamalarında standart tepkili K=80 lt/dak/bar
-2
sprinklerler yerine K=115 lt/dak/bar sprinkler kullanılması daha uygun olur. NFPA 13 12.1.2.3'e göre
iri damlacıklı ve ESFR sprinklerler orta tehlike için kullanılabilmektedir. Buna göre K=115 sprinklelerin
etkin çalışabileceği aralığı aşan 9,1m'ye kadar olan yüksek tavan uygulamalarında ESFR veya iri
damlacıklı sprinklerler çözüm olabilir.
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Düşük sıcaklık dereceli (57-77 C) standart 1/2" K=80 lt/dak/bar sprinklerler bazı tekstil makinelerine
uygulanabilir. Aeoromix, kondenser, jiratör, yatay açıcı ve temizleyiciler, dikey açıcılar sprinkler
uygulanabilecek tekstil makinelerine örnektir.
o

-2

Bir balya açma hattında sprinkler uygulanması gereken yerler Şekil-6'da görülmektedir. Şekil-7'de ise
aeromix makinesi için sprinkler uygulaması şematize edilmiştir. Standart flush gizli tip sprinklerler
Aeromix makinesinin 2. ve 5. kanalları üzerine monte edilmiştir. Şekil-8'de ise çeşitli proses
ekipmanlarından oluşan devamlı tarak hattı için sprinkler uygulaması şematize edilmiştir Makinelerin
içine yerleştirilmiş sprinklerler yer seviyesinden ulaşılabilecek izleme anahtarlı kelebek vanalar ile
kontrol edilebilmelidir. Bazı makinelerde hem sprinkler hem de kuru tozlu söndürme birlikte
uygulanmıştır.
Her ne kadar sprinklerler etkili bir söndürme aracı olsa da pasif yangın güvenliği tedbirleri de
unutulmamalıdır. Daha öncede belirtildiği gibi makinelerin yerleşimi, balyalar ve makineler arasındaki,
balyalar ile diğer balyalar arasındaki mesafeler yangın yayılmasını önlemek için yangın güvenliği
yaklaşımına uygun olarak düzenlenmelidir. Makinelerin bakım prosesedürleri konusunda ise gerekli
hassasiyet gösterilmelidir. Sprinkler sistemi ile tekstil makinelerini entegre etmek her zaman kolay
olmayabilir. Makinelere sprinklerleri yerleştirirken makinelerin yapısal detaylarına dikkat edilmelidir. En
önemlisi personelin yangına karşı hızlı tepki verebilecek şekilde eğitilmesi ve yangına müdahale
yetkinliğinin kazandırılmasıdır. Bu noktada yardımcı olacak, makinedeki sorunları anında operatöre
aktarıp uyaracak sesli alarm sistemlerinin kurulması gerekmektedir.

A - Besleyici ve Birincil Açıcı
B - Ana Balya Açıcı
C - Besleme Hattı
D - Manyetik Separatör
E - Ekstraktör
F - Santrifüj Havalı Dövücü
G - Filtre
Şekil 6. Balya Açma Hattında Sprinkler Uygulanması Gereken Noktalar [1]

3. TEKSTİL DEPOLAMA ALANLARINDAKİ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
3.1 Depolama Koşullarının İncelenmesi
Tekstil depolama alanları söz konusu olduğunda pek çok farklı hammadde, ürün ve depolama şekli
söz konusudur. Örneğin konfeksiyon ağırlıklı bir fabrika ile bir kumaş ya da halı fabrikasının hem
proses girdisi materyalleri farklı hem de depolama koşulları birbirinden çok farklıdır. Bir entegre kumaş
fabrikasında hammadde pamuk balyaları ya da sentetik esaslı elyaflar olabilir ve depolama koşulları
balyalanmış ürünün yangın anında nasıl korunması gerektiğine göre değerlendirilir. Buna karşılık
konfeksiyon üzerine çalışan bir tekstil fabrikasında yarı mamul olarak gelen kumaş işlenerek giyim
eşyasına dönüştürülür ve depo alanlarındaki riskler rulo halindeki kumaşın veya raf sistemine göre
depolanmış giyim eşyalarının taşıdığı risklere göre değerlendirilmelidir.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 515 _______

Şekil 7. Aeromix Makinesi Sprinkler Entegrasyonu [1]

Şekil 8. Tekstil Makineleri İçin Sprinkler Entegrasyonu [1]
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Depolama yığın şeklinde, paletli olarak ya da sabit raflar yardımıyla yapılabilir. Tüm bu depolama
şekilleri yangın güvenliği açısından karşılaştırıldığında çeşitli avantaj ve dezavantajlar ortaya çıkar.
Yığın şeklinde depolamada yangına maruz kalacak kısımlar, yığının dış yüzeyleri ve üst kısımlarıdır.
Yığınlar arasında hava hareketleri kısıtlanmış ve dolayısıyla yanma hızları diğer depolama türlerine
kıyasla göreceli olarak düşüktür. Paletli depolamada hava hareketleri ve yangın ilerleme hızı yığın
şeklinde depolamaya göre daha fazladır. Ancak paletli depolamada daha sabit bir risk durumu söz
konusudur. Raflı depolama oldukça sabit depolama şekli sağlaması nedeniyle yangın güvenliği
açısından anlamlıdır. Ancak raf sistemi depolama hacminin daha efektif kullanılmasını sağladığından
yani birim alanda daha fazla depolama yapılabildiğinden yangın riski açısından ters bir etki yaratır.
Ayrıca rafların mevcudiyeti tavan sprinklerlerinin tabana yakın seviyelerde etkili bir söndürme
yapmasını engellediğinden raf tipi sprinklerlerin kullanımı kimi hallerde zorunlu olmaktadır. Raflı
depolama alanlarında yangın sebebiyle meydana gelen kayıplar yığın, ya da paletli depolama
alanlarına kıyasla iki kat fazladır.
Yukarıda çok temel depolama şekilleri tanımlanmıştır ancak işletmelerin ihtiyacına göre faklı depolama
şekilleri uygulanabilir. Depolanan maddeler plastik veya karton kutularda saklanıyor olabilir ki bu
elbette yangın güvenliği açısından daha risklidir. Projelendirme yapılırken depolama detayları özenle
incelenmeli, uygulama yoğunlukları ve sistem seçimi saha incelemelerine dayanan risk analizine göre
yapılmalıdır.
3.2 Depolama Alanları İçin Sprinkler Sistemleri
Depolama alanları için sprinkler sistemi dizayn ederken pek çok parametre arasında optimizasyonun
sağlanması gereklidir. Depolanan hammadenin cinsi, paketleme şekli, depolama yüksekliği, depolama
şekli, koridor genişlikleri gibi pek çok parametre uygulama yoğunluğunun ve sprinkler tipinin
saptanması için kontrol edilmelidir. Tekstil depolama alanları doğal ve sentetik esaslı hammadeler ve
bunların ürünlerinden meydana geldiği için çok çeşitli komplike riskleri barındırır. Polyester, rayon,
poletilen, pamuk, naylon, akrilik tekstil endüstrisinde sıkça kullanılan hammaddelerdir ve yanıcı
doğaları gereği ciddi yangın tedbirleri alınması gereklidir. Aşağıda farklı materyaller üzerinden tekstil
endüstrisi için depolama alanlarında alınabilecek tedbirler özetlenmeye çalışılmıştır.
3.2.1 Balyalanmış Pamuk Depolanması
Tekstil endüstrisi için en temel hammadde pamuktur ve pamuk balyalanmış halde depolanır.
Balyalanmış pamuk için özel olarak NFPA13 bölüm 12.5 ve NFPA230 Ek-D'den yararlanılabilir. Genel
olarak NFPA13 bölüm12 dizayn standardı olarak kullanılabilir. Balyalanmış pamuk için NFPA 12.5
2
2
göre dizayn yoğunlukları 4,6m'ye kadar raflı depolamada 279m koruma alanı için 13.2lt/dk/m üst
2
2
üste sıralı depolama şeklinde ise yine 279m koruma alanı için 10.2lt/dk/m 'dir. Kuru sistemde su
yanan noktaya daha geç ulaşacağı için koruma alanı %30 arttırılmalıdır ancak koruma alanı
2
557,4m 'den büyük olamaz. Koridor genişlikleri ise 3,4m veya daha fazla olmadır. Yapılan tam ölçekli
yangın testlerine göre koridor genişliklerinin fazla olması yangın anında konvetif ve radyant ısı
transferini azaltmakta böylelikle yangının ilerleme hızı düşürmektedir ve dolayısıyla sprinklerlerin
yangını kontrol etme yetkinliği artmaktadır. Koridorların geniş tutulmasının bir diğer avantajı da
yangının erken evrelerinde direkt manuel müdahale şansını arttırmasıdır. Yine yapılan testlere göre
eğer sprinkler deflektörü yığınlardan 0,45m veya 1,4m arasında bir uzaklığa konumlandırılmış ise
daha etkili olmaktadır. 4,6m stok yüksekliği nominal bir yüksekliktir dizayn bunun üzerindeki
yüksekliklere göre yapılacaksa kriterler oldukça değişecektir. Yukarıda verilen uygulama yoğunlukları
-2
için standart tepkili K=115 lt/dak/bar sprinklerler uygundur ancak depolama ve tavan yüksekliğine
-2
bağlı olarak sprinkler tipi değişecektir. NFPA 12.1.13.1'e göre depolama alanları için K=80 lt/dak/bar
2
sprinklerler ancak 8,2 lt/dk/m veya daha küçük uygulama yoğunluklarında kullanılabilir. NFPA
verilerine göre pamuk depolama yüksekliği 4,6m ile sınırlandırılmalıdır. Ontario-Kanada kodları da
NFPA'e paralel yanıcı elyaflar için 4,5m maksimum depolama yüksekliği öngörmüştür. Bu sınır
herhangi bir zorunluluk hali yoksa aşılamamalıdır. Yüksek depolar için detaylar sentetik elyafların
korunma kriterleri üzerinden örneklenecektir.
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Eğer bir pamuk deposu yangını; yangının erken aşamalarından kontrol edilememişse çok hızlı bir
şekilde yangın yayılacak ve yoğun duman görüş mesafesini azaltacaktır. Bu tip depo yangınlarında
tüm personel hızlı bir şekilde tahliye edilmeli ve depo içinde kesinlikle bir havalandırma
yapılmamalıdır. Yangının erken aşamalarında çatı havalandırmaları gibi ekipmanların kullanılması
arzu edilmeyen sonuçlar doğuracaktır. Personelin tahliyesinin tamamladığına emin olunduktan sonra
yangın bölgesine hitap eden tüm kapılar ve diğer tüm açıklıklar mümkün olduğunca kapatılmalıdır.
Böylelikle ortamdaki oksijen azalacak ve yangının bastırılacaktır. Havalandırma yangın mahaline temiz
hava sağlayacağından alevlerin büyümesine ve daha fazla sprinklerin aktive olarak yangının kontrol
imkanının ortadan kalkmasına sebep olacaktır. Zaten NFPA13 bölüm12.1.1'de depolama ile ilgili tüm
dizayn kriterlerinin çatı havalandırması gibi ekipmanların kullanılmadığı varsayılarak verildiği
belirtilmiştir.
3.2.2 Sentetik Esaslı Hammaddelerin Depolanması ve Diğer Tekstil Ürünleri
Sentetikler pamuk gibi çeşitli doğal elyaflarla ya da tek başlarına üretimde kullanılarak çok çeşitli ve
farklı özelliklerde kumaş türlerinin oluşturulmasında kullanılırlar. Kumaşa kırışmazlık,esneklik,neme
duyarsızlık gibi özellikler kazandıran ve tekstil endüstrisi için vazgeçilmez olan sentetik hammaddeler
yangın güvenliği açısından ise oldukça büyük risk oluştururlar. Sentetik elyaflar artan ısının etkisiyle
(rayon dışında) sıvılaşırlar ve tutuşma sıcaklıkları çok düşüktür.
Doğal elyaftan mamul giyim eşyaları veya diğer tekstil ürünleri, sentetikler, sentetik doğal elyaf
karışımı ürünler (%50 veya daha az oranda), iplikler, kumaşlar, balyalanmış elyaf gibi mamul,yarı
mamul ya da hammaddelerin tehlike sınıfları depolama koşulları,paketleme biçimleri ve yanıcılık
değerlerine göre belirlenir. Örneğin eğer iplik plastik bobinlere sarılıp karton kutulara konularak
raflarda saklanıyorsa farklı kriterler, karton bobinlerde açıkta naylon poşetler içinde raflara
depolanıyorsa farklı kriterler yangın söndürme sistemi projelendirirken geçerli olacaktır. Örnekten
kolayca anlaşılacağı gibi standartlarda belirtilen kriterlere bire bir uygun depo düzenlemesine
rastlamak oldukça zordur. Bu noktada yapılacak risk analizine göre optimum bir sistem çözümü
bulunmalıdır.
NFPA13 Ek A.5.6.3'te pek çok hammadde ve çeşitli endüstriyel ürünler paketleme şekilleri ve yanıcılık
oranlarına göre sınıflandırılmıştır. Buna göre tekstil ürünleri veya hammaddeler Sınıf-3 veya 4 içinde
katagorize edilmektedir. Örneğin yukarıda örneğini verdiğimiz plastik bobine sarılı iplik Sınıf-4 olarak
belirtilirken karton bobinlere sarılı iplik Sınıf-3 olarak belirtilmektedir. Bu kategorizasyon daha önce
belirtilen raflı, paletli depolama, stok yüksekliği,tavan yüksekliği gibi parametrelere bağlı olarak söz
konusu depolama alanı için uygulama yoğunluğumuzu belirlememize yardımcı olur.
Yangın güvenliği açısından incelenmesi gereken bir diğer kategori Nonwoven tekstil ürünleridir.
Nonwoven tekstil ürünleri doğal ve sentetik elyafların kimyasal, mekanik veya termal yöntemler
kullanılarak birleştirilmesi ile elde edilen yapay tekstil ürünleridir. Polipropilen, polyester,
rayon(selüloz), polietilen, pamuk ve naylon nonwoven tekstil üretiminde sık kullanılan
hammaddelerdir. Tekstil endüstrisi dışında da geniş kullanım alanı olan bu materyallerin yanmaları
durumunda yaydıkları ısı çok yüksektir ve alevler oldukça hızlı yayılır. Nonwoven tekstil ürünlerinin
yangın riskini attırmasının nedeni yapısal özellikleri ile ilgilidir; hem ısıl ataletleri yüksek hem de fiziksel
yapıları mikro düzeyde hava hareketlerine izin vermektedir. Nonwoven tekstil ürünlerinin depolama
kouşulları ile ilgili bir çok test bağımsız kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. Uygun şekilde
konumlandırılmış ESFR tipi tavan sprinklerleri ya da tavan sprinklerleri ve raf tipi sprinkler
kombinasyonları nonwoven tekstil ürünlerinin depolandığı alanlar için önerilebilir.
3.2.3 Sprinkler Tipinin Seçimi ve Uygulama Yoğunluğunun Belirlenmesi
Yukarıdaki paragraflarda sprinkler tipinin seçimi ve uygulama yoğunluğunun tespiti ile ilgili bazı genel
ipuçları verilmiştir. Bir depolama alanında kullanılacak sprinkler tipinin seçimi; yangını bastırmak veya
kontrol etmek için gerekli olan debi, depolama ve bina yüksekliği, depolanan materyalin türü gibi
değişkenlere bağlıdır. Literatürde verilen uygulama yoğunlukları tam ölçekli yangın testleri ve gerçek
yangınlardan derlenen bilgiler ışığında belirlenmiştir.
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Sprinkler tipinin belirlenebilmesi için öncelikle söz konusu depo için risk durumunun tespit edilmesi
gereklidir. Daha öncede belirtildiği gibi NFPA 13 Ek A.5.6.3'te pek çok hammadde ve çeşitli endüstriyel
ürünler paketleme şekilleri ve yanıcılık oranlarına göre sınıflandırılmıştır. Ancak depolama koşulları
çoğunlukla kombine riskleri barındırır. Salt bir listeden depolanan malzemenin risk sınıfını seçmek ve
buna göre dizayn yapmak doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü her ne kadar NFPA sınıflandırmaları pek
çok tam ölçekli yangın testi ve gerçek deneyimler ışığında oluşturulmuş olsa da bizim ele alacağımız
koşullar farklı detayları içerebilir ve farklı değerlendirmeler yapılmasını gerektiriyor olabilir. Tasarımcı
literatürde mevcut olan verilerle depo şartlarını karşılaştırıp optimum tasarım parametrelerini bulmak
zorundadır.
NFPA13 bölüm 12.1.10'a göre 3,7m stok yüksekliğine kadar olan depolama uygulamaları genel
depolama olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıfa giren depo alanları için uygulama yoğunlukları Şekil8'de görülen alan-yoğunluk eğrisinden seçilmelidir. NFPA 13 Ek A.5.6.3'e göre tekstil ürünlerinin
Sınıf-3 ve Sınıf-4 olarak risk kategorisinin verildiği daha önce belirtilmişti. Bu kategorizasyona göre
3,7m'ye kadar olan tekstil depo uygulamalarında alan-yoğunluk eğrisine göre seçilecek uygulama
yoğunluğu; stok yüksekliğinin h ≤ 3,05 ve 3,05 ≤ h ≤ 3,7m aralığındaki farklı değerleri ve depolama
2
şekline (paletli,rafta vs...) bağlı olarak eğri-3 ve eğri-4'ten koruma alanı minumum 232m için
seçilmelidir.
NFPA13 bölüm 12 incelendiğinde uygulama yoğunlukları ve sprinkler tipleri ile ilgili pek çok detay
bulunur. Yukarıda saydığımız parametrelere göre uygulama yoğunlukları ve ESFR sprinklerler için
minumum basınç değerleri listelenmiştir. Tasarımcı sprinkler sistemi dizayn edeceği depo alanı için
pek çok seçeneğe sahiptir. Söndürme veya kontrol özellikli sprinkler seçimi mevcut risklere göre
tasarımcının yapacağı tercihe bağlıdır ve bu tercih sprinkler sisteminin yangın anında maksimum
performansı göstermesi gerektiği ilkesine göre yapılmalıdır.

Şekil-8 Alan -Yoğunluk Eğrisi [3]
Tasarımcı seçeceği sprinkler tipi ile minumum sistem gereksinimlerini karşılarken optimum maliyetle
sistemini dizayn etmelidir. Salt gerekli su debisini sağlamak gereğinden büyük çaplı bir borulama veya
tehlike sınıfının gerektirdiğinden daha büyük orifisli sprinkler kullanımı ile sağlanabilir ancak bu
yaklaşım mühendislik perspektifi ile uyuşmayacaktır. Maksimum tavan yüksekliği 10,7m, stok
yüksekliği 9,1m Sınıf-4 tekstil materyallerinin paletli olarak depolandığı endüstriyel bir depo ESFR
-2
-2
sprinklerler ile korunması halinde dizayn basıncı 5,2 bar K=360 lt/dak/bar
K=200 lt/dak/bar
-2
sprinklerlerin
sprinklerler ile korunması halinde dizayn basıncı 1,7bar olmalıdır. K=360 lt/dak/bar
-2
maliyeti daha fazladır ancak hidrolik hesap yapıldığında K=360 lt/dak/bar sprinkler kullanımı halinde
yaklaşık aynı debide fakat daha düşük basınçlı bir pompa kullanılması gerektiği görülür. ESFR
sisteminin ihtiyaç duyduğu debileri sağlayabilecek yüksek debili pompaların maliyetleri basınç
değerlerine göre ciddi bir şekilde artmaktadır. Burada görüldüğü gibi daha pahalı bir sprinkler
kullanılarak daha ucuz bir pompa ile çalışma imkanı yaratılmış dolayısıyla sprinkler tipine bağlı olarak
optimizasyon yapılmıştır. Elbette burada pompa maliyeti ile sprinkler maliyeti arasından da kıyaslama
yapılmalı ve en ekonomik çözüm yolu bulunmalıdır.
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ESFR sprinklerler 1980'lerin başında kullanıma sunulduğundan beri yukarıda verilen örnekte olduğu
gibi özellikle yüksek depo uygulamalarında raf tipi sprinklerlerin kullanım zorluklarını elimine etmesi,
etkin bir söndürme özelliğine sahip olması nedeniyle tasarımcılar tarafından tercih edilmektedir. Tekstil
endüstrisi de geniş ve yüksek depolama alanlarına ihtiyaç duyduğundan ESFR sprinkler kullanımı
anlamlıdır. Ancak ESFR sprinklerin etkinliği onaylandığı montaj ve çalışma koşullarına bağlı olarak
tasarım yapılmasına bağlıdır. Kontrol özellikli sprinklerler yanan mahali çevreleyerek ıslatırlar
böylelikle hem yangının yayılması önlenir hem de ısı düşürülerek yangının yoğunluğu azaltılır. ESFR
sprinklerler ise söndürme özelliklidir bu sebeple çatı detayları, mimari engeller gibi parametreler ESFR
sprinklerlerin atım karakteristiğini bozabilmekte ve yangın anındaki performansını olumsuz etkileyerek
söndürme işleminin gerçekleştirilememesine neden olmaktadır.
FM Global'inin yaptığı tam ölçekli yangın testlerine göre standartlara uygun şekilde yerleştirilmiş
olması kaydıyla 1 ila 4 sprinklerin devreye girmesi ile yangın tam olarak söndürülebilmektedir. Elbette
yangının gelişimi test koşullarına paralel bir düzen içinde olmamaktadır bu sebeple FM global yangın
anında 12 sprinklerin devreye girerek yangını söndüreceğini öngören bir dizayn standardı geliştirmiştir.
ESFR sprinklerlerin montaj kuralları ile ilgili en temel parametre, bu sprinklerlerin sadece ıslak borulu
o
sistemlerde kullanılabilmesidir. +4 C'nin altındaki uygulamalarda ancak antifiriz solüsyonları
kullanılarak ESFR sistemi kurulabilir. Alkol içeren antifiriz içeren solüsyonları yangını eken
aşamalarında ısı yükünü biraz olsa da attırdığından risklidir. Yukarıda belirtildiği gibi ESFR sprinklerler
ile engeller arası mesafeler ve çatı detayları montaj açısından dikkat edilmesi gereken hususlardır.
NFPA verilerine göre ESFR sprinkler sistemi kurulacak yerlerde tavan eğimi 170mm/m'yi
geçmemelidir. Tavan ile sprinkler deflektörü arasındaki mesafe ile sprinklerin devreye girme süresi
arasında direkt bir ilişki vardır. Uygun olmayan mesafelere monte edilmiş ESFR sprinklerler geç
çalışmakta dolayısıyla yangın büyümektedir. Sprinklerlerin geç çalışması ile ilgili bir diğer kritik
noktada ESFR sprinklerlerin kullanıldığı yerlerde kesinlikle sprinkler operasyonun gecikmesine neden
olacak otomatik çatı havalandırmalarının kullanılmaması gerekliliğidir.
ESFR sprinklerler her türlü depo uygulamasında kullanılabilir ancak deponun durumu sistem dizayn
aşamasında çok iyi incelenmelidir. Örneğin stok ile sprinkler deflektörü arasındaki mesafe(minumum
914mm) standart hale getirilmelidir, raf tipi depolamada suyun tavan seviyesinden aşağı inmesini
engelleyecek raf arası engellerin kaldırılması sağlanmalıdır. Depo personeli de sprinkler sisteminin
uygun koşullarda yangına hazır halde kalmasını garanti edecek şekilde eğitilmelidir.
Yüksek yanıcılık değerine sahip nonwoven tesktil ürünleri için raflı depolama düzenlerinde tavan
sprinklerleri yeterli olmayabilmektedir. Raf tipi depo düzeninde polipropilen esaslı nonwoven ürünleri
-2
-2
sprinklerler ile 41lt/dk/m yoğunluk değerinde yapılan deneylerde tam
için K=160 lt/dak/bar
korumanın sağlanamadığı gözlenmiştir. Aynı deney koşullarında raf tipi sprinklerlerin kullanımı ile tam
yangın kontrolü sağlanabilmiştir. Raflı depolama koşulları incelendiğinde bazen ESFR sprinklerlerin de
tek başına yeterli olmadığı görülür. Örneğin 13,7m tavan yüksekliği ve 12,2m stok yüksekliği için
-2
sprinkler kullanılması halinde raf tipi sprinkler kullanılması gereklidir fakat aynı
K=200 lt/dak/bar
-2
yükseklik için K= 360lt/dak/bar ESFR sprinklerlerin 2,8bar minumum işletme basıncında kullanılması
halinde raf tipi sprinkler gerekliliği ortadan kalkmaktadır.
K=80 lt/dak/bar değerinden başlayarak kontrol özellikli sprinklerler stok ve tavan yüksekliği, depo
konfigrasyonu gibi parametrelere bağlı olarak depo alanları için kullanılabilirler. Ancak kontrol özellikli
sprinklerlerin kullanılması halinde operasyon alanları daha büyük olacak ve yangın anında daha fazla
sprinkler devreye girecektir. Yüksek depo uygulamalarında ise K faktörü küçük kontrol özellikli
sprinklerler efektif söndürme ya da yangını kontrol özelliği sağlamadığından kullanılmamalıdır.
Depolama alanlarında kontrol özellikli sprinklerler geniş operasyon alanlarına göre dizayn yapılması
ve raf tipi sprinklerlerin tavan sprinklerleri ile birlikte kullanımı halinde etkilidir. Kontrol özellikli
sprinklerlerin yüksek yoğunluklarda kullanımı ihtiyacı üreticileri ELO (geniş orifisli) ve VELO(extra
geniş orifisli) sprinklerler gibi K faktörü yüksek yeni tip sprinklerlerin üretimine yöneltmiştir.
-2

ESFR sprinkler sisteminin mevcut deponun yapısal özelliklerinden dolayı kurulamadığı raflı yüksek
depo uygulamalarında raf arası sprinkler kullanımı tek alternatif olmaktadır. Halı,iplik,rulo kumaş gibi
tekstil ürünleri genellikle yüksek raflarda; uzun, halı veya kumaş ruloları ise karton tüplere sarılarak
geniş raflarda depolanır. Koruma amaçlı kullanılan naylon kılıflarda yangın riskini arttırmaktadır. Raf
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tipi sprinkler 1/2" upright veya pendent tip deflektör, ısıya duyarlı elemanın ıslanmasını önlemek için
su kalkanı (sprinklerin altına veya üstüne konumlandırılan yuvarlak plaka) ve gerekli hallerde
darbelere karşı sprinkleri korumak için metal muhafazadan oluşur. Bu sprinklerlerin optimum
performansta çalışması raf içindeki sınırlı alanda uygun biçimde su püskürtecek şekilde
konumlandırılmalarına bağlıdır. Aksi taktirde komşu rafların ve raf içindeki malzemelerin yarattığı
engellerden dolayı bu sprinklerlerin performansı düşecektir. NFPA 13 ve CEN prEn 12845'e göre her
bir raf tipi sprinkler minumum 30gpm akış sağlamalıdır. Raf tipi sprinklerlerin önemli bir dezavantajı
dikkatsizlik sonucu hasar görmeleri durumunda özellikle ıslanmaya karşı duyarlı tekstil ürünlerinin
depolandığı alanlarda istenmeyen sonuçlara yol açmalarıdır. Bir diğer sorunda raf tipi sprinkler tesisatı
sebebiyle depo yerleşiminde bir revizyon yapılamaması veya yapılması halinde tesisatın sökülmesinin
gerekmesidir. Eğer raf tipi sprinkler kullanımı arzu edilmiyorsa daha geniş operasyon alanları ve
yüksek yoğunluklara göre dizayn yapılarak kontrol özellikli tavan sprinklerleri kullanılmaya çalışılmalı
ya da ESFR sprinkler kullanımı tercih edilmelidir. Zaten yığın şeklinde depolama söz konusu ise tavan
sprinklerleri veya ESFR tek seçenek olmaktadır.

SONUÇ
Tekstil endüstrisinde eksiksiz bir yangın güvenliği sistemi tasarımı yapabilmek yukarıdaki
paragraflardan anlaşılacağı gibi disiplinler arası bir çalışma gerektirir. Salt pamuk temelli tekstil
prosesleri bile tekstil endüstrisinde mevcut risklerin ne denli çeşitli olabileceği hakkında fikir
vermektedir. Diğer tekstil prosesleri de incelendiğinde ne kadar kapsamlı bir yangın güvenliği
yaklaşımı geliştirmek gerektiği daha iyi anlaşılır. Tasarımcıların genellikle gözden kaçırdıkları bir
hususta maliyet optimizasyonun sağlanmasıdır. Tekstil proseslerindeki mevcut risklere rağmen
üreticiler yangın söndürme sistemlerine yatırım yapma konusunda soğuk davranmaktadırlar. Düşük
maliyetli etkin çözümlerin ortaya konulması bu direncin kırılmasına da yardımcı olacaktır.
Endüstriyel yangın güvenliği pek komplike riske karşı özel çözümler oluşturulmasını gerektirir. Bu
makalede de tekstil endüstrisi için farklı uygulamalar aktarılmaya çalışılmıştır. Tasarım düşüncemizin
kilit noktası pek çok kez belirtildiği gibi minumum gereksinimleri sağlamak değil maksimum
performansla çalışacak yangın söndürme sistemini dizayn etmektir. Ancak malesef ülkemizde çoğu
zaman minumum gereksinimler bile gereğince yerine getirilmemektedir. Performans bazlı standartalar
dünyada gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Ülkemiz şartlarına özgü yangın standartlarının geliştirilmesi
konusunda henüz fazla yol alınamamış olsa da dünyadaki mevcut modern uygulamalar takip edilerek
etkili ve ekonomik tasarımlar ortaya konulmalıdır.
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ADSORPSİYONLU ISI POMPALARI
Hasan DEMİR
Moghtada MOBEDİ
Semra ÜLKÜ

ÖZET
Bu çalışmada ısı pompalarının genel tanımı, çalışma prensibi ve tipleri özetlenmiş olup, adsoprsiyon
ısı pompalarının tarihçesi, çalışma prensibi ve sistemin uygulama alanları aktarılmıştır. Adsorpsiyonlu
sistemin avantaj ve dezavantajları diğer ısı pompalarıyla kıyaslanmıştır. Literatürdeki çalışmalar ve
endüstriyel uygulamalar anlatılmıştır.
Anahtar Sözcükler : Isı pompası, termal ısı pompası, adsorpisyonlu ısı pompası, ısı geri kazanımı,
enerji depolama

ABSTRACT
In this study, a general information about heat pumps and their types is given. Adsorption heat pump
which is a thermally driven heat pump and gains attentions in recent years is studied. The principle of
working, components, application areas, advantages and disadvantages of this type of heat pumps
are discussed.
Keywords : Heat pump, thermal heat pump, adsorption heat pump, heat recovery, energy storage

1. GİRİŞ
Carnot, buharlı güç çevriminin ters çalıştırılması ile ısının çevreden alınıp, yüksek sıcaklık bölgesine
transfer edilebileceğini farketmiş; ancak, bu prensibe dayanan ısı pompalarının pratikte
uygulanabilirliği fikri ilk defa William Thompson (daha sonra Lord Kelvin) tarafından ortaya atılmış
(1852); belirgin bir şekilde uygulama alanına girmesi ise II. Dünya Savaşından sonra olmuştur [1]. Isı
pompaları kullanılan enerji şekline göre, mekanik ve termal enerji ile tahrik edilen ısı pompaları olmak
üzere iki ana grupta toplanabilmektedir. Klasik buhar sıkıştırmalı ısı pompaları ilk grup içinde yer
almaktadır. Bilindiği gibi mekanik ısı pompaları genellikle birincil enerji kaynaklarından ( kömür, fuel
oil,…) yararlanılarak üretilen elektrik enerjisini mekanik güce dönüştürerek çalışmaktadır. Gerek
sanayide ve gerekse günlük yaşamda ısıtma ve soğutmanın öneminin artmasından dolayı, ısı
pompalarının toplam enerji sarfiyatındaki payı hızlı bir şekilde artmaktadır ve birincil enerji
kaynaklarının azalmasında önemli rol oynamaktadır [2]. Bu nedenle enerjiyi daha verimli kullanılarak,
atık ısıların değerlendirilmesi ve alternatif termal enerjiden (güneş, jeotermal,...) daha çok
faydalanılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Son yıllarda enerji tasarrufunda büyük avantajlar sağlayan
termal ısı pompaları üzerine çalışmaların yoğunlaşması, bu tip ısı pompalarının ileride çok yaygın
olarak kullanılabileceğinin bir göstergesidir. Özellikle atık ısı kaynakları, güneş enerjisi, jeotermal
enerjisi veya herhangi bir ısı kaynağı doğrudan kullanılarak soğutma işleminin sağlanabilmesi bu tip ısı
pompalarını cazip hale getirmiştir. Bu tip sistemler, enerjiyi depolayabilme ve daha sonra kesikli olarak
kullanabilme imkanı yaratmasından dolayı da uygulama avantajı sağlamaktadır.
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Termal enerji ile tahrik edilen ısı pompaları da kendi aralarında absorpsiyonlu ve adsorpsiyonlu ısı
pompaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Adsorpsiyonlu ısı pompaları, absorpsiyonlu ısı pompaları
gibi, eski bir geçmişe sahiptir. Adsorpsiyonlu ısı pompalarının çevrimi ilk defa Faraday tarafından
tanımlanmıştır (1848). Ancak, kompresörlü ısı pompalarının sahip olduğu büyük pazar hacminden ve
COP değerlerinin yüksek olmasından dolayı, uzun bir süre araştırılmamıştır. Son yirmi yılda, özellike
ısı kaynaklarının diğer enerji tiplerine çevrilmeden direkt olarak kullanılması, cihazların birincil enerji
veriminin arttırılması ve atık ısıların değerlendirilmesi konularının önem kazanması ile, adsorpsiyonlu
ısı pompaları tekrar gündeme gelmiştir. Günümüzde, çeşitli ülkelerde adsorpsiyonlu ısı pompaları
üzerine yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, bu tip ısı pompaları ticari değer kazanabilmiş ve ürün
olarak pazara sunulmuştur. Her ne kadar, adsorpisyonlu ısı pompalarının temeli ısı pompası teorisine
dayanıyorsa da, çalışma prensibi açısından buhar sıkıştırmalı ve absorpsiyonlu ısı pompalarından
oldukça farklıdır. Literatürde geçen bir başka ısı pompası da kimyasal ısı pompalarıdır. Kimyasal ısı
pompaları pratikte uygulanabilirliğinin zor olmasından ötürü bu makalede incelenmemiştir [2].

2. ISI POMPALARI
Isı pompaları, düşük sıcaklıktaki bir ısı kaynağından, daha yüksek sıcaklıktaki bir ısı kaynağına ısı
geçişinin gerçekleştirildiği termodinamik sistemlerdir. Şekil 1’de ısı pompalarının genel çalışma
prensibi gösterilmektedir. Termodinamiğin II. yasasından da bilindiği gibi düşük sıcaklık kaynağından
yüksek sıcaklık kaynağına ısı geçişi ancak bir üçüncü enerji kaynağının varlığı ile mümkün
olabilmektedir. Isı pompaları tek bir cihaz olarak hem ısıtma, hem de soğutma amaçlı kullanılabilirliği,
geleneksel yöntemlere göre daha işlevsel oluşu, enerji tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlaması,
kompakt yapıya sahip olması, yüksek kontrol teknolojisine uyum göstermesi ve benzeri
avantajlarından ötürü son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Isı pompaları yukarıda da belirtildiği gibi üçüncü enerji kaynağının çeşidine göre ikiye ayrılmaktadır;
mekanik enerji ve termal enerji ile çalışan ısı pompaları. Termal enerji ile çalışan ısı pompaları da
kendi aralarında ikiye ayrılırlar: Adsorpsiyonlu ve absorpsiyonlu ısı pompaları.
Yüksek Sıcaklıktaki
Isı Kaynağı

Üçüncü
Enerji Kaynağı

Isı Pompası

Düşük Sıcaklıktaki
Isı Kaynağı
Şekil 1: Isı pompasının genel çalışma prensibi
2.1. Mekanik Tahrikli Isı Pompaları
2.1.1. Buhar Sıkıştırmalı Isı Pompaları
Buhar sıkıştırmalı ısı pompaları ana hatları ile kompresör, genleşme valfı ve iki adet eşanjörden
(evaporatör ve kondenser) meydana gelmektedir. Şekil 2’de buhar sıkıştırmalı ısı pompasının ana
elemanları gösterilmektedir. Çalışma akışkanı veya bilindiği adıyla refrigerant bu dört parça içinde
çevrim yapar. Evaporatörde, çalışma akışkanının sıcaklığı ısı kaynağının sıcaklığının altında tutulur.
Böylece evaporatördeki çalışma akışkanının ısı kaynağından ısı alarak buharlaşması sağlanır. Buhar
kompresörde yüksek basınca ve sıcaklığa sıkıştırılır. Sıcak buhar kondensere girer ve yoğunlaşarak
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ısısını dışarı verir. Son olarak yüksek basınçlı çalışma akışkanı genleşme valfında genleştirilerek
evaporatör basınç ve sıcaklığına getirilir. Çalışma akışkanı ilk durumuna dönmüş olur ve tekrar
evaporatöre girer. Kompresör genellikle elektrik motoru veya bazen de yanmalı motorlar ile çalışır [3].
Isı
Y. Basınçlı
Buhar

Elektrik

Kondenser

Y.Basınçlı
Sıvı
Genleşme
Valfi

Kompresör
Motor
D. Basınçlı
Buhar

Evaporatör
Isı

Şekil 2: Buhar sıkıştırmalı ısı pompası
2.2. Termal Enerji Tahrikli Isı Pompaları
2.2.1. Absorpsiyonlu Isı Pompası
Şekil 3'de absorpsiyonlu sistemin temel hatları gösterilmektedir. Absorbsiyonlu sistemlerde çalışma
akışkanı, genellikle iki farklı akışkandan (Amonyak-su, LiBr-su vb.) oluşmaktadır. Çalışma akışkanı
yüksek basınç ve sıcaklıkta jeneratörde ısıtılmakta buharlaşma sıcaklığı düşük olan akışkan
(Amonyak, LiBr...) buharlaştırılarak kondensere aktarılmaktadır. Kondenserde yoğuşan buhar,
genleşme ventilinde genleştirilerek evaporatöre aktarılmakta ve burda düşük sıcaklık ve basınçta
tekrar buharlaştırılmaktadır. Evaporatörde buharlaşan akışkan (Amonyak, LiBr...) absorberde
jeneratörden gelen zayıf uçucu madde çözeltisi (örneğin, amonyakça fakir su çözeltisi) içinde
absorplanmaktadır. Elde edilen kuvvetli çözelti ise jeneratöre geri pompalanmakta ve çevrim
tamamlanmaktadır. Şekil 3’de basit bir absorpsiyonlu ısı pompası olup, sistemin verimini arttırmak için
jeneratör-absorber ve evaporatör-kondenser arasına ısı değiştirgeçleri kullanılabilir. Ayrıca son yıllarda
üretici firmalar tarafından uygulanan çeşitli yöntemler sayesinde sistemin verimi arttırılmiştır [3,4].

Şekil 3: Absorpsiyonlu ısı pompası
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2.2.2. Adsorpsiyonlu Isı Pompası
Adsorpsiyonlu ısı pompası çevrimleri ilk defa Faraday tarafından tanımlanmış (1848); ticari amaçlı
soğutucu (veya ısı pompası) teşebbüsü ise 1920'de başlamıştır. Adsorpsiyonlu ısı pompaları enerji
kaynaklarının türü ve çevrim süresince gerçekleşen fiziksel olaylar açısından absorpsiyonlu ısı
pompaları ile benzerlikler göstermesine rağmen, iki ısı pompası arasında belirgin farklılıklar vardır.
Absorpsiyon bir sıvı/gaz akışkanın diğer bir sıvı/katı maddenin içine difüzyonu olarak
tanımlanmaktadır. Adsorpsiyon ise bir gazın/sıvının, sıvı/katı haldeki bir başka maddenin yüzeyi ile
fiziksel veya kimyasal etkileşme olayıdır. Adsorpsiyonlu ısı pompasının çalışma prensibi tamamen
adsorpsiyon olayına dayanmaktadır. Bu sebeple adsorpsiyon kavramının iyi anlaşılması önemlidir [59].

2.2.2.1 Adsorpsiyon
Yukarıda da belirtildiği gibi gaz veya buhar/sıvı adsorpsiyonu katı veya sıvı haldeki başka bir
maddenin yüzeyine kimyasal ya da fiziksel etkileşme sonucunda tutunması olarak tanımlanmaktadır.
Gaz fazdaki maddeye adsorbat, tutan katı veya sıvı haldeki maddeye de adsorbent denilmektedir.
Adsorpsiyon, tanımından da anlaşıldığı gibi, fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon olarak ikiye
ayrılmaktadır. Kimyasal adsorpsiyon da adsorbat, adsorbent yüzeyine kimyasal bağ (kovalent bağ) ile
tutunur. Kimyasal adsorpsiyon reaksiyonunun en önemli özelliği endotermik ve genellikle tersinmez
oluşudur, yani desorpsiyon olayı gerçekleşmez. Burada desorpsiyonu tanımlamak gerekirse
desorpsiyon; adsorplanan adsorbatın adsorbentin yüzeyinden uzaklaşma olayıdır. Fiziksel
adsorpsiyon ise adsorbatın, adsorbent yüzeyine fiziksel bağlar (Van der Waals, dipol-dipol etkileşmesi
gibi) ile tutunmasıdır. Fiziksel adsorpsiyon ortam sıcaklığının artışı ile ters orantılı olarak azalmaktadır
ve reaksiyon tersinirdir. Adsorpsiyonlu ısı pompalarında kullanılan adsorbent-adsorbat çiftleri arasında
gerçekleşen adsorpsiyon, fiziksel adsorpsiyondur.
Fiziksel adsorpsiyon işleminde, adsorbatın adsorplanması sırasında reaksiyonun ekzotermik olması
dolayısıyla açığa ısı çıkar. Söz konusu bu ısıya adsorpsiyon ısısı denir.
Yaygın olarak bilinen adsorbentlere örnek olarak silika jel, aktif karbon, zeolit gibi maddeleri sayabiliriz.
Adsorbsiyonlu ısı pompalarında sıklıkla kullanılan adsorbatlarda su buharı, metanol ve amonyağı
örnek verebiliriz. Adsorbent maddenin fiziksel yapısı adsorpsiyon üzerinde oldukça fazla etkilidir. Şekil
4’te klinoptilolit doğal zeolit adsorbentinin elektron taramalı mikroskopta 5000 misli büyütme
sonucunda alınmış fotoğrafı ve kimyasal iskeleti gösterilmektedir. Zeolitler alkali ve toprak alkali
elementlerin kristal yapıya sahip sulu alüminyum silikatlarıdır. Genel kimyasal formülleri
M x/n [(AlO 2 ) x (SiO 2 ) y ] 2 H 2 O olan zeolitin (M, yapıya bağlı katyonları göstermektedir) çok farklı doğal ve
o
yapay çeşitleri bulunmaktadır. 3-10 A mertebesinde gözenekliliğe sahiptirler ve birim ağırlığa düşen
2
yüzey alanı çok geniş (1000 m /gr sentetik zeolit) olduğundan adsorplama kapasiteleri oldukça
yüksektir. Zeolitler, ağırlıklarının yaklaşık %30’u kadar gaz adsorplayabilirler.

Şekil 4: Klinoptilolit doğal zeolitin yapı modeli ve taramalı elekton mikroskop görüntüsü
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2.2.2.2 Adsorpiyonlu Isı Pompalarının Çalısma Prensibi ve Ana Elemanları
Adsoprsiyonlu ısı pompaları, adsorbent, adsorbent yatağı, kondenser, evaporatör, genleşme vanası
ve adsorbattan oluşmaktadır (Şekil 5). Bu tip pompalar, basit çalışma prensibine sahip olup, termal
enerji ile çalışmaktadır. Soğutma periyodunda evaporatörde bulunan adsorbat çevreden ısı çekerek
buharlaşmakta, adsorbent yatağında kuru durumda bulunan adsorbent tarafından adsorplanmaktadır.
Yoğuşma sırasında ise, adsorbent yatağına transfer edilen ısı ile adsorbat desorbe edilip, adsorbent
yatağını terk etmekte ve kondenserde çevreye ısı bırakarak yoğuşmaktadır. Kondeserde yoğuşan
adsorbat daha sonra genleşme vanasından geçirilerek evaporatöre aktarılmakadır.
Şekil 6’da adsorpsiyonlu ısı pompasının teorik çevrimi adsorbent-adsorbat çiftinin izoster grafiği
üzerinde gösterilmiştir. İzoster grafiği, sabit miktarlardaki adsorplanmış adsorbatın basıncının sıcaklığa
göre değişimini gösterir. İzoster grafiğinin, adsorpsiyonlu ısı pompası tasarımı esnasında, sistemin
çalışma sıcaklıklarına bağlı olarak adsorbent-adsorbat çiftlerinin seçiminde ve sistemin teorik
performans katsayısının hesaplanmasında büyük faydası vardır. İzoster grafiği genellikle yatay ekseni
(-1/T) ve düşey ekseni (lnP) olarak çizilmektedir.

Q

Q

Adsorbent
Yatağı
Kondenser
Genleşme valfı

Q

Evaporatör

Şekil 5: Adsorpsiyonlu ısı pompası

Pkond

Pev

Şekil 6: Adsorbent - adsorbat çiftinin izoster grafiği

Q
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Şekil 6’daki lnP-1/T diyagramında da görüldüğü gibi adsorpsiyonlu ısı pompası çevrimini dört ayrı
işlem şeklinde tanımlamak mümkündür.
• İzosterik ısıtma işlemi, (a-b): Adsorbent yatak sıcaklığı dışarıdan ısı girişi ile Ta’dan Tb’ye
yükseltilmektedir. İşlem sırasında buhar basıncı desorpsiyon olmaksızın artmaktadır.
• İzobarik desorpsiyon, (b-c): Bu aşamada da adsorbent yatağına ısı girişi devam etmektedir.
Ancak desorpsiyon başlamakta ve desorpsiyonla açığa çıkan buhar kondenser basıncında
yoğuştuğundan basınç sabit kalmaktadır.
• İzosterik soğutma işlemi, (c-d): Maksimum yatak sıcaklığı Tc’ye ulaştıktan ve desorpsiyon işlemi
tamamlandıktan sonra, adsorbent yatağı (evaporatör ve kondenser vanaları kapalı durumda iken) Td
sıcaklığına soğutulmakta, dolayısıyla basınç düşmektedir.
• İzobarik adsorpsiyon, (d-a): Yataktan ısı çekilmeye devam edilmekte, evaporatörde çevreden ısı
çekerek buharlaşan adsorbat, adsorbent tarafından adsorbe edilmektedir. Yatak sıcaklığının sabit
basınçta Ta sıcaklığına düşmesi ile çevrim tamamlanmaktadır [10-13].
Görüldüğü gibi soğutma etkisi, izobarik adsorpsiyon işlemi (d-a) sırasında evaporatörde buharlaşan
adsorbatın adsorbent tarafından adsorplanması ile oluşmaktadır. Isıtma işlemi ise izobarik
desorpsiyon (b-c) sırasında adsorbent yatağını terk eden adsorbatın kondenserde yoğuşması ile
meydana gelmektedir. Ayrıca c-d ve d-a işlemi sırasında adsorbent yatağından çekilen ısı ısıtma
amacı ile kullanılabilmektedir. Buna göre çevrimin ısıtma ve soğutma verimi aşağıdaki gibi
tanımlanabilir:

η soğ =

Qevap
Qa −b + Qb − c

η ısıtma =

Qkon + Qc − d + Qd − a
Qa −b + Qb − c

(1)

(2)

2.2.2.3 Çift Yataklı Adsorbsiyon Sistemleri
Adsorpsiyonlu ısı pompaları kesikli çalışan sistemlerdir. Evaporatörden buharlaşan adsorbat,
adsorbent tarafından adsorplanırken kondenserde herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Adsorbatın
kondenserde yoğuşması sırasında ise evaporatörde bir işlem gerçekleşmemektedir. Bu sebeple
adsorpsiyonlu ısı pompalarında belki en önemli dezavantajın kesikli çalışmasıdır. Çift yataklı
adsorsiyonlu ısı pompaları bu sorunu gidermektedir. Şekil 7’de bir üretici firma tarafında geliştirilen çift
yataklı adsorpsiyon ısı pompası gösterilmiştir. Görüldüğü gibi birinci adsorbent yatağında adsorpsiyon
işlemi tamamlandığında (d-a), adsorbent yatağının evaporatörle olan ilişkisi kesilir ve ısıtma işlemi
başlar aynı anda da diğer yatağın evaporatörle olan bağlantıları açılır ve sistemin sürekli çalışması
sağlanmış olur.
2.2.2.4 Adsopsiyonlu Isı Pompalarının Tasarımı
Adsorpsiyonlu ısı pompalarının tasarımı, sistemin çalışma sıcaklık aralığına (evaporatör ve kondenser
sıcaklıkları) ve üçüncü ısı kaynağının sıcaklığına bağlıdır. Evaporatör ve kondenser sıcaklıklarına,
üçüncü ısı kaynağının sıcaklığına ve sistemin kullanım amacına göre, adsorbent-adsorbat çifti ve
o
çalışma basınçları belirlenmektedir. Örneğin evaporatör sıcaklığı 0 C’nin altında olan bir uygulama
için, zeolit-su çiftinin kullanılması mümkün olmamakta, bu durumda aktif karbon-metanol çiftinin
kullanılması daha uygun olabilmektedir.
Adsorbentin adsorplama kapasitesinin artması ile birlikte çevrim verimi de artmaktadır. Adsorpsiyonlu
sistemlerde adsorbat-adsorbent çiftine ait özgül ısı, ısı iletim katsayısı, yoğunluk gibi özelliklere
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ilaveten çiftin adsorpsiyon özellikleri özel önem taşımaktadır. Çiftin birbiriyle olan ilişkisinin yeterince
kuvvetli olması gerekmektedir. Fakat çok kuvvetli ilişkinin olduğu çiftler de rejenerasyon güçlüğü
nedeni ile tercih edilmemektedir. Ayrıca adsorbent-adsorbat çiftinin insan ve çevre sağlığına negatif bir
etkisi olmaması ve maliyetin düşük olması gözönünde bulundurulması gereken diğer hususlardır.
Tablo 1’de yaygın olarak kullanılan bazı adsorbent-adsorbat çiftleri karşılaştırılmaktadır.
Soğutma
suyu
Kondenser

Birinci
Yatak

Evaporatör

İkinci Yatak

Soğutulan su

Şekil 7: Çift yataklı adsorpsiyon ısı pompası
Tablo 1: Adsorbent-adsorbat çiftlerinin karşılaştırılması
Adsorbent-adsorbat
çifti
Su-Zeolit 4A
Su-Zeolit 13X
Su-Mordenit
Su-Silika jel
Metanol-Aktif Karbon

Maks. Adsorplama
Kapasitesi (kg/kg)
0.22
0.30
0.11
0.37
0.32

Adsorpsiyon Isısı (kj/kg
adsorbat)
4400
4400
4000
2560
1400

Çalışma Sıcaklığı
o
( C)
0−350
0−350
0−250
0−150
-20 − 140

Adsorpsiyonlu ısı pompalarının yapısal tasarımında temel problem, adsorbent yatağının tasarımıdır.
Adsorbent yatağında kütle ve ısı transferi hızlarının kontrol edilmesi iyi bir tasarım gerektirir.
Adsorbentin ısı iletim katsayısının düşüklüğü, ısı transfer hızını düşürmekte dolayısıyla adsorpsiyon ve
desorpsiyon periyotlarını uzatmaktadır. Adsorbentin adsoplama kapasitesini düşürmeden, ısı iletim
katsayısını yükseltmek için çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca, evaporasyon sıcaklığına bağlı
olarak sistemin düşük basınçta çalışması sebebiyle, sistemde kaçak problemleri yaşanmakta, bu da
performans kaybına ve faydalı ömründe düşüşe yol açmaktadır. Bu sorun ancak yüksek vakum
teknolojisinin kullanılması sayesinde giderilmektedir. Bu da belirli bir maliyet artışına neden
olmaktadır.
Adsorpsiyonlu ısı pompaları herhangi bir dış mekanik güç gerektirmeden çalışabilen sistemlerdir.
Ancak mekanik güç gerektirmeyen sistemlerde evaporatör, adsorbent yatağı ve kondenser arasındaki
vanaların manual olarak açılıp kapanması gerekmektedir. Aksi takdirde bu vanaların açılıp kapanması
için otomatik sistem düşünülmelidir. Çift yataklı sistemlerde ise vanaların sayısının artması ile
otomasyon kontrol sistemlerinin kullanılması kaçınılmaz hale gelmektedir.
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3. ISI POMPALARININ MUKAYESESİ
Daha önce de belirtildiği gibi buhar sıkıştırmalı, absorpsiyonlu ve adsorpsiyonlu ısı pompaları oldukça
eski bir geçmişe sahiptir. Buhar sıkıştırmalı ısı pompaları pratikte sağladığı kullanma kolaylığı
nedeniyle günümüzde yaygınlaşmış ve büyük pazar hacmine sahip olmuştur. Fakat son yıllarda
yaşanan enerji krizleri ve birincil enerji kaynaklarının sınırlı oluşu alternatif yöntemleri cazip hale
getirmiştir. Adsorpsiyonlu ve absorpsiyonlu sistemlerde atık enerji, jeotermal veya güneş enerjisi gibi
ucuz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması sayesinde performans katsayılarından
kaynaklanan dezavantaj büyük ölçüde telafi edilmiştir.
3.1 Buhar Sıkıştırmalı Isı Pompalarının Avantaj ve Dezavantajları
Günümüzde buhar sıkıştırmalı ısı pompaları yaygın olarak kullanılmaktadır. Sistemin bazı avantajları :
1) Performans katsayılarının (COP) yüksek olması
2) Kompakt bir yapıya sahip olması
3) Kontrol sistemlerinin geliştirilmiş olması ve mikroişlemciler sayesinde daha kolay kontrol
edilebilmesi
4) İstenilen duruma hızlı bir şekilde ulaşması
5) Diğer ısı pompalarına göre maliyetinin düşük olması ve çalışma prensibinin yaygın olarak
bilinmesi
Dezavantajları:
1) HCFC gazı gibi çevreye zararlı çalışma akışkanlarının kullanılması
2) Birincil enerji kaynaklarından doğrudan yararlanılmamasından ötürü birincil enerji veriminin düşük
oluşu
3) Elektrik enerjisinin pahalı olduğu yerlerde işletim maliyetinin yüksek olması
4) Elektrik enerjisinin olmadığı yerlerde çalışmaması ve ekstra cihazlara ihtiyaç duyulması (jeneratör
gibi)
5) Gürültülü ve sarsıntılı çalışması
6) Genellikle büyük sistemlerin sık periyodlarla bakım ve servise ihtiyaç duyması
3.2 Absorbsiyonlu Isı Pompalarının Avantaj ve Dezavantajları
Soğutma alanında absorpsiyon ısı pompaları, buhar sıkıştırmalı ısı pompaları kadar bilinen
sistemlerdir. Son yıllarda sürdürülebilir enerji kaynaklarından daha fazla faydalanılması ve atık ısıların
değerlendirilmesi ile bu tür ısı pompalarınn kullanımı üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır.
Avantajları:
1) Doğrudan termal ısı kaynakları ve birincil enerji kaynaklar ile çalışması
2) Sürekli çalışabilme prensibine sahip olması
3) Buhar sıkıştırmalı ısı pompaları kadar hareketli parçalar içermemesi
4) Çalışma akışkanı olarak çevreye veya insan sağlığına zarar verici kimyasal (HCFC gibi...)
maddeler kullanılmaması
5) Sarsıntısız ve gürültüsüz çalışması
6) Sistemin çalışma prensibinin yaygın olarak bilinmesi
Dezavantajları:
1) Performans katsayılarının düşük olması
o
2) Üçüncü ısı kayanağının sıcaklığının yüksekliği (150 C’nin üstü)
3) Elektrik enerjisinin ucuz olduğu yerlerde bu tip cihazların kullanımının cihaz maliyetlerinden dolayı
tercih edilmemesi
4) Cihazların ağır ve hacimli olması yüzünden yaşanan yerleştirme problemleri
5) Soğutma da istenen yeni duruma sistemin yavaş ulaşması
6) Korozyona neden olan kimyasallar kullanıldığından cihaz ömrünün sınırlı olması
7) Absorbentin 4-5 yıl gibi kısa bir kullanım ömrünün olması
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3.3 Adsorbsiyonlu Isı Pompalarının Avantaj ve Dezavantajları
Adsorpsiyonlu ısı pompaları özellikle son yıllarda atık ısı ve termal enerji kaynaklarının doğrudan
kullanılmasında sağladığı avantajlardan dolayı gündeme gelmiştir. Sistemin uygulanması son
zamanlarda yaygınlaşmaya başlamış olmakla birlikte üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları
halen devam etmektedir.
Adsorpsiyonlu ısı pompalarının en önemli avantajları ise şu şekilde sıralanabilir:
1)
Atık ısı ve termal enerji kaynakları doğrudan kullanılarak çalışması
o
2)
Adsorbent-adsobat çiftine bağlı olarak düşük sıcaklık ısı kaynakları ile çalışabilmesi (50 C’nin
üstü)
3)
Uygun tasarım (çift yataklı) uygulandığında sürekli çalışabilmesi
4)
Herhangi hareketli parça içermemesi
5)
Sessiz ve sarsıntısız çalışması
6)
Çevreye zararı olmayan su ve benzeri çalışma akışkanları ile çalışması
7)
Uzun süre bakım gerektirmeden çalışabilmesi (30 yıldan fazla)
8)
Enerji depolama imkanı sağlayabilmesi
9)
Elektrik fiyatının düşük olduğu saatlerde, enerjiyi depolayarak daha sonra kullanımına imkan
sağlaması
Adsorpsiyonlu ısı pompalarının en önemli dezavantajları ise,
1) Performans katsayılarının düşük olması
2) Tek yataklı adsorpsiyonlu ısı pompaların kesikli bir çalışma prensibine sahip olması
3) Düşük basınçta çalışmasından ötürü kaçak sorunlarının yaşanması ve yüksek vakum
teknolojisinin gereksinimi
4) Geliştirme safhasında oluşu nedeniyle yaygın olarak bilinmemesi
5) Buhar sıkıştırmalı pompalara göre daha hacimli ve ağır olması
Isı pompalarının performans katsayılarının karşılaştırılması ise Tablo 2’de verilmiştir. Görüldüğü gibi
buhar sıkıştırmalı ısı pompasının performans katsayısı termal enerji ile çalışan ısı pompalarıyla
mukayese edilemeyecek ölçüde büyüktür. Ancak birincil enerji kaynağı ile doğrudan çalışmadığından
ötürü, birincil enerji kaynak verimliliği termal enerji ile çalışan ısı pompalarından daha düşük olabilir.
Tablo 2: Isı pompalarının performans katsayıları

Adsorpsiyon

Isı Pompası
Karbon-Metanol

Absorpsiyon
Buhar Sıkıştırmalı

Performans Katsayısı (COP)
0.43

Zeolit-Su
Silikajel-Su

0.8
0.3-0.6

Metanol-Su
Lityum Bromid-Su

0.7-1.1
3-4

4. ADSORPSİYONLU ISI POMPALARININ UYGULAMA ALANLARI
Günümüzde adsorpsiyonlu sistemle çalışan ısı pompaları üzerinde bilimsel anlamda araştırma ve
geliştirme çalışmaları devam ettiği gibi endüstriyel üretim de yapılmaktadır. Avrupa, Japonya ve
A.B.D’de çeşitli firmalar tarafından özellikle atık ısıların değerlendirilmesine yönelik ticari adsorpsiyonlu
ısı pompaları üretilmektedir. Ticari uygulamalarda adsorpsiyonlu chiller olarak soğutma amaçlı
kullanılan sistemler bir çeşit adsorpsiyonlu ısı pompalarıdır. Şekil 8’de çift yataklı, adsorpsiyon chiller
gösterilmektedir. Sistemin performans katsayısı 0.4 - 0.7 arasında değişmektedir. Cihazın çalışma
sıcaklık aralığı genel olarak atık ısılara göre değişmektedir. Sistemde, silika jel-su buharı çifti
kullanılmış ve bu sistem pek çok endüstriyel alanda uygulamıştır.
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Güneş enerjisi ile çalışan adsorpsiyon ısı pompaları son zamanlarda çalışılan yeni bir uygulama
alanıdır. Uygun adsorbent-adsorbat çiftinin kullanılması ve tasarımının yapılması durumunda bu tip
sistemler ile güneş enerjisinden faydalanarak düşük sıcaklıklara ulaşmak mümkündür. Şekil 9’da
güneş enerjisini kullanarak çalışan adsorpsiyonlu bir buz makinesi gösterilmektedir. Bu konuda
çalışmalar birçok üniversite ve firmalarda devam etmektedir. Adsorpsiyon ısı pompalarının araştırılan
bir başka uygulama alanı ise klima olarak arabalarda kullanılabilmesidir.

Şekil 8: Adsorpsiyonlu chiller

Şekil 9: Güneş enerjisi ile çalışan buz
makinesi

4. SONUÇ
Adsorpsiyonlu ısı pompaları diğer tip ısı pompaları ile mukayese edildiğinde oldukça önemli
avantajlara sahiptir. Herhangi bir mekanik güç gerektirmeden atık ısı kaynakları veya diğer termal ısı
kaynaklarının kullanılması ve özellikle soğutma etkisi yaratması, bu tip ısı pompalarını gündeme
o
getirmiştir. Oldukça düşük sıcaklıkta ısı kaynaklarının (60 C) değerlendirilmesi, bu tip ısı pompalarına
geniş uygulama alanı sağlamaktadır. Adsorpsiyonlu ısı pompası kullanımdan ve servisten
kaynaklanan kolaylıkları ve avantajları sebebiyle absorpsiyonlu ısı pompasına göre daha caziptir.
Örneğin absorpsiyonlu ısı pompalarında kullanılan tuzun korozif etkisi yüzünden cihazın ömrünü
kısaltmaktadır.
Ayrıca absorpsiyonda kullanılan adsorbent belli periyotlar ile yenilenmelidir.
Adsorpsiyonlu sistemlerde korozyona yol açacak kimyasallar kullanılmadığından ömrü daha uzundur.
Ayrıca sistemde kaçak olmadığı sürece servise veya adsorbent/adsorbat çiftlerinin yenilenmesine
ihtiyaç duyulmaz. Bu özellikleri adsorspsiyonlu ısı pompalarını performans katsayıları düşük olmasına
rağmen cazip kılmaktadır.
Adsorpsiyonlu ısı pompalarının en önemli dezavantajı, tasarımı ve üretiminde yaşanan problemlerdir.
Bazı ticari firmalar tarafından bu problemler giderilmiş olup, ticari olarak bu tip ısı pompaları piyasaya
sunulmakta, ancak sistem ve özellikle adsorbent yatağının tasarımı ile ilgili geliştirme çalışmaları
devam etmektedir. Adsorpsiyonlu ısı pompalarındaki performansın düşük olması bir dezavantaj
olarak görülebilir. Fakat herhangi bir mekanik güç gerektirmeden, maliyet yaratmayan ısı kaynakları ile
doğrudan çalışmasının sağladığı avantaj, bu tip ısı pompalarını kullanılabilir hale getirmektedir.
Özellikle endüstriyel proseslerde atık ısıların değerlendirilmesinde bu tip ısı pompaları önemli rol
oynayabilir ve ülke ekonomisinde büyük tasarruflar sağlayabilir. Endüstriyel bir proseste atık ısıları
değerlendirerek, binaların soğutulması veya başka bir prosesin soğutma suyunun sağlanması
ekonomik açıdan büyük bir kazançtır.
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GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ
EKONOMİK ANALİZLER
Levent ÇOLAK
Ali DURMAZ

ÖZET
Turistik Oteller, hastaneler ve birçok endüstriyel sanayi tesisi için buhar üretimi ve soğutma önemli bir
ihtiyaçtır. Günümüzde özellikle turizm sektörünün ihtiyacı olan buhar, genelde doğalgazın bulunmadığı
yörelerde, yüksek maliyetli sıvı yakıt, LPG veya elektrik enerjisi ile üretilmektedir. Buhar sıkıştırmalı
merkezi soğutma uygulamalarında ise elektrik tüketimi yoğun olan kompresörler kullanılmaktadır. Yeni
geliştirilmiş güneş kollektörü destekli sistemler ile buhar üretimi son derece ekonomik bir durum arz
etmektedir. Kış aylarında ısıtmada kullanımının yanı sıra, yaz aylarında da alışılmış buhar sıkıştırmalı
soğutma sistemlerinin kullanımı yerine, buhar girdili soğurmalı soğutma gruplarının kullanılması,
güneş kollektörlerini binaların yıl boyunca soğutma, ısıtma, pişirme ve sıcak su ihtiyaçlarının yüksek
yük faktörü ile karşılanmasını olanaklı kılmaktadır. Güneş kollektörlerinde birim enerji yakıt payının
olmaması nedeniyle enerji maliyeti doğrudan kollektörün yatırım maliyetine, dolayısıyla amortisman
giderine bağlıdır. Amortisman giderini ise en başta yıllık ortalama kollektör yük faktörü belirler. Yıllık
ortalama yük faktörü yerel koşullara bağlı olarak, düzlemsel kollektörlerde en düşük, güneş takipli
çizgisel odaklamalı kollektörlerde ise çok daha yüksektir. Bu nedenle gelişmiş kollektör destekli
alışılmış enerji sistemleri yıl boyunca proses, ısıtma ve soğutma yükleri bulunan tekstil ve benzeri
endüstriyel tesisler için enerji ve çevre ekonomisi yönünden uygun bir çözüm oluşturmaktadır.
Bu çalışmada güneş kollektörü uygulamalarının ekonomik analizleri incelenmiştir. Analizlerde doğrusal
amortisman yöntemi uygulanarak, sürekli yük koşulları ve yüksek verimli kollektör özellikleri dikkate
alınarak, iyileştirilen yıllık ortalama yük faktörünün sistem uygulaması ekonomisine etkisi irdelenmiştir.
Anahtar Sözcükler : Güneş enerjisi, güneş kollektörü, ekonomik analiz, yük faktörü
ABSTRACT
Steam generation and cooling is necessary for most of the industrial sectors, hotels and hospitals.
Nowadays for steam generation, especially in tourism sector, where natural gas can not be obtained
easily, high cost liquid fuel, LPG or electricity is used. On the other hand, in conventional central
cooling applications, generally compressors, which consumes more electrical energy, are used. Steam
generation by modified solar collector assisted systems is economical. The usage of solar collectors in
absorption cooling in summer time and heating during winter period, makes the load factor for solar
collectors high, which are used in many applications such as, cooling, heaating, cooking and hot water
generation etc. Since there is no unit energy fuel cost in solar collectors, the energy cost is directly
related with the investment cost and the amortization cost. On the other hand the amortization cost is
primarily related with the average load factor. Although the annual average load factor, which is
related with local conditions, is low in flat plate collectors but is high in line focussed concentrating
parabolic trough type solar collectors, that track sun along one axis. Because of that reason by using
solar assisted conventional energy systems, which use modified line focussing solar collectors, in
industrial plants especially textile sector, that have high process, heating and cooling load
requriements during a year, will be more economical solution for energy consumption and natural
environment.
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In this study, the economic analysis for solar collector applications are given. In this analysis, by
applying direct amortization method, the effect of modified annual average load factor to system
economy is investigated under continuous load conditions and for high solar collector efficiency.
Keywords : Solar energy, solar collectors, economic analysis, load factor

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, hafif, düşük yatırım maliyetli yoğunlaştırıcı güneş kollektörlerinin
geliştirilmesi gerekmektedir. Sistem geliştirme işleminin deneme yanılmaya dayanan uzun erimli,
zahmetli ve pahalı deneysel incelemelerle yapılması, pratik ve ekonomik 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.
Güneş enerjisinin, yüksek ekserjili ısı gerektiren, ekonomik sektörel (konut, endüstri, ulaşım, tarım,
enerji çevrim) uygulamalarında yoğun biçimde kullanımı; ancak yüksek ekserjili güneşsel ısı üreten
odaklamalı yoğunlaştırıcı güneş kollektörlerinin geliştirilebilmesi ve ekonomik yönden uygun bir seri
üretimin gerçekleştirilebilmesine bağlıdır. Burada diğer önemli bir konu ise, gündüz saatlerinde
kullanılmayan fazla güneşsel ısı enerjisinin teknik ve ekonomik yönden uygun biçimde
depolanmasıdır. Depolanan güneşsel fazla ısı enerjisi ile, bir yandan gündüzleri güneş enerjisinin
kesikli olmasından kaynaklanan yük değişimleri dengelenirken, bir yandan da depolanan bu fazla
enerjinin gece saatlerinde kullanımını sağlanarak, geceleri de istenilen kapasitede sürekli güneşsel ısı
akışı sağlanabilir. Güneşsel ısı enerjisinin depolanması ile ilgili teknik ve ekonomik yönden uygun
enerji depolama teknolojileri geliştirilip, uygulamaya konulana kadar geçecek sürede, doğalgaz ve
LPG uygun bir destek ve ikame yakıtı (enerji kaynağı) olarak ortaya çıkmaktadır.
Noktasal odaklı içbükey yoğunlaştırıcı güneş kollektörlerinde (heliostat), endüstriyel proses ısısının
üretildiği odak noktasının (güneş fırınları) sıcaklığı, çizgisel odaklamalı kollektörlere kıyasla çok daha
yüksektir. Noktasal odaklama alanının küçüklüğü (küçük boyutlu güneşsel fırın veya kazan) nedeniyle
gerçekleştirilen proses ısıl kapasiteler küçüktür. Endüstriyel yüksek ergime sıcaklıklarının
sağlanabilmesi için bu sistemlerin güneşi iki eksende (doğu-batı ve kuzey-güney) takip etmeleri
gerekir. Bu nedenle noktasal odaklı güneş kollektörlerinin özgül yatırım maliyetleri çizgisel
odaklamalılara oranla çok daha yüksektir.
Ekonomik sektörlere yönelik, orta ve yüksek sıcaklıklarda (100-300°C) ve debilerde iş akışkanı
üretmek için en uygun güneş kollektörü türü, üretim ve işletmedeki basitliği, büyük çizgisel odaklama
hacmi, kollektörlerin yan yana eklenmesi yolu ile ısıl kapasite artırma özelliği, tek eksende (doğu-batı)
güneş takibinin yeterli olması vb. nedenlerden dolayı parabolik oluk tipi güneş kollektörüdür.
Bu tip kollektörler ile elde edilen ısı, sadece soğurmalı soğutma uygulamalarında değil, proses buhar
üretimi ve sıcak su temini için de kullanılabilir. Böylece kurulan sistemin birçok uygulamada
kullanılmasıyla, işletme giderleri azalır ve amortisman süresi kısaltılarak sistemin ekonomik
uygulanabilirliği artırılabilir.
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2. EKONOMİK ANALİZLER
Enerji mühendisliği uygulamalarında ekonomik analizlerin başlıca amacı, herhangi bir enerji dönüşüm
sistemi tasarımında, sistemin işletme ömrü boyunca sağlayacağı karın maksimum olacağı bir sistem
yapısının oluşturulmasıdır. Bunun için sistemde oluşan tüm maliyet kalemleri, birim enerji ürünü (ısı,
elektrik) başına belirlenerek, birim enerji toplam üretim maliyetinin (C T [TL/kWh]) bulunması, satış
fiyatı çıkarılarak, birim ürün başına düşen karın hesaplanmasıdır [1].
n

CT = ∑ C i = C Degisken + C sabit = CY + C Amort . + C Diger

(1)

i =1

Bu eşitlikte C Diger , yakıt ve amortisman giderleri dışındaki bakım, personel, revizyon vb. kalemler olup,
toplam maliyet içindeki değeri büyük sistemlerde çok küçüktür. Bu nedenle ekonomik analizler yalnız
yakıt ve amortisman giderleri esas alınarak yapılabilir.
C T = C Y + C Amort.

(2)

Burada birim kWh enerji (ısı, mekanik, elektrik enerjisi) üretimi başına yakıt gideri, C Y , aşağıdaki
şekilde hesaplanabilir.

 TL − Y 
h
 kg − Y 
 TL − Y 
.FY [−].8760  
g
GY 
Y

.M Y 


a
 h 
 kg − Y 
 a =
(3)
CY =
 kWh 
 kWh 
h   kWht 
kg − Y 


QY 
Hu 

.M Y 
.FY [−].8760  a .hK  kWh 
 a 
  
 h 
 kg − Y 
Y 

 TL − Y 
gY 

kg − Y 

CY =
 kWh   kWht 
Hu 

.hK 
 kg − Y   kWhY 

(4)

Burada C Y ’nin azaltılması, uygun fiyatlarda, yüksek ısıl değerde yakıt temini ve yüksek enerji
dönüşüm verimli sistem tasarım ve uygun işletme ile sağlanır.
Burada;

 TL − Y 
gY 
:
 kg − Y 

Yıllık ortalama özgül yakıt gideri,

 kWh 
Hu 
:
 kg − Y 

Yıllık ortalama özgül yakıt alt ısıl değeri,

 kWht 
:
 kWhY 

hK 

Yıllık ortalama enerji (ısı, elektrik) üreteç net verimi,

F Y [-] :

Enerji üreteç yıllık ortalama yük faktörü,
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Saatlik ortalama yakıt tüketimidir.

Bir enerji dönüşüm sisteminde enerji ekonomisi bağlamında önemli olan sistem ile ilgili ömürler ve
amortisman biçimleri Şekil 1’de gösterilmiştir.
Amortisman ömrü (n Amort ), sisteme yapılan yatırımın geri dönüş süresidir. Amortisman süresi boyunca,
tesis kredi alınan kurumun ipoteğindedir. Şirketin finansal durumuna göre amortisman yöntemlerinden
biri seçilerek amortisman analizleri yapılır. Amortisman yöntemleri aşağıda sıralanmıştır (Bkz. Şekil 1).
1. Doğrusal amortisman yöntemi (geri ödeme her yıl sabittir).
2. Yavaşlatılmış amortisman yöntemi (geri ödeme ilk yıllarda az, sonlara doğru artar).
3. Hızlandırılmış amortisman yöntemi (geri ödeme ilk yıllarda fazla sonlara doğru azalır).
Ekonomik ömür (n Ekon ), sistemin verimli ve ekonomik yönden uygun olarak işletildiği ömür olup,
olabildiğince uygun işletme koşulları ve rehabilitasyon uygulamalarıyla uzatılmalıdır. Fiziksel ömür
(n Fiz ), ise sistemin işletmeden çıkarılıp hurdaya ayrıldığı süredir. Sistem, ekonomik ve fiziksel ömrü
arasında, geçici süreler ve özellikle tepe yüklerde destek sistemi olarak işletilebilir.

TAG
b

(i)

a

c
n
nAmort.

nEkon.

nFiz.

CAmort.

CAmort.-c

CAmort.-b

(ii)
CAmort.-a
CAmort.

n

Şekil 1. Amortisman yöntemleri (i) ve özgül amortismanların işletme ömrü boyunca değişimi (ii) [2]
Yatırım aşamasında, ekonomik yönden en uygun yatırım seçeneğinin belirlenmesinde, her bir
seçenek için işletme ömrü boyunca maliyetler ve kar dağılımları hesaplanır (Bkz. Şekil 2). Toplam
maliyet ve toplam kar bugünkü değere dönüştürülerek, maliyetin minimum veya karın maksimum
olduğu seçenek en uygun yatırım konusunu oluşturur.
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C

CSatış

CT

Kar Kaşığı
CT

CAmort.

t

CY
nAmort.

nEkon.

nFiz.

Şekil 2. Tüm işletme ömrü boyunca çeşitli maliyetlerin ve karın değişimi
(Taralı alan kar kaşığı olarak isimlendirilebilir) [2]
Birim ürün amortisman gideri, C Amort. , aşağıdaki şekilde tanımlanabilir

C Amort . =

 TL − Amort. 
TYA

a


 kWh 
TYÜ 

 a 

(5)

Burada;
TYA : Toplam yıllık amortisman gideri,
TYU : Toplam yıllık üretim miktarıdır.
TYA = TY x YAO

(6)

TY = P KG [kW] x ÖY [TK/kW]

(7)

Doğrusal amortisman yöntemi için;

YAO =

i (i + 1) n Amort .
(i + 1) n Amort − 1

(8)

Burada;
TY [TL]
YAO
P KG [kW]
ÖY
i [-]
n Amort

: Toplam yatırım bedeli,
: Yıllık amortisman oranı,
: Sistemin kurulu gücü,
: Birim kurulu güç özgül yatırım maliyeti,
: Faiz oranı,
: Amortisman ömrüdür.

Bu çalışmadaki ekonomik analizlerde doğrusal amortisman yöntemi esas alınmıştır.
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TYÜ [kWh/a] = P KG [kW] x F [-] x 8760 [h/a]

C Amort =

(9)

PKG .ÖY .YAO
PKG .F .8760

(10)

Eş. 10’dan görüldüğü gibi amortisman gideri sistem özgül yatırım maliyeti (ÖY), yıllık amortisman
oranı (YAO) ve yük faktörüne (F) bağlıdır. Amortisman giderlerinin azaltılabilmesi yüksek ısıl
performanslı düşük özgül yatırımlı sistem tasarımı, uygun koşullarda kredi temini ve özellikle emniyet,
güvenilirlik ve işlerlik gibi tasarım, işletme kriterleri ile sistem yük faktörünün olabildiğince yüksek
tutulmasına bağlıdır. Yük faktörü, güneş enerjisi sistemlerinde yaklaşık % 20 (F ≈ 0,20) civarında olup,
ısıl depolama ile arttırılabilir. Yük faktörü Eş. 11’de tanımlanmış olup, tam yük çalışma koşullarında bir
güneş kollektörünün yük faktörü yapısı Şekil 3’de örnek olarak verilmiştir.

F [−] =

P
PKG

(11)

PKG

P
h
0

6

12

18

24

Şekil 3. Tam yük çalışma koşullarında bir güneş kollektörünün yük faktörü yapısı [1]
Genelde yüksek ekserjili ısı enerjisinin kullanıldığı ekonomik sektörlerde güneş enerjisi uygulamalarına
girişimcilerin ve yatırımcıların hesaplanabilir risk alma yaklaşımı ile yönelebilmeleri için güneşsel
uygulamaların teknik ve ekonomik yönden uygunluğunun kanıtlanması gerekir.
Bunun için düz, çizgisel ve noktasal odaklamalı güneş kollektör sistemlerinin uygulamaya yönelik
matematik modelleri geliştirilmelidir [1]. Bu sistemlerin günlük ve yıllık güneşsel ısı yükleri (Bkz. Şekil
4) hesaplanmalıdır. Bu ısıl yüklerin ekserjik (iş potansiyeli) bölümü belirlenmeli ve belirlenen ekserjik
yükler esas alınarak ömür boyunca gerekli yatırımın (Bkz. Şekil 1) işletme giderleri hesaplanmalı,
toplam kar (kar havuzu) bulunmalıdır (Bkz. Şekil 2). Toplam karların karşılaştırılması ile güneş
kollektör sistem türlerinin gerçek uygulanabilirliği ve uygulama alanları (ısıtma, soğurmalı soğutma,
proses buharı, elektrik üretimi vb.) belirlenmelidir.
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SY (W/m2)

Q
e

f

2

3

QNOGK
c

b

QİŞL.
QÇOGK
QDK

QDK
QDGK
ΔQÇ-D

FNOGK

1

GD
Gece

4

d

a
GÖ
Gündüz

GB

FÇOGK
FDGK
t

Gece

tGÜN=24 saat

Şekil 4. Düz (Q DGK ) çizgisel (Q ÇOGK ) ve noktasal (Q NOGK ) odaklamalı güneş kollektörlerinin günlük
toplam ısı yükünün (1-2-3-4) içindeki payları ve ilgili yük faktörleri [1]
Düz güneş kollektörleri sadece güneş öğlesinde 3-4 saat (Bkz. Şekil 4, çan eğrisi), çizgisel odaklamalı
güneş kollektörleri güneş doğuşu ile batışı arasında yeterli etkinlikte (Bkz. Şekil 4, yüksek yük faktörlü,
dar yamuk), noktasal odaklamalı güneş kollektörleri ise gün boyunca en etkin biçimde (Bkz. Şekil 4, en
yüksek yük faktörlü, geniş yamuk) ışın emmekte ve güneşsel ısı üretmektedir. Yatırım amortisman
maliyeti doğrudan sistemin yük faktörüne (F) bağlıdır (Bkz. Şekil 3, Eş. 10). Bu nedenle düşük maliyetli
düz güneş kollektör sistemleri, düşük yük faktörleri ile ancak sıcak su üretimi gibi düşük ekserjili
uygulamalarda kendilerini uygun sürede amorte edebilmektedir. Yüksek sıcaklık uygulamalarında,
yüksek verimli ve pahalı çizgisel odaklamalı kollektörlerin kullanımının ekonomik olabilmesi için
sistemin yük faktörünün yükseltilmesi gerekir.
Enerji dönüşüm sistemlerinin ekonomik analizleri, işletme ve amortisman ömürleri esas alınarak
yapılmalıdır. Bir sistemin tasarımı ve işletmesi ile ilgili temel kriterler aşağıda verilmiştir:
- Emniyet (Security)
- Güvenilirlik (Reliability)
- İşlerlik (Availability)
- Verimlilik (Efficiency)
- Çevresel uyum (Environmental acceptability) [3]
Uygun işletme, bakım-onarım ve rehabilitasyon çalışmaları ile yukarıdaki kriterler işletme ömrü
boyunca öngörülen koşullarda tutulmaya çalışılmalıdır. Bir işletmenin sürdürülebilirliği ekonomik ve
çevresel koşullar tarafından belirlenir.
Maliyeti düşürmek uygun sistem konfigürasyonunun belirlenmesi ile olur. Güneş enerjisi
uygulamalarında sabit ve sürekli yükler güneş enerjisi sistemi, değişken yükler ise destek sistemi ile
karşılanacak şekilde konfigürasyonlar belirlenmelidir. Böylece birim sistem yükünü karşılayan enerjinin
ilk yatırım maliyeti azalır. Tüm sistem yükü güneş enerjisi ile karşılanacak şekilde yapılan sistem
tasarımı, birim yükü karşılayacak enerji başına düşen ilk yatırım maliyetini arttırdığından ekonomik
olmamaktadır. Bu nedenle sistem yüklerinin, güneş enerjisi ve destek enerji kaynakları ile ortak
karşılanması en düşük maliyetli yaklaşımı oluşturur.
Alışılmış enerji sistemlerinin genelde ilk yatırım maliyeti düşük, yıllık işletme giderleri yüksektir. Güneş
enerjili sistemlerde ise, ilk yatırım maliyetinin yüksek olmasına karşın, işletme giderleri çok düşüktür.
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Güneş enerjisi sistemlerinin kendilerini en kısa sürede amorte edebilmeleri, sistemin yük ve kullanım
faktörlerinin arttırılmasını gerektirir. Bu şekilde ilk yatırım maliyeti yüksek, fakat işletme giderleri çok
düşük olan güneş enerjisi sistemleri, ilk yatırım maliyeti düşük ancak işletme giderleri yüksek olan
alışılmış sistemlere karşı ekonomik ve avantajlı hale getirilebilir.
Bir yıl 8760 saattir, ancak bu zamanın bir kısmı, bakım onarım, durma ve kalkmalar nedeniyle
kullanılamaz. Yük faktörlerinin arttırılmasıyla, uygulamalar tüm güne yayılır. Ancak gerek güneşli
günler sayısının değişken olması sebebiyle, gerekse gece uygulamaları arttırılabilmesi için, bu tür
uygulamalarda ısı depolama büyük önem kazanmaktadır. Isı depolamanın yapıldığı güneş enerjili
sistemlerle, güneş enerjisinden faydalanma süresi arttırılabilir. Bu şekilde günün belirli saatlerinde,
ihtiyaca yönelik olarak güneş enerjisini birden çok farklı uygulamada kullanmak mümkün olabilir.
Örneğin turistik bir tesiste yazın saat 10 – 17 arası dış hava çok sıcak olmasına karşın, insanların
havuz, deniz ve açık restoranlarda olması sebebiyle soğutma ihtiyacı azalmaktadır. Bu nedenle bu
saatler arasında, öncelikle enerji depolanmalı, hamam, sauna, çamaşırhane ve mutfak gibi bölümlere
buhar temin edilerek bu bölümler aktif olarak işletilmelidir. Ayrıca aynı tesiste, Ekim ayından sonra
soğutma ihtiyacının tamamen bitmesiyle, elde edilen enerji mutfak ve çamaşırhanede kullanılmalı,
havuz, hamam, sauna ısıtılmasında ve kış aylarında da bunlara ek olarak mahal ısıtılmasında
kullanılmalıdır.
00

00

Dolayısıyla ilk yatırım maliyeti yüksek olan güneş enerjili sistemlerin, enerji ihtiyacı yüksek olan turistik
ve endüstriyel tesislerde, tüm yıl boyunca farklı uygulamalarda yoğun kullanımı, bu sistemleri, işletme
giderlerinin çok az olması sebebiyle ekonomik yapacak ve sistemlerin kendilerini amorte etme süresini
kısaltacaktır.

3. SONUÇ
Dünyadaki enerji krizi ve diğer enerji hammaddelerinin artan maliyetleri nedeniyle ucuz, temiz ve
yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi uygulamalarının artması, gerek Türkiye,
gerekse dünya açısından önemli ekonomik sonuçlar doğurabilecektir. Dünyanın 2070’lerdeki hidrojene
dayalı enerji dengesi, güneş ışıma veya güneş ısıl enerjisi kullanımıyla doğrudan sudan hidrojen
üretilebilmesine bağlıdır. Günümüzde yüksek sıcaklık güneş enerjisi uygulamalarının ekonomik
olabilmesi için genelde parabolik oluk tipi güneş kollektörlerinin kullanılması gerekmektedir. Bu amaçla
geliştirilen kollektörlerin aşağıdaki kriterleri sağlaması söz konusudur [1].
- Verim: Kollektörlerin yansıtıcı yüzey ve soğurucu boru gibi bölümlerinin teknik yönden geliştirilmesi
verimi arttırır.
- Stabilite: Kollektörler hafif, ancak rüzgar gibi dış etkilere karşın dayanıklı ve dengeli olmalıdır.
- Amortisman: Amortisman maliyeti, yük faktörü, faiz oranı ve yatırım giderlerinin fonksiyonu olup, faiz
oranı ve yatırım giderlerinin azalması, amortisman maliyetini düşürürken, yük faktörünün olabildiğince
arttırılması ise amortisman maliyetini düşürür.
- İşletme: Uygulayıcılara işletme yönünden uygulama kolaylıkları sağlamalıdır.
Güneş enerjili sistem yatırımlarının, yapılan analizlerde genelde ekonomik çıkmamasının en önemli
nedeni, ilk yatırım maliyetinin alternatif sistemlere göre çok yüksek olması ve yıllık ortalama yük
faktörünün düşük olmasıdır. Burada ilk yatırım maliyetini etkileyen en büyük gider kalemini güneş
kollektörü oluşturur. Güneş kollektörleri yakıt ve elektrik giderlerine duyarsızdır. Bu nedenle yakıt ve
elektrik tüketiminin hızla arttığı günümüzde, turizm ve tekstil sektöründe olduğu gibi güneş destekli,
yükseltilmiş yük faktörlü, tümleşik enerji uygulamalarının (ısıtma, soğutma, proses, pişirme, yıkama vb.
ısıl yükler) artan bir hızla yaygınlaşması beklenmektedir.
Yaz aylarında yapılardaki soğutma yükünün güneş ışınından kaynaklanması nedeniyle soğutma yükü
ve ışın şiddeti aynı fazdadır. Klima uygulamalarında en uygun mühendislik yaklaşımı, soğutma yüküne
sebep olan, yakıt maliyetsiz güneş enerjisinin, bu yükün karşılanmasında doğrudan kullanılması
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olmalıdır. Bu yaklaşım, soğutma sistemindeki sıkıştırma işleminin yerine doğrudan güneşsel ısı
ekserjisinin kullanıldığı soğurmalı (absorpsiyonlu) soğutma sistemleridir. Performans katsayısı daha
yüksek olan çift kademeli soğurmalı soğutma sistemlerinde, daha yüksek ekserjili buhar
kullanıldığından, kullanılan buhar debisi tek kademeli sistemlere kıyasla daha düşüktür [1].
Önümüzdeki yıllarda yüksek verimli güneş kollektörlerinin ülkemizde daha ucuz maliyetlerde
üretilmesiyle, güneş destekli çok amaçlı tümleşik enerji sistemlerinin kullanımı, ülkemiz için başlıca
döviz getirisi olan turizm, tekstil vb. sektörlerin, dış dünyaya karşı ekonomik ve çevresel yönden
rekabet güçlerinin artırılmasında önemli rol oynayacaktır.
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BİR ÖĞRENCİ YURDU BİNASI İÇİN GÜNEŞ ENERJİLİ VE
SIVI YAKITLI SICAK SU SİSTEMİ TASARIMI
Hüseyin GÜNERHAN

ÖZET
Bu çalışmada, bir öğrenci yurdu binasının güneş enerjisi destekli su ısıtma sisteminin tasarımına ait
bilgiler ve hesaplama yöntemleri adım adım verilmiştir. Tasarım sonunda, istenen sıcak su
gereksinimimin %40 kadarını güneş enerjili sistemden, diğer kısmını da sıvı yakıtlı sistemden
sağlayacak olan tesisata ait toplam kolektör alanı, kazan gücü, kazan hacmi, geri dönüşüm sığası ve
ön ısıtmalı depo hacmi bilgileri de verilmiştir. Sıvı akışkanlı güneş enerjili sisteminin hesabında f-chart
yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler : Güneş enerjili su ısıtma sistemleri, f-chart yöntemi
ABSTRACT
In this study, the design of a solar-asisted water heating system for a dormitory is made. This design
includes: (a) the solar heating system should supply approximately 40% of the hot water energy
requirements, (b) the total number of students is 400 with 320 male and 80 female students, (c) living
quarters are on the second, third, and fourth floors with 60, 70, and 70 rooms, respectively, (d) there
are 20 showers and lavatories on each residential floor, and (e) there are 20 commercial-grade
laundry machines in the basement. Total area of collectors, boiler power, boiler capacity, recovery
capacity and preheat storage tank capacity are determined. It is expected that the method proposed
here will be beneficial to the HVAC engineers working in the solar heating systems.
Keywords : Solar-asisted water heating system, Service water heating, The f-chart method

1. GİRİŞ
Bu çalışmada, bir güneş enerjili su ısıtma sisteminin örnek bir proje altında tasarım aşamaları adım
adım verilmiştir. Örnek proje olarak, bir öğrenci yurdu binası ele alınmış ve binaya ait sıcak su
kullanım sığası (kapasitesi) bilgileri altında, geleneksel ısıtmalı su ısıtma sisteminin güneş enerjisiyle
desteklenmesi analiz edilmiştir. Azalan sıvı yakıt tüketimiyle gerçekleşecek enerji tasarrufu sayesinde,
kurulacak yeni sistemin kurulum ve çalışma masrafının kısa bir süre için geri kazanılabileceği
düşünülmektedir. Bir yapılabilirlik (feasibility) çalışması ile de çeşitli seçenekler oluşturulmuştur.
Güneş enerjili su ısıtma sistemi için aşağıda verilen koşullar göz önüne alınmıştır:
•
•

Örnek tasarım İzmir ili Bornova ilçesi için yapılmıştır. Tasarımda kullanılan güneş ışınımı ve
iklim verileri Bornova ilçesi veya İzmir ili için alınmıştır.
Güneş enerjili su ısıtma sistemi, binanın sıcak su gereksiniminin yaklaşık olarak %40 kadarını
sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. Maliyet tahminlerine bağlı olarak daha düşük veya yüksek
katkıya sahip olan sistemler de dikkate alınacaktır.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

•
•
•
•
•
•
•

___________________________________________ 562 _______

Güneş enerjili ısıtma sisteminin kurulum ve çalışma maliyetinin yaklaşık 15 yıl içerisinde geri
kazanılması ön görülmektedir.
Toplam öğrenci sayısı, 320 kadarı erkek, 80 kadarı kız olmak üzere toplam 400 olarak
alınacaktır.
Odaların bulunduğu kısımlar olarak 60, 70 ve 70 odanın bulunduğu ikinci, üçüncü ve dördüncü
katlar dikkate alınacaktır.
Odaların bulunduğu her bir katta 20 duş ve lavabonun bulunması gerektiği dikkate alınacaktır.
Bodrum katında 20 adet ticari sınıf çamaşır makinası bulunması gerektiği dikkate alınacaktır.
Ana sıcak su sağlama birimi bodrum katında alınacaktır.
Yiyecekler için gerekli olan sıcak su gereksinimi dikkate alınmayacaktır.

Tasarım sırasında ısıtılacak olan suyun, kolektörler içinde doğrudan dolaştırılması veya dolaylı olarak
kolektörler arasında dolaştırılan ikinci bir akışkan aracılığı ile ısıtılması göz önüne alınacaktır. Bu
durumda ikincil akışkan bir ısı değiştiricisinde ısıtacaktır. İki sıvılı sistem, ikinci sıvıyı, hava sıcaklığının
donma noktasının altında kaldığı dönemlerde bile donmayacak şekilde seçebilme yararı sağlayacaktır.
İkincil sıvı olarak etilen glisol-su karışımı kullanan bir sistem seçilebilir. Toplam ısıtma gereksiniminin
%40 kadarının güneş enerjili ısıtma sisteminden sağlanması için iki ayrı seçenek göz önüne
alınacaktır. Birincisi, ısıtılması gerekli olan su miktarının %40 kadarını en fazla kullanım sıcaklığına
kadar ısıtmaktır. İkincisi ise, suyun tamamını güneş enerjili ısıtma sisteminde bir miktar ısıtıp, geri
kalan ıstmayı, ısıtmanın %40 kadarı güneş enerjisinden sağlanacak şekilde geleneksel ısıtma
sisteminde sağlamaktır. Güneş kolektörlerinin verimi akışkanın kolektörden çıkış sıcaklığı arttıkça
düşme gösterir. Birinci seçenekte kolektörler daha yüksek sıcaklıklarda çalışmak zorundadırlar. Bu
sebeple ikinci seçenekte kolektör verimi daha yüksek olacaktır. Bu yüzden ikinci seçenek seçilebilir.
Bu çalışmada, aşağıda verilen adımlar izlenerek bir analiz yapılacaktır:
•
•
•
•
•

Enerji gereksiniminin belirlenmesi, toplam günlük sıcak su gereksiniminin ve soğuk suyu
istenilen sıcaklığa ısıtmak için gerekli enerjinin tahmin edilmesi.
Bölgedeki kullanılabilir güneş enerjisinin tahmin edilmesi.
Güneş kolektörlerinin verimliliği için uygun değerlerin varsayımı, güneş enerjili sistemlerin
ısıtması ile sağlanacak sıcak suyu için gerekli güneş kolektörü alanının belirlenmesi.
Güneş kolektörleri kurulum maliyetinin belirlenmesi.
Azalan yakıt tüketiminden elde edilen tasarrufun belirlenmesi.

2. ENERJİ GEREKSİNİMİNİN BELİRLENMESİ
Birinci bölümde bilgileri verilen öğrenci yurdu binasında, yetişkinler için kişi başına sıcak su tüketimi 50
L/gün (0.05 m³/gün) olarak alınabilir, [1]. Kullanım suyunun sıcaklığı, kullanım noktalarında 60°C
alınmıştır. Kullanım suyu, soğuk su ile karıştırılarak Tablo 1 ile verilen özel durumlara ait sıcaklıklar,
kullanıcılar tarafından ayarlanmalıdır, [1].
Tablo 1.Örnek Sıcak Su Sıcaklıkları, [1]
Kullanım

Sıcaklık (°C)

Tuvalet
El yıkama
Tıraş

40
45

Duşlar

43

Ticari veya kurumsal çamaşırhane

82 (en yüksek)
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Kullanım noktaları ile su ısıtıcı arasındaki sıcaklık düşüşleri nedeniyle su ısıtıcısı çıkışındaki sıcaklık,
62°C alınmıştır. 400 adet öğrenci için, günlük toplam su gereksinimi 20000 L (20 m³) olarak tahmin
edilmiştir. Hesaplamalarda, suyun yoğunluğu 1 kg/L (1000 kg/m³) ve ortalama özgül ısısı 4.180
kJ/(kg°C) alınmıştır. Yıllık ortalama şebeke suyu İzmir ili Bornova ilçesinde 1 m derinlik için ölçülmüş
toprak sıcaklığı olan 19.8°C olarak alınmıştır, [2]. Yukarıda verilen veriler altında enerji gereksinimi
Denklem (1) ile hesaplanabilir.

 p ( Tçıkış =
=
− Tgiriş ) (20000 kg / gün)(4.180 kJ / kg°C) ( 62°C − 19.8°C )
q mC
= 3.5278.10

6

(1)

kJ / gün

Çamaşırhane için gerekli enerji, toplam enerji gereksiniminin %12 arttırılmasıyla hesaplanır ve bu
6
arttırımla toplam günlük enerji tüketimi, 3.95127.10 kJ/gün olur. Güneş enerjili su ısıtma sistemi,
6
enerjinin %40 kadarını (1.58051.10 kJ/gün) sağlamalıdır, [3, 4].

3. GÜNEŞ IŞINIMI VE İKLİM VERİLERİ
Bu çalışmada kullanılan güneş ışınımı ve iklim verileri Bornova ilçesi veya İzmir ili için alınmıştır. İzmir
ili Bornova ilçesi için enlem, boylam, yükselti (rakım) ve atmosferik basınç değerleri aşağıda verildiği
gibidir, [2]:
Enlem: 38° 28' (Kuzey)
Boylam: 27° 10' (Doğu)
Yükselti: 27 m
Atmosferik basınç: 101.28 kPa
Bornova ilçesinde, sabit bir açıda güney yönüne bakan düzlemsel güneş kolektörleri kullanılacaktır.
Kolektör eğim açısı, enlem dairesi açısı olan 38.46° değerinde alınacaktır. 38.46° açıda yıllık ortalama
güneş ışınımı miktarı, 16.53 MJ/(m².gün) olarak alınmıştır, [5, 6].
Kullanılabilir güneş enerjisinin bir kısmı çevreye kaybolur. Gelen güneş enerjisinin bir kısmı, çalışma
akışkanı tarafından kullanılır. Kazanılan güneş enerjisi miktarının, gelen toplam güneş ışınımına oranı
güneş kolektörü verimidir. Saatlik güneş kolektörü verimi, %50 değerine kadar çıkabilirken, gün boyu
kolektör verimi yaklaşık %40 değerinde olur, [3, 4]. Birleşik kolektör ve şebeke verimi %40 kabul
3
edilirse, kullanılabilir yararlı güneş enerjisi: (40/100)(16.53) MJ/(m².gün) = 6.612.10 kJ/(m².gün) olarak
6
hesaplanabilir. Güneş enerjili su ısıtma sistemi katkısı 1.58051.10 kJ/gün olarak hesaplanmıştı. Bu
değer yardımıyla gerekli güneş kolektörü alanı Denklem (2) ile hesaplanır.

=
Güneş
Kolektörü Alanı

1.58051.106 kJ / gün
≅ 239 m²
6.612.103 kJ/(m².gün)

(2)

Kolektör üreticilerinden alınan ortalama eder altında, 1 m güneş kolektörü alanı başına kolektör
maliyeti 200 YTL ise, toplam güneş kolektörü maliyeti 47800 YTL olur. Bu değere ek olarak; borulama,
yalıtım, ısı değiştiricisi, depo ve işçilik gibi yardımcı donanımlarda güneş kolektörü maliyetine eşit
olarak alınırsa, güneş enerjili sisteminin toplam maliyeti yaklaşık 95600 YTL olarak hesaplanabilir.
2

Gün başına 1.58051.10 kJ güneş enerjisi katkısı ile, kalorifer yakıtının (fuel-oil no:5-hafif) alt ısıl
değeri 42600 kJ/kg, yoğunluğu 860 kg/m³ ve yanma veriminin %80 olarak alınması sonucu, yakıt
3
tüketimindeki azalma yaklaşık olarak 0.05 m /gün olur. Kalorifer yakıtı ederi 1.22 YTL/kg olarak
alınırsa, yıllık kazanç miktarı yaklaşık olarak 21000 YTL olur, [3, 4, 7, 8].
6
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4. YAPILABİLİRLİK (FEASIBILITY) ÇALIŞMASI İÇİN DETAYLI TASARIM
4.1. Sıcak Su Gereksinimi
Sıcak su gereksinimi; tesisat, kullanım süresi, yaşam standartları ve binalardaki kişisel gereksinimlere
bağlı olarak değişir. Su sağlama sistemi kabul edilebilir basınç kayıplarını karşılayabilmelidir. En fazla
(maximum) sıcak su gereksinimi, genellikle duşların kullanımı ile belirlenir. Duşların kullanımı 1 ile 2
saat sürebilir ve bu süreden sonra su gereksinimi belirgin ölçüde azalır. Yurtlar için, en fazla
gereksinim gece yarısına doğru oluşur. Kişi başı yaklaşık su gereksiniminin bilinmesine rağmen, bir
gün boyunca oluşacak en fazla gereksinim, duş alma sayısından ve aynı anda diğer kullanım
noktalarının miktarından belirlenebilir.
Sıcak su gereksinimi belirlemek için aşağıda verilen iki yöntem kullanılır:
• En fazla sıcak su gereksinimi yöntemi
• Tesisattaki donanımlar başına tüketim oranı yöntemi
Birinci yöntem, bir merkezi depolamalı tipi sıcak su sistemi için en fazla saatlik ve günlük gereksinime
bağlıdır. Ticari ve kurumsal binaların çeşitli sınıfları için en fazla saatlik ve günlük gereksinimler Tablo
2 ile verilmiştir, [1].
Tablo 2.Bir yurt binası için sıcak su gereksinimi ve kullanımı, [1]
Bina tipi
En fazla kullanım En fazla kullanım
süresi (saat)
süresi (gün)
Erkek yurdu
0.0144 m³/öğrenci
0.0833 m³/öğrenci
Kız yurdu
0.0190 m³/öğrenci
0.1000 m³/öğrenci
Ofis binası
0.0015 m³/kişi
0.0076 m³/kişi

Ortalama
kullanım
süresi (gün)
0.0497 m³/öğrenci
0.0466 m³/öğrenci
0.0038 m³/kişi

Tablo 2 ile verilen değerler göz önüne alınarak, sıcak su gereksinimi için Tablo 3 verilmiştir.
Tablo 3.Toplam sıcak su gereksinimi, (m³)
En fazla
En fazla
En fazla
kullanım
Öğrenci
kullanım
kullanım
süresi
Kullanıcı
sayısı
süresi
süresi
toplamı
(adet)
(gün)
(saat)
(saat)
Erkekler
320
0.0144
4.608
0.0833
Kızlar
080
0.0190
1.520
0.1000
Toplam
400
6.128

En fazla
kullanım
süresi
toplamı
(gün)
26.656
08.000
34.656

Ortalama
kullanım
süresi
(gün)

Ortalama kullanım
süresi toplamı
(gün)

0.0497
0.0466

15.904
03.728
19.632 m³/gün

İkinci yöntem; tesisattaki donanımlar başına tüketim oranına bağlı olan yöntemdir. İkinci yöntem için
Tablo 4 verilmiştir, [1].
Tablo 4.60°C çıkış sıcaklığında kullanım noktası başına saatlik su miktarı (.10
Kullanım noktası
Apartman dairesi
Spor salonu
Otel
Kişisel lavabo
007.6
007.6
007.6
Genel lavabo
015.0
030.0
030.0
Banyo küveti
076.0
114.0
076.0
190.0Bulaşık makinası
057.0
760.0
Ayaklı lavabo
011.0
046.0
011.0
Mutfak lavabosu
038.0
114.0
Çamaşırhane, sabit küvet
076.0
106.0
Kiler lavabosu
019.0
106.0
Servis lavabosu
114.0
114.0
Duş
019.0
850.0
284.0
Dairesel yıkama lavabosu
076.0
Yarı dairesel yıkama lavabosu
038.0

-3

m³/h), [1]
Ofis
Mesken
007.6
007.6
023.0
076.0
-

057.0

076.0
038.0
076.0
114.0
076.0
038.0

011.0
038.0
076.0
019.0
057.0
114.0
-

Okul
007.60
005.70
076.0380.0
011.0
076.0
076.0
850.0
114.0
057.0
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Tüm kullanım noktalarının aynı zamanda açıldığı varsayılırsa, en fazla gereksinimin üst noktası veya
en fazla gereksinim miktarı bulunabilir. Tüm kullanım noktaları seyrek olarak aynı zamanda
açılabileceği için, en fazla gereksinim miktarı, en fazla gereksinimin, gereksinim etmeni (faktörü) ile
çarpılmasıyla bulunur. Depolama sığası (kapasitesi) etmeni, uygun depo sığasının, en fazla
gereksinime oranıdır. Tablo 5 ile, gereksinim etmeni değerleri verilmiştir, [1].
Tablo 5.Binaların farklı tipleri için sıcak su gereksinim etmenleri (-), [1]
Apartman
Spor
Otel
Etmen
dairesi
salonu
Gereksinim etmeni
0.30
0.40
0.25
Depolama sığası etmeni
1.25
1.00
0.80

Ofis

Konut

Okul

0.30
2.00

0.30
0.70

0.40
1.00

Gereksinim etmenleri öğrenci yurtları için yoktur. Tablo 5 ile verilen değerler göz önüne alınarak, en
yüksek değer ile en düşük değer arasında yer alan 0.3 değeri öğrenci yurtları için alınabilir. En fazla
sıcak su gereksinimi, Tablo 4 ile verilen Otel verilerinden yararlanarak, Tablo 6 ile verilmiştir.
Tablo 6.En fazla sıcak su gereksinimi
Kullanım
Kullanım noktası tipi
noktası sayısı
Genel lavabo
60
Duş
60
En fazla gereksinim
-

Kullanım noktası başına
debi (m³/h)
0.030
0.284
-

Toplam debi
(m³/h)
01.80
17.04
18.84

Tablo 6 ile verilen en fazla gereksinim 18.840 m³/h değerindedir. Çamaşırhane üniteleri için sıcak su
gereksinimi bu değere eklenmelidir. Tablo 4 ile verilen bilgilerden yararlanarak 20 adet çamaşır
makinası için sıcak su gereksinimi miktarı Denklem (3) ile hesaplanır.
Çamaşırhane için sıcak su gereksinimi miktarı = (20 adet)(0.106 m³/h) = 2.120 m³/h

(3)

En fazla gereksinim miktarı, çamaşırhane sıcak su gereksiniminin eklenmesi ile 20.960 m³/h olarak
bulunur. Gereksinim etmeni yardımıyla, en fazla gereksinim miktarı Denklem (4) ile hesaplanır.
En fazla gereksinim miktarı = (20.960 m³/h)(0.30) = 6.288 m³/h

(4)

2 saat boyunca, günlük en fazla gereksinim miktarı 6.288 m³/h değerinde olacaktır. Günün geri kalan
zamanlarındaki kullanımlar için ise ek olarak, 8.384 m³/gün değerinde sıcak su sağlanmalıdır.
Böylelikle toplam günlük sunum 20.960 m³/gün olur. Bu değer, (Tablo 3 ile verilen) en fazla su
gereksinimi olan 19.632 m³/gün değerine yakındır, [3, 4].

5. DEPO SIĞASI VE ISITICI GÜCÜ GEREKSİNİMİ
Soğuk iklimlerde kullanılan güneş enerliji sistemler için, Şekil 1 ile verilen kolektör döngüsünde
(kolektör-ısı değiştirici arasında) olduğu gibi ikincil sıvı olarak antifriz çözücüsü kullanmak
gerekmektedir, [9]. Şekil 1 ile verilen sistemde, güneş enerjisi, ısı değiştirici aracılığıyla taze suyu ısıtır.
Dolaşan taze su, ikinci ısı değiştiricisindeki evsel kullanım için gerekli birincil suyu ısıtır. İkinci ısı
değiştiricisi-kolektör döngüsü, antifriz çözeltisi ile başlangıç suyundaki kirliliği en aza indirger. Ön
ısıtmalı depo, mevcut enerjisini depolar veya güneş ile ısıtılan suyun daha sonra kullanılmasını
sağlamak amacıyla kazana gönderir. (Kazan, sıvı yakıtlı bir ısıtıcıya sahiptir). Tablo 5 yardımıyla,
depolama sığası etmeni 1.0 alınabilir, kazan sığası, en fazla gereksinim değerine eşitlenebilir.
Kazan boyutu, kullanılabilir depo sığası ve geri kazanım oranı yardımıyla bulunabilir. Geri kazanım
oranı, 60°C sıcaklıktaki sıcak suyun üretim oranıdır. Kullanılabilir kazan sığası Şekil 2 ile verilmiştir,
[1]. 320 adet erkek ve 80 adet kız öğrenciden oluşan öğrenci yurdu için, iki eğri arasında kalan
ortalama eğri seçilir.
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Şekil 1.Su ısıtma tesisatı, [9]
Çok düşük geri kazanım etmenleri, çok büyük bir depo gerektirirken, öğrenci başına geri kazanım
sığası için büyük değerler, çok küçük bir depo seçimine neden olabilir. Geri kazanım etmenleri
doğrudan sıcak su kazanı ile ilişkilidir. Bu nedenle küçük depolu yüksek güçlü kazan veya büyük
depolu düşük güçlü kazan arasından bir seçim yapılmalıdır.

Şekil 2.Öğrenci Yurtları için Geri Kazanım ve Depo Sığası, [1]
Denklem (4) ile hesaplanan 6.288 m³ (6288 L) kazan sığası, 6.288 m³/h olan en fazla gereksinime
-3
bağlıdır. Bu değere eşit olan geri kazanım sığası 400 öğrenci için 1.747.10 m³/s (1.747 L/s) veya
-6
-3
öğrenci başına 4.367.10 m³/s (4.367.10 L/s) değerindedir. Şekil 2 yardımıyla, bu değer öğrenci
başına 0.005 m³ (5 L) veya depo boyutunda 2 m³ (2000 L) gibi küçük depolama sığası kazandırır. %70
net kullanım durumda, gerekli gerçek depo sığası 2.857 m³ [(2000)(100) / (70) = 2857 L)] olarak
hesaplanır. Bu değer, Denklem (4) ile bulunan 6.288 m³ değerinin %45 kadarına eşittir. Şekil 2’de, bir
çizgi boyunca herhangi bir nokta kabul edilebilir sığayı gösterir. Büyük sığa, uzun süreli kullanımlar için
yeterli sıcak su kaynağı anlamına gelir, ancak kullanım noktası tüketim oranı, geri kazanım sığası ile
gösterilir. Geri kazanım sığaları için diğer sınırlandırmalar aşağıda verildiği gibi sıralanabilir:

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 567 _______

Öğrenci başına en az geri kazanım oranı 1.10 m³/s (1.10 L/s) ile (1.440 m³/h hızında sıcak su geri
-4
kazanım sığası sağlamak için 400 öğrenci için 4.10 m³/s), öğrenci başına yaklaşık 0.045 m³ (45 L)
3
değerinde bir depo veya %70 net kullanım için 25.7 m değerinde bir depo gerektirir. Önceden tahmin
-3
edilen 1.2.10 m³/s (1.2 L/s) değerindeki geri kazanım hızı, 4.320 m³/h (4320 L/h) değerindeki sıcak
su geri kazanım hızı ile uyumludur. Diğer olası düzenlemler Tablo 7 ile verilmiştir.
-6

Tablo 7.Depo boyutları
Geri kazanım sığası
Sıcak su geri kazanım hızı
Geri kazanım sığası/(öğrenci sayısı)
Kullanılabilir depo sığası
Depo boyutu
Gerçek depo boyutu

L/s
L/h
mL/s
L/(öğr. sayısı)
3
m
3
m

-3

1.747
6288
4.37
5.0
2.0
2.9

1.2
4320
3.0
11.0
4.4
6.3

1.0
3600
2.5
18.0
7.2
10.3

0.8
2880
2.0
23.0
9.2
13.1

0.400
1440
1.0
45.0
18.0
25.7

Tablo 7 ile verilen değerler incelendiğinde, küçük geri kazanım sığalarının, büyük sıcak su depoları
gerektirdiği ve küçük geleneksel su ısıtma birimlerini gerektirdiği görülebilir, [3, 4].

6. SU ISITMA YÜKÜ HESABI
Öğrenci yurdunda, günlük gerekli sıcak su miktarını sağlamak için gerekli toplam enerjinin belirlenmesi
gerekir. Bunun için, 62°C sıcaklığındaki sisteme sıcak su sağlamak için hesaplama yapılması
gerekmektedir. Aşağıda verilen hesaplamalarda sıcak su miktarı için 20 m³/gün değeri (20000 L/gün)
yani 20960 L/gün ile 19632 L/gün arasında bir değer göz önüne alınmıştır. Enerji gereksinimi Denklem
(1) ile verilen eşitliğe benzer şekilde, Denklem (5) ile hesaplanır.

 p (Tçıkış − Tgiriş )
=
q mC
(20 m³ / gün)(1000 kg / m³)(4.180 kJ / kg.°C)(62°C − 19.8°C)

(5)

= 3.528.106 kJ / gün
Güneş enerjili su ısıtma sistemi, 3.528.10 kJ/gün değerinin %40 kadarı alınarak, 1.411.10 kJ/gün
değerindeki enerji gereksinimini karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.
6

6

Kazan elemanının boyutlandırılması için Denklem (6) ile verilen eşitlik kullanılabilir.

=
q Q Cp ρ ∆T / η

(kW)

(6)

Denklem (6) ile verilen, kazan verimi η , %70 olarak alınabilir, [3, 4].
Soğuk ve/veya bulutlu günlerde güneş enerjisinden yararlanma olanağı olmayabilir, bunun için ana
-3
sıcak su ısıtıcısı tüm sıcak su gereksinimini karşılayabilmelidir. Böylece, 1.2.10 m³/s (1.2 L/s) geri
kazanım oranı ile birlikte, kazan gücü Denklem (7) ile hesaplanabilir.

q

(1.2 kg / s)(4.180 kJ / kg.°C) ( 62°C − 19.8°C )
= 302.4 kW
0.70

Farklı geri kazanım sığaları için olması gereken kazan gücleri Tablo 8 ile verilmiştir.

(7)
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Tablo 8.Gerekli kazan güçleri
Geri kazanım sığası (L/s)
3
Gerçek depo boyutu (m )
Sıcak su dağıtıcısı (L/h)
Kazan gücü (kW)

1.8
2.9
6480
453.6
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1.2
6.3
4320
302.4

1.0
10.3
3600
252.0

0.8
13.1
2880
201.6

0.4
25.7
1440
100.8

6.480 m³/h (6480 L/h) hızında sıcak su dağıtıcısı, 453.6 kW değerindeki kazana gereksinim duyar. Bu
3
değer, Tablo 8 ile verilen en büyük değerdir. En büyük değer, 2.9 m ile en küçük sıcak su deposu
boyutuna denk gelmektedir. Bu çalışmada, 4.320 m³/h (4320 L/h) değerindeki dağıtım oranlı ve
1.2.10-3 m³/s (1.2 L/s) geri kazanım sığalı 302.4 kW gücündeki kazan seçilmiştir.

7. SICAK SU SAĞLAMA AĞI
Şekil 1 ile şematik olarak verilen, güneş enerjisi destekli sıcak su dolaşım sistemi, kolektör-ısı
değiştirici sisteminden, ön ısıtmalı-güneş enerjisi deposundan, bir kazandan, üç yollu vanadan ve
pompalardan meydana gelir. Kolektördeki iş akışkanı, ısı değiştiricindeki ana depodan su kaynağına
enerjiyi transfer eder. Depoda ısıtılmış su, kazana gönderilir ve burada istenilen sıcaklığa ısıtılır.
Beşinci bölümde hesaplanan depo boyutu, kazan için de geçerli olacaktır. Ön ısıtmalı deponun tam
boyutlandırması için ‘‘f-Chart yöntemi’’ uygulanacaktır.

8. İKLİM VERİLERİ
Ortalama iklim koşulları, Tablo 9 ile verilmiştir.
Tablo 9.Bornova-İzmir için ortalama iklim koşulları, [2, 10, 11]
Veri
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yıllık
Bilgisi
A
4.5
4.5
5.9
8.8
12.9
16.9
20.2
20.1
16.5
12.7
9.3
6.6
11.6
B
12.0
13.4
16.7
21.5
26.4
31.0
33.8
33.7
29.4
28.4
19.3
14.4
23.0
C
8.2
8.8
11.1
15.3
20.1
24.7
27.5
27.0
22.7
18.3
13.9
10.4
17.3
Ç
-7.6
-8.4
-2.7
0.0
4.8
10.3
11.2
13.7
9.0
3.4
-0.3
-6.3
-8.4
D
21.3
21.8
28.8
32.9
39.5
38.8
42.4
41.4
37.7
35.9
30.6
25.2
42.4
E
294
237
172
0
0
0
0
0
0
0
18
229
950
F
0
0
0
0
0
26
87
66
0
0
0
0
179
G
70
70
66
62
59
51
48
51
56
64
71
72
62
Ğ
3.8
4.0
3.7
3.3
3.0
3.1
3.4
3.2
2.9
2.9
3.2
3.6
3.3
A: Günlük en düşük sıcaklık (°C), B: Günlük en yüksek sıcaklık (°C), C: Günlük ortalama sıcaklık (°C), Ç: Kaydedilen en düşük
sıcaklık (°C), D: Kaydedilen en yüksek sıcaklık (°C), E: Isıtma derece-gün değeri (adet), F: Soğutma derece-gün değeri (adet), G:
Bağıl nem (%), Ğ: Rüzgar hızı (m/s)

Tablo 9 ile verilen derece-gün; temel alınan bir sıcaklık ile, dış hava sıcaklığının 24 saatlik ortalaması
arasındaki farktır. Bu fark, “°C” birimindedir. Isıtma için temel sıcaklık, derece-günün yaygın olarak
kullanıldığı İngiltere’de 15.5°C olarak alınmaktadır. 18.3°C iç ortam sıcaklığının, konfor şartları için
yeterli olduğu, bu sıcaklıktan yüksek sıcaklıkların fazla sıcak, daha düşük sıcaklıkların ise fazla soğuk
olduğu kabul edilmiştir. Soğutma için ise temel sıcaklık 24.5°C alınabilir, [11].

9. f-CHART YÖNTEMİ
f-chart yöntemi, güneş enerjisi ile sağlanacak olan toplam ısıtma yükünün belirlenmesinde kullanılan
bir yöntemdir. Yöntem, benzer güneş enerjili ısıtma sistemlerinin ısıl verim analizlerine dayanır.
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Tanımlanan yöntem, Şekil 1 ile verilen sistemde olduğu gibi, sıvı ısı transferi akışkanının kullanıldığı
sıcak su sistemleri içindir, [9].
Denklem (8) ile verilen f oranı, güneş enerjili ısıtma sistemi tarafından sağlanan aylık ısı yükünün
toplam ısı yüküne oranıdır ve X ve Y gibi iki boyutsuz sayının fonksiyonu olarak ifade edilir, [9].

f = 1.029Y − 0.065X − 0.245Y 2 + 0.0018X 2 + 0.0215Y 3
=
X FR U L t

A
A
FR'
F' ( ta )
Tref − Ta ) c , =
Y FR ( ta )n R
HT n c
(
FR
QL
FR ( ta )n
QL

(8)

Denklem (8) ile verilen, kolektör ısı kazanç etmeni F R , kolektör tarafından sağlanan yararlı enerjinin,
kolektör soğurucu yüzeyinin her yerinin akışkan giriş sıcaklığında olması durumunda sağlanacak
enerjiye oranıdır. Kolektör toplam ısı kayıp katsayısı U L [W/(m²°C)], kolektörün üstü ile taban ve
yanlardan olan ısı kayıplarının toplamıdır. t (s), bir aydaki toplam zamandır.

FR' , kolektör-ısı

değiştiricisi verim etmenidir. Deneyler sonucu elde edilmiş referans sıcaklık T ref = 100°C alınabilir.
Aylık ortalama çevre sıcalığı,

Ta (°C) olarak verilmiştir. A c (m²), toplam kolektör alanıdır. Sıcak su ve

hacim ısıtması için gerekli aylık ısıtma yükü, Q L (J) ile verilmiştir. Güneş ışınlarını geçirgenlik katsayısı
ve güneş ışınlarını yutma katsayısı çarpımı

( τα )n , kolektör cam örtüsü geçirme ve yutma katsayının

birleşik etkisini gösterir. τα , aylık ortalama geçirgenlik ve yutma katsayılarının çarpımıdır. Bu çarpım
kolektör yönüne, malzemeye ve

τα değerine bağlıdır. H T (J/m²), kolektörün birim alanına gelen aylık

ortalama güneş ışınımı değeridir. n (adet), bir aydaki gün sayısıdır, [9].
Boyutsuz gruplar F R U L ve

FR ( τα )n , kolektör deneyleri sonucunda çizilen verim eğrisinden bulunur.

F R U L , tek ve çift cam örtü için sırasıyla 4.0 W/(m²°C) ve 2.6 W/(m²°C) değerinde alınabilir.
0.70 alınabilir.

FR ( τα )n ,

FR' / F oranı, kolektör ve depo arasındaki çeşitli sıcaklık düşüşleri için düzeltme

oranıdır. Bu değer ısı değiştirici verimi göz önüne alınarak hesaplanabilir. Bu oran iyi tasarlanmış bir
sistem için yaklaşık olarak 0.95 değerinde alınabilir.
kolektörlerinde tüm aylar için 0.95 olarak alınabilir, [3, 4, 9].

τα / ( τα )n ise, tek cam örtülü güneş

f-chart yönteminde kolektörün, bir metre kare kolektör alanı başına 0.075 m³ (75 L) su depolama
2
2
sığasına sahip olduğu kabul edilmiştir. Depolama sığası 3.75 L/m ile 300 L/m arasında değişirken,
gerçek (kullanılan) depo sığası/standart depo sığası oranı 0.5 değerinden büyük ve 4.0 değerinden
küçükse, depo düzeltme etmeni X 1 /X, Denklem (9) ile hesaplanır. X boyutsuz sayısının yeni değeri, X
boyutsuz sayısının eski değerinin düzetme etmeni ile çarpılmasıyla bulunur, [9].

X1  gerçek depo sığası 
=

X  s tan dart depo sığası 

−0.25

(9)

Su ısıtma sistemleri için ek düzeltme, şebeke su sıcaklığı T m (°C) ve kabul edilebilir en az sıcak su
sıcaklığı T w (°C) değerinden kaynaklanır. Bu iki sıcaklık, sistemin çalışma sıcaklığının düzeyini ve
kolektör enerji kayıplarını da belirlemektedir. Boyutsuz sayı olan X, kolektör enerji kayıpları dikkate
alınarak düzenlenmiş ve düzeltme etmeni Denklem (10) ile verilmiştir. X boyutsuz sayısının yeni
değeri, X 2 boyutsuz sayısı olacaktır.

X 2 11.6 + 1.18Tw + 3.86Tm − 2.32Ta
=
X1
(100 − Ta )

(10)
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Ön ısıtmalı depodaki sıcak su sıcaklığı T w , kazan çıkışındaki 62°C değerindeki en fazla sıcak su
sıcaklığından farklıdır. %40 oranında güneş enerjisi geri kazanım oranı, 19.8°C değerinden 37°C
değerine artan su sıcaklığına karşılık gelir. (Kazan çıkışında istenilen 62°C su sıcaklığı ve soğuk su
giriş sıcaklığı 19.8°C arasındaki farkın %40 kadarı alınır), [3, 4, 9].
Tablo 10 ile tasarım parametreleri verilmiştir, [2, 3, 4, 9]. Tablo 11, f-chart hesaplamalarının bir
2
özetidir. Hesaplamalarda, kolektör alanı A c = 100 m alınmış, Denklem (1) yardımıyla Q L
hesaplanmıştır, [3, 4, 9, 11].
Tablo 10.f-chart hesaplamaları için tasarım parametreleri, [2, 3, 4, 9]
Q L (GJ/gün)
Değişken
A c (m²)
100.00
Sabit
004.00 (Tek cam)
F R U L [W/(m°C)]
Sabit
002.60 (Çift cam)
F R (τα) n (-)
000.70
Sabit

FR' / F (-)

000.95

Sabit

τα / ( τα )n

000.95

Sabit

Gerçek depolama sığası (L/m²)
T w (°C)
T m (°C)

037.50
037.00
019.80

Sabit
Sabit
Sabit
Değişken

Ta (°C)
Tablo 11.f-chart hesaplamaları
Ay
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

n
(adet)
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

QL
11

(.10 J)
1.058
0.987
1.094
1.058
1.094
1.058
1.094
1.094
1.058
1.094
1.058
1.094

Ta
(°C)
08.2
08.8
11.1
15.3
20.1
24.7
27.5
27.0
22.7
18.3
13.9
10.4

X

X1

HT

X2

7

0.883
0.849
0.827
0.789
0.743
0.701
0.674
0.679
0.720
0.760
0.802
0.834

1.050
1.010
0.983
0.938
0.884
0.834
0.802
0.807
0.856
0.904
0.954
0.992

1.289
1.232
1.171
1.065
0.941
0.824
0.751
0.763
0.875
0.987
1.102
1.191

Y

f

0.136
0.187
0.259
0.337
0.420
0.485
0.476
0.419
0.339
0.237
0.154
0.109

0.055
0.106
0.177
0.253
0.331
0.392
0.389
0.341
0.266
0.168
0.083
0.034

2

(.10 J/m )
0.735
1.042
1.448
1.881
2.347
2.707
2.659
2.338
1.890
1.324
0.858
0.607

Güneş enerjili su ve hacim ısıtma sistemlerinde, yıllık ısınma yükünün güneş enerjisinden karşılanma
oranı F, Denklem (11) ile hesaplanabilir. Denklem (11) ile verilen, f i ve Q Li sırası ile aylık ısınma
yükünün güneş enerjisi tarafından karşılanma oranı ve aylık ısıtma yüküdür, [9].

 12
  12

F =  ∑ f i Q Li  /  ∑ Q Li 
=
 i 1=
 i1


(11)

12

Tablo 11 ile verilen değerler göz öününe alınarak,

∑ QLi = 12.841.1011 J,
i =1

12

∑f Q
i =1

i

11

Li

= 2.788.10

J ve

F = 0.217 olarak hesaplanır. Toplam kolektör alanı A c , 100 m² ile 500 m² arasında değiştirilerek
hesaplanan F değerleri Şekil 3 ile verilmiştir. Güneş enerjisinden %40 oranında enerji kazanımı için (F
= 0.40 için) Şekil 3 yardımıyla toplam kolektör alanı 205 m² olarak alınabilir.
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Şekil 3.f-chart analizi
Son aşama olarak, ön ısıtmalı depo sığası da belirlenebilir. 37.5 L/m değerindeki gerçek depolama
sığasına bağlı olarak, 205 m² değerindeki kolektör alanı için ön ısıtmalı depo hacmi sığası 7.6875 m³
olarak hesaplanabilir.
2

Analiz, kabul edilebilir sıcak su sıcaklığı T w = 37°C için yapılmıştır. Yüksek işletme sıcaklıkları kolektör
enerji kayıplarını artırır ve kolektör veriminin azalmasına neden olur. İşletme için sıcaklıkların etkileri X
ve Y boyutsuz grupları göz önüne alınarak hesaplanmalıdır. Ancak çok yüksek işletme sıcaklıkları
geleneksel su ısıtıcındaki gerekli güç miktarını da azaltır. Su ısıtıcısı boyutlandırması, işletme sıcaklık
değişimlerinden etkilenmez. F değeri, sıcaklık dışındaki tüm değerlerinin değişmediği göz önüne
alınarak T w = 32°C, 37°C ve 42°C sıcaklıkları için hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 12 ile verilmiştir.
Tablo 12.f-chart analizi
Depolanan sıcak su sıcaklığı (T w )
Alan
32°C
37°C
42°C
2
(m )
F değerleri
100
0.221
0.217
0.213
150
0.315
0.309
0.304
200
0.400
0.392
0.384
250
0.474
0.465
0.456
300
0.540
0.530
0.519
350
0.598
0.586
0.574
400
0.649
0.636
0.623
450
0.693
0.678
0.664
500
0.731
0.715
0.700
f değerindeki değişimler, çoğunlukla Tablo 10 ile verilen sabit parametrelere, özellikle F R U L çarpımına
bağlıdır. Güneş enerjili ısıtmanın etkin kullanımı altında, sıcak su deposu sıcaklığı Tablo 12 ile verilen
değerlere yakın olmalıdır. Bu ifadelere bağlı olarak, bu çalışmada yapılan analizde ön ısıtmalı depo
suyu sıcaklığı 37°C ile sınırlandırılmıştır.
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10. EKONOMİK ANALİZ
Güneş enerjili su ısıtma sisteminin kurulup-kurulamayacağının belirlenmesi için ekonomik analizinde
yapılması gerekir. Bu çalışmada, sistemin kurulum maliyetinin belirtilen aralıkta geri döneceği göz
önüne alınmıştır. Güneş enerjili sistemden yararlanma sonucu gerekli sıvı yakıt miktarında azalma
olur. Bakım masraflarından az olan azalan yakıt maliyeti, güneş enerjili sistemin kurulumundan sonraki
net tasarruftur. Borç, tasarruf maliyetine eşit yıllık taksitlerle ödenebilir. Geri ödeme süresi borcu
ödemek için gerekli yıl sayısıdır. Geri ödeme sonunda, kurulum net tasarrufu meydana getirir.
Bu tasarımdaki yatırım, sadece ekonomik getirileri yönünden değil aynı zamanda da fosil yakıt tüketimi
açısından da incelenmelidir. Bu dikkate değer durum için, ayrıca benzer sermaye büyüklüğü için
devlet teşviki veya kredi desteği olabilecek başka olasılıklar üzerinde de durulmalıdır, örneğin geri
ödeme süresine eşit zamana sahip vadeli krediler alınabilir. Güneş enerjisi su ısıtma sistemleri,
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı çevre dostu uygulamalardır. Bu nedenden dolayı,
yapılacak ekonomik analiz (net şimdiki değer analizi) tek başına bir unsur olmayacaktır, [3, 4].

SONUÇ
Parametrik olarak yapılan bu çalışmaya bağlı olarak, Tablo 13 ile verilen iki akışkanlı sistem önerilir.
Tablo 13.Güneş enerjili su ısıtma sistemi için önerilen sistem
Tek camlı
Kolektörler
2
205
Toplam kolektör alanı (m )
37
Ön ısıtmalı depoya giren su sıcaklığı, (°C)
302.4
Kazan gücü (kW)
3
6.3
Kazan hacmi (m )
1.2
Geri dönüşüm sığası (L/s)
3
7.6875
Ön ısıtmalı depo hacmi (m )
Güneş enerjili ısıtma sistemi tasarımda göz önüne alınan ve Tablo 13 ile verilen bilgilerden farklı
kabuller altında sistemin nasıl çalıştığını görmek için, ortalama güneş ışınımı altında tek ve çift camlı
kolektörler ayrıca en fazla ve en az güneş ışınımı altında tek ve çift camlı kolektörler olmak üzere dört
2
farklı durum altında 205 m toplam kolektör alanı için f-chart analizi sonuçları Tablo 14 ile verilmiştir.
Tablo 14.Çeşitli parametreler altında f-chart analizi sonuçları
Güneş ışınımı
Yıllık Ortalama
Yıllık Ortalama
Kolektör cam örtü sayısı
1
2
F değeri
0.40
0.44

En Fazla
1
0.68

En Az
2
0.13

%40 güneş enerjisi desteği, ortalama güneş ışınımı altındaki 205 m toplam alanlı tek camlı kolektörler
ile başarılmıştır. Güneş kolektör sistemi yıllık katkısı Tablo 14 ile verildiği gibi güneş ışınımı
değerlerine ve tek–çift cam sayısına bağlıdır.
2
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GÖSTERİMLER
Ac
Cp
f
F
FR

: toplam kolektör alanı (m²)
: özgül ısı [kJ/(kg°C)]
: güneş enerjili ısıtma sistemi tarafından sağlanan aylık ısı yükünün toplam ısı yüküne oranı (-)
: yıllık ısınma yükünün güneş enerjisinden karşılanma oranı (-)
: kolektör ısı kazanç etmeni (-)

FR'

: kolektör-ısı değiştiricisi verim etmeni (-)

HT

m

: kolektörün birim alanına gelen aylık ortalama güneş ışınımı (J/m²)

Q
QL
t

: kütlesel su debisi (kg/gün)
: bir aydaki gün sayısı (adet)
: enerji gereksinimi (kJ/gün)
: kazan gücü (kW)
: hacimsel debi (m³/s)
: aylık ısıtma yükü (J)
: bir aydaki toplam zaman (s)

Ta

: aylık ortalama çevre sıcalığı (°C)

T çıkış
T giriş
Tm
T ref
Tw
UL

: su ısıtıcısı çıkışındaki sıcaklık (°C)
: yıllık ortalama şebeke suyu sıcaklığı (°C)
: yıllık ortalama şebeke suyu sıcaklığı (°C)
: deneyler sonucu elde edilmiş referans sıcaklık (°C)
: depolanan sıcak su sıcaklığı (°C)
: kolektör toplam ısı kayıp katsayısı [W/(m²°C)]
: yutma katsayısı (-)
: T çıkış -T giriş (°C)
: kazan verimi (-)
: yoğunluk (kg/m³)
: geçirme katsayısı (-)

n
q

q

α
∆T
η
ρ
τ

KAYNAKLAR
[1] ASHRAE Handbook, “Service Water Heating”, HVAC Applications, Chapter 49, SI Edition, 2003.
[2] Ortalama ve Ekstrem Kıymetler Meteoroloji Bülteni, T.C. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1974.
[3] Suryanayarayana NV, Arıcı Ö, Design & Simulation of Thermal Systems, McGraw-Hill, Boston,
2003.
[4] Jaluria Y, Design and Optimization of Thermal Systems, McGraw-Hill, New York, 1998.
[5] Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Zamansal ve Alansal Dağılımı, Elektrik İşleri Etüd İdaresi
Genel Direktörlüğü, Yayın: 83-29, Ankara, Haziran 1983.
[6] Atagündüz G, Güneş Enerjisi Temelleri ve Uygulamaları, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi
Enstitüsü Yayınları No: 2, Bornova-İzmir, 1989.
[7] Petrol Ofisi: http://www.poas.com.tr, 30.07.2005.
[8] Genceli OF, Parmaksızoğlu G, Kalorifer Tesisatı, TMMOB-Makina Mühendisleri Odası, Yayın No:
MMO/2003/352, Ankara, Aralık 2003.
[9] Duffie JA, Beckman WA, Solar Engineering of Thermal Processes, Second Edition, John Wiley &
Sons, Inc., New York, 1991.
[10] Türkiye İklim Verileri, TTMD-Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, Ankara, Ağustos 2000.
[11] Ulgen K, Hepbasli A, “Solar Radiation Models. Part 2: Comparison and Developing New Models”,
Energy Sources, 26:521–530, Taylor & Francis, 2004.

VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

___________________________________________ 574 _______

ÖZGEÇMİŞ
Hüseyin GÜNERHAN
Hüseyin GÜNERHAN, 1966 tarihinde Urla-İzmir’de doğdu. 1983 yılında İzmir Atatürk Lisesini bitirdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünü 31.01.1990
tarihinde, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Teknolojisi Anabilim Dalında yaptığı yüksek
lisans öğrenimini 03.08.1992 tarihinde ve Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Güneş Enerjisi
Anabilim Dalında yaptığı doktora öğrenimini 11.01.1999 tarihinde tamamladı. 23.01.1991-21.08.2001
tarihleri arasında, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Teknolojisi Anabilim Dalında
öğretim elemanı görevi ve araştırma görevlisi ünvanı ile çalıştı. 01.12.1999-21.11.2000 tarihleri
arasında, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında (Ankara) proje subayı
olarak görev yaptı. 15.03.2001 tarihinden beri Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM)-Enerji Verimliliği ve Yönetimi Ar-Ge Biriminde (EVYAB) kurucu üye olarak,
22.08.2001 tarihinden beri, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Termodinamik Anabilim Dalında öğretim üyesi görevi ve yardımcı doçent doktor ünvanı ile
çalışmaktadır. 20.08.2004 tarihinde, Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma
Merkezine (ÇEVMER) müdür yardımcısı olarak atanmıştır. Çalışma alanlarını, Isı ve Kütle Transferi,
Termodinamik, Sayısal Analiz, Isıl Enerji Depolama, Toprak Kaynaklı Isı Pompaları ve Yeni Enerji
Kaynakları oluşturmaktadır. (http://www.gunerhan.cjb.net)

