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SUNUŞ
Tesisat Mühendisliği Makina Mühendisliği içinde en önemli meslek alanlarından birini oluşturmaktadır.
Bu alan inşaat sektöründeki hareketliliğe bağlı olarak hızla gelişmekte ve buna paralel, bu alanda
yetişmiş eleman gücüne olan gereksinim de her geçen gün artmaktadır. Makina Mühendisleri Odası;
bu doğrultuda üyelerine ve sektördeki tüm teknik elemanlara gelişmeleri doğru ve yeterli şekilde
ulaştırmak amacıyla, tüm meslek alanlarımızda olduğu gibi, tesisat mühendisliği alanında da
çalışmalarını sürdürmektedir.
Gelişmiş ülkelerde uygulanan yapı standartları ve kodları henüz ülkemize bütünü ile yansımamış olsa
bile; bu alanda tarafımızdan gerçekleştirilen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreleri’nin 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
Kongreleri’nde 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.
Kongrelerimizde tesisat alanında çalışan makina mühendisleri ile yapı üretiminde 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 onuncusu, teskon 2011 adıyla,
13-16 Nisan 2011 tarihleri arasında yine İzmir’de gerçekleştirilmektedir. Teskon 2011 kapsamında
sunum, tartışma ve eğitim platformları değişik başlıklar altında toplanmış bulunmaktadır. Bu
platformlar: Bilimsel Araştırma Oturumları, Teknolojik Araştırma Oturumları – Sempozyumlar,
Seminerler, Kurslar, Atölye Çalışmaları ve Paneller olarak adlandırılmıştır.
Önceki yıllarda olduğu gibi, X. 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 Kurum ve Kuruluşlarıyla, Danışmanlarıyla, Yürütme Kurulu ve
Sekreteryasıyla birlikte 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 ve CD’sinin 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, sempozyum ve kurs düzenleyicilerimize,
panellerimize ve atölye çalışmalarına katılan yönetici ve 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 düzenlenen Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongrelerinin onuncusunu 13–16 Nisan 2011 tarihleri arasında tekrar İzmir’de gerçekleştiriyor
olmaktan onur duymaktayız.
Tesisat mühendisliği alanında çalışan mühendislerin, bilim adamlarının, sanayicilerin ve diğer meslek
disiplinlerinin bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunmalarını ve son bilimsel araştırma sonuçları ile
teknolojik gelişmeleri izleme olanağını sağlayan X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, alanında en
yaygın katılımlı ulusal bir platform olma özelliğini sürdürmektedir.
X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bu yıl “Enerji: Dünden Daha Az” ana teması ile gerçekleşecektir.
Teskon 2011 kapsamında hakem incelemesinden geçirilen toplam 167 adet bildiri paralel oturumlarda sözlü
olarak sunulmak üzere kabul edilmiştir. Sunulan bu bildirilerin 148 adedi teskon 2011 kapsamında
gerçekleştirilecek “Binalarda Enerji Performansı”, “Bina Fiziği”, “İç Hava Kalitesi”, “Termodinamik ve
Tesisat”, “Soğutma Teknolojileri” sempozyumlarının ve “Konfor ve Ekonomi”, “Söndürme
Sistemlerinde Yeni Gelişmeler”, “Bacalar”, seminerlerinin bildirileri olarak Kongre Bildiriler Kitabında yer
almaktadır. Poster olarak sergilenen 9 bildiride kongre bildiriler kitabımızda yayınlanmaktadır. Ayrıca 19
adet bildiri “Jeotermal Enerji Semineri” kitabında basılmıştır. Böylece, Kongre Bildiriler Kitabı’nın
delegelerimiz için bir başvuru kitabı olma özelliğini sürdürmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte 1993 yılında
yapılan kongreden itibaren yayınlanan tüm bildiriler CD içeriğine alınarak toplam 984 bildiriye yer verilmiştir.
Kongremizin bir diğer amacı da kurslar aracılığı ile delegelerimizin doğru bilgilerle donanımına yönelik
olarak sürekli eğitimlerini sağlamaktır. Bu kapsamda; "Su Şartlandırma", "Mutfak Havalandırması",
"Akustik Tasarım", "HAP (Hourly Analysis Program)", "Soğuk Depo İşletmesi", "Soğutma Sistemleri,
Hesapları ve Modellemesi", "Şantiye Kuruluşu, Test Yıkama ve Devreye Alma İşlemleri", "Hastane
Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları", "Temel ve Uygulamalı Psikrometri", "İklimlendirmenin
Temel Prensipleri, İç Hava Kalitesi Standartları", "Güneş Enerjisi İle Isıtma/Yardımcı Isıtma",
"Kurutmanın Temelleri", "Sanayide Enerji Tasarrufu Yöntemleri", "Konutlarda Doğalgaz", "Sanayide
Doğalgaz", "Sistem Seçimi" kursları düzenlenmiştir.
Tesisat Mühendisliği alanındaki sorunların ortaya konulduğu ve irdelendiği değişik platformları oluşturma
amacına yönelik olarak da bu yıl Kongremiz kapsamında "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Uygulamaları" başlıklı panelle tartışma ortamı yaratılmıştır.
Bu kongrede ilk defa Atölye Çalışması (Workshop) formatında bir platform oluşturulmuştur. Ele alınan
konuların, uzmanları tarafından etraflıca tartışıldığı "Genç Mühendislerin ve Sektörün Sorunları",
"Tesisat Mühendisliği Eğitimi", "Yapıda Tesisat Denetimi" ve "Kamu İhale Kanunu" konularında
Atölye Çalışmaları gerçekleştirilecektir.
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 tüm
sekreterlik ve hazırlık hizmetlerinin yürüten Kongre Sekreteryası’na, Makina Mühendisleri Odası İzmir
Şubesi Çalışanlarına, Kongre’nin yürütülmesinde özverili, gönüllü olarak görev alan Celal Bayar
Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina
Mühendisliği Bölümleri öğrencilerine, Kongre’nin ülke genelinde etkinliğini artırmaya çaba göstererek
Kongreyi Destekleyen Kurum ve Kuruluşlara teşekkür ediyoruz.
Ayrıca, Kongre oluşumuna görüş ve önerileri ile önemli katkılarda bulunan Danışmanlar Kurulu Üyeleri’ne,
sundukları bildirilerle ve kurslarla Kongre’yi olanaklı kılan tüm uzmanlara ve öğretim üyelerine, Kongreye
sunulan bildirileri değerlendiren hakemlerimize, “Kongre Delegesi” olma bilincini taşıyan ve bu bilinçle
çağdaş bilgi ve teknolojiye ulaşma çabası içinde olan değerli tesisat mühendislerine, mimar ve diğer teknik
elemanlara, Kongre’nin duyurulmasına katıkıda bulunan sektörel yayın kuruluşlarına, teşekkürlerimizi
sunarız.
KONGRE DÜZENLEME-YÜRÜTME KURULU
13 Nisan 2011
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Soğutma Teknolojileri Sempozyumu (Devam)
Sempozyum Yöneticisi: Ali GÜNGÖR

Binalarda Enerji Verimliliği Amaçlı Yazılımlar Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
Mehmet Azmi AKTACİR, Mehmet Akif NACAR, Bülent YEŞİLATA

KOKTEYL

14 Nisan 2011
Perşembe
OTURUM 4C
İç Hava Kalitesi Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Sait C. SOFUOĞLU

KOKTEYL

Azeotropik ve Yakın Azeotropik Soğutucu Akışkan Karışımlarının Karşılaştırılması
Ali KILIÇARSLAN, Tuğba TETİK, İrfan KURTBAŞ

Mevcut Soğutucu Akışkanlar ve Alternatifleri
Kemal ÇOMAKLI, Uğur ÇAKIR

Kompresörlerdeki Son Gelişmeler ve R744 (CO2) Soğutucu Gaz kullanan Soğutma Sistemleri
Manuel FROSCHLE

OTURUM 4B
Bina Fiziği Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Gönül UTKUTUĞ

14 Nisan 2011
Perşembe

ARA

Alternatif Soğutucu Akışkan Kullanan Paket Soğutma Sistemleri İçin Boru Çaplarının Belirlenmesi
Hüseyin BULGURCU, Kadir İSA

OTURUM 3D
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu (Devam)
Sempozyum Yöneticisi: Ali GÜNGÖR

Soğutkanlar İçin Çeşitli Çift Fazlı Akış Basınç Düşümü Denklemlerinin Modellenmesi ve
Karşılaştırılması
Mustafa Turhan ÇOBAN, Oğuz Emrah TURGUT

14 Nisan 2011
Perşembe
OTURUM 4A
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu (Devam)
Sempozyum Yöneticisi: Gülden GÖKÇEN

KOKTEYL

Dış Duvarda Isıl Davranışların Mekan Konforuna Etkisi
Türkan GÖKSAL ÖZBALTA - Necdet ÖZBALTA

Binalarda Aydınlatma Enerjisi Performansının Belirlenmesi İçin Bir Yöntem: BEP-TR
Alpin Köknel YENER

Test, Ayar ve Balans (TAB) Alanında ISKAV Çalışmaları
Serdar Burak ORAL, Durdali TİTİZ

Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması
Ekim BAKIRCI, Mehmet ÇALIŞKAN

Enerji Etkin Tasarım ve Yenileme Çalışmalarının Örneklerle Değerlendirilmesi
Gülten MANİOĞLU

ARA

Binalarda Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi (BEP-TR) İle Otel Binalarının Enerji
Performansının Değerlendirilmesi
Merve ATMACA, Ece KALAYCIOĞLU, A. Zerrin YILMAZ

OTURUM 3C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

Kivi Meyvesinin Kurutulmasında Kurutma Havası Hızının Kurumaya Etkisinin İncelenmesi
Soner ŞEN, Selçuk DARICI

ARA

Kamusal Yapılarda Güneş Enerjisinin Pasif Kullanımı ve Tasarıma Yansıması
A. Erkan ŞAHMALI

OTURUM 3B
Konfor ve Ekonomi Semineri
Seminer Yöneticisi: Kemal Gani BAYRAKTAR

Konutlarda Enerji Kullanım Eğilimleri ve Tüketimin Çevre Faktörleri İle İlişkili, Bursa Örneği
M. Emin Uğur ÖZ

Kompleks Binaların Enerji Sertifikasyonu Açısından Analizleri: Standart ve Detaylı Simulasyon
Araçlarının Karşılaştırılması
Gözde GALİ, Stefano CORGNATI, A. Zerrin YILMAZ

ARA
OTURUM 3A
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu (Devam)
Sempozyum Yöneticisi: Gülden GÖKÇEN

Konut Binaları Enerji Sertifikasyonunda Isıtma ve Soğutma Enerjisi İhtiyacının Bina Parametrelerine
Duyarlılık Analizi: BEP-TR Hesaplama Metodolojisi ile Değerlendirme
Burcu Çiğdem ÇELİK, A. Zerrin YILMAZ, Stefano CORGNATI

Soğutkanlar İçin Çeşitli Çift Fazlı Akış Kaynama Isı Transferi Denklemlerinin Modellenmesi ve
Karşılaştırılması
Mustafa Turhan ÇOBAN, Oğuz Emrah TURGUT

Zonguldak’ta Termik Elektrik Santrallarının Atık Isısından Yararlanma İle Bölgesel Isıtma ve Bunun
Sera Gazı Salınımı Üzerine Etkisi
Mustafa EYRİBOYUN

Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü ve Titreşim Problemleri
Dave MEREDITH

Bina Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemi- BEP-TR ile Isıtma ve Soğutma Enerjisi
İhtiyacının Hesaplanması
A. Zerrin YILMAZ

Soğutkan Karışımlarının Termodinamik Özelliklerinin Peng-Robinson-Stryjek-Vera Gerçek Gaz
Denklemi Kullanılarak Modellenmesi
Mustafa Turhan ÇOBAN, Halil ATALAY

Enerji Dönüşümlerinin Kullanılabilirlik ve Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi
Seyhan UYGUR ONBAŞIOĞLU

ÖĞLE YEMEĞİ

ARA

Mekanik Ekipmanlarda Depreme Karşı Koruma Önlemleri
Dave MEREDITH

BEP-TR Hesaplama Yönteminde Referans Bina Kavramı ve Enerji Sınıflandırması
Murat BAYRAM

ÖĞLE YEMEĞİ

ARA

13 Nisan 2011
Çarşamba

KARADENİZ SALONU
OTURUM - D

OTURUM 2D
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Ali GÜNGÖR

ÖĞLE YEMEĞİ

ARA

13 Nisan 2011
Çarşamba

EGE SALONU
OTURUM - C

OTURUM 2C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 2B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 2A
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Gülden GÖKÇEN

ÖĞLE YEMEĞİ

ARA

13 Nisan 2011
Çarşamba

13 Nisan 2011
Çarşamba

Türkiye'nin Enerji Görünümü - Nisan 2011
Oğuz TÜRKYILMAZ

Binalarda Enerji Performansı
Jan HENSEN

OTURUM 1A AÇILIŞ KONFERANSI

KAYIT
AÇILIŞ OTURUMU

AKDENİZ SALONU
OTURUM - B

ANADOLU SALONU
OTURUM - A

ARA

ÖĞLE YEMEĞİ

ARA

14 Nisan 2011
Perşembe

KOKTEYL

ARA

ÖĞLE YEMEĞİ

ARA

KOKTEYL

C Tipi (Hermetik) Cihazlar ve Hava Atıkgaz Çözümleri
Barış SAY

Binalarda Verimli Baca Sistemleri
Ergün GÖK

Metal Bacalarda Isıl Performansın Deney ile Belirlenmesi
İlker İBİK

Bacalardan Kaynaklanan Karbonmonoksit Zehirlenmeleri ve Önleme Çalışmaları
Ümit ERTURHAN

OTURUM 7E
Bacalar Semineri (Devam)
Seminer Yöneticisi: Ergün GÖK

İtalya’da Paslanmaz Çelik Baca Sistemleri Sektörü, Kanunlar, Yönetmelikler ve Sorumluluklar
Cristiano CREUSO

Avrupa Birliği'nde Genel Baca Uygulamaları
Jean Jacques ADAM

OTURUM 6E
Bacalar Semineri
Seminer Yöneticisi: Ergün GÖK

OTURUM 5E
Jeotermal Enerji Semineri (Devam)
Seminer Yöneticisi: Niyazi AKSOY

OTURUM 4E
Jeotermal Enerji Semineri (Devam)
Seminer Yöneticisi: Niyazi AKSOY

OTURUM 3E
Jeotermal Enerji Semineri (Devam)
Seminer Yöneticisi: Niyazi AKSOY

OTURUM 2E
Jeotermal Enerji Semineri (Devam)
Seminer Yöneticisi: Niyazi AKSOY

OTURUM 1E
Jeotermal Enerji Semineri
Seminer Yöneticisi: Niyazi AKSOY

13 Nisan 2011
Çarşamba

MARMARA SALONU
OTURUM - E

OTURUM 8B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

Klima Sistemlerinde Isıtıcı ve Soğutucu Su Sıcaklığının Belirlenmesi, Isıtma Sistemlerinde Su Dağıtımı ve
Kollektör Bağlantıları
Veli DOĞAN

OTURUM 8A
Termodinamik ve Tesisat Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Taner DERBENTLİ

İklimlendirme Sistemlerinde Ekserji Çözümlemesi
Taner DERBENTLİ

AKDENİZ SALONU
OTURUM - B
15 Nisan 2011
Cuma

Yüksek Tavanlı Mahallerde Enerji Etkin Havalandırma – Uçak Boya Hangarı Uygulaması
İbrahim Utku BAŞYAZICI, Barış YILMAZ

Yakıt Dönüştürücüde Dönüştürülmüş Doğalgaz Yakıtlı Katı Oksitli Yakıt Pili Dizini Modellemesi
Mustafa Turhan ÇOBAN, Semih YILMAZ

16.30-18.30

16.00-16.30
16.30-18.30

15.30-16.00

15.00-15.30

14.30-15.00

14.30-16.00

12.30-14.30

12.00-12.30

11.30-12.00

11.00-11.30

11.00-12.30

10.30-11.00

10.00-10.30

09.30--10.00

09.00-09.30

09.00-10.30

KONSER

Döşemeden Isıtma Tasarımı
Cem PARMAKSIZOĞLU

Havalandırma ve Klima Sistemlerinde Gürültü Kontrolü Tasarımı İle Enerji Tasarrufu ve İlk Yatırım İlişkisi
Orhan GÜRSON, Emre GÜLER

Yağmurlama Sistemlerinde Borulama ve Sismik Koruma
Gökhan BALIK, Abdurrahman KILIÇ

Daha Verimli Pompa Sistemleri İçin Yeni Nesil Manyetik PM-Destekli Senkron Elektrik Motorları
Bora TÜRKMEN

Binalarda Yağmur Suyunun Kullanılması
Nazlı İpek ŞAHİN, Gülten MANİOĞLU

Türkiye’de Yaygın Olan Kullanım Sıcak Suyu Sistemlerine Genel Bir Bakış - Hızlı Boyler ve Depo Şarj
Sisteminin Karşılaştırmalı Analizi
Murat GÜRENLİ, Ufuk ATAMTÜRK

R744 (CO2) Soğutucu Akışkanlı Soğutma Sistemleri , Kanatlı Borulu R744 (CO2) Evaporatör ve Gaz Soğutucu
Tasarım Esasları
Fatih KASAP, Hasan ACÜL, Hatice CANBAZ, Selim ERBİL

Hava Soğutmalı Grupların Evaporatif Soğutma İle Verim ve Kapasite Artışı Uygulaması
Güray KORUN

CO2 ile Çalışan Transkritik Soğutma Çevriminin Deneysel İncelenmesi
Orkan KURTULUŞ, Burak OLGUN, Emre OĞUZ, Hasan HEPERKAN

Kongrenin Değerlendirilmesi
Forum Yöneticisi: Ahmet ARISOY

ARA

OTURUM 13B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

OTURUM 13A
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

ÖĞLE YEMEĞİ

Yerden Isıtma Sistemlerinin Boyutlandırılması
Veli DOĞAN, Oğuzhan ÇALIŞIR

Hastanelerde Cam Giydirme Cephe Sistemlerinin Konfor Koşullarına Etkisi
Esra LAKOT ALEMDAĞ, Özlem AYDIN

Su Sisi Söndürme Sistemleri
Levent KARAKOÇ

ARA

ÖĞLE YEMEĞİ

ARA

Kojenerasyon Sistemlerinin Termodinamik Analizi
Bayram KILIÇ, Arzu ŞENCAN, Reşat SELBAŞ, Hasan Hüseyin EZEN

Isı Pompalı Kurutucuların Enerji Etkin Tasarımı – Modelleme Çalışması
Anıl AKGÜN, Serhan KÜÇÜKA

Isı Borulu Atık Baca Gazlarından Isı Geri Kazanım Sisteminin Deneysel Olarak İncelenmesi
Emre ÜRÜN, Yusuf ÇAY, Hüseyin KURT

OTURUM 13C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

Döşemeden (Yerden) Isıtma Sistemlerinde Hesap Yöntemi
Veli DOĞAN, Oğuzhan ÇALIŞIR

Eğitim Yapılarında Klima Sisteminin İşitsel Konfor Koşulları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Mustafa MUTLU, Muhsin KILIÇ

OTURUM 12C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

Hidrolik Hesaplarda Yapılan Hatalar ve Kontrol Kriterleri
Özlem KARADAL GÜNEÇ

ARA

OTURUM 12B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

ARA
OTURUM 12A
Söndürme Sistemlerinde Yeni Gelişmeler Semineri (Devam)
Seminer Yöneticisi: Abdurrahman KILIÇ

Müzelerde İç Çevre Gereksinimleri: Ayasofya, Topkapı ve Türk İslam Eserleri Müzeleri Bağlamında
Türkiye’deki Durum
İbrahim ÇAKMANUS, Arif KÜNAR

Delinmiş Kare İğne Kanatçıklardan Taşınımla Isı Transferinin Üç Boyutlu Sayısal Olarak İncelenmesi
Eyüphan MANAY, Bayram ŞAHİN, Şendoğan KARAGÖZ

KONSER

16 Nisan 2011
Cumartesi

Hastane Tesisatlarında Sismik Hasarların Azaltılması – FEMA 150 Standardı
Eren KALAFAT, Emin Alp YÜCERMAN

OTURUM 11C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

Büyük Depolarda Yağmurlama Sistemi Tasarımı ve Özel Uygulamalar
Taner KABOĞLU

16 Nisan 2011
Cumartesi

Bir Model Kara Taşıtı Etrafındaki Akış Yapısının Deneysel Olarak İncelenmesi
Ümit Nazlı TEMEL, Ata AĞIR, Cahit GÜRLEK, Melih GÜLEREN, Ali PINARBAŞI

OTURUM 11B
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

KONSER

Sözlü İletişim-Diyalog Yönetimi Semineri (Devam)
Seminer Yöneticisi: Avşar KURGUN

ARA

ÖĞLE YEMEĞİ

ARA

16 Nisan 2011
Cumartesi

Sözlü İletişim-Diyalog Yönetimi Semineri (Devam)
Seminer Yöneticisi: Avşar KURGUN

Sözlü İletişim-Diyalog Yönetimi Semineri
Seminer Yöneticisi: Avşar KURGUN

ARA

Güneş Enerjili NH3-H2O Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin İzmir İli İçin İncelenmesi
Barış BOZKAYA, Özay AKDEMİR

ARA

Absorbsiyonlu Isı Yükselticileri ve Bir Endüstriyel Uygulama
Bener KURT, İlhami HORUZ

Yapıların Dış Duvarlarında Optimum Yalıtım Kalınlığının Üç Farklı Metodla Tespiti
Figen BALO, Aynur UÇAR, Mustafa İNALLI

ARA

İzmir İli İçin Farklı Soğutucu Akışkan Kullanan Otomobil Klimasının Saatlik Performansının Belirlenmesi
Muammer ÖZGÖREN, Ali KAHRAMAN, Özgür SOLMAZ

Hesaplamalı Isı-Kütle Geçişi ile Yoğuşma ve Buharlaşmanın Modellenmesi
S. Aslı KAYIHAN, Deniz YILMAZ, Seyhan Uygur ONBAŞIOĞLU

İçerisinde Delinmiş Kare İğne Kanatçıklar Bulunan Kare Kanalda İki Optimizasyon Tekniğinin Karşılaştırılması Medikal Gaz Sistemleri
Bayram ŞAHİN, Eyüphan MANAY
Ekrem EVREN

ARA
KAPANIŞ FORUMU

ÖĞLE YEMEĞİ

Ranque-Hilsch Vorteks Tüpünde Farklı Gazların Değişken Basınç Değerlerinde Soğutma Performanslarının
Sayısal İncelenmesi
Hamdi KAÇMAZ, S. Orhan AKANSU

OTURUM 10D
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu (Devam)
Sempozyum Yöneticisi: Ali GÜNGÖR

İzmir İli İçin Evaporatif Soğutma Sistemlerinin Performans Değerlendirmesi
Erhan ŞEN, Özay AKDEMİR, Koray ÜLGEN

16 Nisan 2011
Cumartesi

KONSER

ARA

ÖĞLE YEMEĞİ

ARA

Soğutma Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirmenin Enerji Verimliliği Açısından Önemi
Kadir İSA, Hüseyin BULGURCU, Murat ADAKÖY

Sıcak İklimlerde Bina İçi İklimlendirme İçin Geleneksel Bir Sistem: Rüzgâr Bacaları
Canan ALİ, Yasemen SAY ÖZER

Isı Pompası Destekli Güneş Enerjisi ile Su Damıtma
Mustafa KETREZ, Hüseyin USTA, Yusuf ÇAY

Hastanelerde Mimari-Mekanik Proje Tasarımı ve Uygulama Esasları
Celalettin KIRBAŞ

Hafif Çelik Sistem Duvarlarında Isı ve Buhar Geçişinin Farklı Derece Gün Bölgelerine Göre Değerlendirilmesi
Ünal SEVER, Esma MIHLAYANLAR

Endüstriyel İşletmelerde LNG Kullanımı
Can TOYDEMİR

Binalarda Isı Yalıtımı Yoluyla Enerji Tasarrufu ve Örnek Bir Uygulama: MKÜ Mühendislik Fakültesi Binasının
Enerji Performans Değerleri ve Maliyetleri
Onur ÖZUTKU, Cuma KARAKUŞ

Binalarda Enerji Verimliliği Açısından Isı Yalıtımının Hava Kirliliğine Etkisi - Edirne Örneği
Esma MIHLAYANLAR, Filiz UMAROĞULLARI, Semiha KARTAL

Bilgisayar Sistemlerinde Soğutma Teknolojileri ve Geleceği
Yılmaz YÖRÜ

POSTER BİLDİRİ SERGİ SALONU

SEMİNER
Etkili ve Verimli Sunum Teknikleri Semineri
Seminer Yöneticisi: Murat GÜNAYDIN

Higrotermal Performans Açısından Duvar Konstrüksiyonu Tasarımında Bilgisayar Modellerinin Kullanımı
Asiye PEHLEVAN, Yalçın YAŞAR, Sibel MAÇKA

ARA

Nem Almalı Bir İklimlendirme Sisteminin Deneysel Olarak İncelenmesi
Ertaç HÜRDOĞAN, Orhan BÜYÜKALACA, Tuncay YILMAZ, İrfan UÇKAN

OTURUM 9E
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

Türkiye İklim Bölgelerine Göre Yıllık Yağış Miktarının Dış Duvar Konstrüksiyonu Kesit Seçimine Etkisi
Yalçın YAŞAR, Asiye PEHLEVAN, Sibel MAÇKA

ARA

MARMARA SALONU
OTURUM - E
15 Nisan 2011
Cuma

Desisif – Evaporatif Soğutma Sisteminin Deneysel Olarak İncelenmesi
İrfan UÇKAN, Tuncay YILMAZ, Orhan BÜYÜKALACA, Ertaç HÜRDOĞAN

OTURUM 9D
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu (Devam)
Sempozyum Yöneticisi: Ali GÜNGÖR

İki Kademeli Ekonomizerli Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminin Performans Analizi
Bayram KILIÇ, Arzu ŞENCAN ŞAHİN, Osman İPEK

Sıcak İklim Bölgelerindeki Binalarda Isıtma ve Soğutma Yüküne Göre Tespit Edilen Optimum Yalıtım
Kalınlıklarının Karşılaştırılması
Cüneyt DAĞIDIR, Ali BOLATTÜRK

Yangın Pompalarının Güvenirlik Esaslı Seçimi
Haluk KARADOĞAN

ÖĞLE YEMEĞİ

ÖĞLE YEMEĞİ

CFD Analiz Yöntemiyle Klima Santrallerinde İç Kayıpların Azaltılması
Sefa BULUT, Merve ÜNVEREN, Ahmet ARISOY, Y. Erhan BÖKE

OTURUM 10C
Bilimsel / Teknolojik Çalışmalar

İşletmeci Gözü ile İstinye Park Alışveriş Merkezinin Değerlendirilmesi
Rüştü GÜLDERER

OTURUM 9C
İstanbul İstinye Park Projesi'nin Projelendirme, Uygulama,
İşletme Açısından Değerlendirilmesi (Devam)
Seminer Yöneticisi: Bekir Erdinç BOZ
Uygulama Açısından İstinye Park Projesi
İsmet MURA

ARA

İstinye Park Alışveriş Merkezi Tasarım Şartları, Sistem Seçim ve Tanımları
İsmail CAN

Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Genleştirici Olarak Ejektör Kullanan Kompresörlü Soğutucunun Performans
Analizi
Nagihan BİLİR, H. Kürşad ERSOY, Arif HEPBAŞLI

Buzdolabı Tasarım Parametrelerinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Dilek KUMLUTAŞ, Hasan AVCI, Mete ÖZŞEN, Ziya Haktan KARADENİZ

İstinye Park Projesi
B. Erdinç BOZ

KARADENİZ SALONU
OTURUM - D
15 Nisan 2011
Cuma
OTURUM 8D
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu (Devam)
Sempozyum Yöneticisi: Ali GÜNGÖR

EGE SALONU
OTURUM - C
15 Nisan 2011
Cuma
OTURUM 8C
İstanbul İstinye Park Projesi'nin Projelendirme, Uygulama, İşletme Açısından Değerlendirilmesi
Seminer Yöneticisi: B. Erdinç BOZ

Yağmurlama Sistemleri Yeni Tasarım Kriterleri
Kazım BECEREN

16 Nisan 2011
Cumartesi
OTURUM 11A
Söndürme Sistemlerinde Yeni Gelişmeler Semineri
Seminer Yöneticisi: Abdurrahman KILIÇ

KONSER

PANEL
"Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulamaları"
Panel Yöneticisi: Macit TOKSOY

19.00

ARA

Plakalı Isı Değiştirgeçlerinde Plakaya Bağımlı Isı Transferinin Deneysel İncelenmesi ve Modellenmesi
Fatih AKTÜRK, Nilay SEZER UZOL, Selin ARADAĞ, Sadık KAKAÇ, Ufuk ATAMTÜRK

Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Sıhhi Tesisat Elemanlarındaki Basınç Kayıplarının Kuramsal ve Deneysel Olarak TS825’e Uygun Olarak Yalıtılan Bir Binanın Teknik ve Ekonomik Olarak İncelenmesi
Hesaplanması
İbrahim ATMACA, Sezgi KOÇAK
Hüseyin BULGURCU, Güner ÖZMEN

OTURUM 10A
Termodinamik ve Tesisat Sempozyumu (Devam)
Sempozyum Yöneticisi: Taner DERBENTLİ

ÖĞLE YEMEĞİ

Yapılarda Enerji Etkinliği Bağlamında Doğal Havalandırma Yöntemlerinin Önemi
İzzet YÜKSEK, Tülay ESİN

Farklı Bina Tipleri ve Yakıtlar İçin Merkezi Isıtma Sistemlerinin Maliyet Analizi
Kemal ÇOMAKLI, Şükran EFE, Uğur ÇAKIR
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ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİNİN KULLANILABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Seyhan UYGUR ONBAŞIOĞLU

ÖZET
Çeşitli fosil ve yenilenebilir enerji kaynakları; benzer dönüştürme koşullarında, elektriksel güç ve ısıl
güç üretimi açısından karşılaştırıldığında “verimlilik” tanımının, “sürdürülebilirlik” çabasında yetersiz
kaldığı görülmektedir. Örneğin; “jeotermal” ve “rüzgar” kaynaklarının her ikisinin de yeterli olduğu bir
yörede, bu kaynakların hangisinin ne amaçla (doğrudan elektrik enerjisi üretimi, hidrojen üretimi, ısı
pompası uygulamaları) dönüştürüleceği konusunda verilecek olan karar, “etkinlik” ölçütüne bağlı
olmalıdır. Etkin olan kaynak “sürdürülebilir” de olacaktır. “Verimli” dönüştürülemeyen kömür
kaynaklarının, “reforme” edilerek hidrojen üretilmesi ile yeni teknolojiler kullanılarak “verimli” yakılması,
“sürdürülebilirlik” açısından karşılaştırıldığında da aynı sonuca ulaşılır.
Bu çalışmada, “enerji”, “verimlilik” ve “çevre” arasındaki ilişki, termodinamik ve sürdürülebilirlik
açısından ele alınmakta; "verimlilik" ve "etkinlik" kavramları arasındaki ayrımın, enerji dönüşümü
projelerindeki etkisi irdelenmektedir. Bir kaynağın "sürdürülebilirlik" özelliğini kazanması için; "enerji
dönüşüm sistemi", o kaynağın ve alternatiflerinin iş yapma potansiyellerindeki değişim ve çevre etkileri
açısından karşılaştırmalı olarak tasarlanmalıdır.
Bu bağlamda, çalışmada, “etkinlik” ve “hayat boyu değerlendirme “ kavramları birleştirilerek “Toplam
Hayat Boyu Etkinlik” (THBE) şeklinde isimlendirilen bir ölçüt geliştirilmiştir. THBE değerlendirmesi,
çeşitli dönüşümlere uygulanmış, sayısal örneklerle tartışılmıştır. Bu dönüşümlerin yanısıra; enerji
tasarrufunun, “toplam etkinlik artışı”na katkısı da açıklanmıştır. Böylece, enerji üreten ve kullanan
sistemlerinin tasarımı ve yatırımlarında teknik açıdan gözetilmesi gereken ölçütlerin genişletilmesi
gereği vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Kullanılabilirlik, Yenilenebilir enerji, Toplam Hayat Boyu Etkinlik
(THBE)

ABSTRACT
The interaction between the efficiency, effectiveness and sustainability has been investigated based
on technical and environmental aspects. It has been concluded that none of these concepts are
sufficient to define the sustainability of an energy conversion system. For example, generating
hydrogen via steam reforming or wind source electricity should be evaluated based on effectiveness,
as well as efficiency. Assuming, sustainability as keeping the availability of the sources for the near
future, the criteria called Total Life Long Effectiveness (TLLE) has been defined and explained. In
addition to the comparison of the several conversion systems, and the hydrogen generation
technologies, TLLE values for energy saving via insulation has also been calculated.
Key Words: Sustainability, Availability, Renewable Energy, Total Life Long Effectiveness (TLLE)
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1. GİRİŞ
Enerji, dünya gündeminde sürekli olarak, iki nedenden dolayı yer almaktadır: Birincisi; herkesin bildiği
gibi kaynakların yetersizliği; ikincisi ise dönüşüm teknolojilerinin çevreye verdikleri zarar. Gerekli olup
olmadığı başka bir tartışma konusu olan “hayat standartları” ile enerji tüketimi arasındaki ilişki
düşünüldüğünde, kaynakların miktarının hiç bir zaman yeterli olamayacağı; yeterli miktarın “sonsuz
miktar” anlamına geleceği açıktır. Neyse ki, bu “sonsuz” a ulaşmanın olanakları var: Doğal ve
tekrarlanabilir kaynaklar. Dünyanın güneşin ve kendisinin çevresinde dönmesinden ve yerçekiminden
kaynaklanan kaynaklar. Ancak; “yenilenebilir” olarak adlandırılan bu kaynakların dönüşüm
teknolojilerinin de, “yenilenebilir” ve “sürdürülebilir” olması gerekmektedir.
Bu açıdan, “yenilenebilir” enerji literatüründeki bazı kavramlara açıklık getirmek gerekir. “Alternatif
enerji” tanımı, günün birinde bitecekleri kesin olan “fosil” yakıtların yerlerini dolduracak kaynaklar için
kullanılarak, bu kaynaklara, aynı zamanda “sürdürülebilir enerji” vurgusu da yapılmaktadır. Çoğu kez,
bir kaynağın, “yenilenebilir” olması, “alternatif” ve “sürdürülebilir” olması ile aynı çağrışımı
yapmaktadır.
Oysa; “yenilebilir” enerji kaynağı, yalnızca, “en azından tüketildiği kadar çoğalan” enerji kaynağıdır. Bu
kaynak, fosil yakıtlarla karşılanan ihtiyacı giderebilecek şekilde dönüştürüldüğünde “alternatif” olabilir.
Fakat; bu dönüşümün doğanın sürdürülebilirliğine olumsuz etkisinin olmaması gerekir. Örneğin; güneş
sonsuz bir enerji kaynağıdır. Fakat; güneş enerjisini, elektrik enerjisine dönüştürmede gerekli olan
panellerin üretimi için harcanan fosil enerji miktarı da değerlendirmeye alınmalı [1], bu üretim sırasında
çevreye verilecek zararın doğanın sürdürülebilirliği üzerindeki etkileri irdelenmelidir.
Genel olarak, yenilenebilir bir enerji kaynağının, fosil yakıtlara alternatif olabilmesi için, bu kaynağın
dönüşümünün, çevrenin “sürdürülebilir” olma özelliğine zarar vermemesi gerekir. Tablo 1.1’de bu
açıdan bir sınıflandırma yapılmıştır. Hidrolik, biyolojik ve tarımsal kaynaklar (hidroelektrik, biyokütle,
orman ürünleri) çağlardır kullanılmaktadır. Tablo 1’de, bu kaynakların geleneksel dönüşümlerinin,
örneğin akarsu düşüsünü, tarımsal gübre miktarını, orman alanını azaltmayacağının güvencesini
kimse veremez. Zaten; yüzyıllardır yaşanan olumsuzlukların bir yönü de, bilinçsizce dönüştürülen
doğal kaynakların tüketilmesi, doğadan uzak gündelik hayatın daha fazla enerji tüketimi odaklı
olmasıdır.
Tablo 1. Enerji kaynaklarının sınıflandırılması.

Geleneksel

Modern

Birincil fosil
kaynaklar

Birincil
kaynaklar

yenilenebilir

-Kömür
-Petrol
-Gaz

-Hidrolik (Küçük ölçekli)
-Biyo
kütlesel
(hayvan
atıkları)
-Tarımsal
-Güneş (Kullanım suyu)
-Hidrolik (Büyük barajlar)
-Jeotermal
-Rüzgar
-Güneş (Doğrudan elektrik
üretimi)
-Biyoyakıtlar
-Enerji ormanları

Fosil tabanlı
ikincil kaynaklar
-Kömür,
petrol
ürünleri ve gazdan
üretilen elektrik
-Kömür,
petrol
ürünleri ve gazdan
üretilen elektrik ile
elektroliz yapılarak
elde edilen hidrojen
-Fosil
yakıtların
reformasyonu
ile
elde edilen hidrojen

Yenilenebilir
tabanlı
ikincil
kaynaklar
-Yenilenebilir
enerji kaynakları
ile üretilen elektrik
-Yenilenebilir
enerji kaynakları
ile üretilen elektrik
ile
elektroliz
yapılarak
elde
edilen hidrojen
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2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI
“Sürdürülebilirlik” tanımı, birçok alanda kullanılmaktadır. Anlamı, bugünü, yarını engellemeden
yaşamak olan [2] “sürdürülebilirlik”; enerji üretim teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda, enerji
kaynağının yenilenebilirliği ile birlikte sorgulanmaya başlanmıştır. Ancak; enerji dönüşümlerinin
sürdürülebilirliği, daha çok Hayat Boyu Değerlendirme (Life Cycle Analysis, LCA) ve “ekserji”
(kullanılabilirlik) analizleri ile birlikte ele alınmaktadır. Termodinamik literatüründe LCA ile
kullanılabilirlik analizlerini birleştiren gelişmiş yöntemler bulunmaktadır [3]. LCA, yönteminde, bir üretim
sürecine giren ve bu süreç sonunda çıkan malzeme, enerji, madde salımı, katı atık ve maliyet ile
çevrenin etkileşimi değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme kriteri, termodinamik açıdan ele
alındığında, sistem ve çevresinin kullanılabilirliğindeki azalmanın hesaplanması gerekmektedir.
Literatürde bu konuda çok sayıda yayın bulunmakla birlikte, “kullanıcısı”nın ve “karar vericisi”nin bakış
açısından, enerji dönüşüm süreçlerinin dinamik yapısını yeniden ele almakta fayda vardır.
Sürdürülebilirlik, “üretebilme yeteneğinin yakın gelecekte korunması” olarak da tanımlanmaktadır [4].
Enerji üretimi açısından, bu durum, elbette, kaynakların kullanılabilirliği ile özdeştir. Bir başka
“sürdürülebilirlik” tanımı ise, “yeryüzünde hayatın tümleşikliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi”dir [5].
Enerji üretiminin sürmemesi durumunda, bu tümleşikliğin gittikçe bozulacağı açıktır. Bu açıdan Hayat
Boyu Değerlendirme (HBD) yaklaşımı ile “Kullanılabilirliğin Az Harcanması” birbirlerini tamamlayan
yöntemlerdir. Her iki yaklaşımın birlikte ele alınması, örneğin, biyoyakıt kullanımının, zaman zaman
benzin kullanımından daha fazla kullanılabilirlik kaybına yol açacağını gösterebilmektedir [6]

3. VERİM, ETKİNLİK VE TOPLAM HAYAT BOYU ETKİNLİK
Elektrik enerjisi üretimi amacıyla yapılan belli başlı enerji dönüşümlerinin verim ve etkinlik tanımlarının
listelendiği Tablo 2 incelendiğinde, görülmektedir ki, bir enerji dönüşüm sisteminin kullandığı kaynağın
sürdürülebilirliğine etkisinin ölçütü “verim” değil; “etkinlik” olmaktadır. Ancak; etkinlik kavramını
oluşturan “kullanılabilirlik” de, tek başına “sürdürülebilirlik” niteliğini sisteme kazandıramamaktadır.
Tablo 2. Elektrik Enerjisi Elde Etmek İçin Kullanılan Kaynaklar ve Verim.
Enerji Kaynağı

İdeal Verim Tanımı

Fosil
Jeotermal

Carnot

Rüzgar
Türbinleri

Kinetik

Betz

~%40

Güneş Panelleri

Foton

Kısa devre akımı x
açık
devre
gerilimi/Gelen ışınım
x panel alanı

~%20

Yakıt Pilleri

Kimyasal

Gibbs
serbest
enerjisi/Çalışma
akışkanının oluşum
entalpisi

~%40-80
(çalışma
sıcaklığına
göre)

Dönüşüm
Sistemi
Buhar ve Gaz
Çevrimleri

Gerçek Verim
Değerleri
Fosil
yakıtlar
için ~%40
Jeotermal
için
kaynak
~%10

Etkinlik
Elde
edilen
güç
elektriksel
/kaynağın
kullanılabilirliğinde
birim
zamandaki
azalma
Elde
edilen
elektriksel
güç
/rüzgarın
kinetik
enerjisinden
elde
edilebilecek güç
Elde
edilen
elektriksel güç /
Birim alana gelen
güneş ışınımı x
panel alanı
Elde
edilen
elektriksel güç /
Çalışma
akışkanının
kullanılabilirliğinde
birim
zamandaki
azalma
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İç enerji ve kimyasal enerji kaynaklı dönüşümlerde, kaynağın kullanılabilirliğinin bir bölümünü
saklamak olanaklı iken (sırasıyla buhar ve gaz çevrimlerinde ve yakıt pillerinde); kinetik enerji ve foton
enerjisi kaynaklı dönüşümlerde (rüzgar türbini ve güneş panellerinde), kaynağın tüm potansiyeli
harcanmaktadır. Bu durumda, önerilen tasarım, üretilecek elektrik enerjisinin maksimum olması
yönündedir. Tablo 2’de yakıt pilleri olarak, yalnızca anot-kanot-elektrolitten oluşan “göze”nin ele
alındığını, çalışma akışkanının (çoğu kez hidrojen) üretimi için gerekli düzeneğin değerlendirilmediği
de vurgulanmalıdır.
Gerek bu sistemlerde, gerekse diğer enerji dönüşümlerinde yapılacak bir Hayat Boyu Değerlendirme
(HBD) de, kaynak ile birlikte toplam çevrenin de sürdürülebilirliği konusunda yeterli bilgiyi
sağlayamayacaktır. HBD, yukarıda belirtildiği gibi, bir dönüşüm sistemine giren ve çıkan malzeme,
enerji, madde salımı, katı atık ve maliyet ile çevrenin etkileşimini (Şekil 1); Ekserji Odaklı Hayat Boyu
Değerlendirme (EHBD) ise, bu değerlere ilave olarak toplam kullanılabilirlik değişimini incelemektedir
[7].

Sondaj
Tesisin kurulması

Hidrojen

Para,malzeme
emek

Fosil yakıt
enerjisi

Doğal gaz üretimi, dağıtımı ve
elektrik üretimi

Buharla
reformasyon

Gaz salımları
ve katı atık

Sistem sınırı
Şekil 1. İkincil Enerji Kaynağı Üretiminde HBD İçin Seçilen Sistem Ve Çevre Etkileşimleri.
Ancak; buradaki toplam maliyet, salım, malzeme ve kullanılabilirlik değişiminin yanısıra; varolan ve
öngörülen dönemdeki koşullarda bu değişimlerin gereklilikleri de değerlendirilmelidir. Örneğin; bir güç
santrali tasarımı ve kurulumu için tera joule mertebesinde enerji ve kullanılabilirlik harcaması
gerekiyorsa, bu harcamaların karşılığında kazanılan potansiyeli değerlendirmek; bu harcamalardan
vazgeçilmesi ya da alternatif bir çözüm uygulanması durumunda oluşacak etkiyi kurgulamak gerekir.
“Toplam hayat boyu etkinlik” (THBE) şeklinde özetlenebilecek bu yaklaşımda, dönüşüm sonucunda
ortaya çıkan olumsuz etmenlerin (maliyet, salım, katı atık gibi), farklı dönüşüm koşullarındaki payları
da göz önüne alınır:
(1)
Burada; ε, kurulması düşünülen sistemin etkinlik değeri (Tablo 2), F k , birim güç veya birim enerji
başına olumsuzluk etmeni (örneğin, yatırım maliyeti/kurulu güç, salım miktarı/toplam enerji,
kullanılabilirlik kaybı/soğutma yükü…); φ ç , aynı etkinlik değerinde, alternatif sistemden elde edilecek
kullanılabilir enerji, A k ise alternatif sistemin toplam olumsuzluk etmenidir. Böylece, sistemin tek
başına etkinlik değeri değil; diğer sistemlerle etkinlik ve çevre etkisi değerlendirmesini de yapmak
mümkün olacak; güneş ve rüzgar gibi sonsuz kaynak kullanımlarında, etkinlik artışı yalnızca üretilen
kullanılabilirliğin artışına değil; alternatif çözümlerdeki olumsuzlukların miktarına bağlı olarak
değerlendirilebilecektir.
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Örneğin; güneş panelleri uygulamasında, malzemenin “dolgu faktörü”nü artırarak, etkinlik
yükseltilebilir. Fakat; aynı etkinlik değerinde elektriksel güç üretebilecek alternatif bir uygulamada,
salım, maliyet, katı atık vb.’nin miktarı, güneş panellerinden oluşan sistemdeki miktarlara göre düşük
ise, güneş panelleri sisteminin alternatif sisteme göre THBE değeri negatif çıkabilir.
Bu ilişkiyi çeşitli örnek uygulamalarla göstermek mümkündür.
3.1. Elektrik Enerjisi Üretiminde THBE Karşılaştırması
Bu uygulamada, yarı iletken malzemelerin, foton enerjisinin tetiklemesi ile gösterdikleri davranıştan
yararlanan “güneşten doğrudan elektrik enerjisi üretimi” sistemi ile jeotermal kaynaklı, kömür kaynaklı
ve rüzgar enerjisi kaynaklı sistemler karşılaştırılacaktır. Ele alınan “Güneşten doğrudan elektrik enerjisi
üretimi” sistemindeki gözelerden her biri 0.125 x 0.125 m2 alana sahiptir ve 1000 W/m2 güneş ışınımı
altında 2.53 W elektrik gücü sağlamaktadırlar. 4 MW elektrik gücüne gereksinim duyulan bir yerde, bu
hücrelerden yaklaşık 1 milyon 600 bin tane olması gerekir. Kurulacak sistemin etkinliği:
(2)
olarak bulunur. Bu etkinlik değeri, jeotermal enerji kaynakları için ulaşılabilir bir değerdir. Güneş
panellerinin yatırım gideri olarak, literatürde 3$/W kabul edilmektedir [8]. Böylece,
(3)
olur. (GP: Güneş panelleri)
25,000 m2 alanda, 12 milyon $ harcanarak yapılacak %16 etkinlik değerine sahip bu sistemin
kurulacağı yerde, 2250C sıcaklığında, 8 bar basınçta jeotermal enerji kaynağı bulunsun. Kuyu açma
maliyetleri gözönüne alınmayıp, yalnızca üretim ve dönüş kuyularının koşullarına göre hesap yapılsın.
Bu kaynak kullanılarak elektrik enerjisi üretildiğinde dönüş (re-enjeksiyon) kuyusuna giden suyun
sıcaklığı 750C, basıncı 40 kPa’dır [9]. Bu sistemde 0.16 etkinlik ile elde edilecek elektriksel güç;
(4)
olarak bulunur.
Kuyu açma maliyetleri (tek bir kuyu 3 milyon doları geçebilmekte [10] ) düşünülmediğinde, bir
jeotermal güç üretim sisteminin kurulum maliyeti 5000 $/kW [11] olarak hesaplanmaktadır.. Denklem
(1)’de değerler yerine konduğunda, güneş panelleri yerine, verilen koşullarda jeotermal güç üretim
sisteminin bir alternatif olduğu görülmektedir:
(5)
Burada, kuyu açma maliyeti göz önüne alınmadığı için, özgün sistemin etkinlik değerinde, birim
maliyet oranı şeklinde bir azalma olacağı izlenimi doğmaktadır. Oysa (1) denklemindeki parantezin
içindeki çarpan (π) terimi “olumsuzluk oranını” vermektedir. Bu örnekte, kuyu açma maliyeti de
gözönüne alınsaydı,
=0.0752

(6)

olacaktı (Tablo 3).
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Bu demektir, ki alternatif sistemdeki olumsuzluklar arttıkça, özgün sistemin etkinliği daha az
azalmaktadır. Toplam olumsuzluk çarpanı, maliyet dışındaki etmenlerle birlikte farklı değerler alabilir.
Örneğin, açığa çıkan gaz salımları, güneş panelleri ve burada ele alınan jeotermal sistem için,
sırasıyla, 100 g/kWh ve 125 g/kWh olarak hesaplanmışlardır [12]. Enerji dönüşümlerinin
gerçekleştirildiği tesislerin kurulması aşamasında harcanan çelik miktarı ise, yaklaşık olarak, güneş
panelleri için 1117 ton/MW, jeotermal güç sistemleri için 25 ton/MW olarak verilmektedir [12]. İki
sistemin karşılaştırılması sonucu negatif çıkan THBE değeri, bu uygulama için jeotermal kaynaklı
sistemin, sürdürülebilirlik açısından, güneş panelleri ile kurulan sisteme göre daha olumlu olduğu
sonucunu göstemektedir.
Tablo 3. Güneş panelleri ile doğrudan elektrik üretimi sisteminin jeotermal enerji sistemlerine göre
toplam hayat boyu etkinlik (THBE) değerlendirmesi.
Olumsuzluk
etmeni
k
Maliyet
($/W)
Salım
(Küresel
ısınma
etkili gaz)
g/kWh
Malzeme
(Çelik)
ton/MW
Toplam
olumsuzluk
oranı ve
çarpanı

Jeotermal
sistem
Fk

GP
Fk

Ak

3

5

5x4.6x106+3x106=2.6x107 [$]

100

125

125x4.6x103xsüre
=5.75x103xsüre [g]

1117

25

25 x4.6=115 ton

Olumsuzluk oranı

Olumsuzluk
çarpanı

3 x 4.6
x106/2.6x107=0.53
100/125=0.8

10.53=0.47
1-0.8=0.2

1117/25=44.68

1-44.68=43.68

~18

-17

Alternatif dönüşüm kömür kaynaklı bir güç santrali ise, yakıtın ısıl değerinin 20,000 kJ/kg olması
kabulü ile, 0.16 etkinlik değerinde, yaklaşık 2 MW güç elde edilebilir. Bu nedenle amaçlanan enerji
miktarı/sağlanan enerji miktarı oranı olumsuzluk etmeni olarak ilave edilmiştir (Tablo 4).
Tablo 4. Güneş panelleri ile doğrudan elektrik üretimi sisteminin kömür kaynaklı güç sistemine göre
toplam hayat boyu etkinlik (THBE) değerlendirmesi.

3
100

Kömür
kaynaklı güç
üretim sistemi
Fk
1
1250

2$
0.25 x süre

1.5
0.08

-0.5
0.92

1117

80

160 ton

~14

-13

1

2

4

0.5

0.5

0.672

0.328

Olumsuzluk
etmeni
k

GP
Fk

Maliyet ($/W)
Salım (Küresel
ısınma
etkili
gaz) g/kWh
Malzeme (Çelik)
ton/MW
Amaçlanan
enerji
miktarı/sağlanan
enerji miktarı
Toplam
olumsuzluk
oranı ve çarpanı

Ak

Toplam
olumsuzluk
oranı

Toplam
olumsuzluk
çarpanı
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Güneş kaynaklı ve rüzgar kaynaklı sistemlerin karşılaştırmasını yapmak amacıyla; güç katsayısı,
güneş panelleri için elde edilen etkinlik değerine eşit olan bir rüzgar türbininin, ortalama rüzgar hızında
üreteceği güç hesaplanmıştır. Rüzgarın kinetik enerjisinden yararlanma oranı olarak tanımlanan ve
ideal değeri Betz limiti (Tablo 2) olan güç katsayısı için, 0.16, düşük bir değerdir. 3 kanatlı düşey
rüzgar türbinlerinde, ancak çok düşük kanat ucu hızı/rüzgar hızı oranlarında (tip speed ratio, tsr)
sözkonusu olan bu değerle, nominal 13 m/ s rüzgar hızında 70 m çapında bir rotorla yaklaşık 800 kW
güç üretebilinir. Tesisin kurulumu sırasında tüketilen malzemenin yanısıra, gaz salımlarının da az
olması, güneş panellerinin rüzgar türbinine göre THBE değerini negatif yapmakta, bir diğer deyişle
rüzgar kaynaklı sistemin sürdürülebilirlik açısından burada ele alınınan olumsuzluk etkenleri içerisinde,
güneş kaynaklı sisteme tercih edilmesi gerektiği sonucu çıkmaktadır.
Tablo 5. Güneş panelleri ile doğrudan elektrik üretimi sisteminin rüzgar türbinlerinden oluşan elektrik
üretim sistemine göre toplam hayat boyu etkinlik (THBE) değerlendirmesi.

3
100

Rüzgar
kaynaklı
güç
üretim
sistemi
4
10

2.4million $
8 x süre

0.75
10

0.25
-9

1117

110

880 ton

~10

-9

1

5

4

0.2

0.8

15

-14

Olumsuzluk
etmeni
k

GP
Fk

Maliyet ($/W)
Salım (Küresel
ısınma
etkili
gaz) g/kWh
Malzeme (Çelik)
ton/MW
Amaçlanan
enerji
miktarı/sağlanan
enerji miktarı
Toplam çarpan

Ak
Fk

Toplam
olumsuzluk
oranı

Toplam
olumsuzluk
çarpanı

Yukarıda verilen örneklerde, amaç elektrik işi olduğu için, kullanılabilirlik ile iş özdeş olarak alınmıştır.
Bu nedenle, (1) eşitliğindeki çarpan işlecinin içindeki

terimi, birim olumsuzluk etmeni oranına dönüşmektedir. Amaçlanan enerjinin kullanılabilirlikle özdeş
olmadığı durumlarda bu indirgeme söz konusu değildir. Örneğin, ısıl enerji amaçlı dönüştürmelerde
THBE hesapları daha ayrıntılı yapılmalıdır. Hidrojen üretimi sistemlerinin seçimi ve yalıtım
malzemelerinin belirlenmesi iki uygulama olarak aşağıda verilmiştir.
3.2. Hidrojen Üretim Sistemlerinin Karşılaştırılması
İkincil enerji kaynağı olan hidrojenin üretiminin, sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi, hem bu
üretim aşamasının, hem de fosil kaynakların çevresel etkileri açısından önemlidir. Fosil kaynakların
yakılarak enerji üretilmesi yerine, reforme edilerek (FYR) açığa çıkacak hidrojenin yakılması ya da
yakıt hücrelerinde kullanılması önerilen bir yöntemdir [13]. Şekil 1.’de bu sistemin hayat boyu
değerlendirilmesi için oluşturulan sistem ve sınırı görülmektedir.
Reforme işlemi aşağıdaki reaksiyonlardan oluşmaktadır:
(7)
(8)
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(7) sayılı eşitlik ile verilen reaksiyon için kmol başına 206 kJ ısı gerekmektedir. CO gazından hidrojen
elde edilmesi sırasında ise kmol başına 41 kJ ısı elde edilir.
Bu bilgilerin ışığında, fosil yakıttan hidrojen elde edilmesi sırasında, 1 MJ fosil yakıt enerjisine karşılık,
üretilen hidrojenin enerjisinin 0.64 MJ olduğu; buna karşılık, hidrojenin, rüzgar türbininden elde edilen
elektrikle elektroliz yapılması yoluyla üretilmesinde, tüketilen her 1 MJ fosil yakıt enerjisi için 20 MJ
hidrojen enerjisi elde edildiği hesaplanmıştır [13]. Rüzgar kaynaklı hidrojen elde edilmesinde fosil
yakıt, sistemin kurulumu sırasında harcanmaktadır. Yine sistemin kurulması sırasında, kurulan
sistemin üreteceği hidrojenin her 1 kg’ı için 650 g CO 2 salımı olduğu ve bunun fosil yakıtlardan
reformasyon yoluyla hidrojen elde edilmesi sırasında açığa çıkan CO 2 ’nun yalnizca, %5’i olduğu
bilinmektedir. Fosil yakıtın reformasyonu ile hidrojen üretilmesini, rüzgar kaynaklı elektrik ile hidrojen
üretilmesine üstün kılan tek etmenin maliyet olduğu vurgulanmaktadır [13].
Konuya THBE açısından yaklaşıldığında, farklı bir sonuca ulaşılır.
Fosil yakıt reformasyonu için etkinlik tanımı:
(10)
şeklindedir.
(10) eşitliğindeki değerin rüzgarın teorik gücü ile çarpımı, aynı etkinlikte rüzgar enerjisinden elde
edilen elektrikle elektroliz yapılarak (Rüzgar enerjisi ile elektroliz, REE) üretilecek hidrojenin
kullanılabilirliğini verir:
(11)
Hidrojen üretimi sırasında oluşan olumsuzluk etkenleri, maliyet ( c ), CO 2 miktarı (e), harcanan
malzeme (s) şeklinde sıralandığında, FYR ile hidrojen üretiminin Toplam Hayat Boyu Etkinliği
(12)
P teo (rüzgarın teorik gücü), rüzgar hızının küpü ile doğru orantılı olduğundan, yüksek rüzgar hızlarında
REE yöntemi, düşük rüzgar hızlarında ise FYR uygun hidrojen üretim yöntemidir. (Yüksek rüzgar
hızlarında THBE FYR değeri negatif çıkacaktır.)
3.3. Enerji Tasarrufu ve THBE
Herhangi bir yöntemle tasarruf edilen enerjinin kullanılabilirliğinin, bu tasarruf miktarı için harcanan
enerjinin kullanılabilirliğine oranı, tasarrufun ısıl açıdan etkinliğini verir. Herhangi bir dönüşüm
sisteminin etkinliği, tasarruf için harcanan kullanılabilirlikle çarpıldığında (1) eşitliğindeki φ alt terimi
tasarruf için elde edilebilir. Enerji tasarrufu uygulamalarında amaçlanan enerjinin/sağlanan enerjiye
oranı düşük olacak; dolayısıyla, tüm enerji dönüşüm sistemleri için, enerji tasarrufu uygulamaları ile
karşılaştırmalı THBE değerleri azalacaktır.
Bir enerji dönüşümündeki veya gereksinilen enerji miktarını azaltmak için uygulanacak yalıtım
malzemesinin üretimindeki olumsuzluk etmenleri maliyet ( c ), CO 2 miktarı (e), harcanan malzeme (s)
ve yukarıda belirtildiği gibi amaçlanan enerjinin/sağlanan enerjiye oranı (o) olsun. Enerji dönüşüm
sisteminin yalıtıma göre THBE değeri
(13)
olacaktır.
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Burada A YAL,o , amaçlanan enerjinin/sağlanan enerjiye oranı (F YAL , o ) değeri ile yalıtım üretiminde
harcanan enerjinin çarpımıdır. Bu oran, enerji dönüşüm sistemindeki karşılığına göre çok düşük
olacaktır. Bu durumda, enerji dönüşüm sisteminin THBE değerinin yalıtım uygulamasına göre negatif
bu üretim sırasındaki gaz salımı
değer verebilmesi için yalıtım malzemesi üretiminin maliyeti (
ve harcanan malzeme (
) değerlerinin de enerji dönüşüm sitemindeki karşılıklarına göre
çok düşük olmaları gerekir. Uluslararası ISO 14040 standartlarına [14], Ardante etal.] göre yapılacak
bir analiz, bir enerji dönüşüm siteminin yalıtım uygulamalarına göre THBE değerinin belirlenmesini
sağlayacaktır.

SONUÇ
Bu çalışmada enerjinin üretimine ve tasarrufuna yönelik sistem ve yöntemler, sürüdürülebilirlik
açısından irdelenmiş; uygulamaların birbirlerine göreceli olarak değerlendirilmeleri için bir ölçüt
geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir:








Verim ve kullanılabilirlik temelinde yapılan değerlendirmeler, enerji sorununun çözümü için
yeterli değildir.
Enerji kaynağının yenilenebilir olmasının yanı sıra, enerji dönüşüm sisteminin de sürdürülebilir
olması gereklidir.
Etkin enerji dönüşümü, kaynağın sürdürülebilirliğini sağlayandır.
Etkinlik ve Hayat Boyu Değerlendirme kavramları göreceli olarak ilişkilendirilerek bir ölçüt
oluşturulmuştur.
Bir enerji dönüşüm sisteminin ya da uygulamasının bir diğerine göre karşılaştırmasında
tanımlanan bu ölçüt (THBE) negatif ise, karşılaştırmanın yapıldığı sistem ya da uygulama
tercih edilmelidir.
THBE tanımındaki olumsuzluk etmenleri maliyet, gaz salımı, malzeme girdisi ile sınırlı
kalmamalı, “biyolojik çeşitlilik”, “sosyal değişimler”, “estetik” gibi disiplinler arası ölçütlerle
genişletilmelidir.
Yalıtım uygulamalarındaki HBD değerleri ayrıntılı olarak belirlenerek THBE ölçütlerinde yer
almalıdır.
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ZONGULDAK’TA TERMİK ELEKTRİK SANTRALLARININ
ATIK ISISINDAN YARARLANMA İLE BÖLGESEL ISITMA VE
BUNUN SERA GAZI SALINIMI ÜZERİNE ETKİSİ
Mustafa EYRİBOYUN

ÖZET
Zonguldak’ta yerleşimin kısıtlı bir alanda olması ve ısınmanın kömür ile yapılması sonucunda, kışın
önemli ölçüde hava kirliliği yaşanmaktadır. İlki 1948’de devreye giren termik elektrik santralı ile 1989
ve 1991’de devreye giren iki üniteli santraldayoğuşturma amacıyla deniz suyu kullanılmaktadır. Deniz
suyu, kışın en soğuk dönemlerinde bile 25 °C’nin üstünde denize atılmaktadır. Özel sektörce yeni
kurulan 136+2×600=1360 MW’lık termik elektrik santralları da deniz suyu soğutmalı olacak olup,
yalnız elektrik üretmek üzere tasarlanmıştır. Yeni santralların devreye girmesiyle kentte hava kirliliğinin
daha da artacağı açıktır.
Bu çalışmada, termik santral atık ısısı ile bölgesel ısıtma yapılması halinde Zonguldak’ta hava
kirliliğinin ve sera gazı salınımının azalacağı gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Atık ısı, Bölgesel ısıtma, Sera gazı salınımı, Termik elektrik santralı, Zonguldak

ABSTRACT
As Zonguldak have a restricted area of the settlement andusage of coal for heating, causes
significantly air pollution in winter. The first thermal power plant (started up in 1948) and other has two
units (started up in 1989 and 1991) uses sea water for condensing. Even during the coldest winter
days, cooling water at 25 °C, dissipates waste heat to the sea. Newly established private sector’s
thermal power plants, 136+2×600=1360 MW will be use sea water for condensing too and they have
designed only to generate electricity. It is obvious that, after start-up the new thermal power plants,
urban air pollution will increase even further.
In this study, in case of thermal power plant’s waste heat’s used for district heating, it is shown that air
pollution and greenhouse gas emissions will be reduced in Zonguldak.
Key Words: Waste heat, District heating, Greenhouse gases emission, Thermal power plant,
Zonguldak

1. GİRİŞ
Zonguldak, Batı Karadeniz kıyısına yeralan, Bartın, Karabük, Bolu ve Düzce illeri ile sınırı olan bir ildir.
2
Merkez, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Ereğli ilçeleri ile toplam yüzölçümü 3481 km ’dir.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veritabanı’na göre 27 Mayıs 2010 tarihi itibariyle, ilin
toplam nüfusu 619,812 kişidir.
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

________________________

18 _______

Bu çalışmada yalnız, merkez ilçeye bağlı Çatalağzı beldesindeki termik elektrik santrallarının atık ısısı
ile bölgesel ısıtma yapılabilecek yerler (bundan sonra Bölge olarak adlandırılacaktır) dikkate
alınacaktır. Bölge içindeki belediye adları ve nüfusları Tablo 1’de sunulmuştur. Bölge içindeki nüfusun
yaklaşık yarısı 5-10 arasında katı bulunan kaloriferli binalarda ikamet etmektedir. Diğerleri, tek katlı
veya iki katlı, müstakil evler şeklindedir. Son yıllarda bu tür konutlarda da kat kaloriferi uygulaması
yaygınlaşmıştır. İstisnasız bütün konutlarda, ısınma amaçlı yakıt olarak bölgede üretilen kömür
kullanılmaktadır. Bunun sonucu; ısınma sezonunda ciddi bir hava kirliliği söz konusudur.
Tablo 1. Zonguldak Merkez ilçeye bağlı, çalışmaya konu olan belediyeler ve nüfusları [1].
Belediye adı
Nüfus*
Zonguldak
108,792
Muslu
2,065
Kozlu
34,381
Çatalağzı
8,919
Gelik
3,878
Kilimli
24,092
TOPLAM
178,249
*: Bu çalışmada ondalık ayraç olarak “.” ve binlik ayraç olarak “,” kullanılmıştır.
19 Mahallesi bulunan Zonguldak şehir merkezine ait harita Şekil 1’de verilmiştir. Ayrıca merkezdeki
mahallelerin nüfusları, alanları, konut sayıları, km²’ye düşen kişi sayısı ve konut başına düşen kişi
sayıları da Tablo2’de gösterilmiştir.

KARADENİZ
(BLACKSEA)

Şekil 1.Zonguldak Belediyesi Sınırları İçindeki Mahalleler [2].
Tablo2. Zonguldak Belediyesi Sınırları İçindeki Mahallelere Ait Bilgiler.[2]’den değiştirilerek
oluşturulmuştur. nüfus bilgisi 2007 yılına aittir*.
Mahalle Adı
Meşrutiyet
Bahçelievler
Mithatpaşa
Tepebaşı
Baştarla
Yeşil
Terakki
Karaelmas

Nüfusu
7,485
15,549
9,486
11,681
3,549
3,690
10,819
10,108

Alanı (m²)
422,431
982,861
1,191,648
1,560,095
492,462
571,686
1,721,465
1,838,852

Konut Sayısı
3,132
5,020
3,317
4,251
1,388
1,643
4,356
3,693

Kişi/km²
17,719
15,820
7,960
7,487
7,207
6,455
6,285
5,497

Kişi/Konut
2.39
3.10
2.86
2.75
2.56
2.25
2.48
2.74
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Tablo 2 (Devam). Zonguldak Belediyesi Sınırları İçindeki Mahallelere Ait Bilgiler. [2]’den değiştirilerek
oluşturulmuştur. Nüfus bilgisi 2007 yılına aittir*.
İncivez
3,373
847,353
885
3,981
3.81
On temmuz
4,471
1,137,097
1,772
3,932
2.52
Çaydamar
4,469
1,346,978
1,716
3,318
2.60
Yayla
1,895
607,468
573
3,120
3.31
Çınartepe
3,650
1,171,796
1,037
3,115
3.52
Birlik
4,446
1,446,146
1,860
3,074
2.39
Yeni
2,841
926,712
1,071
3,066
2.65
İnağzı
3,201
1,066,926
1,227
3,000
2.61
Bağlık
1,459
818,589
519
1,782
2.81
Asma
2,791
2,582,400
1,163
1,081
2.40
Dilaver
2,391
3,126,476
871
765
2.75
Toplam
107,354
23,859,440
39,494
Ort: 4,499
Ort: 2.72
*: Bu çalışmada ondalık ayraç olarak “.” ve binlik ayraç olarak “,” kullanılmıştır.
Zonguldak Belediyesi sınırları içindeki nüfus, konut sayısına bölünerekbulunan 2.72 Kişi/Konut oranı,
beldelere yansıtılarak, Zonguldak dahilÇatalağzı, Gelik, Kilimli, Kozlu ve Muslu beldelerindeki toplam
konut sayısı 65,912 olarak bulunmuştur.
1829’da, bölgede taşkömürünün bulunmasından sonra yerleşim başlayan Zonguldak, özellikle
1900’lerin başlarında nüfusun yoğunlaşmaya başladığı bir yerleşim merkezidir. 1924 Yılında
Cumhuriyet döneminde il yapılan ilk şehirdir. Şehir merkezi ve Kozlu, Kilimli, Çatalağzı gibi merkeze
yakın beldeler kömür üretimi yapılan ocakların bulunduğu bölgeye yakın ve hatta ocakların üzerinde,
oldukça engebeli bir arazide kurulmuştur. Şehir merkezi ile Kilimli ve Kozlu beldeleri deniz kenarında
olup diğer tarafları yüksek tepelere çevrilidir. Çatalağzı ise üç tarafı yüksek tepelerle çevrili, denize
açılan tarafında ÇATES ve aynı özel firma tarafından yeni kurulan iki ayrı termik elektrik
santralıbulunan derin bir vadi yatağında yeralmaktadır. Bölgedeki tüm binalarda kışın ısıtmanın kömür
yakıtlı kalorifer kazanları ve sobalarla yapılmasına ilave olarak yeryüzü şeklinin de olumsuz etkisiyle
şehir merkezinde yoğun bir hava kirliliği sözkonusudur.
Türkiye İstatistik Kurumu Hava Kalitesi İstatistikleri Veri Tabanında kayıtlı olan SO 2 ve PM derişiklik
bilgileri sırasıyla Tablo3 ve Tablo4’te verilmiştir.
Tablo3. Zonguldak İl Merkezinde Ölçülen Kükürt Dioksit (SO 2 ) Derişiklikleri [3].
Hedef
sınır
Ölçüm
SO 2
değerinin
yapılan
Dönemi
Ölçümü yapan birim
ortalaması Min. Max.
aşıldığı gün
gün
(µg/m³)
sayısı ( ≥150)
sayısı
2000–2001
182
72
17 187
7
Halk Sağlığı Laboratuvarı
2000–2001
182
114
28 240
53
İl Çevre Müdürlüğü
2001–2002
100
68
30 170
2
Halk Sağlığı Laboratuvarı
2001–2002
100
105
48 184
10
İl Çevre Müdürlüğü
2002–2003
147
104
13 249
26
Halk Sağlığı Laboratuvarı
2002–2003
119
142
16 269
60
İl Çevre Müdürlüğü
2003–2004
62
106
25 222
9
3 No.lu Sağlık Ocağı
2003–2004
121
59
14 141
0
Halk Sağlığı Laboratuvarı
2003–2004
52
90
14 173
8
İl Çevre Müdürlüğü
2004–2005
172
84
37 173
6
3 No.lu Sağlık Ocağı
2004–2005
182
77
24 149
0
Halk Sağlığı Laboratuvarı
2005–2006
182
52
25 146
0
3 No.lu Sağlık Ocağı
2005–2006
182
72
11 228
1
Halk Sağlığı Laboratuvarı
2006–2007
154
46
14 120
0
Halk Sağlığı Laboratuvarı
2006–2007
158
69
18 143
0
İl Sağlık Müdürlüğü
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Tablo4.Zonguldak İl Merkezinde Ölçülen Partikül Madde (PM) Derişiklikleri [3].

Dönemi
2000–2001
2000–2001
2001–2002
2001–2002
2002–2003
2002–2003
2003–2004
2003–2004
2003–2004
2004–2005
2004–2005
2005–2006
2006–2007
2006–2007
2006–2007

Ölçüm
PM
yapılan
ortalaması
gün
(µg/m³)
sayısı
182
97
182
156
100
77
100
110
147
102
118
129
62
132
121
90
52
121
172
107
182
24
182
60
182
58
154
60
157
93

Min. Max.
10
19
13
22
11
5
20
5
11
15
11
4
5
10
5

221
384
363
385
206
357
284
209
336
495
274
151
283
130
294

Hedef
sınır
değerinin
aşıldığı gün
sayısı ( ≥150)
30
105
8
24
24
44
22
17
19
41
53
4
18
0
23

Ölçümü yapan birim
Halk Sağlığı Lab
İl Çevre Müdürlüğü
Halk Sağlığı Lab
İl Çevre Müdürlüğü
Halk Sağlığı Lab
İl Çevre Müdürlüğü
3 No.lu Sağlık Ocağı
Halk Sağlığı Lab
İl Çevre Müdürlüğü
3 No.lu Sağlık Ocağı
Halk Sağlığı Lab
Halk Sağlığı Lab
3 No.lu Sağlık Ocağı
Halk Sağlığı Lab
İl Sağlık Müdürlüğü

Hava kirliliği, son yıllarda, şehir halkı, il yöneticileri, yerel yönetimler ve yerel basının sürekli
gündeminde olan bir konudur. Çözüm yollarından biri olarak şehre doğalgaz getirilmesi
tartışılmaktadır. Bunun yanında kömür yataklarındaki metan gazının doğrudan çıkartılması gibi
projeler de mevcut olup, yapılan ön çalışmalardan kamuoyuna açıklanmış sonuçlar yoktur.
Zonguldak’ta, termik santral atık ısıları ile şehir ısıtılmasına dair çalışmalaryeni olup bu yöndeki
öneriler şehrin engebeli coğrafi yapısı nedeniyle kuşkuyla karşılanmaktadır.
Çalık tarafından 2003 yılında bitirilen yüksek lisans tez çalışmasında, Çatalağzı Termik Elektrik
Santralı (ÇATES)çürük buhar soğutma suyu atık ısısından konut ısıtılması imkânları incelenmiştir [4].
Sözkonusu çalışmada, mevcut santral üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan, denize atılan soğutma
suyunu ısı kaynağı olarak kullanan bir ısı pompası yardımıyla konut ısıtılması düşünülmüştür.
Çalışmada atık ısının tamamının geri kazanılması hali değil, ÇATES lojmanlarının bir bölümünü
ısıtacak kadar ısının geri kazanılmasını sağlayacak ısı pompası sisteminin termodinamik ve ekonomik
analizi yapılmıştır. Çalık’ın ekonomik analizi 2002 yılı ve 10 yıl öncesi döneme ait ekonomik verilerin
eğilimine dayanmakta olup; o dönem için ısı pompası sistemi mevcut kömür yakıtlı kalorifer sistemine
göre 15 yıllık projeksiyonda dahi başabaş noktasına gelememiştir.
Aynı çalışmanın ekonomik analizi, 2008 yılı ve öncesindeki 10 yıl fiyatları ile Öztürk tarafından
tekrarlandığında; ısı pompası sistemi, klasik sistem ile 4 yıldan kısa sürede başabaş
noktasınaulaşmıştır [5]. Bu sonuçta, Çalık’ın çalışmasına esas olan yıllardaki istikrarsız ekonomik
yapı, ekonomik kriz, yüksek elektrik ve düşük kömür fiyatı gibi faktörlerin etkisi olmuştur. Sonraki
yıllarda kömür fiyatının, elektrik fiyatına göre daha hızlı artmasının sonucu olarak, ısı pompası sistemi
kabul edilebilir amorti sürelerini yakalamıştır.
Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Elektrik İşleri Etüd İdaresi’nin (EİE) siparişi üzerine, TÜBİTAK MAM ve
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından EÜAŞ’a ait ve aralarında ÇATES’in de bulunduğu
Türkiye’deki 14 termik santralın atık ısısının ekonomik faydaya dönüştürülme yöntemleri üzerine
yapılan bir proje çalışmasında; santral atık ısılarının bölgesel ısıtmada kullanımıyla santral verimlerinin
%38’ler seviyesinde %80’ler seviyesine çıkacağı belirtilmiştir[6].
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2. ÇATALAĞZI’NDA TERMİK ELEKTRİK SANTRALLARI
2.1 ÇATES
ÇATES, Çatalağzı Beldesinde devlet tarafından kurulup işletilen termik elektrik santralının kısaltılmış
adıdır. ÇATES (Çatalağzı Termik Elektrik Santralı), Zonguldak Vilayeti’nin merkez ilçesine bağlı ve
Zonguldak’ın 18 km doğusunda, Zonguldak-Ankara demiryolu ile Karadeniz sahili arasında
kurulmuştur. İlk olarak, 1938 yılında yapılmasına karar verilmiş olup, 2.BüyükSavaşın araya girmesiyle
yapımı gecikmiştir. İlk ünite, 27 Kasım 1948 tarihinde 3 grup ve toplam 64.5 MW kapasite ile işletmeye
açılmıştır. 1956 yılında, 3 grubun daha devreye girmesiyle toplam kurulu gücü 129 MW’a yükselmiştir.
İlk kurulan ÇATES, 1991 yılında ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle servis dışı bırakılmış
buna yakın bir alanayenisi yapılmıştır. Yenisi yapıldıktan sonra eskisine ÇATES-A, yeni yapılana
ÇATES-B denilmeye başlanmıştır.
ÇATES-B, 2150=300 MW kapasiteli olup, ilk ünitesi 1989, ikinci ünitesi 1991 yılında devreye
alınmıştır. ÇATES-B buhar kazanları, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) ürettiği kömürün lavuar
atığı olan, 3300 kcal/kg ısıl değere sahip mikst ve şlam kömürünü yakmak üzere dizayn edilmiştir. Bu
kömürün sanayide başka türlü kullanılması mümkün değildir, yüksek oranda nem ve kül içermektedir.
Yardımcı yakıt olarak fuel-oil ve motorin kullanılmaktadır. Yakılan kömürün kaba ve elementer analiz
sonuçları Durgun’dan[7] alınarak Tablo6’da verilmiştir.
Tablo6. ÇATES-B’de Kullanılan Kömürlerin Üretim Yerine Göre Analiz Sonuçları[7].

Topl. Nem
Kül
Uçucu Mad.
Sabit karbon

Çatalağzı
ÇATES

15.2
46.4

C (Karbon)
H (Hidrojen)
O (Oksijen)
N (Azot)
S (Kükürt)
Üst Isıl Değer
Alt Isıl Değer

Merkez

15.2
36.9
16.8
36.7
46.5
2.7
4.3
0.6
0.5

15157
14279

18488
17548

Kozlu
ÇATES

Merkez

Üzülmez
ÇATES

Merkez

Kaba Analizler (%) (Kül kuru bazda)
15.3
14.4
14.8
15.4
46.4
38.2
46.8
42.5
17.5
16.9
35.4
33.3
Elementer Analiz (%)
45.3
42.8
2.9
2.7
4.9
4.8
0.5
0.4
0.4
0.4
Isıl Değer (kJ/kg)
15019
18288
15019
17113
14371
17314
14371
16632

Armutçuk

Rödevans

ÇATES

Merkez

ÇATES

Merkez

13.7
47.0

12.6
46.0
16.8
31.3

7.5
38.6

9.0
30.1
20.9
42.9

42.2
2.7
5.7
0.4
0.4
14045
13205

15796
14935

18910
18087

Ortalama*

ANALİZLER

55.3
3.4
5.5
0.7
0.6

↓
46.42
2.88
5.04
0.52
0.47

21510
20528

16934
16127

*: Ortalama değerler, asıl kaynakta yoktur.
2.2 Eren Enerji Termik Elektrik Santralları
“Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Zonguldak” adı altında faaliyete geçen Çatalağzı Termik Santralı
toplam 1.6 milyar dolarlık yatırım değerine sahip 3 üniteden oluşmaktadır. Temmuz 2010’da 160
MW’lık dolaşımlı akışkan yataklı ilk ünitefaaliyete başlamıştır. Ardından Aralık 2010’da 600 MW’lık
ikinci ünite ve Ocak 2011’de 600 MW’lık üçüncü ünite de faaliyete geçerek enerji üretimine
başlamıştır. 2600 MW’lıküniteler, Türkiye’de kurulan ilk süperkritik santrallardır. İthal kömüre dayalı
olarak kurulmuşlardır.
2.3. Santral Toplam Verimleri ve Atık Isı
Klasik (kritik altı) termik elektrik santrallarında, kullanılan kömürün sahip olduğu ısıl enerjinin yaklaşık
%35–38 kadarı elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir. Kömür enerjisinin diğer kısmı, sıcak
yüzeylerden olan önlenemez ısı kayıpları, baca gazı ile ısı kaybı ve yoğuşturmaamaçlı soğutma suyu
ile kaybolan ısı şeklinde, işe çevrilemeden kaybolmuş olur. ÇATES-B’nin bir ünitesi için ısı bilançosu
Şekil 2’de verilmiştir. Kopaç ve Hilalci [8], santralın toplam verimini %36 olarak hesaplamıştır.
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Şekil 2’den görüldüğü üzere, soğutma suyuna olan ısı kaybı %49 oranındadır. Yakılan kömürden
açığa çıkan ısının yaklaşık yarısı (~211.27 MW), yoğuşturucu vasıtasıyla deniz suyuna
aktarılmaktadır. Bu ısınmış su tekrar denize dökülmektedir. Buradaki değer yalnız 1. üniteye aittir. iki
üniteden olan toplam ısı kaybı 2×211.27 = 422.54MW’dır. Zonguldak iklim koşullarında bir dairenin ısı
ihtiyacı yaklaşık 10–15 kW olduğu varsayımı ile bu atık ısı ile teorik olarak 25-30 bin konut ısıtılabilir.

5692; 1%

30006; 7%
21005; 5%
8944; 2%

Baca gazları kaybı
Kazandan ısı kaybı
Türbinden ısı kaybı

211272; 49%

Türbin net gücü
Soğutma suyu ile kayıp

154144; 36%

Diğer

Şekil 2. ÇATES-B Isı Bilaçosu [8].
(Diğer: “Besleme suyu ısıtıcılarından kayıp + Borulardan kayıp + Yoğuşturucu yüzeyinden kayıp”
bileşenlerini içermektedir.)
ÇATES-B soğutma suyunun, ölçülen giriş ve çıkış sıcaklıklarının aylara göre değişimi Şekil 3’te
verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi en düşük çıkış sıcaklığı 25°C’nin üzerindedir. Bu sıcaklık değerleri,
su kaynaklı bir ısı pompası sistemi için son derece uygundur.
Ti (Giriş Sıcaklığı)

To (Çıkış Sıcaklığı)

50
45
40

41

37

35

31

30

27

26

31

30
23
18

20
15

12
9

8

35

25

25

10

42

41

29

23

20

18
15

13

13

8

5
0
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Şekil 3. ÇATES-B’de Soğutma Amaçlı Kullanılan Deniz Suyunun Yoğuşturucuya Giriş ve Çıkış
Sıcaklıkları Aylık Ortalamalarının, Yıl Boyunca Değişimi [4].
Eren Enerji’nin santralları henüz çok yeni faaliyete başlamışlardır. Deniz suyu ile soğutmalı süperkritik
kazanlarda verim %45 kadardır [9]. Değerler, gelecek yıllarda değişiklik arzedebilir ancak şimdilik 600
MW’lık bir ünitesi için yoğuşturma suyu debisi 22–25 m3/s, giriş ve çıkış sıcaklıkları sırasıyla 7-8C ve
20-22 C aralıklarındadır [Kişisel Görüşme]. En düşük debi ve en düşük sıcaklık farkı alınarak denize
atılan ısıaşağıdaki şekilde yaklaşık olarak hesaplanabilir:
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(1)

İki üniteden atılan toplam ısı: 2585200 = 1170400 kW = 1170 MW olmaktadır.
2.4. Atık Isı ile Bölgesel Isıtma
Bölgesel ısıtma, bir yerleşim biriminin bir veya birkaç merkezde kurulan santrallar ile ısıtılmasıdır.
Yerleşim birimi, bir site olabileceği gibi, bir mahalle veya bir kent de olabilir. Bazı santrallarda sadece
ısı, bazı santrallarda ise ısı ve elektrik birlikte üretilir. Isı ve elektriğin birlikte üretildiği uygulamalara
bileşik ısı-güç üretimi veya kojenerasyondenilir[10].Kojenerasyon sistemlerinin, ısı ve elektrik
enerjisinin üretiminin yanı sıra; soğutmada da kullanılması ile elektrik üretimi, ısıtma ve soğutmanın
aynı anda yapıldığı sistemlere ise trijenerasyon sistemleri denilmektedir.
Bölge ısıtmasının, her apartmanın veya konutun ayrı ayrı ısıtılmasına göre bazı avantajları vardır.
Bunlar arasında; atıkların denetlenerek çevre kirliliğinin önlenmesi, yakıtın ekonomik yakılması, yakıt
seçeneklerinin fazlalığı sayılabilir. Bölge ısıtmasının en büyük dezavantajı ise ilk yatırım maliyetinin
yüksek olmasıdır. Ancak planlı ve düzenli yerleşim bölgeleri ile maliyeti azaltmak mümkündür.
Termik elektrik santrallarının atık ısısının geri kazanılmasıyla bölge ısıtması, hem santralın toplam
verimini artırması, hem de aynı enerji talebi için daha az yakıta gereksinim duyulması bakımından,
fosil yakıt kullanımını ve dolayısıyla sera gazı salınımını azaltacaktır. Bu tür uygulamalar, ABD ve Batı
Avrupa’da (özellikle Kuzey bölgelerde) 100 yılı aşkın süredir mevcuttur[11, 12].Bölgesel ısıtma,





Yoğuşma sıcaklığını yükselterek ısıtma (karşı basınç türbini kullanma),
Ara buhar ile ısıtma (Şekil 4),
Düşük sıcaklık ısıtma sistemleri,
Isı pompası kullanarak ısıtma (Şekil 5),

gibiyöntemlerden birinin uygulanması ile yapılabilir:
Karşı basınç türbini kullanan, yüksek yoğuşma sıcaklığına sahip sistemler; ısıtma, kurutma, pişirme,
vs. amaçlarla endüstride sıkça kullanılmaktadır. Aynı sistem bölgesel ısıtma sisteminde de
kullanılabilir. Ancak ısınma sezonu dışındaki aylarda,yoğuşmanın tekrar düşük sıcaklıkta yapılması
zorunluluğu doğacağından, sistemin ona göre tasarlanması gerekir. Şekil 4’de, türbinlerden çekilen
ara buhar ile ısıtılan suyun bölgesel ısıtmada kullanılması şematik olarak görülmektedir. Karşı basınçlı
durum ise Şekil 4.’te Alçak Basınç Türbini (ABT) çıkışındaki yoğuşturucunun iptal edilip, yoğuşturma
işleminin, Bölgesel Isıtma Sisteminden dönen su ile yapılması durumudur.
Düşük sıcaklık ısıtma sistemleri ve ısı pompası kullanımı daha çok jeotermal kaynakların olduğu
yerlerde uygundur. Çatalağzı’ndaki santralların atık ısısını taşıyan, 20-25 °C’dekideniz suyu, ısı
pompası için iyi bir ısı kaynağıdır (Şekil 5).
ÇATES B’dentoplam 422.54 MW (yaklaşık 420 MW), Eren Enerji’ye ait (2600=1200 MW’lık
santraldan) 1170 MW’lık enerji denize atılmaktadır. Eren Enerji’nin 160 MW’lıksantralı dikkate
alınmadığı durumda dahi Çatalağzı beldesinde, santrallardan denize atılan toplam ısı yaklaşık
420+1170=1590 MW’lık gücün, yılık kullanma süresi ile çarpımı kadar olacaktır. Zonguldak’ta ısınma
sezonu 180 gündür.
Zeydan’ın, Zonguldak şehir merkezinde çeşitli mahallelerden toplam 220 kişi ile yüz yüze görüşerek
yapmış olduğu ankete göre ankete katılanların %50.5’i sobalı, %49.5’i kaloriferli konutlarda ikamet
etmektedir. Aynı ankete göre ısınma sezonu boyunca; sobalı binalarda daire başına 3.37 ton,
kaloriferlilerde ise 4.3 ton kömür harcanmaktadır [2].Bölgedeki konut sayısı toplamı 65,912 olarak
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bulunmuştu. Zonguldak’ın engebeli yüzey şekli ve dağınık yerleşim dikkate alınarak, binaların
tamamının değil de öncelikle yalnız kaloriferli binaların çoğunlukta olduğu mahalle ve semtlerin
bölgesel ısıtma sistemi ile ısıtılması düşünülebilir. Buralardaki konut sayısının35-40 bin arasında
olacağı tahmin edilmektedir.
TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ) oluşturduğu bir
konsorsiyum tarafından yürütülmüş olan ve Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE) ile Elektrik Üretim A.Ş.’nin
müşteri kurum olarak yer aldığı, "Enerji Verimliliğini Arttırmak Üzere Termik Santral Atık Isılarını
Faydaya Dönüştürme Yöntemlerinin Araştırılması, Geliştirilmesi ve Binalarda Isıtma Uygulaması" adlı
projede ÇATES atık ısısı ile ısıtılabilecek konut sayısı 37000 kadar tespit edilmiştir [6]. Bu çalışmada
önerilen sayı ile örtüşmektedir. Yeni kurulan özel sektör santralının atık ısısı ÇATES’inkinin 3 katından
fazla olduğundan, potansiyel olarak, bütün konutları ısıtacak enerjiden daha fazlası mevcuttur.

Şekil 4.Arabuhar Çekerek Bölgesel Isıtma Yapılması Prensip Şeması.
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Şekil 5. Isı Pompası İle Bölgesel Isıtma Yapılması Prensip Şeması.
Kaloriferli binalarda konut başına ortalama 4.0 ton kömür yakıldığını varsayarak (ankette 4.3 ton
çıkmıştır), 35000 konutun bir ısıtma sezonunda kömür ihtiyacı,435000=140000 ton olur. Ancak atık
ısı doğrudan konut ısıtmada kullanılamayacağından, gerçekte bu kadar kömür tasarruf edilmiş demek
değildir. Karşı basınç oluşturmaktan kaynaklanan, ya da ısı pompası kompresörünü çalıştırmak için
gerekecek enerjiden dolayı, gerçek tasarruf edilen yakıt miktarı 140000 ton kömür eşdeğerinden daha
düşük miktarda olacaktır. Bölgesel ısıtma ile sera gazı salınımında sağlanacak azalma, seçilecek
bölgesel ısıtma yöntemine bağlı olacağından; tasarruf edilebilecek gerçek yakıt miktarının
hesaplanabilmesi için hangi yöntemle bölgesel ısıtma yapılacağına karar verilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada, daha önce ÇALIK [4]ve ÖZTÜRK[5] ile ortak yapılan çalışmalarda, klasik sistem yerine
önerilen ısı pompası sistemi ile küçük bir bölge üzerinde bölgesel ısıtma yapılması halinde,
karbondioksit (CO 2 ) ve kükürtdioksit (SO 2 ) gazları salınımının azalltığı gösterilecektir.

3.ÖRNEK ÇALIŞMA
ÇATES Lojmanlarından bir bölümünü oluşturan konutların, 580 kW (500 000 kcal/h) ısıl güce sahip,
kömür yakıtlı bir kalorifer kazanı (klasik sistem) ile ısıtılması yerine ısı pompası ile ısıtılması halinde,
sistemin termodinamik ve ekonomik incelemesi daha önce yapılmıştır [4, 5]. Burada klasik sistem
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yerine ısı pompası kullanılması halinde tasarruf edilebilecek kömür miktarı ve bundan dolayı sera gazı
salınımındaki azalma hesaplanacaktır.
3.1 Termodinamik Analiz
Isı pompası kompresöründen soğutkanın çıkış sıcaklıklarının aşırı yükselmemesi için öncelikle
kalorifer sisteminin 50 °C/40 °C olması önerilmiştir. Buna göre ısı pompası sisteminde yoğuşma
sıcaklığı 55C, buharlaşma sıcaklığı 10C, aşırı kızdırma ve aşırı soğutma5 K,kompresör verimi
 Komp. = %85 alınmıştır. Hesaplar amonyak (NH 3 ), HFC-134a ve R–22 için yapılmış olup en uygun
akışkanın amonyak olduğu görüldüğünden hesaplar yalnız ona göre verilecektir. Amonyak
buharlaşma sıcaklığı 10 °C, yoğuşma sıcaklığı 55 °C olması halinde tek kademeli sıkıştırma için
kompresör çıkış sıcaklığı 128 °C olmaktadır.
Isı pompası sisteminde kullanılan kompresör ile deniz suyu pompası–2 (DSP2) ve sıcak su pompası–
1 (SSP1) pompaları, 580 kW’lık (500000 kcal/h) bir ısı ihtiyacını karşılamak üzere çalışmaktadır.
Dolayısıyla sistemin COP IP değeri:
(2)
şeklinde hesaplanmalıdır.
Eşitliğin sağ tarafında, paydada parantez içindeki terim kalorifer sistemi mevcut binalar için dikkate
alınmamalıdır. Bu çalışmaya konu olan lojmanlarda kalorifer sistemi bulunmakta ve dolayısıyla SSP2,
ısı pompası olmasa da çalışmaktadır. Dolayısıyla W SSP2 =0.8 kW, COP hesabına dahil edilmemiştir.
Buna göre sistem için COP IP ,

olarak hesaplanmıştır.
Isı pompalarında kompresörün elektrikle tahrik edilmeleri halinde birincil enerji oranı (BEO), COP IP
değerinin elektrik üretim verimi ile çarpılması şeklinde tanımlanabilir [13, 14, 15].
Birincil Enerji Oranı (BEO):
(3)
Burada η ısı-elekt .santrallarda, ısının, elektrik enerjisine dönüşümü ve elektrik dağıtım hatlarındaki
kayıpları da içeren verim ifadesidir. Santral çıkışında %35’ler mertebesinde olan bu değer, santraldan
uzaklaştıkça azalacaktır. Ortalama bir değer olarak %27 önerilmiştir [14]. Bu çalışmada, kurulan ısı
pompası santralın hemenyanında olduğundan, iletim hatlarındaki kayıp ihmal edilerek dönüşüm
toplam verimi %35 alınmıştır.

Hesaplanan değerler Tablo 5’de topluca verilmiştir.
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Tablo 5.Yoğuşturucu Kapasitesi 680 kW Olan Isı Pompası Sisteminin Değişik Soğutucu Akışkan
Kullanımı Halinde Hesaplanan Değerler.
Adı
Gücü (kW)

Q Cond.
680

Soğutucu
Akışkan

Isıtma
Sistemi

NH 3

(50/40)C

Qh
580
Kütlesel
Debi
(kg/s)
0.5298

W Comp.
123.9

DSP2
3

SSP1
7

SSP2
0.8

COP IP

BEO

Birincil Enerji
Tasarrufu (%)

4.332

1.516

43.9

Tablo 6.Hesaplarda Kullanılan Sistem Bilgileri.
Ünite/İşlem
Kazanda yanma
Isı değiştiricileri
Kompresör (izentropik sıkıştırma)
Kömür ısısından elektrik üretimi
(TES Toplam verimi, iletim hatları ihmal edilmiş)

Verim (%)
85
90
85
35

4. SERA GAZI SALINIMI
500000 kcal/h(580 kW) ısıl güce sahip kazanın 0.85 yanma verimi dikkate alınırsa yakıt miktarına
esas kapasite, 580/0.85 = 682.35 kW olur. Isınma sezonu boyunca 180 gün ve günde 10 saat çalıştığı
varsayımı ile sezonluk yakıt ihtiyacı: 682.35180103600=4421647059 kJ’dür. Alt ısıl ortalama
değeri16500 kJ/kg olan kömür esas alınırsa, mevcut ısıtma sisteminin sezon boyunca yakacağı kömür
miktarı (4,421,647,059kJ/sezon) / (16500 kJ/kg) =267,979 kg/sezon’dur.
Aynı şekilde toplam güç talebi, 123.9+3+7=133.9  134 kW olan ısı pompası sisteminin degünde 10
saat ve sezonda 180 gün çalışması halinde harcayacağı elektrik enerjisinin kömür eşdeğeri150,358
kg/sezon’dur (Tablo 7).
Tablo 7. Mevcut Sistem ve Isı Pompası Sistemi İçin Yakıt Miktarları.

Mevcut Sistem
Isı Pompası

Gerekli
Güç
(kW)

İhtiyaç için
Harcanan
(kW)

(Gün/
Sezon)

(Saat/
Gün)

(Saniye/
Saat)

580
134

682.35
382.86

180
180

10
10

3600
3600

(Isı İhtiyacı/
Sezon)
(kJ)

Alt Isıl
Değer
(kJ/kg)

4421647059
16500
2480914286
16500
Kömür tasarrufu:

Kömür
Karşılığı
(kg)

267979
150358
117620

Bir ısıtma sezonu için tasarruf edilen enerjinin kömür eşdeğeri = 267,979 -150,358 = 117,620 kg
(=117.62 ton) olur. Kömür tasarrufu %43.9’dur. Isı geri kazanılması halinde bu miktarda kömür daha
az yakılmış olacaktır.
Tasarruf edilen 117620 kg kömürün %46.42’si, 1176200.4642 = 54600 kg karbon ve %0.47’si,
1176200.0047 = 552.8 kg kükürttür.
Karbon ve kükürt için temel yanma denklemleri:
C
12 kg
1 kg

+ O 2  CO 2
+ 32 kg 44 kg
+ (32/12) kg 3.667 kg

(4)
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+ O 2  SO 2
+ 32 kg64 kg
+ (32/32) kg2.0 kg

(5)

Yukarıdaki (4) ve (5) denklemlerinden hareketle, tasarruf edilen kömür için salınan gaz miktarları:
1 kg karbon yanmasından 3.667 kg CO 2 , 54600 kg karbon yanmasından 200218 kg CO 2 ve
1 kg kükürt yanmasından 2.00 kg SO 2 , 552.8 kg kükürt yanmasından 1106 kg SO 2 olur.
Kömürün elementer analizi dikkate alınarak yapılan bu hesaba göre mevcut sistem yerine ısı pompası
kullanılması halinde 117620 kg kömür tasarruf edilecek ve atmosfere 200218 kg CO 2 ve 1106 kg
SO 2 daha az salınmış olacaktır.

SONUÇ
Zonguldak şehir merkezi ve komşu beldelerinde ısınma amaçlı yakıt olarak kömür kullanılmaktadır.
Şehir merkezinin 18 km doğusunda bulunan Çatalağzı beldesinde EÜAŞ’a ait, toplam gücü 300 MW,
bir özel sektöre firmasına ait, toplam gücü 1360 MW’lık termik elektrik santralları bulunmaktadır.
Bölgede, hem santral bacalarından hem de bireysel ve merkezi ısınma sistemlerinden kaynaklanan
ciddi bir hava kirliliği sözkonusudur. Özellikle katı partikül madde derişikliğinin, izin verilen sınır
değerleri geçtiği sıklıkla görülmektedir (Tablo 4). Bunun yanında Türkiye, sera gazları salınımına
sınırlama getiren Kyoto protokolünü imzalamıştır.
Model alınan 40 dairelik lojman binalarının ısıtılması için kullanılan 580 kW’lık mevcut kömürlü
kalorifer kazanı ile ısıtma yerine ısı pompası ile ısıtma uygulanması halinde kullanılması gereken
kompresör ve ilave dolaşım pompalarının elektriksel gücü 134 kW olacaktır. Her iki sistem, yanma
verimi ve birincil enerji oranı dikkate alınarak karşılaştırıldığında; ısı pompalı sistem ile bir ısınma
sezonunda 117620 kg kömür tasarruf edileceği görülmüştür. Bu da atmosfere, 200218 kg CO 2 ve
1106 kg SO 2 ’indaha az salınması demektir.
Bu çalışmada, farklı hesap yöntemleri gerektiren azotoksitlerin (NO x ) ve katı partikül madde (PM)
miktarının hesabı yapılmamıştır.
Termik santral atık ısıları ile bölgesel ısıtma yapılması halinde hem santral toplam veriminin artacağı
hem de dışa bağımlı olmayan, daha ucuz ısıtma sağlanabileceği gösterilmiştir [5, 6, 12].Zonguldak’ta
kurulu termik elektrik santrallarının atık ısısı, bölgedeki tüm binalardan daha fazlasını ısıtacak
miktardadır. Bölgesel ısıtma uygulanması halinde daha temiz hava, daha az CO 2 ve diğer sera gazları
salınımı ile zehirli SO 2 gazının daha az salınımı sağlanmış olacaktır.
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ÖZET
Bu çalışmada Bursa il merkezinde bulunan ve doğal gaz kullanan evsel müşteriler ele alınmış ve
değişik mahallelerden seçilen konutların ısıtma türü tercihleri ve enerji tüketim eğilimleri incelenmiştir.
Bu amaçla 1999–2007 yıllarına ait aylık gaz faturaları incelenerek ortak bir enerji tüketim
akışkanlığının var olup olmadığı araştırılmıştır. Farklı ısıtma türleri için yük zaman dağılımları ile enerji
tüketiminin çevre şartlarına bağlılıkları ve sosyal parametrelerin tüketimlere olan etkileri incelenmiştir.
Meteorolojik veriler ( günlük ortalama dış hava kuru termometre sıcaklığı, rüzgâr hızı v.b.) kullanılarak
tüketimlerle bu veriler arasındaki bağlantılar için doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon analizleri
yapılmıştır. Sonuçta enerji tasarrufu açısından bağımsız ısıtmanın ön plana çıktığı ve enerji tüketiminin
kuru termometre sıcaklığı ile rüzgâr hızı dikkate alınarak tahmin edilebileceği sonucuna varılmıştır.

1. GİRİŞ
Ülkemizde konut sektöründe ısıtma amaçlı enerji tüketimi tüketilen toplam enerjinin %70’i gibi çok
yüksek bir orandadır. Avrupa birliğinde ise bu rakam %57 dır ve %25’i sıcak su üretimi için
2
kullanılmaktadır. Ayrıca eski binalarda enerji tüketimi 200–250 kWh/m iken yeni binalarda bu değer
2
100–150 kWh/m ile sınırlandırılmak istenmektedir [1].
Enerji tüketiminin ve üretiminin tahmin edilmesi, modellenmesi ulusal temelde kısa ve uzun dönemli
enerji planlaması ve tesis yatırımları için gereklidir. Günlük veya saatlik olan kısa dönem tahmini enerji
üretiminin kontrolü ve programlanması için gereklidir, ayrıca yük akışının analizinde giriş verisi olarak
kullanılır. Haftalık veya yıllık yapılan orta ve uzun dönemli tahminler ise bakım programları ve işletme
planlaması için gereklidir [2]. Bu tahminler bir yandan toplam enerji tüketimi içinde evsel sektörün payını
bulmada ve aileler için ekonomik, verimli ısıtma sistemini belirlemede de kolaylık sağlayacağından
önemlidir. Ayrıca tüketiciye sunulan farklı sistemlerin fiyatlarını ve enerji tüketimlerini karşılaştırarak en
uygun olanını tespit etmeye olanak sağlayacağından enerji yükleri tahmin yöntemleri sürekli araştırılıp,
geliştirilmektedir.
Yük ve enerji tahmini yapmak için pek çok metot vardır, fakat regresyon analizi, enerji benzetim
programı ve bilgisayar sistemleri en önemli yöntemlerdir. Regresyon analizi öncelikli olarak ölçülmüş
yük bilgisi, uzun süreli hava şartları ve modellenen binaların özelliklerini bilmemizi gerektirir. Enerji
benzetim programları hava özelliklerini temsil eden verilere ( Temsili yıl v.b. ) ayrıca binaların
özelliklerine ve sosyolojik parametrelere dayanır, transfer fonksiyonları veya sayısal teknikleri kullanır.
Sayısal metot daha yaygın olup kısa veya uzun dönemli yük ve enerji benzetimleri için uygundur.
Bilgisayar sistemleri ise öncelikli olarak insan beyninin fonksiyonlarına göre bilgi işleyen sinir ağları gibi
çalışır. Ölçülmüş yük bilgisi, hava şartları ve bina bilgisi gerektirir. Bir veya birkaç bina için uygun olan
sinir ağları metodu kısa ve uzun dönemli yük ve enerji taleplerinin tahmini için kullanılabilir [3].
Modellerin hassasiyeti ölçülebilir ve tahmin edilebilir daha çok parametrenin katılımıyla artar, bunun
zorluğu nedeniyle araştırmaların çoğu hava koşulları ve enerji talepleri arasındaki ilişkiyi tahmine
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yöneliktir. Bu çalışmada ısıtma amaçlı enerji kullanan farklı tüketici guruplarının gaz taleplerinin
bölgesel iklim verilerine bağlı değişimleri incelenmiştir.

2. MATERYAL
2.1. Tüketici Gurupları ve Gaz Tüketimi
Konutlarda gaz kullanımı mevsimsel koşullara, sosyal hayata, çalışma ve bayram tatili günlerine, hafta
içi ve hafta sonu günlerine, gece ve gündüze bağlı olarak değişmektedir. Bu değişimler alınan verilerle
gözlenebilmektedir. Ailelerin gelir düzeyleri ve ısınma tercihlerine göre de gaz talepleri
farklılaşmaktadır. Bu çalışmada evsel aboneler kullandıkları cihaz türlerine göre;
1. Kombi
2. Soba Şofben Ocak
3. Merkezi Sistem aboneleri ( Şofben ocak aboneleri dâhil )
olarak sınıflandırılmıştır. Tablo 1. de ısıtma türlerine göre son 5 yıllık toplam gaz tüketimleri ve Şekil 1
de bu abonelerin toplam ısıtma tüketimindeki % oranlarını verilmiştir. . Buna göre konut tüketiminde en
büyük pay kombi tüketimlerine ait iken merkezi ısıtmanın payı en azdır. Isıtma tercihleri kombi, soba +
şofben + ocak ve merkezi sistem olarak sıralanabilir. Net alanlara göre bina ısıtma yükleri oransal
olarak değişeceğinden araştırmada anket yapılan evlerin birim alanlarına göre toplam gaz tüketimleri
de ayrıca değerlendirildi.
Tablo 1. Bursa’da büyük endüstriyel tüketiciler dışında cihaz türlerine göre son 5 yıllık ( 2008 ilk
aylarına kadar ) gaz tüketimleri[4].
3
CİHAZ TÜRLERİNE GÖRE TÜKETİMLER ( m / yıl )

YILLAR

Kombi-Ocak

Soba-Şofben Ocak

Şofben-Ocak

2004
2005
2006
2007
2008
TOPLAM

131.988.779
158.712.891
220.496.568
223.206.800
123.811.300
858.216.338

90.456.164
114.160.250
131.042.305
140.927.632
92.108.120
568.694.471

10.101.103
15.126.500
16.402.045
18.125.408
8.402.421
68.157.477

Toplam Konut Gaz
Tüketimi
232.546.046
287.999.641
367.940.918
382.259.840
224.321.841
1.495.068.286

Şekil 1. Bursa İlinde Konut Abonelerinin Isıtma Tercihleri
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2.2. Konut Türleri
Bu çalışmada tesadüfî örnekleme uygulandı [5]. Buna göre Bursa’ nın çeşitli semtlerinde ikamet eden
gaz aboneleriyle anketler yapıldı. Anket yapılan evler tek ailelik müstakil evler ve çok daireli blok
apartmanlar şeklinde 2 ana gurupta değerlendirildi. Bunların %5.6 sı müstakil ev, geri kalanı apartman
daireleridir.
Bağımsız evler eski ve yeni olarak sınıflandırıldı. Ortalama 4 kişiden oluşan ailelerin oturduğu eski tip
bağımsız evlerin % 66 ‘ sının net 90 – 100 m2 ve altında, % 24’ ünün 110 m2, kalanının daha büyük
alana sahip olduğu görüldü. Bu evler bitişik nizamlı, 1 veya 2 katlı, betonarme, dış duvarları tuğla örülü
ve iç dış sıvalı, % 80’i yalıtımsız, % 35’ inin pencereleri çift camlıdır. Isıtma tercihleri bağımsız evlerin
% 88’ inde soba + şofben + ocak, % 6’ sında kombi, % 6’ sında soba + ocak şeklindedir.
Şekil 2’ de örnekleme yapılan evlere ait detaylı değerler verilmiştir.

Şekil 2. Eski tip Bağımsız Evlerde Net Isıtma Alanlarına Göre Isıtma Tercihleri ( Alanların Toplam Ev
Sayısındaki Oranı % ile Gösterilmiştir. )
Anketlerdeki apartman dairelerin % 65’ i 90 – 100 m2, % 35’ i 110 m2 ve daha büyük, yalıtımlı, 4 – 5
katlı betonarme binalardır. Net alanı 125 m2 ve altında olanların tamamı, 135 m2 Ve üstünde olanları
ise % 70’ i dış duvarları tuğla, diğerleri gaz beton örülü, iç ve dış sıvalıdır. 125 m2 Ve üzerindeki
binaların tümü yalıtımlıdır. Pencere / taban alan oranı % 10 – 12 arasında ve pencereler çift camlıdır.
Şekil 3 Apartman dairelerinde alanlara göre ısıtma tercihlerini göstermektedir. Isıtılan alanlar
büyüdükçe kombi + ocak türü ısıtma tercih edilmektedir. 100 m2’ Ye kadar merkezi sistem, 110 m2‘
den sonra dairelerin % 79’ unda kombili ısıtma tercih edilmektedir. Soba + şofben + ocak kullanımı
alanlarla birlikte artmakta ise de payı az olup 110 m2’ den sonra pek kullanılmamaktadır. Bu tip
apartmanlar tek katta 3 veya 4 daire olan eski binalardır. Yerel gaz şirketindeki uzmanlar merkezi
sistem ( kazan ) ısıtmanın daha çok eski yerleşim merkezindeki apartmanlar ve sitelerde olduğunu
bildirmektedirler. Yeni apartmanlarda tercihi kombili sistemlerdir. Fakat enerji bakanlığının yeni
yönetmeliğine göre 2009 yılı itibariyle toplam 1000 m2’ yi geçen alanlarda merkezi sistem ısıtma
zorunlu hale getirilmiştir. Apartman dairelerinde oturan kişi sayısı; % 60’ ında 4, % 30’ unda 3 ve % 10’
unda 5 tir.
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Şekil 3. Apartman Dairelerinde Net Isıtma Alanlarına Göre Isıtma Tercihleri.
2.3. Çevresel ( Meteorolojik ) Şartlara Bağlılık
Bursa 29.04o doğu boylamı, 40.11o kuzey enleminde, 2. iklim bölgesinde, rüzgârlı, ortalama yüksekliği
100 m, ılıman iklimli bir şehirdir. Gaz tüketim ve çevre şartları arasındaki ilişkinin saçılım grafikleri Şekil
4’ de verilmiştir.
Gaz tüketimleri dış hava kuru termometre sıcaklığı, bağıl nem, rüzgâr yönü ve şiddeti, güneş ışığı
şiddeti, toprak sıcaklığı v.b. çevresel parametrelerle ilişkilendirilebilir. Sıcak su üretmede kullanılan şehir
şebeke suyunun dış ortam sıcaklığından çok etkilenmeden 1 m. derinlikteki toprak altı sıcaklığı ile
evlere girdiği kabul edilebilir. Ancak bu parametrelerin yük değişimini etkileyen bağımsız değişkenler
olarak kabul edilebilmesi için birbirleri arasında ilişkinin olmaması veya anlamlı olmayan bir seviyede
olması gerekmektedir [6]. Bu nedenle önce değişkenler arasında bir ilişkinin varlığı araştırılır.
Anketlerde öncelikle yer alan kombi + ocak abonelerinin tüketim ortalamaları ile meteorolojik şartlar
arasındaki ilişkileri gösteren korelasyon matrisi Tablo 2’ dedir. Bu tabloda görüldüğü gibi tüketimin aylık
ortalama sıcaklıklarla % 86 ters, aylık ortalama güneş şiddetiyle yaklaşık % 75 ters, aylık ortalama
rüzgâr hızıyla yaklaşık % 15 doğru ve aylık ortalama bulutluluk seviyesiyle yaklaşık % 11 doğru orantılı
bir ilişkisi vardır. Ancak aylık ortalama güneş şiddetiyle sıcaklık arasında % 90 doğru, aylık ortalama
bulutluluk ile ortalama rüzgâr şiddeti arasında yaklaşık % 50 ters orantılı bir ilişki bulunduğundan bunlar
değerlendirme dışında bırakıldı. Aylık ortalama güneş şiddeti ile tüketimin ilişkisi aylık ortalama sıcaklık
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Şekil 4. Korelasyon Matrisi
ile tüketim ilişkisinden daha zayıf, güneş şiddeti ile sıcaklık arasındaki ilişki daha kuvvetli
görüldüğünden bu ikisinden sadece sıcaklık bağımsız değişken olarak alındı. Sıcaklık ve rüzgâr hızı
arasında çok zayıf bir ilişki görüldüğünden bu iki parametre tüketimi etkileyen bağımsız değişkenler
olarak alındı.
Tablo 2. Gaz Tüketimleri ve Hava Koşulları Arasındaki İlişkiler ( Korelasyon Matrisi )

1.0000

Aylık Orta.
Sıcaklık
— 0.8626

Aylık Orta.
Rüzgâr Hızı
0.1482

Aylık Orta.
Güneş Şiddeti
— 0.7452

Aylık Orta.
Bulutluluk
0.1081

— 0.8626

1.0000

0.0215

0.8987

— 0.0851

0.1482

0.0215

1.0000

0.2409

— 0.4914

— 0.7452

0.8987

0.2409

1.0000

— 0.3391

0.1081

— 0.0851

— 0.4914

— 0.3391

1.0000

Gaz Tüketimi

Kombi Orta.

Kombi Orta.
Aylık Orta.
Sıcaklık
Aylık Orta.
Rüzgâr Hızı
Aylık Orta.
Güneş Şiddeti
Aylık Orta.
Bulutluluk
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3.ANALİZ
3.1. Cihaz Türlerine Göre Tüketimler

Şekil 5. Kombi, Merkezi Sistem, Soba + Şofben + Ocak ortalama gaz tüketimlerinin karşılaştırılması
Bursa ilinde Isıtma sezonu genelde kasım ve mayıs arasındadır. Ancak yıllara göre ekim ayı içinde de
başlayabilir. Şekil 5 En çok tüketimlerin sırasıyla merkezi sistem, kombi, soba + şofben + ocak
abonelerinde olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada ele alınan merkezi sistemler sadece ısıtma
amaçlı çalışmaktadır ve kullanım için sıcak su üretimleri yoktur. Fakat kombi, soba + şofben + ocak
tüketimlerine sıcak su ve pişirme yükleri dâhildir. Buna rağmen merkezi sistem yükleri diğerlerinden
daha yüksektir. Aynı ısıtma döneminde birim alan için aylık tüketim ortalamalarının karşılaştırıldığı
Tablo 3’ te bu durum daha belirgindir.
Tablo 3. Isıtma Mevsiminde Isıtma Türlerine Göre Tüketimlerin ( m3 / m2 ) Karşılaştırılması

2002

2001

2000

YIL

ISITMA TÜRÜ
Kombi
Merkezi
Soba şofben oc
Aylık Ort. Sıc
( oC )
Kombi

KASIM
0.7978
0.7137
0.5305
12.2430

ARALIK
1.2117
1.5670
0.8755
7.8000

OCAK
2.4566
4.0881
1.8366
2.2065

ŞUBAT
2.9776
2.9171
1.8133
5.4276

MART
2.3880
2.6895
1.4493
7.0548

NİSAN
1.4072
0.4599
1.0188
14.8570

TOPLAM
11.238
12.4352
7.524
-

0.9693

2.4262

2.6418

1.7316

1.3043

0.6910

9.7642

Merkezi
Soba şofben oc
Aylık Ort. Sıc
( oC )
Kombi

1.9033
0.8569
10.4130

3.7836
2.0174
4.9806

3.9586
2.1224
7.8968

1.8999
1.6421
7.5643

0.8167
1.0026
14.432

0.6896
0.5888
14.1200

13.050
8.2302
-

1.4178

2.0749

3.1774

1.8990

1.5812

0.716

10.8663

Merkezi
Soba şofben oc
Aylık Ort. Sıc
( oC )

1.0065
1.0741
10.8400

3.0763
1.6817
5.0452

2.4415
1.7562
1.4180

1.4538
1.3693
9.1071

1.3177
1.1877
10.430

1.2156
0.5786
11.6530

10.5114
7.6476
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Tablo 3. (Devamı)

2006

2005

2004

2003

YIL

ISITMA TÜRÜ
Kombi
Merkezi
Soba şofben oc
Aylık Ort. Sıc
( oC )
Kombi
Merkezi
Soba şofben oc
Aylık Ort. Sıc
( oC )
Kombi
Merkezi
Soba şofben oc
Aylık Ort. Sıc
( oC )
Kombi

KASIM
2.1276
1.8473
1.4213
9.9867

ARALIK
2.6808
2.7586
1.9902
6.2548

OCAK
1.8104
2.1026
1.5201
8.9032

ŞUBAT
2.3161
3.1672
1.6347
2.7929

MART
1.7572
2.8369
1.6104
4.6065

NİSAN
9.8933
0.9256
1.4544
0.8409

TOPLAM
20.5854
13.6382
9.6311
-

1.3862
1.6472
1.5110
10.1367

2.7370
2.5666
1.2245
6.2774

2.633
3.6428
2.1922
4.9839

1.9209
2.3266
1.6027
5.1448

1.0422
1.4699
0.9794
9.4129

0.6205]
0.6730
0.5810
13.0567

10.3398
12.3261
8.0908
-

1.9557
1.4581
0.8237
9.2533

1.5045
2.7611
1.1374
8.2581

2.367
2.5713
1.1920
6.1548

2.5510
1.8801
0.8268
6.5679

1.9122
1.6393
0.6290
8.5032

0.9860
0.3258
0.2869
14.0133

11.2764
10.6357
4.8958

0.5000

-

1.4554

1.2149

0.9101

0.3729

4.4533

Merkezi
Soba şofben oc
Aylık Ort. Sıc
( oC )

1.7997
7.1800

-

2.8360
1.2284
3.3645

2.0796
0.8661
5.3571

1.4966
0.6935
9.6194

0.4034
0.5462
14.2467

8.6146
-

3.2.Regresyon
3.2.1. Doğrusal Regresyon Modelleme
Alt bölüm 2.3. deki sonuçlar tüketimlerin regresyon ve korelasyon analizlerinin aylık ortalama sıcaklık ve
aylık ortalama rüzgar hızına göre yapılması gerektiğini göstermektedir.
Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi
Tüketimlerin ortalama değerlerini temsil edecek olan bir denklem uydurmak için çoklu lineer regresyon
modelinin katsayıları ‘ En küçük kareler ’ yöntemiyle elde edilmiştir. Gözlem değerlerine en yakın
tahmin değerlerini verecek olan ( y1 ) çoklu regresyon denklemi hataların kareleri toplamını minimum
yapan fonksiyondur [7]. Ağırlıklı ısıtma tercihinin kombi olması nedeniyle burada kombi ortalama
tüketimi için ‘ Matlab ‘ hesaplama programının kodlarıyla iki bağımsız değişkene ( x1, x2 ) bağlı bir
polinomla temel istatistik hesaplamaların nasıl yapıldığı örnek olarak gösterilmiştir ( Bkz: Ek 1 ).

y1  2.1993  0.1096 * x1  0.2568 * x 2
x1  AylikOrtal amaSicakli k

( oC )

x 2  AylikOrtal amaRüzgarH izi

(m / saniye)

r2: 0.8161
Algoritma: 'En küçük kareler metodu'

ry1  x1 ve y1 arasındaki basit lineer korelasyon katsayısı

ry1  0.897

ry 2  x 2 ve y1 arasındaki basit lineer korelasyon katsayısı ry 2  0.136  0.40 önemli bir etki yok.
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ry1.2  x2 Sabit iken x1 ’ in y1 ’ e etki oranı

ry1.2  0.960

ry 2.1  x1 Sabit iken x2 ’ in y1 ’ e etki oranı

ry 2.1  0.109
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İki bağımsız değişkenli doğrusal ( lineer ) analizde kısmi korelasyon katsayılarının testi:

H 0 ; ry1.2  0 Hipotezi için t testi:
Hipotez: x2 sabit iken

t1  ry1.2

x1 y1 ’ i etkilemez, aralarında ilişki yok.

n3
1  ry21.2

t 2  ry 2.1

n3
1  ry22.1

t1  31.4321
t Tablosunda çift taraflı
için [6];

  0.05

t / 2, n 3,Tablo  1.99

anlamlılık düzeyi ve f  n  3  85  3  82 serbestlik derecesi

(  2)

| t1 |  t Tablo Olduğu için H 0 ; ry1.2  0 hipotezi geçersizdir. x2 Sabit iken x1 y1 ’ i etkiler, ilişki var.
| t 2 | 1.0009 < tTablo H 0 ; ry 2.1  0 hipotezi geçerlidir. x1 Sabit iken x2 y1 ’i etkilemez, ilişki yoktur

H 0 ; ry 2.1  0 Hipotezi için F testi yapıldığında alınan sonuç F 2  4.6471  F ,Tablo  6.85  7.08
(

  0.01 ve f 1  1 , f 2  82 için )

Bu nedenle doğrusal modellemede tek bağımsız değişken ‘Aylık ortalama sıcaklık’ dikkate alınacaktır.
Tek değişkenli regresyon analizi
Genel model:
y = 0.2393 * x2 – 73.57 * x + 0.6915
x normalleştirilmiştir ( 14.88 o C ortalama sıc. ve 7.3 standart sapma ile )
r 2 : 0.8880

Algoritma: 'Güvenli bölge - Newton'

Veriler ve tahmin edici değerler ( x ) arasındaki ilişkiyi analiz ederken sağladığı kolaylık nedeniyle
grafik gösterimler tercih edilir. Kombi ortalama tüketimi için Matlab programıyla elde edilen ikinci
dereceden fonksiyonun ve artıkların çubuk grafiği ve % 95 olasılık aralığı Şekil 6 ve 7’ de
gösterilmiştir.
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Şekil 6. Kombi Ortalama Tüketimi İçin Uydurulan 2. Derece Polinomun ve Artıklarının Grafiği
Açıkça görülüyor ki; artıklar 15 ve 18 oC aralığında ortalama değerden sapmaya başlamakta sıcaklık
düştükçe değerleri artmaktadır. Bu, aslında sıcaklığın düşerek ısınmanın başladığı noktayı ve Bursa
için ısıtma sezonunun dış hava kuru termometre sıcaklığının 18 oC’ nin altına düştüğünde başladığını
göstermektedir. Aslında bu eşik sıcaklığı tüketici guruplarına, yaşam tarzına, gelir v.b. sosyal
parametrelere göre değişmektedir.
Ancak artıkların grafiği incelendiğinde 10 ve 20 oC arasındaki ortalama değerlerin uydurulan eğrinin
biraz üstünde kaldığı, 5 ve 10 oC arasında ise biraz altında kaldığı görülmektedir. Bu sebeple eğrinin
bu aralıklar içinde kalan değerlerin tahmini için bir düzeltme katsayısına ihtiyacı vardır.

Şekil 7. Kombi Ortalama Tüketimi İçin Tahmin Aralığı
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3.2.2. Derece Gün
Aşağıdaki Şekil 8 ise konut aboneleri başına aylara göre 5 yıllık gaz tüketimlerini ve tüketimlerin ısıtma
derece günlerle bağlantısını vermektedir. Burada günlük ortalama sıcaklıklar 18 oC’ nin (Taban
sıcaklığı) altına düştüğünde ısıtmanın başladığı kabul edilmiş ve günlük ortalamalar 18 oC’ den
çıkarılmıştır. Sonuçların pozitif olanları ısıtma ısıtma derece gün olarak alınmaktadır. Böylece her ayın
toplam gün sayısı için bu yöntemle aylık toplam ısıtma derece günler bulunur.
Şekil 8’ de ısıtma derece günler ile gaz yükleri doğru orantılı bir artış göstermektedir ve yaz dönemi
tüketimlerinin 20 m3 lük bir taban tüketiminde kaldığı görülmektedir. Bu, dış sıcaklık ve diğer çevre
şartlarıyla çok fazla değişmeyen temel yük olarak tanımlanmaktadır. Şekil 9 Konut tüketimlerini ısıtma
derece günlerle lineer olarak ifade edebilen bir polinomun artıklarını vermektedir.
Konut tüketimi ve ısıtma derece gün arasındaki ilişkinin denklemi;
Lineer model Poly1:
y = 0.431*x + 19.24
y = Aylık Evsel Gaz Tüketimi ( m3 )
x = Derece Gün
r 2 = 0.9733

Şekil 8. Konut Abonesi Gaz Tüketimleri ve Isıtma Derece Günler
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Şekil 9. Konut Tüketimi ve Isıtma Derece Gün

SONUÇ
Tablo 1 deki verilere göre konut gaz tüketimlerinde payı % 5 olan şofben + ocak tüketimlerini düşersek
tüketimin % 95’ i ısıtma amaçlı olup aylık ortalama sıcaklıklar düştükçe tüketim ortalamaları ters orantılı
bir şekilde artmaktadır. Pik tüketim kombi için 2000 Şubat, merkezi sistemde 2001 Ocak, sobalı
ısınmada 2004 Ocak olarak gözükmektedir. Isıtma aylarındaki (kasım ve mayıs arası) en düşük
tüketimler ise kombi ve merkezi sistemlerde 2003 Ocak, sobalarda 2005 Ocak’ tır.
Tüketimlerdeki değişimlerin % 86’ sı dış hava sıcaklıkları ile açıklanabilir ve sıcaklığa göre ters orantı
vardır. Rüzgâr hızı, esme yönü ve sayısı itibariyle 1997 – 2006 arasında en çok güneydoğu ve
güneybatı ( lodos ) rüzgârları rasat edilmiş olup rüzgârın % 14’ lük bir değişimi açıklayabildiği tespit
edilmiştir. Bu değişim doğru orantılıdır.
Merkezi sistemler ortalama tüketimi en çok olan sistemlerdir ayrıca pişirme ve su ısıtma yükleri bu
tüketim içinde yoktur. Kombi + ocak ve soba + şofben + ocak ortalama tüketimleri su ısıtma ve pişirme
yükleri ortalamaya dâhil edildiği halde tüketim sıralamasında merkezi sistemden sonra gelmektedir. Bu
guruplarda merkezi sisteme göre daha kontrollü bir ısıtma yapılmaktadır, bireysel ısı tasarruf talep ve
faaliyetleri daha etkindir. Araştırmada kombi abonelerinin kullanılmayan odalardaki radyatörleri kapattığı
tespit edilmiştir. Enerji tasarruf etkinliğine bu iyi bir örnektir. Ancak konfor taleplerini tam
karşılamamaktadır.
Soba şofben ocak kullanılan evlerde tüm odaların homojen ısıtılamadığı ve farklı sıcaklıklardaki
odaların istenilen konforu sağlayamadığı açıktır. Evlerin ısıtma alanları ve oda sayıları arttıkça ikinci bir
soba ile ısıtma takviyesi yapıldığı görülmüştür. Bunlarda her zaman kullanılmayıp ihtiyaç duyulduğunda
devreye girmektedir. Isıtma alanları arttıkça soba ile ısıtmanın terk edildiği görülmektedir. Merkezi
sistemle ısıtılan evlerde ise boş olan dairelerin bile kontrolsüz bir şekilde ısıtıldığı ve termostatla sıcaklık
kontrollerinin önemsenmediği görülmüştür.
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Yeni yapılmış olanlar dışında evlerde ısı yalıtımında eksiklikler mevcuttur. Sobalı müstakil evlerde alan
büyüdükçe yalıtım yapıldığı görülmektedir. Eski apartman bloklarında yalıtım olmadığı tespit edilmiştir.
Bu enerji tasarrufu için iyi bir sonuç değildir.
Isıtma derece gün sayıları ile tüketimler arasında yüksek oranda bir ilişki vardır. Isıtma dönemlerindeki (
Kasım – Mayıs arası ) tüketim bu ilişki ile açıklanabilir. Isıtma dönemi dışındaki tüketimleri şofben ocak
tüketimleri açıklamaktadır, nitekim sıcaklığa çok bağlı kalmadan ocak tüketimleri aylık 5 – 8 m3 arasında
salınmaktadır. Kişi başına aylık sıcak su ve ocak tüketimleri 5 – 10 m3 arasında değişmektedir ve
ortalama 4 kişilik ailelere göre yaz döneminde tüketimlerin 20 m3 civarında olduğu şekil 8 de açıkça
görülmektedir.
Guruplara göre ısıtmanın başladığı sıcaklıklar değişmektedir. Isıtma mevsimindeki aylık ortalama
sıcaklıkların 2 ile 20 oC arasında olduğu grafiklerden açıkça görülmektedir. Sadece ısıtma mevsimindeki
tüketimler ve bu sıcaklıklar arasında lineer bir bağlantı kurulduğunda görülmektedir ki; eğimi en düşük,
yani tüketimleri sıcaklık düşümüyle en az artan gurup soba ocak şofben gurubudur. Eğim sırasıyla
kombi ve merkezi sistemde giderek artmaktadır. Kombi gurubunda ısıtma başlangıç ortalaması 18.5 oC,
merkezi sistemde 16.4 oC, soba ocak şofben gurubunda 19 oC’ dir. Yönetmeliklere göre, merkezi sistem
dış sıcaklıklar 15 oC’ nin altına düştüğünde belediyenin izniyle çalıştırılmaktadır. Bu nedenle dış
sıcaklıklar iyice düşmeden merkezi sistem devreye girmemektedir. Fakat ısıtma doğrusunun eğimi en
fazla olanı da merkezi sistemdir. Çünkü birim alan tüketimi fazladır. Nitekim kış mevsiminin en düşük
sıcaklığı olan 2 oC’ de soba ocak şofben gurubunda ortalama tüketim 1.7 m3 / m2, kombi gurubunda 2.7
m3 / m2 iken merkezi sistemde 3.5 m3 / m2 dir.

ÖNERİLER
Uygulamada merkezi sistemle ısıtılan binalarda gaz ile ısınma maliyetleri eşit olarak pay edildiğinden
aboneler enerji tasarrufuna yönelik önlemlere çok fazla dikkat etmemektedir. Sonuçta daha fazla enerji
tüketimi ortaya çıkmaktadır. Kombi aboneleri ise bağımsız olarak enerji tasarrufu için aldıkları önlemler
giderlerine doğrudan yansıdığından enerji tasarrufuna daha çok dikkat etmektedir. Sobalı sistemlerde
ise konfordan ziyade enerji giderleri önemli olduğundan enerji tüketimi çok daha kontrollü olmaktadır.
Mevcut merkezi sistem uygulamalarında ihtiyacın üstünde tüketim olduğu dolayısıyla enerjinin israf
edildiği söylenebilir.
2
Yeni uygulamada enerji tasarrufuna yönelik olarak alanları 1000 m ’ yi geçen binalarda merkezi
sistemle ısıtmanın zorunlu yapılması mevcut uygulama şekliyle yeterli bir karar değildir. Bunun için
tüketiciyi özendiren, enerji giderlerini azaltıcı ve abone tüketim kontrolünü artırıcı önlemler alınmalıdır.
Bu amaçla binaların mantolanması, katlar arası izolasyonların yapılması, ısıtma ve sıcak su ihtiyacını
karşılarken tüketilen enerjinin ısı payölçer ile ölçülerek maliyetlerin kullanılan enerji ile orantılı olarak
hesaplanması ve uygun ısı kontrol ve otomasyon sistemlerinin seçimi ile enerjinin verimli ve tasarruflu
olarak kullanılması, bağımsız ısınmanın getirebileceği avantajların merkezi sistemin avantajlarıyla
birleştirilmesi son derecede önemlidir. Bu şartlar altında tüketicilerin isteyerek merkezi ısıtmayı tercih
etmesi ve daha konforlu ısıtma sağlanırken aynı zamanda enerji tasarrufu sağlanması mümkün olabilir.
Böylece enerji kullanımı ve tasarrufu için bir zorunluluk ve tüketici disiplini sağlanabilir. Bu tür önlemler
alınmadan yapılacak merkezi sistem uygulamaları enerji tasarrufu sağlamadığı gibi merkezi sisteme
geçiş problemli hale gelir.

Sonuç olarak eski veya yeni tüm evlerde ısı yalıtımı süratle yaptırılmalı düşük ve orta gelirli aileler için
bu konuda mali destekler arttırılmalı ve kolaylaştırılmalıdır. Çok katlı apartman bloklarında katlar arası
ısı yalıtımı özendirilmelidir. Tüm bireylere enerji tasarruf alışkanlığı kazandırılmalıdır. Böylece merkezi
sisteme geçiş kolaylaşacaktır. Bu önlemler alınmazsa mevcut durumda kombi ile ısıtma merkezi
sisteme göre daha uygundur. Mevcut durumda kombili sistem daha çok tercih edildiği gibi bundan
sonrada daha çok tercih edilecektir.
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EK 1
X=[AylıkOrtSıcaklık(1:85,:) AylikOrtRuzHizi(1:85,:)];
x1=X(:,1);
x2=X(:,2);
X1 = [ones(size(x1)) x1 x2];
Yreal=Kombi_Ort(1:85,:);
a1=X1\Yreal;
a1 = 2.1993
0.1096
0.2568;
EK 2

Y (GerçekDeğer )  Tüketimler inAritmeti kOrtalamas ı
y1  Tahm.Edilen ( Hesaplanan ) Değ .
e( Hata )  Y (GerçekDeğ .)  y1( Hesaplanan Değ .)
Y  y1  e
AE ( MutlakHata ) | e |
AE
RE ( MutlakBağulHata ) 
Y
N



Y (GerçekDeğ.Ortalaması) 

Y
İ 1

N

İ

n  85 ( Örnek sayısı )
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SSE  12.3933

2



SSR(Re gresyonKarelerToplamı)   ( y1  Y ) 2

SSR  54.9810



SST (GenelKarelerToplamı)   (Y  Y ) 2

SST  67.374

SST  SSR  SSE
MSE ( HataKarele rOrtalamas ı) 

SSE
n3

MSE  0.1511

RMSE1  0.38

RMSE ( S tan dartHata )  MSE

r 2 ( Belirlilik Katsayı)  1 

SSE
SST

Y’

de x ’

in

açıklayabildiği

kısım,

(1  r 2 ) açıklayamadığı kısım
r ( KorelasyonKatsayı)  r 2 ,

r 2  0.8161

r  0.9034
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KİVİ MEYVESİNİN KURUTULMASINDA KURUTMA HAVASI
HIZININ KURUMAYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Selçuk DARICI
Soner ŞEN

ÖZET
Bu çalışmada, kurutma havası hızının kurumaya etkisini incelemek amacıyla 4 mm ve 6 mm dilim
kalınlığındaki kivi örneklerine kurutma havasının 60 °C sıcaklığı ve %10 bağıl neminde 0.5, 1.0, 1.5 ve
2.0 m/s hızları için deneyler yapılmıştır. Kurutma havası hızı 0.5 m/s den 1.0 m/s ye yükseltildiğinde
kuruma süresi yaklaşık yarı yarıya azalırken, kuruma hızı artmaktadır. Kurutma havası hızının 1.0 m/s
ye kadar olan değerlerinde kuruma süresinin artan hız ile azaldığı, 1.0 m/s’ den daha büyük
değerlerinde ise, kuruma süresinde önemli bir değişimin olmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle, yüksek
hızlarda kurutma yapmanın ekonomik olmadığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Kurutma havası hızı, Kivi, Kurutma, Kuruma Karakteristiği, Kuruma hızı,
Konveksiyon kurutucu.

ABSTRACT
In this work, effects of velocity of drying air to drying kiwi fruit are investigated to experimentally to 4
0
mm and 6 mm thickness for 60 C of air temperature, %10 of air relative humidity, 0.5 m/s, 1.0 m/s, 1.5
m/s and 2.0 m/s of air velocity. Drying air velocity rises from 0.5 to 1.0 m/s while reducing drying time
is about half and half, the drying rate increases. The values of drying air velocity up to 1.0 m/s drying
time decreased with increasing rate, values greater than 1.0 m/s, the drying time was not significant
change in. Therefore, it can be said is not economically feasible to do high-speed drying.
Key Words: Drying air velocity, Kiwi, Drying, Drying Characteristics, Drying Rate, Convection Dryer

1. GİRİŞ
Tarım ürünlerinin belirgin özelliklerinden biri, yılın belirli dönemlerinde ürün elde edilmesidir. Bu
dönemlerde yoğun olarak üretilen ürünlerin genellikle çok azı kısa bir zaman içerisinde taze olarak
tüketilebilir. Bu nedenle ürünlerin önemli bir bölümünün tüketiciye ulaşana kadar geçecek süre içinde
depolanması gerekir. Meyve ve sebzelerin içerdikleri yüksek orandaki su ve bazı organik maddeler,
mikrobiyolojik ve kimyasal bozulmalara neden olmaktadır. Ürünlerin hasat edildikten sonra, korunması
ve depolanmasında büyük sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle tüketim fazlası ürünlerin
bozularak atılması engellenememektedir. Ülkemizde meyve ve sebze üretiminin artmasıyla ürün
özelliklerinin korunması ve kolaylıkla depolanabilmesi için çeşitli işlemler (konserve, dondurma,
kurutma vb.) uygulanmaya başlanmıştır. Böylece hasat sonrası oluşan kalite kayıpları azaltılmakta ve
insanların tüketimine yeterli miktarda ve yüksek kalitede ürün sunulabilmektedir.
Kurutma, madde içerisindeki su veya sıvının uzaklaştırılması olarak tanımlanabilir. Kurutmada amaç,
yaş ürünlerdeki serbest suyu uzaklaştırarak ürünlerde meydana gelebilecek biyokimyasal
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reaksiyonları ve mikroorganizmaların gelişmesini durdurmak ve üreyemeyeceği bir orana indirerek,
gıda maddelerinin bozulmadan uzun süre dayanmalarını sağlamaktır. Doğal ortamdaki kurutma
uygulamalarında kurumanın uzun sürmesi, ürünün çevresel etkilere açık olması ve besin değerlerinin
azalması ürünlerde kalite ve ekonomik değer kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle kurutma işleminin
özel amaçlı yapay kurutucular ile yapılması, hem kuruma süresini kısaltmakta, hem de uzun raf
ömrüne sahip daha kaliteli ve temiz ürün elde edilmesini sağlamaktadır.
Literatürde meyve ve sebzelerin kurutulması sırasında hava sıcaklığı, nem ve akış hızı gibi
parametrelerin ve kurutulan materyale ait özelliklerin kuruma karakteristiklerine etkilerinin incelendiği
çalışmalar mevcuttur. (1–12). Doğantan ve Tuncer [1] kırmızıbiberin, Vagenas ve Marinos [2]
kayısının, Kachru ve Singh [3] yeşil fasulyenin, Madamba ve ark.[4] sarımsağın, Sarsavadia ve ark.[5]
beyaz soğanın kuruma karakteristiğini kurutma havasının farklı koşullarında incelemişlerdir. Maskan
[6] kivi meyvesinin sıcak hava ve mikrodalga ile kurutulması esnasındaki renk değişimini incelemiştir,
Akpınar ve Biçer [7], kabağın kuruma davranışını siklon tipi bir kurutucuda deneysel olarak
incelemişlerdir. Velic, Planinic, Tomas ve Bilic [8], tasarladıkları deney seti ile konveksiyon tipi bir
kurutucuda kurutma havası hızının elmanın kurutulmasına etkisini araştırmışlardır. Kaya, Aydın ve
Dinçer [9]; yaptıkları çalışmada kivi meyvesinin kuruma anındaki kütle ve ısı transferini incelemişlerdir.
Bu çalışmada konveksiyon tipi bir kurutucuda, kurutma havasının farklı hızlarında kurutulan kivi
meyvesinin kuruma davranışı incelenmiş ve sonuçlar, nem içeriğinin zamanla değişimi ve kuruma
hızının nem içeriği ile değişimi şeklinde verilmiştir.

2. TEORİK ANALİZ
2.1. Nem İçeriği
Nem içeriği, ürün içerisinde bulunan bağlı nemin bir ölçüsüdür. Nem içeriği % yaş baz ve % kuru baz
olmak üzere iki şekilde ifade edilmektedir.
M
s x100
% yaş baza göre nem içeriği: %N =
yb M +M
s
k

(1)

M
% kuru baza göre nem içeriği: %N = s x100
kb M
k

(2)

Burada, M , ürün içerisindeki suyun kütlesini, M ise ürünün kuru kütlesini ifade etmektedir.
s
k
2.2. Nem Oranı
Ürünün herhangi bir t anında sahip olduğu nem içeriğinin ( N ), başlangıç anındaki nem içeriğine ( N )
t
0
oranına “Nem oranı ( MR )” denilmektedir. Nem oranı,
N
MR = t
N

(3)

0

denklemi ile belirlenebilir.
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2.3. Kuruma Hızı
Kurutulan üründeki nem içeriğinin birim zamandaki değişimine “kuruma hızı” denilmektedir. Kuruma
hızı (4) denklemi ile hesaplanmaktadır.

DR =

N(t)- N(t+Δt)
Δt

(4)

Burada, N(t) t anındaki, N(t+Δt) ise t+Δt anındaki kuru baza göre nem içeriğini ifade etmektedir.

3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1. Materyal
Deneylerde Kullanılan Ürün

Deneylerde latince adı “Actinidia chinensis” olan ve Türkiye’de son yıllarda Artvin, Yalova, Adapazarı,
Rize, Antalya civarında yetiştirilen kivi meyvesi kullanılmıştır. Kivinin yapısı Şekil 1’ de görülmektedir.
Kivi oldukça fazla potasyum, lif ve E vitamini içermektedir. A ve C vitaminleri ile potasyum açısından
çok zengin bir meyve olan kivi, ayrıca kalsiyum, demir ve magnezyum gibi mineraller açısından da
zengindir [10]. Besleyici değeri yüksek olan kivinin bir tanesi ile günlük A ve C vitamini ihtiyacı
karşılanabilmektedir.

Şekil 1. Deneylerde Kullanılan Kivi
Deney Seti

Kivi meyvesinin kuruma karakteristiklerini belirlemek amacı ile Selçuk Üniversitesi, Makina
Mühendisliği Bölümünde laboratuar şartlarında imalatı yapılan konveksiyon tipi bir kurutma deney seti
kullanılmıştır. Deney setinin görünümü Şekil 2’ de verilmektedir. Deney seti taze hava girişi, hava
şartlandırma ünitesi, kurutma kabini, çıkış havası ile taze havanın karıştırıldığı karışım ünitesi,
otomatik kontrol ünitesi ve kanal bağlantılarından oluşmaktadır. Deney seti ortamdan alınan havayı,
kabinde istenilen sıcaklık, hız ve bağıl nem değerlerine getirebilecek ve bu değerlerde sabit
tutabilecek şekilde tasarlanmıştır. Deney seti ile taze hava sıcaklıkları -5 oC / +100 oC, hava hızları 0
m/s - 5 m/s, bağıl nemi %2 ile %70 değerleri arasında istenilen ölçüde şartlandırılmakta ve kabin
içindeki ürüne üflenmektedir.
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Şekil 2. Kurutma Deney Seti
Ölçme Cihazları Ve Otomatik Kontrol Sistemi

Sistemde dolaşan kurutma havasının sıcaklık, hız ve bağıl nem değerlerini ölçmek için deney setinin
bazı noktalarına ölçme elemanları yerleştirilmiştir. Ölçülen değerler kontrol paneli aracılığı ile bir
ekrandan takip edilmekte ve istenilen zaman aralıklarında kaydedilmektedir. Deney seti üzerinde
ölçme elemanlarının yerleştirildiği bölgeler Şekil 3’ de görülmektedir.

Şekil 3. Ölçme Elemanlarının Deney Seti Üzerinde Yerleşimi

Deney setinin 1 noktasında sisteme giren taze havanın sıcaklık, hız ve bağıl nemi; 2 noktasında
kabinden çıkan havanın hızı; 3 noktasında karışım havasının sıcaklığı ve bağıl nemi; 4 noktasında
havanın soğutucu çıkışındaki sıcaklığı; 5 noktasında havanın kabin girişindeki sıcaklığı, hızı ve bağıl
nemi; 6 noktasında kabinde ürüne üflenen kurutma havasının sıcaklığı ve bağıl nemi; 7 noktasında ise
egzoz havasının sıcaklığı ve bağıl nemi ölçülmektedir.
Deney Setinin Hassasiyeti

Deneyler esnasında kabin içerisinde sıcaklık, hız ve bağıl nem değerlerinin ölçme hassasiyeti bazı
tipik değerler için deneyler yapılarak belirlenmiştir. Yapılan bu deneylerde sıcaklık, hız ve bağıl nem
değerlerinin zamanla değişimi sırası ile Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6’da verilmiştir.
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Şekil 4. Kurutma Havası Sıcaklığının Zamanla Değişimi

Şekil 5. Kurutma Havası Hızının Zamanla Değişimi
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Şekil 6. Kurutma Havası Bağıl Neminin Zamanla Değişimi

Tüm deneylerde ürünlerin üzerine üflenen kurutma havasının sıcaklığı ± 0.33 oC, hızı ± 0.26 m/s, bağıl
nem değeri ise ± 0.54 hassasiyetinde ölçülmüştür. Ürüne üflenen havanın istenilen sıcaklık, hız ve
bağıl nem değerlerinin belirtilen hassasiyetlerde sağlanması; deney setinin, hava akış düzeninin, ısı
yalıtımının, sızdırmazlığın ve otomatik kontrol sisteminin sağlıklı çalıştığını göstermektedir.
3.2. Yöntem
Kurutulacak Kivi Örneklerinin Hazırlanması

Deneylerde kullanılacak kiviler satın alındıktan sonra en az 24 saat boyunca + 4 oC’ deki buzdolabında
saklanmıştır. Daha sonra buzdolabından alınan meyveler ortam sıcaklığına gelene kadar yaklaşık 2
saat boyunca laboratuarda bekletilmiş ve ortamla ısıl dengeye gelmeleri sağlanmıştır. Böylece her
deneyden önce kivi örnekleri için aynı başlangıç şartları gerçekleştirilmiştir. Kiviler özel bir mekanik
kesici ile soyulmuş, daha sonra 4 mm ve 6 mm kalınlıklarında dilimlenerek tepsilere dizilmiştir. Şekil 7’
de deney örneklerinin kurutulmadan önceki ve sonraki görünümleri verilmiştir.

a- Kurutma Öncesi

b- Kurutma Sonrası

Şekil 7. Deney Örneklerinin Kurutulmadan Önceki ve Sonraki Görünümü
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İlk Nemin Belirlenmesi

Deney örneklerinden alınan yaklaşık 20 gr ağırlığındaki kivi dilimleri nem tayin cihazına konularak 105
o
C sıcaklıkta kurutulmuştur [11, 13, 14]. Kurutma işlemi boyunca üründeki ağırlık değişimleri bir saat
ara ile kaydedilmiştir. Son iki ölçüm arasındaki fark % 0.05 oluncaya kadar kurutma yapılmıştır.
Kurutma işlemi üç kez tekrar edilmiş ve ürünlerin ilk nem değerleri belirlenerek ortalaması alınmıştır.
Deneylerin her biri yaklaşık 47 saat sürmüş ve yapılan ölçümler sonunda kivi meyvesinin ilk nemi yaş
bazda % 86.25, kuru bazda 6.273 gr su / gr km olarak belirlenmiştir.

Şekil 8. Nem Tayini Yapılmış Kivi Örneklerinin Görünümü
Deneylerin Yapılışı

Kivinin kurutulmasında kurutma havası hızının kurumaya etkisinin incelendiği deneyler, 60 °C
sıcaklıkta ve %10 bağıl nemdeki havanın 0.5, 1.0, 1.5 ve 2.0 m/s hızları için yapılmıştır. Alt ve üst
tepsilerde, 4 mm ile 6 mm dilim kalınlığı için deneyler yapılmıştır. Böylece alt ve üst tepsi kullanımının
ve dilim kalınlığının kurumaya etkileri de araştırılmıştır. Sistemin, istenilen kurutma havası özelliklerini
sağladığı ve sürekli rejime ulaştığı görüldükten sonra tepsilerin boş ağırlıkları ölçülmüştür. Hazırlanan
deney örnekleri alt ve üst tepsilere yerleştirilerek başlangıç ağırlıkları ölçülmüş ve kurutma kabinindeki
çekmecelere yerleştirilerek deneylere başlanmıştır. Ağırlık ölçümleri 15 dakikada bir yapılmıştır.
Tepsiler hızlı ve itinalı bir şekilde kabinden çıkarılarak tartılmış ve yerine konulmuştur. Ürünlerin tartımı
için kabin dışına alındıkları ve yerlerine konuldukları esnada özelliklerinin bozulmaması için, tartım
işlemi her iki tepsi için toplam 15 saniyede tamamlanmıştır. Her bir deney üç kez tekrar edilmiş ve
ölçülen değerlerin ortalaması alınmıştır [12].

4. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA

Kurutma havası hızının kurumaya etkisini incelemek amacıyla, kurutma havasının 60 °C sıcaklığı ve
%10 bağıl neminde 0.5 m/s, 1.0 m/s, 1.5 m/s ve 2.0 m/s hızlar için deneyler yapılmıştır. Deneylerden
elde edilen sonuçlar, 4mm dilim kalınlığı ile alt-üst tepsi için Şekil 9 ve Şekil 10’da, 6 mm dilim kalınlığı
ve alt-üst tepsi için Şekil 11 ve Şekil 12’de verilmiştir [12].
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Şekil 9. Nem İçeriğinin Zamanla Değişimi (Alt Tepsi, 4 Mm Dilim Kalınlığı)

Şekil 9 incelenirse, alt tepsi için 4mm dilim kalınlığı ve 0.5 m/s kurutma havası hızında kuruma süresi
300 dakika iken, 1.0 m/s için 170 dakika, 1.5 m/s için 150 dakika ve 2.0 m/s için ise 130 dakika
olmaktadır. Buradan, kurutma havası hızının belirli bir değere kadar kurumayı kontrol ettiği,
sonrasında ise hızın artmasının kuruma süresini pek etkilemediği görülmektedir. Diğer grafiklerde de
alt ve üst tepsi için benzer sonuçlar görülmektedir [12].

Şekil 10. Nem İçeriğinin Zamanla Değişimi (Üst Tepsi, 4 Mm Dilim Kalınlığı)
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Şekil 11. Nem İçeriğinin Zamanla Değişimi (Alt Tepsi, 6 Mm Dilim Kalınlığı)

Şekil 12. Nem İçeriğinin Zamanla Değişimi (Üst Tepsi, 6 Mm Dilim Kalınlığı)

Şekil 13–16’ da kurutma havası hızının kurumaya etkisi yaş bazda % nem içeriği (%N yb ) cinsinden
verilmiştir. Bu şekiller incelendiğinde, dilim kalınlığındaki artışın ürün içerisindeki nem hareketini
zorlaştırdığı sonucuna varılmaktadır. Ürün içerisindeki nem transfer hızındaki azalma nedeniyle,
kurutma havası hızının kurumaya etkisi de azaltmaktadır. Ayrıca şekillerden, alt tepsideki ürünlerin
hava akışını az da olsa engellediği ve bu nedenle üst tepsideki kuruma süresinin bir miktar arttığı
görülmektedir [12].
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Şekil 13. Nem İçeriğinin (%N yb ) Zamanla Değişimi (Alt Tepsi, 4 Mm Dilim Kalınlığı)

Şekil 14. Nem İçeriğinin (%N yb ) Zamanla Değişimi (Üst Tepsi, 4 Mm Dilim Kalınlığı)
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Şekil 15. Nem İçeriğinin (%N yb ) Zamanla Değişimi (Alt Tepsi, 6 Mm Dilim Kalınlığı)

Şekil 16. Nem İçeriğinin (%N yb ) Zamanla Değişimi (Üst Tepsi, 6 Mm Dilim Kalınlığı)

Farklı kurutma havası hızlarındaki kuruma hızının nem içeriği ile değişimi Şekil 17-20’ de
verilmektedir. Şekil 17’ de 0.5 m/s kurutma havası hızı ve 4 mm dilim kalınlığı için yapılan deneyde
6.273 gr su / gr km nem içeriğine karşılık kuruma hızı 0.078 gr su / gr km dk iken, 0.568 gr su / gr km nem
içeriği için kuruma hızı 0.008 gr su / gr km dk olmaktadır. Benzer şekilde 1.0 m/s hava hızı için 6.273 gr su
/ gr km nem içeriğinde kuruma hızı 0.103 gr su / gr km dk, 0.563 gr su / gr km nem içeriğinde ise 0.009 gr su /
gr km dk olarak elde edilmektedir. Diğer şekiller incelendiğinde de, ürün içerisinde bulunan nemin
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(suyun) azalması ile ürün içerisindeki difüzyonunun azaldığı, dolayısı ile ürün yüzeyine nem
transferinin zorlaştığı, kurutma havası hızı daha fazla artsa bile, ürün yüzeyine olan nem transferi
yavaşladığından, kuruma hızında kayda değer bir artışın olmadığı anlaşılmaktadır [12].

Şekil 17. Kuruma Hızının Nem İçeriği ile Değişimi (Alt Tepsi, 4 Mm Dilim Kalınlığı)

Şekil 18. Kuruma Hızının Nem İçeriği ile Değişimi (Üst Tepsi, 4 Mm Dilim Kalınlığı)
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Şekil 19. Kuruma Hızının Nem İçeriği ile Değişimi (Alt Tepsi, 6 Mm Dilim Kalınlığı)

Şekil 20. Kuruma Hızının Nem İçeriği ile Değişimi (Üst Tepsi, 6 Mm Dilim Kalınlığı)
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SONUÇ

Bu çalışmada, kivi meyvesinin kurutulması deneylerinde kurutma havası hızının ve bazı
parametrelerin kuruma üzerine etkileri incelenmiştir. Kurutma havasının 0,5 m/s, 1,0 m/s, 1,5 m/s ve
2,0 m/s hızları için deneyler yapılmıştır. Kurutma havası hızı 0,5 m/s den 1,0 m/s ye çıkarıldığında
ürünün kuruma süresi % 50 azalmıştır. 1,0 m/s’ nin üzerindeki hava hızı değerleri için ise ürün
içerisinde bulunan nemin (suyun) azalması ile ürün içerisindeki difüzyonunun azaldığı dolayısı ile ürün
yüzeyine nem transferinin zorlaştığı, kuruma havası hızı artsa dahi, yüzeye nem transferi
yavaşladığından kuruma hızında kayda değer bir artışın olmadığı görülmektedir. Bu nedenle hava
hızını 1,0 m/s’ den daha büyük değerlere yükseltmek, kuruma süresini etkilememekte ve kurumayı
hızlandırıcı bir katkı sağlamamaktadır.
Tüm parametreler için yapılan deneylerde şartlandırılmış hava ile ilk temas eden alt tepsideki kuruma
hızının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

SİMGELER

DR
Mk
Ms
Mo
MR
No
Nt
N t+∆t
N kb
N yb
t

Kuruma hızı (gr su / gr km dk)
Ürün içerisindeki kuru madde kütlesi (gr)
Ürün içerisindeki suyun kütlesi (gr)
Başlangıç kütlesi (gr)
Nem oranı (gr su / gr km )
Ürünün ilk nem içeriği (gr su / gr km )
Ürünün t anındaki nem içeriği (gr su / gr km )
Ürünü t+∆t anındaki nem içeriği (gr su / gr km )
Kuru baza göre nem içeriği (% veya gr su / gr km )
Yaş baza göre nem içeriği (%)
Zaman (dk)
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ÇATI ÜSTÜ CİHAZLARDAN YAYILAN ÇEVRESEL
GÜRÜLTÜNÜN HARİTALANMASI
Ekim BAKIRCI
Mehmet ÇALIŞKAN

ÖZET
Bu çalışmada yapıların çatılarına yerleştirilen tesisat ögelerinden yayılan çevresel gürültünün
haritalanması konu edilmektedir. Gürültü göstergeleri cinsinden oluşturulan gürültü haritalarının
yorumlanması ve gürültünün kontrolünde kullanımı gösterilmektedir. Gürültünün denetimi için gürültü
haritalarının önemi örnek çalışmalarla vurgulanmaktadır. Mevcut ticari yazılımların kullanıldığı
çalışmada cihazlar üzerinde alınan önlemlerin yetkinliği ile tesisat çevresinde oluşturulacak yapısal
önlemlerin etkinlikleri yapılan bilgisayar benzetimleriyle sınanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gürültü Haritası, Çatı Üstü Cihazlar, Ses Perdesi,

ABSTRACT
The prediction of noise propagating from roof top units of buildings was studied by noise mapping. The
noise indicators and their usage in environmental noise control also examined. The importance of
noise mapping on environmental noise control studies was emphasized. Noise control measures
applied on the mechanical equipments and the noise control elements applied at the propagation path
were examined by commercial noise mapping software.
Key Words: Noise Mapping, Roof Top Units, Noise Barrier,

1.GİRİŞ
Bir bölgede gürültü düzeylerinin referans süre olarak da nitelendirilen belli bir süre içindeki grafiksel
dağılımının gösterimi, gürültü haritası olarak adlandırılmaktadır. Uzun yıllar önce başlatılan gürültü
haritalaması çalışmaları 2002 yılında Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 2002/49/EC sayılı
Environmental Noise Directive(Çevresel Gürültü Direktifi) belgesinin uygulanmaya başlanmasıyla
uluslararası alanda standartlaşmıştır [1]. Bu belge ile referans ölçüm süreleri, gürültü ölçüm
parametreleri ve ölçüm koşullarının yanı sıra gürültü ölçütleri tanımlanmış ve çevresel gürültünün
haritalanması için altyapı oluşturulmuştur. Direktif uyarınca Avrupa Birliği ülkeleri yerleşim birimlerinde
çevresel gürültüden etkilenimin değerlendirilmesine yönelik stratejik gürültü haritaları üretmekle
yükümlendirilmişlerdir.
Çevresel gürültü, insanlardan ve faaliyetlerinden, karayolu, demiryolu, havayolu, suyolu vb ulaşım
araçlarından ve sanayi tesislerinden kaynaklanan istenmeyen, sağlığa zararlı olabilecek gürültüyü
ifade etmektedir. Bu bağlamda eğlence yerleri, jeneratörler, split klima cihazları ve çatı üstü cihazlar
da çevresel gürültü üretebilen kaynaklar olarak değerlendirilir. Toplumun tümünü etkileme özelliği
nedeniyle çevresel gürültünün ölçümü, denetlenmesi ve yönetimi için mevzuat geliştirilmiştir.
Ülkemizde bu konuda geliştirilen ilk yönetmelik 1986 yılında 2372 sayılı Çevre Kanunu’nun 14.
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Maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Gürültü Kontrol Yönetmeliği’dir. Uygulanmasında çıkan sorunlar,
belirsizlikler ve yetki örtüşmeleri nedeniyle bu yönetmelik ile istenen sonuç alınamamıştır. Avrupa
Birliğine uyum çalışmaları kapsamında yeniden ele alınan çevresel gürültü, ilgili Avrupa Birliği Direktifi
uyarınca hazırlanmış ve 1 Temmuz 2005’te yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği(ÇGDYY) ile değerlendirilmek istenmiştir. Bu yönetmelik 7 Mart 2008 (26809
no’lu Resmi Gazete) ve 4 Haziran 2010 (27601 no’lu Resmi Gazete) tarihlerinde iki kez güncellenerek
uygulamada karşılaşılan sorunlar giderilmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmada iş merkezleri, alışveriş merkezleri ve toplu konut sitelerinde çatı üstüne yerleştirilen
mekanik tesisat ögelerinden kaynaklanan gürültünün haritalanması konu edilmektedir. Gürültü
haritalarının oluşturulması, yorumlanması ve çevresel gürültünün denetlenmesinde yararlanılması
örnek çalışmalarla gösterilmektedir.

2. ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ HARİTALARI
Gürültü haritaları, ses basıncının insan üzerindeki zararlı etkilerini içeren ve bilimsel araştırmalarla
belirlenen gürültü göstergeleri cinsinden oluşturulur. Uzun süreli ortalamalarla hesaplanması
öngörülen ve gürültünün insanlar üzerindeki zararlı etkileri ile ilintilendirilen gürültü göstergeleri günün
belirli bölümlerinde gürültüden etkilenimi değerlenmek amacıyla tanımlanmışlardır. Çeşitli gürültü
kaynaklarının bir bölgede oluşturduğu gürültüden insanlarının genel etkilenimini değerlendirmek
amacıyla tasarlanan gürültü haritaları stratejik gürültü haritası olarak anılırlar. Stratejik terimi
gürültünün tüm bölge içinde uzun süreli olarak yönetiminin hedeflenmesinden ötürü önemlidir.
Gürültünün azaltılması da dahil olmak üzere gürültü ile ilgili tüm konuların değerlendirilmesi ve
yönetimini kapsayan planlama çalışmaları Eylem Planı adı altında toplanır. Gelecekte oluşması
beklenen gürültüden korunma amacıyla planlama yapılması, arazi(imar) planlaması, trafik planlaması
ve sinyalizasyonu, kaynakların gürültü denetimi ya da kontrolu, ses yalıtımı önlemleri uygulanması
türünden çalışmalar akustik planlama olarak tanımlanır.
Gürültü haritalarının oluşturulmasında yükseltiler de dahil olmak üzere şehir/bölge planlarının yanısıra
karayolu ve demiryolu trafiği, uçak iniş-kalkışları, endüstriyel tesisler kaynaklarının ürettiği akustik
güclerin girdi olarak ele alınması gerekmektedir. Avrupa Birliği normlarına göre trafik ile ilgili bilgiler bir
dizi hesaplama yöntemleri ya da prosedürleri elde edilmektedir. Karayolu trafiği kaynaklı gürültü için
Fransız prosedürü olan NPMB hesaplama tekniği, demiryolu kaynaklı gürültü için Hollanda hesaplama
yöntemi olan RMR 96 prosedürü, havaalanı kaynaklı gürültü için ECAC 29 prosedürünün kullanılması
geçici olarak önerilmektedir. Avrupa Birliği endüstriyel tesislerden çevreye yayılan gürültünün ses gücü
özelliklerinin ISO 8297 standardı ile belirlenen ölçüm ve hesaplama yöntemiyle yapılmasını uygun
görmektedir. Bu öneriler Avrupa Birliği bünyesinde sürdürülmekte olan HARMONOISE projesinin
sonuçlanması ve sonuçlarının yürürlüğe girmesine kadar geçerlidir.
Gürültü kaynaklarından şehir/bölge içinde oluşturulacak karolaja göre yerleştirilecek alıcı noktalarına
sesin yayılması ISO 9613 standardında verilen hesaplama yöntemlerine göre yapılmaktadır [3].
Çevresel gürltü haritalanması sürecinde yapılacak tüm hesaplamalar özel yazılımlar aracılığı ile
gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada IMMI yazılımının 2009 numaralı sürümü kullanılmıştır [4].

3. ÇATI ÜSTÜ MEKANİK TESİSATI GÜRÜLTÜ HARİTASI
3.1 İnceleme Alanı
Gürültü haritalaması yapılan alanda 3 adet bina bulunmaktadır. Bu binalardan A ve B blok 79.7 metre
yüksekliğinde, C Blok ise 42,3 metre yüksekliğindedir. Binaların kat yüksekliği 3.65 metre olarak
modellenmiştir. Binalardan C blok üzerinde çatı üstü mekanik ekipmanlar yer almaktadır. Şekil 1’de
inceleme alanı sunulmaktadır. Şekil 2 ise incelenen binaların 3 boyutlu modellerine yer verilmiştir.
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C Blok

B Blok

Şekil 1. İnceleme Alanı

Şekil 2. İnceleme Alanı 3 Boyutlu Modeli
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3.2 Çatı Üstü Mekanik Ekipmanlarının Tanımlanması ve Ses Gücü Bilgileri
Çalışmada kullanılan çatı üstü ekipmanları 4 adet soğutma grubu ve 2 adet kuru soğutucuyu
içermektedir. Kullanılan cihazların 1/1 oktav bantlarındaki ses gücü bilgileri sunulmaktadır.
Çizelge 1. Çatı Üstü Mekanik Ekipmanlar Ses Gücü Bilgileri
Lw (dBA)
Cihazlar
63 Hz. 125 Hz. 250 Hz. 500 Hz. 1000 Hz. 2000 Hz. 4000 Hz. 8000 Hz.

Soğutma

Toplam

Kompresör Ceketsiz

88

78

84

90

96

94

86

79

100

Kompresör Ceketli

80

68

74

81

88

85

76

69

91

48

62

70

71

74

73

68

62

79

Grubu

Kuru Soğutucu

Soğutma grubu kompresör ceketli ve ceketsiz olarak incelenecektir. Kompresör ceketinin toplamda 910 dBA kazanç sağladığı yapımcısı tarafından bildirilmektedir.
3.3. Çatı Mekanik Ekipman ve Gürültü Perdesi(Bariyeri) Yerleşimleri
Çatı üzerinde cihazlara ait yerleşim planları şekil 1. ‘de sunulmaktadır. Şekil 2 ‘de ses ise çatı üstü
ekipmanlar ile birilikte kullanılacak olan gürültü perdesinin yerleşimi sunulmaktadır.
Çatı üstü gürültü bariyerleri cihazların dış kısımlarına yerleştirilmiştir.
Soğutma Grupları

Kuru Soğutucular

Soğutma Grupları

Şekil 3. Makine Ekipman Çatı Üstü Yerleşimleri
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Bina çatısı zeminden 42.15 metre yüksekliğinde, çatı kenarları ise 43.15 metre yüksekliğindedir.
Soğutma grubu cihazları zeminden 45.56 metre yükseklik seviyesinde bulunmaktadır. Bununla birlikte
gürültü perdesi ise çatı seviyesinin 1 metre üzerinden 43.15 metre seviyesinden başlayarak, 47.30
seviyesine kadar devam etmektedir.

Dış Bariyer

Şekil 4. Makine Ekipman Çatı Üstü Yerleşimleri ve Bariyer Yerleşimi
Bariyer malzemesinin ses yalıtım özelliği Rw=35 dB olarak seçilmiş ve 1/3 oktav bandlardaki ses
azaltma değerleri çizelge 2’ de gösterilmiştir.
Çizelge 2. Bariyer Ses Azaltma (dBA) Değerleri
Bariyer
Frekans
Hz.
63
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000

Rw
35
13
16
19
22
25
28
31
34
35
36
37
38
39
39
39
39
39
39
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3.4 Gürültü Haritalarının Oluşturulması
Gündüz zaman dilimlerini kapsayan eşdeğer gürültü göstergesi olan, L gündüz gürültü göstergesi olarak
hesaplanan bariyersiz, bariyerli kompresör ceketsiz ve bariyerli-kompresör ceketli gürültü haritaları
Şekil 5, Şekil 6 ve Şekil 7’de sırası ile sunulmaktadır. Gürültü Haritaları zemin seviyesinden 45 metre
yükseklite ve 2x2 metrelik ızgaralama(karolaj) ile gerçekleştirilmiştir.

Şekil 5.
Bariyersiz ve Kompresör Ceketsiz Gürültü Haritası

Şekil 6.
Bariyerli ve Kompresör Ceketsiz Gürültü Haritası
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Şekil 7 Bariyerli ve Kompresör Ceketli Gürültü Haritası

5 BARİYER VE KOMPRESÖR CEKETİ ETKİSİNİN SAPTANMASI VE SONUÇ
Bina cephelerinde 45 metre zemin seviyesinden yüksekliğe modellenen alıcı noktaların bariyer ve
kompresör ceketi olma ve olmama durumuna göre hesaplanan eşdeğer gürültü seviyeleri Çizelge
3.’de sunulmaktadır.
Çizelge 3. Alıcı Noktalarda Hesaplanan Leq (dBA) Seviyeleri
L eq (dBA) h=45 m
A Blok

B Blok

C Blok

Bariyersiz ve Kompresör Ceketsiz

57.1

59.2

64.2

Bariyerli ve Kompresör Ceketsiz

56.2

58.3

63.1

Bariyerli ve Kompresör Ceketli

50.0

52.0

57.8

Hesaplamalarda tasarlanan Rw=35 dB ses geçiş kaybına sahip 4 metre yüksekliğindeki gürültü
perdesi ve 9-10 dBA ses azaltma özelliğine sahip kompresör ceketinin gürültünün azalmasına etkileri
açıkça gözükmektedir. Bariyer ve kompresör ceketi uygulamasının alıcı noktalarda 7 dBA seviyesinde
gürültüyü azalttığı hesaplanmıştır.
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TEST, AYAR VE BALANS (TAB) ALANINDA ISKAV
ÇALIŞMALARI
Serdar Burak ORAL
Durdali TİTİZ

ÖZET
HVAC uygulamalarında Test, Ayar ve Balans (TAB) işlemleri, proje ve yapım denetiminin bir
unsurudur ve başarılı bir TAB uygulaması, tanımlanmış konfor şartlarının sağlanması ve ilgili
sistemlerde enerjinin etkin kullanımı açılarından bir zorunluluktur. ISKAV, TAB hizmetleri alanında
önce hizmet eksikliğini gidermek adına bu hizmeti sağlamak, nihai olarak bu alandaki çalışma yapacak
firmaları ve profesyonelleri eğiten ve akredite eden, alanın bilimsel ve teknik gelişmesine katkı koyan
1
bir yapıyı oluşturmak üzere çalışma başlatmıştır. ISKAV, bu çalışmada NEBB ile işbirliğine giderek,
Amerika ve Kanada dışındaki NEBB’in dünyadaki Avustralya’dan sonra ikinci 2 şubesi olma yolunda
adımlar atmıştır.
Bu çalışmada önce TAB’ın önemi üzerinde durulmuş, NEBB, TAB alanında ABD’deki sorumluluklar ve
ISKAV’ın TAB alanındaki çalışmaları tanıtılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Test, Ayar, Balans, Dengeleme, TAB, ISKAV, NEBB.

ABSTRACT
Testing, Adjusting and Balancing (TAB) process is a component of the project and construction
supervision and successful implementation of the HVAC applications, and a necessity of related
systems to ensure comfort conditions which are defined in terms with efficient use of energy. ISKAV
started this work for the lack of TAB service. After that ISKAV will work in this area who educates the
professionals, get the contractors accredited and create a structure that sets the field to contribute to
the development of scientific and technical work. In this work ISKAV is in cooperation with NEBB and
is going to become a second branch of NEBB after Australia in the world beside the America and
Canada.
Key Words: Test, Adjust & Balance, TAB, ISKAV, NEBB.

1. GİRİŞ
Her iklimlendirme sistemi tasarlanırken vazgeçilmez kriter, iç mekanda istenen konfor koşullarını temin
ederken, maliyeti ve işletme problemlerini minimum değerde tutabilmektir. Günümüzde, insanların
üretimdeki performanslarının daha fazla nasıl iyileştirileceği konusunda yapılan araştırmalar, bu
konuda “iç mekan hava kalitesi”nin önemli bir etken olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu olgu ile
1
2

National Environmental Balancing Bureau (ABD).
İlki Avustralya Chapter (Şubesi)
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birlikte üreticiler cesaretlenmiş, daha yetenekli, daha becerikli, kontrol ve optimizasyon işlevine sahip
ekipmanlar geliştirmişlerdir.
Teorik olarak bakıldığında geliştirilen bu teknolojik ekipmanlar istenen birçok fonksiyonları
karşılamakta ve küçümsenemeyecek enerji tasarrufu sağlarken konforu da arttırmaktadır. Fakat pratik
olarak bakıldığı zaman ise durum farklıdır. En gelişmiş kontrol cihazları kullanılsa dahi, eğer sistemde
tasarım hatası var ise ve/veya sistem iyi dengelenmemiş ise, teorik performansı temin etmek olası
değildir.
Mekanik sistem tasarımında hedef; ekonomik bir düzenleme ile maksimum fayda temin edilen konfor
koşullarını yaratmaktır. İşletmeye alınan bir sistemin “ayarlanması ve dengeye getirilmesi” enerjinin en
ekonomik şekilde kullanılmasını sağlar. Bunun için sistem işletmeye alınmadan önce Test, Ayar ve
Balanslama denetçisi tarafından kontrol edilmelidir.
TAB ( Test, Ayar ve Balans ), bir projenin teslimini iyileştiren kalite odaklı bir süreçtir. İşletmenin bütün
sistemleri ve kuruluşları ile birlikte, tesis sahibinin gereksinimlerini yerine getirecek şekilde
planlandığını, tasarlandığını, kurulduğunu, denendiğini, işletildiğini ve bakımının yapıldığını teyit eder
ve belgelendirir. Bütün bir binayı kapsayabileceği gibi, aktif veya pasif bir sistem, bir bölüm ya da bir
işletme için de yapılabilir.
Ülkemizde yapılan binalarda tasarımcı, mekanik tesisat müteahhidi ve bina sahibi arasında ciddi bir
denetim eksikliği bulunmaktadır. TAB işlemleri, mekanik tesisattaki denetim eksiklerini gidermektedir.
İnşaatın doğal tabiatından kaynaklanan hatalar, tasarım hataları, uygulama hataları gibi konuların kim
tarafından kaynaklandığı ve ne şekilde çözümlenmesi gerektiği bağımsız ve tarafsız TAB denetçisi
tarafından belirlenmektedir.
Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV), Test, Ayar ve Balans alanındaki
uygulamaların uluslararası ölçekte bir kaliteye ulaşması için, gelişmiş uluslararası standartlarda
uygulamaların yapılması amacıyla; sektörün desteği ile ilgili kurumsal yapıyı kurmak, standartları
geliştirmek, eğitimleri vermek, çalışmaların denetimini ve disiplini sağlamak üzere lisans uygulamasını
geliştirmek amacıyla ISKAV TAB komisyonunu kurmuştur.
ISKAV TAB Komisyonunun attığı ilk adım TAB alanındaki var olan kurumların ve standartların
araştırılması olmuştur. Bu bağlamda dünyada örnek uygulamalar ve kuruluşlar incelenmiştir. Sonuçta
ISKAV ile tüm dünyada tanınmış ve sertifikası geçerli olan Amerikan NEBB (National Environmental
Balancing Bureau) kuruluşu ile ilişkiye geçilmiştir. İlk olarak da NEBB’in bir yayını 3 Türkçeye
çevrilmiştir. Daha sonra NEBB ile olan ilişkiler geliştirilmiş ve nihayet TTMD Başkanı ve ISKAV Başkan
Yardımcısı Sayın Cafer Ünlü’nün NEBB Başkan Yardımcısı Steven Johnson ile Las Vegas’taki
ASHRAE toplantısında yaptığı son görüşme ile ISKAV’ın ABD dışında, Avustralya’da olduğu gibi,
NEBB’in Şubesi(Chapter) olması kararı alınmıştır. Gerekli lisans sözleşmelerinin tamamlanmasının
ardından NEBB’in ülkemizde ve yakın çevremizde yapacağı faaliyetler hakkında ayrıca bir duyuru
yapılacaktır.
Bu bildiride önce TAB uygulamalarının önemi üzerinde durulmuş, daha sonra da NEBB’in ve ISKAV
TAB’ın çalışmaları tanımlanmakta, yakın bir gelecekte geliştirilmesi öngörülen uygulamalar hakkında
bilgi verilmektedir.

2. TEST, AYAR VE BALANS
Mekanik tesisat sistemlerinde, tasarım şekillerini temin etmek üzere seçilen ve uygulanan, tüm makine
ve ekipmanların test edilmesi, ayarlanması ve balanslanması (TAB) proseslerinde “Test”, belirli bir
ekipmanın sayısal veya miktarsal performansının değerlendirilmesi; “Ayar”, Kısmen damperler ve
vanalar gibi denge cihazlarını kapatarak/açarak sistem akışlarının özelliklerini değiştirerek, tasarım ve
3
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montaj sınırlamaları dahilinde en uygun işletme koşullarına erişmek için akışkanın özelliklerinin
değiştirilmesi; “Balans” Ana şebeke, kolları ve terminal cihazlarından geçen hava ve su debilerinin
tasarımda belirtilen hava ve su debilerine (belirli sınırlar içerisinde) erişmek üzere kabul edilebilir
prosedürler kullanılarak yöntemsel olarak ayarlanmasıdır.
TAB, iklimlendirme sistemlerinde, sistem uygulamasının tamamlanmasından sonra sistemdeki hava
akışının ölçülmesi, ayarlanması ve balanslanması için gerekli fiziksel imkanların yaratılması ve
sistemin dizayn şartlarına göre çalışması için kritik bir noktadır. Bu amaçla ulaşılabilir alanlarda yeterli
uzunlukta düz kanal planlamak, kritik kanal kollarına ayar damperleri koymak alınması gereken
önlemler arasında sayılabilir. Konstrüksiyonu takiben ilgili personel bu imkanları kullanarak
kanallardaki hava debilerini ölçebilir ve gerekli ayarları damperler yardımı ile yapabilir.
Özellikle Amerika’da ve tesisatta güçlü kontrol mekanizmaları olan ülkelerde Test, Ayar ve Balanslama
(TAB) ayrı bir taahhüt grubu tarafından gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde henüz bu konuda
profesyonel kadrolar ve firmalar oluşmadığı için bu işlem mekanik tesisat taahhüt grubunun
sorumluluğuna bırakılmıştır.
TAB işlemleri, uluslararası geçerliliği olan kalibrasyon sertifikalarına sahip cihazlar ile deneyimi ve
becerileri uluslararası sertifikalarla kanıtlanmış kişiler tarafından yapılmalıdır.

3. NATIONAL ENVIRONMENTAL BALANCING BUREAU, NEBB (ULUSAL ÇEVRE BALANS
BÜROSU).
ISKAV’ın kurumsal anlamda işbirliği için uygun görüp seçtiği NEBB hakkında aşağıda genel bilgiler
4
verilmiştir :
1971 yılında kurulan National Environmental Balancing Bureau (NEBB), kar amacı gütmeyen, yüksek
performanslı bina sistemlerinde önde gelen uluslararası belgelendirme kuruluşudur. NEBB sertifikalı
kişi ve kuruluşlar yeni yapılan ve hali hazırda yapılmış olan binalarda test, ayar & balanslama
hizmetleri, ses ve titreşim testleri, duman testleri, test laboratuarlarının akreditasyonu, elektronik ve
biyolojik temiz oda testleri alanlarında hizmet vermektedir.
NEBB, aşağıdaki listede yer alan disiplinlerde firmalara lisans verme, yayın ve eğitim yapma ve ilgili
alanın gelişmesine katkı koyma olarak sürdürmektedir:







Test, Ayar ve Balans (Dengeleme)
Ses ve Titreşim
Temiz Oda Test Sertifikasyonu
Bina Sistemleri Denetleme Sertifikasyonu
Mevcut Sistemlerin Değerlendirilmesi (Retro-Commissioning)
Duman Davlumbaz test Sertifikasyonu (Fume Hood Testing Certification)

NEBB yukarıda belirtilen alanlarda, bireylere değil, firmalara lisans verir ve firma içinden bir çalışan,
NEBB ile ilgili tüm işlemleri yapmak üzere süpervisor olarak seçilir. Seçilen çalışan, gerekli sınavları
verdikten sonra, ilgili disiplinde NEBB Lisanslı Profesyonel olarak anılır. Her disiplinde lisans
gereklilikleri birbirinden farklıdır.
Şubeler NEBB tarafından lisans verilmiş firmaları ve bu firmaların lisans verilmiş çalışanlarına destek
verirler. NEBB’’nin 27 tanesi ABD’de biri Avustralya’da olmak üzere toplam 28 şubesi vardır. Şubeler,
sertifikasyon işlemleri içinde lisans almak için başvuran firmaların niteliğini değerlendirirler, ilgili
kursları verirler. Adayların sınavların yapılmasında gözcülük gibi görevler alırlar.

4

http://www.nebb.org/
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NEBB’in Tempe’de (ABD) çok amaçlı bir eğitim ve uygulama merkezi vardır: NEBB TEC. Bu
merkezde eğitim ve sertifikasyon seminerleri verilmektedir. EK 1’de verilen listede NEBB’in yayınları
yer almaktadır. Dünya çapında 600 tane NEBB tarafından sertifikalandırılmış-lisans verilmiş firma ve
900 tane NEBB lisanslı profesyonel vardır.

4. TAB UYGULAMALARINDA SORUMLULUKLAR
ABD’deki başarılı bir TAB projesini tamamlamak için çok sayıda yaklaşım benimsenmektedir. Bir
sistem dengeleme işleminden alınan değer ve faydaları maksimize etmek için, profesyonel
tasarımcılar ve yapı ekibinin diğer üyelerinin TAB işleminin sonucunu etkileyecek sorumluluklara sahip
olduğunun anlaşılmasına önem verilmektedir. TAB uygulamaları için profesyonel tasarımcı ile yapım
ekibinin sorumlulukları genel olarak aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.
4.1. Profesyonel Tasarımcı Sorumlulukları
Profesyonel tasarımcı tarafından hazırlanan proje taahhüt dokümanlarının aşağıdaki koşulları yerine
getirmesi önerilmektedir:
1) Test edilecek, ayarlanacak ve dengelenecek ekipman ve sistemlerin, ölçülecek parametrelerin
ve kabul edilebilir toleransların belirlenmesi.
2) NEBB Lisanslı TAB Firması'nın hizmetlerini satın alan kişilerin tanımlanması ve NEBB Lisanslı
TAB Firması'nın yapı sürecinin erken dönemlerinde tutulmasının zorunlu tutulması.
3) Başarılı dengeleme için gereken sistem bileşenlerinin, örneğin ana, dal ve nihai hacim
damperlerinin, debi ölçüm istasyonlarının, basınç ve/veya sıcaklık test ağızlarının, diğer
uygulanabilir dengeleme aygıtlarının vb. mekanik planlar üzerinde açıkça belirtilmesi.
4) Bina ve/veya HVAC kontrol sistemi firmasının TAB işi başlamadan önce işlerini kabul ve
belgelendirmelerini belirtmesi.
5) Bina kontrol sistemi firmasının TAB işlerine yardım için gerekli olan donanım ve yazılıma veya
tesis içi teknik desteğe erişim sağlamasını belirtmesi. Donanım ve yazılım veya tesis içi teknik
desteğin, NEBB Lisanslı TAB Firması'ndan herhangi bir bedel talep edilmeksizin sağlanması.
6) TAB işleminin gerektirdiği tüm ekipman ve bileşenlere yeterli erişimin sağlanması.
7) NEBB Lisanslı TAB Firması'nın kabul destek sorumluluklarının eksiksiz olarak tanımlanması.
4.2. Yapım Ekibi Sorumlulukları
1) NEBB Lisanslı TAB Firması’na tüm güncel değişiklik emirleri ve sözleşme tadillerini de
kapsayan, uygun bir taahhüt dokümanları seti (çizimler, şartname ve onaylı teslimler)
sağlamak.
2) NEBB Lisanslı TAB Firması’nın görüşünü alarak, diğer disiplinlerin çalışmalarını koordine
eden ve TAB işinin başarıyla tamamlanması için yeterli süre sağlayan bir proje takvimi
geliştirmek.
3) NEBB Lisanslı TAB Firması’nı tüm takvim değişikliklerinden haberdar etmek.
4) Kaba inşaatın, tüm yapısal bileşenlerin, pencereler ve kapıların monte edilmesi, kapı
donanımının tamamlanması, tavanların tamamlanması, merdiven, asansör ve mekanik
şaftların tamamlanması, çatı sistemlerinin tamamlanması, tüm hava toplama kutularının
mühürlenmesi vb. dahil ancak bu işlerle sınırlı kalmayacak şekilde tamamlanmış olduğunu
güvenceye almak.
5) Tüm gerekli mekanik ve HVAC işlerinin tamamlanmış olmasını ve güvenle işletilebilmesini
garantilemek.
6) HVAC ekipman ve sistemlerine hizmet veren sabit elektrik enerjisi sistemlerinin tam ve tüm
yapım personelinin güvenliğinin garantilenmesi için uygulanabilir tüm kodlara uygun ve doğru
bir biçimde kurulmasını sağlamak
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7) Tüm HVAC ekipman ve sistemlerini, üretici tavsiyeleri doğrultusunda çalıştırmak.
8) Tüm bina kontrol sistemlerinin kurulumu, programlanması (tasarım parametreleri ve grafikler
dahil), kalibrasyonu ve çalıştırılması işlemlerini tamamlamak. Dengeleme başlamadan önce
bina kontrol sistemi sağlayıcısının işini kabul ve belgelendirdiğini doğrulamak.
9) Bina kontrol sistemi firmasının TAB işlerine yardım için gerekli olan donanım ve yazılıma veya
tesis içi teknik desteğe erişim sağlamasını zorunlu kılmak (Donanım ve yazılım veya tesis içi
teknik destek NEBB Lisanslı TAB Firması’ndan herhangi bir bedel talep edilmeksizin sağlanır).
10) Gereken tüm sürücü değişikliklerini temin etmek ve kurmak.

5. ISKAV TAB
ISKAV TAB biriminin amacı TAB konusunda sektöre örnek ve önder olarak, bu hizmeti Türkiye tesisat
sektörüne kazandırmaktır. Bu bağlamda 14.000 metrekare kapalı alana sahip bir yeşil binada ilk TAB
uygulamaları ISKAV TAB birimi tarafından gerçekleştirilmiştir.
ISKAV TAB’ın stratejik hedefi, NEBB işbirliğiyle sektörde TAB hizmeti veren firmaların oluşması ve
yeterli sayıya ulaşmasıdır. Bu firmaların oluşması ile ISKAV TAB’ın sahadaki aktif çalışmalarına son
verilecek ve bu çalışmalar için standartların belirlenmesi ve sertifikalandırma-lisans verme hizmetlerine
devam edilecektir. ISKAV, NEBB ile ortak TAB olarak yeterlilik sertifika programları hazırlayacak ve
belirli süre aralıkları ile sertifika sahiplerini kontrol edecektir. Bunların yanında eğitimler vererek
sektördeki bilgi birikimini artıracak ve bilgileri gelişmeler ışığında yenilenmesi olanaklarını yaratacaktır.
Bu hizmetlerin sektörün kalitesini artıracağı ve sektörün uluslararası rekabet gücünü destekleyeceği
öngörülmektedir.

SONUÇ
Gelişmiş kontrol mekanizmaları olan ülkelerde Test, Ayar ve Balanslama (TAB) ayrı bir taahhüt grubu
tarafından tamamen bağımsız ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde henüz bu
konuda profesyonel kadrolar ve firmalar oluşmadığı için bu işlem mekanik tesisat taahhüt grubunun
sorumluluğuna bırakılmıştır. Ama bu durum TAB’ın temel amacı olan tarafsızlık ve denetleme ile ters
düşmekte ve üçüncü tarafın sunduğu denetleme mekanizmasından faydalanılamamasına yol
açmaktadır. Türkiye’de bu konudaki yatırımlar artırılmalı ve denetim mekanizmasının etkiliğinin artırılıp
genel olarak iklimlendirme sektörünün kalitesi yükseltilmelidir. Bu çalışmaların sonucunda konfor
şartlarının planlandığı gibi oluşmasının yanı sıra, enerji kaynaklarının da etkin kullanımına katkı
konulacaktır.
Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV), Test, Ayar ve Balans alanındaki söz konusu
eksikliği gidermek, uygulamaların uluslararası ölçekte bir kalitede TAB uygulamalarını
gerçekleştirmek, ilgili kurumsal yapıyı kurmak, standartları geliştirmek, eğitimleri vermek, çalışmaların
denetimini ve disiplini sağlamak üzere lisans uygulamasını geliştirmek amacıyla ISKAV TAB birimini
kurmuş, bu alanda uzman bir kuruluş olan NEBB ile kurumsal ilişkiye geçmiştir. Nihai stratejik hedef,
başlangıçta TAB hizmetlerini ISKAV TAB ismi altında sağlarken, NEBB işbirliğiyle ISKAV (TAB) çatısı
altında belirlenen standartlarda, verilen eğitimlerle, denetimlerle lisanslı firmalar ve profesyonellerin
oluşmasını sağlayarak sektörün gelişmesine katkı koymaktır.
EK 1: NEBB YAYINLARI
Procedural Standards for TAB Environmental Systems
Procedural Standards for TAB Environmental Systems CD
Environmental Systems Technology
TAB Manual for Technicians
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Instructor's Guide to TAB Manual for Technicians
Testing, Adjusting and Balancing Study Course for Supervisors
Testing, Adjusting and Balancing Study Course for Technicians
Procedural Standards for Measurement of Sound and Vibration 2nd Ed.
Procedural Standards for Measurement of Sound and Vibration 2nd Ed. - CD
Sound and Vibration Design Analysis
Study Course for Measuring Sound and Vibration
Procedural Standards for Certified Testing of Cleanrooms
Study Course for Certified Testing of Cleanrooms
Procedural Standards for Whole Building Systems Commissioning of New Construction
Design Phase Commissioning Handbook
Design Phase Commissioning Handbook CD
Building Systems Commissioning Forms on CD-ROM
Procedural Standards for Retro-Commissioning of Existing Buildings
NEBB Decal
Procedural Standards for Fume Hood Performance Testing
Tri-Fold Engineering Resource Card (set of 100)
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İKİ PLAKA ARASINA YERLEŞTİRİLMİŞ ELİPS SİLİNDİRİN
ÖNÜNDE OLUŞAN AKIŞ YAPISININ PARÇACIK
GÖRÜNTÜLEMELİ HIZ ÖLÇÜM (PIV) TEKNİĞİ İLE
İNCELENMESİ
Hüseyin Turan ARAT
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Beşir ŞAHİN
Hüseyin AKILLI

ÖZET
Isı değiştiricileri uygulamalarında transfer edilen enerjinin incelenmesinde ve ısıl-hidrolik
performansının iyileştirilmesinde, sistem içinde oluşan daimi olmayan karmaşık akış yapısının ve
fiziğinin bilinmesi çok önemli bir yer tutmaktadır. Son yıllarda, akışkanlar mekaniği uygulamalarında
akış yapısının görselleştirme yoluyla incelenmesinde Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçüm tekniği (PIV)
çok sık olarak kullanılmakta ve bir akış alanı içerisindeki hızları, akış yapısını bozmadan çok yüksek
hassasiyetle, anlık olarak ölçülmesinde başarı ile uygulanmaktadır. Bu çalışmada, plakalı ısı
değiştiricilerinden model olarak esinlenilerek paralel iki düzlem plaka arasına yerleştirilen farklı
görünüş oranlarındaki (GO = Uzun çap/kısa çap) elips silindirin önünde oluşan akış yapısı, PIV tekniği
kullanılarak deneysel olarak incelenmiştir. Isı değiştiricilerinde akış pasajı içerisindeki girdap yapısı ve
fiziği akış görselleştirilme yöntemiyle araştırılmış ve elde edilen veriler anlık ve zaman-ortalama
değerler cinsinden sunulmuştur. Deneyler, elips silindir uzun çapına bağlı olarak hesaplanan Reynolds
sayısının Re d = 1500 ile 10000 değerleri arasında ve elips silindir görünüş oranının GO=1.0 ile 2.33
değerleri arasında gerçekleştirilmiştir. Farklı GO sahip elips silindirler üzerinde deneyler yapılmış ve
elde edilen deneysel sonuçlar dairesel silindir sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak tüm GO’
larında elips silindirin önünde düzlem plaka ile birleştikleri bölgelerde, at nalı girdap (ANG) yapısı
oluşmakta ve artan Reynolds sayısı ve GO değerleriyle bu girdapların boyutları küçülmekte ve
şiddetleri artmaktadır. Bu durumunda ısı değiştiricilerinde elips silindir kullanılması durumunda, sistem
performansını olumlu yönde etkileyeceği öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Isı Değiştiricileri, Paralel Plaka, Elips Silindir, At Nalı Girdap, PIV

ABSTRACT
In heat exchangers applications improving the thermal-hydraulic performance analysis and in energy
transfer system known in the physics of unsteady complex flow structure a very important role. In
recent years, applications of fluid mechanics studied experimentally by means of flow visualization
study of the structure of Particle Image Velocimetry technique (PIV) are used very frequently in the
rates of a flow field, without disturbing the flow structure of the very high precision, with instant
success as the measure is applied. In this study, plate heat exchangers as a model inspired by the
plane parallel plate placed between two different aspect ratios (AR = long diameter / short diameter)
elliptical cylinder flow structure consisting of front, were investigated experimentally using PIV
technique. Vortex structure and the physics of flow within the flow passage in heat exchangers were
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investigated and the data obtained from visualization method and time-average values are presented
in an instant. Experiments on the size of elliptical cylinder between the Reynolds number calculated
Red = 1500 and 10000 and elliptical cylinder with aspect ratio, AR = 1.0 was carried out between 2:33.
Elliptical cylinders have different AR with experimental results obtained on the experiments and the
results were compared with a circular cylinder. As a result, all AR’s elliptical cylinder with a united front
of the plane plate areas, a horseshoe vortex (HV) structure that consists of increasing the values of
Reynolds number and AR sizes decreases and intensities of vortices increases. In this, case of
elliptical cylinder usage in heat exchangers projected a positive effect on system performance better
than circular cylinder.
Key Words: Heat Exchangers, Parallel Plate, Elliptical Cylinder, Horseshoe Vortex, PIV

1. GİRİŞ
21. yy’ da Dünya üzerindeki en önemli gereksinimlerimizden birisi enerjidir. Enerjinin elde edilmesi,
dönüştürülmesi ve kullanılmasında teknolojinin hızla değişmesiyle birlikte yıllar boyunca önemli
gelişmeler yaşanmıştır. Araştırmacılar enerjinin önümüzdeki yıllarda daha etkin ve verimli kullanılması
için çalışmalarına devam etmektedir. Soğutma sektöründe enerji kullanımı ve taşınımı önemli bir yer
tutmaktadır. Enerji verimliliği yönünden soğutma sektörünün en önemli uygulamalarından biri ise ısı
değiştiricileridir. Temel anlamda bir ortamdan alınan ısı enerjisini başka bir ortama iletmek için ısı
değiştiricileri kullanılmaktadır. Endüstride ısı değiştiricileri; ısıtma, soğutma, havalandırma ve
iklimlendirme sistemlerinde geniş kullanım alanlarına sahiptirler. İmalat aşamasında farklı avantajlara
sahip olmaları yönünden çeşitli şekillerde üretilen ısı değiştiricilerinden biri, plakalı ısı değiştiricileridir.
Boru demetleri ve paralel plakalardan oluşan sistemde, enerji taşınım şekli, genellikle bir akışkanın
plakalar arasında akarken diğerinin boru demetleri içerisinden geçmesi şeklindedir. Bu fiziksel durum
sonucunda ısı değiştiricilerinde iki akışkan çifti arasında ısı transferi oluşmaktadır. Isı değiştiricileri
imalatında ve en iyileştirilmesinde önemli olan parametrelerden biri hiç kuşkusuz ısı değiştiricileri
içinde oluşan akış yapısıdır[1].
Isı değiştiricilerinde kullanılan boru demetleri ya da tüpler farklı geometrik yapılarda üretilmektedir
(Şekil 1). Bu boru demetlerinin üzerinde oluşan akış yapısı; boru demetlerinin geometrileriyle değişiklik
göstermekte ve karmaşık bir yapı oluşturmakta olup araştırmacılar tarafından sayısal ve teorik olarak
yaygın bir şekilde inceleme konusu olmuştur[2].

Şekil 1. Değişik Dizilim ve Geometrilerdeki Isı Değiştirici Modelleri ve Eliptik Tüplü Isı Değiştiricisi [3]
Literatürde, plakalı ısı değiştiricilerinde iki boyutlu ısı transferi analizini dairesel silindir ve elips silindir
arasında ısı ve kütle transferini hesaplayarak bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada kullanılan elips
silindirin görünüş oranı, uzun çap/kısa çap tanımlanarak, Görünüş Oranı (GO) 0.86 olarak alınmış ve
hesaplamalarda Reynolds sayısının Re d =0–1600 değerleri arasında deneyler gerçekleştirilmiştir.
Sonuç olarak; eliptik tüplü ısı değiştiricilerinin silindirik tüplü ısı değiştiricilerine göre daha iyi
aerodinamik yapıya sahip oldukları söylenmiştir. Ayrıca yapılan sayısal hesaplamalara göre eliptik
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tüplü ısı değiştiricisinin silindirik tüplü ısı değiştiricisine göre ısı transferi katsayısının daha yüksek
değerde olduğunu belirtmişlerdir.[4]
Bir araştırmada da [4] ile aynı parametrelerde denenen eliptik tüp ve çaprazlama dağılmış dairesel
tüplerde yapılan çalışmalar sırasında ısı transferi katsayısının elips silindir düzenlemesinin silindir
düzenlemesine göre %4 - %8 arttığını hesaplamışlardır [5]. Farklı bir araştırmada ise iki plaka arasına
yerleştirilmiş sıralı elips silindirler sayısal metotlarla incelenmiş ve sonuç olarak tüm eliptik
düzenlemelerin silindire göre daha performanslı olduğunu söylenmiştir. [6]
Yapılan diğer bir araştırmada Reynolds sayısının Re d =83–258 değerleri arasında yapılmış olan iki
plaka arasındaki kanatçıklı yapının fiziksel etkileri çalışmasında, plaka yüzeyinde tüpün etrafında
oluşan at nalı girdapların (ANG) tüpün etrafını sardığını ve plaka yan cidarını sararak akışa devam
ettikleri söylenmiştir. ANG yapısı gereği, spiral döngü işlemini girdap merkezlerine çok yakın
yapacaklarını ve böylece, tüp içerisindeki sıcak akışkan ile ana akıştaki soğuk akışkanın değişimine
izin vereceğini bununda o bölgelerdeki akışın iyi karışmasında etkili olduklarını gözlemlenmiştir. Sonuç
olarak silindir yüzeyinde karışmış akış yapısını oluşturan ANG ‘ın yüksek ısı transferi sağladığı
belirtilmiştir. [7]
Bazı araştırmacılar da elips geometrisi üzerindeki akış yapısını nümerik yöntemlerle incelemişler ve bu
incelemeyi silindirik geometrili yapı ile karşılaştırmışlardır. Çalışmalarında eliptik tüplü ısı değiştiricilerin
silindirik yapıya göre daha yüksek ısı transferine sahip olduklarını bildirmişlerdir [8–11]. Bir diğer
araştırmacının çalışmasında elips silindir yapısının dairesel silindir yapıya göre daha düşük akış
direnci ve daha yüksek ısı transfer oranına imkân sağladığını ve ısı transfer katsayısını Reynolds
sayısı kadar elips silindirin görünüş oranının da etkilediğini sayısal çalışmalarla izah etmiştir. Sonuç
olarak elips silindir geometrisi ile dairesel silindir geometri arasındaki kullanım farklılıklarından
bahsedilmiş ve eliptik tüplü olarak yapılan ısı değiştiricilerinin dairesel silindire göre daha verimli
oldukları ifade edilmiştir.[12]
Başka bir araştırmada ise akış yapısı içerisinde oluşan ANG’ların oluşumu sırasında akışın fiziğine
bağlı olarak, akış içerisinde kritik durma noktalarının varlığından ve oluşumundan bahsedilmiştir.
Spiral döngü oluşturan girdap merkez noktalarını “Focus/Foci” olarak adlandırılmıştır. Akış alanı
içerisinde bulunan bu dinamik karakterli tekil noktalara durma noktası (saddle point, nodal point) tabiri
kullanılmış ve durma noktalarının, kayma gerilmelerinin ayrılma ve farklı yöne iletilme konumunda
olduğu söylenmiştir [13]. Mevcut çalışma içerisinde yapılan deneylerde de bu durma ve Foci noktaları
Şekil 2’de görülmektedir.

a

a)Focus

b

a

b)Durma Noktası

Şekil 2. Akış İçerisinde Oluşan ANG’larda Kritik Durma Noktaları ve Deneylerden Elde Edilen
Görüntüsü
Bunların yanı sıra, oval tüplerin çapraz akımlı hava akışında ısıl ve hidrolik performansı araştırılmıştır.
Araştırmada, literatürde elips silindir akışı ile ilk çalışmanın Reiler (1925) tarafından yapıldığı
söylenmiştir. Deneyleri Reynolds sayısının 1.000–11.000 değerleri arasında ve GO=2, 3 ve 4
değerlerinde yapmıştır. Sonuç olarak Re d < 4000 değeri için dairesel silindirik tüp ile elips silindir (oval)
tüp arasında ısı transferi bakımından çok büyük bir değişiklik göstermediği belirtilmiştir. Ayrıca küçük
yüzey alanlarına sahip olan elips silindir yapısının dairesel silindirik yapıya göre ısıl-hidrolik
performanslarının daha iyi olduğu saptanmıştır. [14]
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Bu deneysel çalışmada, elips silindir geometrisinin GO=1, 1.14, 1.4, 1.75, 2.33 ve Reynolds sayısının
Re d =1500, 4000, 6000, 8000, 10000 değerleri için iki plaka arasındaki elips silindir ön yüzeyinde
oluşan akış yapısının Parçacık görüntülemeli hız ölçüm tekniği ile incelenmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Bu çalışma Çukurova Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü Akışkanlar Mekaniği
Laboratuarlarında bulunan kapalı çevrim serbest yüzeyli açık su kanalında yapılmıştır (Şekil 3). Su
kanalı iki adet fiberglas rezervuar ve bu rezervuarlar arasına monte edilmiş şeffaf akrilik kısımdan
oluşmaktadır. Mevcut su kanalında deney çemberi olarak adlandırılan saydam akrilik kısmın yükseklik,
en ve boyu sırasıyla 750mm, 1000mm ve 8000mm’dir. İki rezervuar arasındaki suyun hareketi ise bir
adet 15 kW gücünde santrifüj pompa aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Test bölgesinde değişik hızlarda
deneyler yapabilmek için santrifüj pompanın devri bir hız kontrol ünitesi yardımıyla
değiştirilebilmektedir. Santrifüj pompa, suyu girişteki su tankına basmakta ve çıkıştaki su tankından
emmektedir. Kanal içerisinde akan su, kanala girmeden önce dinlenme odasına ve oradan da akış
düzenleyici petek sistemi bölümüne girmektedir. Ayrıca, su kanalına doldurulan suyu filtre eden bir
filtre sistemi mevcuttur.

Şekil 3. Su Kanalının Şematik Görünümü [15]
Deney düzeneklerini su kanalına yerleştirmek amacıyla 1000mm genişliğinde ve 2000mm
uzunluğunda bir platform imal edilmiştir. Elips silindir geometrisi Şekil 4’den de görüldüğü gibi imal
edilen platform ile 650mm genişliğinde 1020mm uzunluğundaki düzlem bir plaka arasına
yerleştirilmiştir. Su kanalı içerisine yerleştirilen elips silindir ölçüleri ve görünüşleri Şekil 4’ de
verilmiştir. Elips silindir geometrisinin yüksekliği 20mm olarak sabit alınmıştır. Tüm deneyler süresince
suyun serbest akış yönü soldan sağa doğru akmaktadır. Bu çalışmada, plakalı ısı değiştiricilerinden
model olarak esinlenilerek paralel iki düzlem plaka arasına yerleştirilen farklı görünüş oranlarındaki
(GO = Uzun çap/kısa çap) elips silindirin önünde oluşan akış yapısı, PIV tekniği kullanılarak deneysel
olarak incelenmiştir. Deneyler, elips silindir uzun çapına bağlı olarak hesaplanan Reynolds sayısının
Re d = 1500 ile 10000 değerleri arasında ve elips silindir görünüş oranının GO=1.0 ile 2.33 değerleri
arasında gerçekleştirilmiştir.
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

________________________

93 _______

Şekil 4. Su Kanalı İçerisindeki İki Plaka Arasına Yerleştirilmiş Elips Silindirler ve Görünüşleri
2.2. Yöntem
Soğutma teknolojileri uygulamalarında genellikle ara enerji sistemleri olarak akışkanlardan
yararlanılmaktadır. Bu sebeple akışkanların boru demetleri içerisinde meydana getirmiş oldukları akış
alanının analizi çok önemli bir konudur. Akışı görselleştirme yoluyla akış alanı özelliklerinin görsel
analizlerinden çok şey öğrenilebilmektedir. Akışı görselleştirme sadece fiziksel deneylerde değil aynı
zamanda hesaplamalı akışkanlar mekaniği gibi sayısal çözümlerde de faydalıdır. [16].
Akışı görselleştirme yöntemlerinden son zamanlarda yaygın olarak kullanılan Parçacık Görüntülemeli
Hız Ölçümü (PIV) yöntemi ile akış alanı içerisinde yüksek hassasiyetle akış yapısı hakkında bilgi
alınabilmektedir. Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçme Tekniğinde hız ölçümü yapabilmek için akış (su)
içerisine 10–20 mikrometre çapında, yoğunluğu akışkanın yoğunluğuna yakın parlak gümüş kaplı
plastik parçacıklar serpiştirilmektedir. Çift darbeli 120 mJ gücündeki lazer ünitesi (Nd: YAG Lazer)
tarafından üretilen lazer ışını optik aletler desteğiyle 1–2 mm kalınlığında ve 50 cm genişliğinde lazer
huzmesi haline getirilmektedir. Lazer huzmesiyle aydınlatılan bu bölgede hareket eden parçacıkların
iki adet fotoğrafı, arka arkaya milisaniye mertebesindeki zaman aralığında (t) 1kbX1kb çözünürlüğe
sahip dijital kamera ile çekilmekte ve bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. İki fotoğraf arasındaki süre
tamamıyla akışın yapısına bağlıdır. Lazer kaynağı darbeli tip olduğu için lazer ile kameranın eş
zamanlı olarak çalışması gerekmektedir. Yani, lazer kaynağından çıkan lazer huzmesi ölçüm yapılan
bölgeyi aydınlattığı anda dijital kamera aydınlatılmış olan bu bölgenin fotoğrafını çekmekte ve
bilgisayara aktarılmaktadır. Lazer kaynağı ile dijital kamera arasındaki zamanlamayı ayarlayan cihaz
eş zamanlayıcı olarak adlandırılmakta ve bir bilgisayar tarafından kontrol edilmektedir. Bilgisayara
aktarılan bu resimler genellikle 62x62 piksel ebatlarındaki (gerektiğinde bu ebatlar arttırılabilir veya
azaltılabilir) ağ olarak adlandırılan küçük bölgelere ayrılmaktadır ve her bir bölge içerisinde yaklaşık
olarak 30 civarında metal kaplı parçacık bulunmaktadır. ‘Hızlı-Fourier’ dönüşümü kullanılarak her bir
ağ bölgesindeki parçacıkların çekilen iki görüntü arasındaki yer değiştirmeleri bulunmaktadır. Her iki
görüntü arasındaki Δt zaman aralığı ve parçacıkların aldıkları mesafe bilindiğinden göz önüne alınan
ağ bölgelerindeki hız vektörleri hesaplanmaktadır.
Parçacık görüntülemeli hız ölçme tekniğinin görüntü işleme prensiplerinin aşamaları şematik olarak
Şekil 5’ te gösterilmiştir. Akış alanındaki hız vektörlerinin belirlenmesi ile girdaplılık, akım çizgisi ve
sirkülasyon gibi akışın fiziği hakkında bilgi veren diğer parametreler de bulunabilmektedir. Ayrıca, bu
akış ölçme tekniği, türbülanslı akış yapılarının fiziksel olarak anlaşılmasına son yıllarda büyük faydalar
sağlamıştır.
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Şekil 5. PIV Çalışma Prensibi [17]

3. DENEYSEL BULGULAR
Yapılan deneyler sonucu elips silindir ön yüzeyinde oluşan akış yapısı hız vektörü <V>, akım çizgisi
<> ve eş yüzey eğrileri <>şeklinde resimlendirilmiştir. Elde edilen verilerde hız vektörleri akışın
yönünü ve dağılımını göstermekte, akım çizgileri anlık akış verilerinin anlaşılmasını kolaylaştırmakta,
eş yüzey eğrileri ise akış içerisindeki yüksek ve düşük değerlikli bölgeleri skaler bir özellikte
göstermektedir. Yapılan tüm PIV deneyleri sonucu elde edilen akım çizgileri görüntülerinde aynı anda
eş yüzey eğrileri de, akış yapısının anlaşılmasında daha etkin rol oynadığı için renklendirme yapılarak
verilmiştir. Bu renklendirme işleminde mavi ve turuncu renkler girdapların merkezlerini daha net ifade
etmekte, pozitif (kırmızı renk) ve negatif (mavi renk) oluşan girdap hareketlerini akım çizgileriyle birlikte
göstermektedir. Eş yüzey eğrilerinin durumları; kesik çizgiler ile saat yönünde (negatif) bir hareket
izlediğini, düz çizgiler ile de saat tersi yöndeki (pozitif) hareket izlediğini belirtmektedir.
3.1 Elips Silindir Önünde Oluşan Zaman-Ortalama Akış Yapısı
Deneylerden elde edilen anlık ve zaman-ortalama görüntüleri, hız vektörü <V>, akım çizgisi <> ve eş
yüzey eğrileri <>şeklinde analiz edilmiştir. Öncelikle GO=1 olan dairesel silindir için farklı Reynolds
değerleri ile akış yapısı görselleştirilmiştir. İki düzlem paralel plaka arasındaki GO=1 değerinde
dairesel silindir önünde dairesel silindir çapına bağlı Reynolds sayısının Re d =1500–10000 değerleri
arasında oluşan akış yapısındaki zaman ortalama hız vektörleri <V>, akım çizgileri <> ve eş yüzey
eğrileri <> Şekil 6’ da görülmekte olup akış yönü soldan sağa doğru akmaktadır.
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Şekil 6. İki düzlem paralel plaka arasındaki GO=1 değerinde dairesel silindir önünde silindir çapına
bağlı Reynolds sayısının Re d =1500–10000 değerleri arasında oluşan akış yapısındaki zaman
ortalama hız vektörleri <V>, akım çizgileri <> ve eş yüzey eğrileri <>
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Şekil 6’da görüntülerin alt ve üst çizgileri, düzlem plakaları göstermekte olup sağ taraftaki siyah dolgu
çubuk ise silindir geometrisini temsil etmektedir. Şekilde birinci sütun zaman-ortalama hız vektör <V>
alanlarını, ikinci sütun zaman-ortalama akım çizgilerini <>, üçüncü sütun ise zaman-ortalama eş
yüzey eğrilerini <> göstermektedir.
Birinci sütunda Re d =1500 ile Re d =10000 değerleri arasındaki akış yapısına ait hız alanları <V>
verilmektedir. Re d =1500 değerindeki hız vektörü alanlarında düşük hızla silindire çarpan akış, silindir
yüzeyi orta noktası bölgesinde bir durma noktası (stagnation point) meydana getirmektedir. Akış
esnasında saat yönü negatif, saatin tersi yönü pozitif olmak üzere; akış simetrik bir dağılım ile negatif
yönde aşağı plaka yüzeyine doğru, pozitif yönde ise yukarı plaka yüzeyine doğru hareket etmektedir.
Bunun neticesinde düzlem plaka ile silindir alt ve üst birleşme bölgelerinde iki adet dairesel girdap
yapısı ve girdap merkezlerinde ise hız alanlarının sıfır olduğu durma noktalarının (focus/foci) varlığı
görülmektedir. İkinci sütunda akım çizgilerinden de anlaşılacağı gibi düzlem plaka alt ve üst
yüzeylerinde yaklaşık aynı bölgede olmak üzere ayrılma noktaları görülmektedir. Aynı zamanda
düzlem plaka uzak bölgesi olan iki plaka arası orta düzleminde ise üniform akış yapısı gözlenmektedir.
Üçüncü sütunda ise eş yüzey eğrileri çizgilerinde benzer şekilde silindir ve üst düzlem plaka birleşme
bölgesinde pozitif ve silindir ve alt düzlem plaka birleşme bölgesinde negatif yönde dönen birer adet
girdap yapısı görülmektedir. Reynolds sayısının Re d =4000 değerine yükselmesi ile zaman-ortalama
hız alanlarında <V>, Re d =1500 değerindeki akış yapısı ile benzer özellik göstermektedir. Akım çizgileri
şeklinde ise alt ve üst düzlem plaka yüzeylerinde akış ayrılması biraz daha akış yönüne doğru geriden
başlamak ile birlikte silindir yüzeyi ile düzlem plaka birleşme yerlerinde birincil girdap oluşumu yanında
daha küçük boyutlu ikincil girdap oluşumu ve ikişer adet focinin oluştuğu görülmektedir. Oluşan birincil
ve ikincil girdap merkezlerinin yaklaşık orta bölgesi civarında ise hız değerlerinin sıfır olduğu akışın
durduğu durma noktası (saddle point) adı verilen bölge oluşmaktadır. Eş yüzey eğrileri çizimlerinde de
Re d =1500 değerindeki akış yapısına benzer özellik görülmektedir. Reynolds sayısının Re d =6000
değerindeki hız vektörlerinde, Re d =1500 ve Re d =4000 değerlerinden farklı olarak, düzlem plaka ile
silindir birleşme bölgelerinde dairesel girdap yapısı, girdap merkezinden sağa ve sola doğru yayılarak
eliptik bir yapıya dönüşmektedir. Bu durum akım çizgileri ve kontur çizimlerinde de açık bir şekilde
gözlemlenmektedir. Aynı zamanda Reynolds sayısının artması ile birlikte oluşan girdap yapılarının
boyutlarının küçüldüğü ve şiddetinin arttığı akım çizgileri ve eş yüzey eğrileri çizimlerinde
görülmektedir. Reynolds sayısının Re d =8000 ve 10000 değerlerinde alt ve üst plakaya yakın birleşme
bölgelerinde akış yapısı hız alanlarından görüleceği üzere girdap yapısını eliptik biçimde
oluşturmuştur. Aynı zamanda pozitif ve negatif yönlü eliptik ayrılma yapısı nispeten simetrik bir
görünüm izlemiştir. Akım çizgileri görüntülerinde ve eş yüzey eğrileri çizimlerinde, girdap yapısının
boyutlarının değiştiği görülmektedir. Girdap yapıları eliptik biçimde simetrik ayrılma noktasından
şiddetleri artarak ve ikincil girdaplar birincil girdaplarla birleşerek üst ve alt plaka düzlem yüzeyinden
ayrılmaktadırlar. Reynolds sayısının artması ile birlikte girdap boyutları küçülmekte ve şiddetlerinin
artmakta olduğu akım çizgileri görüntülerinden ve eş yüzey eğrileri çizimlerinden açık bir şekilde
anlaşılmaktadır.
Şekil 7’de GO=1.4 değerindeki elips silindir önünde Reynolds sayısının Re d =1500–10000 değerleri
arasında oluşan akış yapısındaki zaman-ortalama hız vektörleri <V>, akım çizgileri <>, eş yüzey
eğrileri <> verilmiştir. Birinci sütunda Re d =1500 ile Re d =10000 değerleri arasındaki akış yapısına ait
hız vektör <V> alanları verilmektedir. Re d =1500 ve Re d =4000 değerlerindeki hız vektör alanlarında, alt
ve üst düzlem plaka uzak bölgelerinde üniform bir akış yapısı sergilemektedir. Akışın elips silindir
yüzeyine çarpması ile elips silindir ortasından alt düzlem plaka ve üst düzlem plaka tarafına simetrik
bir bölünme ile ayrılmıştır. Bu ayrılmadan sonra akış alt ve üst düzlem plaka birleşim noktalarından
ikiye ayrılmış ve girdaplar oluşturmuşlardır. Bu girdapların merkezlerinde, düşük yoğunluklu hız
vektörleri hızın sıfır olduğu bölgeleri göstermektedir.
İkinci sütunda akım çizgileri görüntüsünde elips silindire çarpan akışkan, düzlem plaka alt ve üst
bölgesinde girdap oluşturmuştur. Yüksek Reynolds değerleri ile oluşan akış yapısı (Re d =6000, 8000,
10000) için akım çizgileri görüntülerinde, Re d =1500 ve Re d =4000 değerlerinden farklı olarak, düzlem
plaka ile elips silindir birleşme bölgelerinde dairesel girdap yapısı baskınlaşarak eliptik bir yapıya
dönüşmektedir.
Üçüncü sütunda eş yüzey eğrilerinde simetrik bir akış oluşmakta kesik çizgiler girdap eş yüzey
eğrilerinin saat yönündeki akışlarını, düz çizgiler ise girdap konturlarındaki saatin tersine akışları
belirtmektedir. Eş yüzey eğrileri görüntülerinde de girdap oluşumu net şekilde gözlemlenmektedir.
Reynolds sayı değerlerinin artması ile birlikte, oluşan girdap yapılarının boyutlarının küçüldüğü ve
şiddetinin arttığı, eş yüzey eğrileri resimlerinde ve akım çizgileri renklendirmelerinde görülmektedir.
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Şekil 7. GO=1.4 değerindeki elips silindir önünde Reynolds sayısının Re d =1500–10000 değerleri
arasında oluşan akış yapısındaki zaman-ortalama hız vektörleri <V>, akım çizgileri <>, eş yüzey
eğrileri <>

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

________________________

98 _______

Şekil 8. GO=2.33 Değerindeki Elips Silindir Önünde Reynolds Sayısının Re d =1500–10000 Değerleri
Arasında Oluşan Akış Yapısındaki Zaman-Ortalama Hız Vektörleri <V>, Akım Çizgileri <> ve Eş
Yüzey Eğrileri <>
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Şekil 8’de GO=2.33 değerindeki elips silindir önünde Reynolds sayısının Re d =1500–10000 değerleri
arasında oluşan akış yapısındaki zaman-ortalama hız vektörleri <V>, akım çizgileri <> ve eş yüzey
eğrileri <> verilmektedir.
Birinci sütunda Re d =1500 ile Re d =10000 değerleri arasındaki akış yapısına ait hız vektörleri <V>
verilmektedir. Re d =1500 ve Re d =4000 değerlerindeki vektör görüntülerinde, akış elips silindire
çarptığında elips silindir ortasından alt düzlem plakaya ve üst düzlem plakaya, nispeten simetrik bir
bölünme ile ayrılmıştır. Bu ayrılmadan sonra oluşan akış yapısı, alt düzlem plakada bir girdap
oluşturmaya çalışmıştır. Üst düzlem plakada ise geometrinin verdiği bir sonuçla, ters akışlar
oluşmaktadır. Bu ters akış yapısının Reynolds değerleri arttıkça üst düzlem plakaya doğru
yakınlaşmakta olduğu görülmektedir.
İkinci sütunda akım çizgileri görüntüsünde elips silindire çarpan akışkan, düzlem plaka alt bölgesinde
girdap oluşturmuş, fakat üst düzlem plakada ters akış oluşturmuştur. Geometrinin de etkisiyle, akışın
elips silindir cidarıyla karşılaşma anında üst plakada ters akış meydana gelmektedir. Bu ters akışın
çalkantılı bir akışa neden olacağı öngörülmektedir.
Üçüncü sütunda eş yüzey eğrilerinde nispeten simetrik bir akış oluşmaktadır. Yüksek Reynolds
değerleri ile oluşan akış yapısı (Re d =6000, 8000, 10000) için hız alan vektörlerinde, Re d =1500 ve
Re d =4000 değerlerinden farklı olarak, düzlem plaka ile elips silindir birleşme bölgelerinde üst düzlem
plakada oluşan ters akış artan Reynolds değeriyle üst düzlem plakaya doğru yakınlaşmaktadır. Bu
durum akım çizgileri ve eş yüzey eğerileri çizimlerinde de açık bir şekilde gözlemlenmektedir.
3.2 Elips Silindir Önünde Oluşan Anlık Akış Yapısı
Yapılan deneysel çalışmalarda elde edilen zaman-ortalama verileri, 300 adet anlık akış verisinin
korelasyonundan elde edilmektedir. Deneysel çalışmalar esnasında elde edilen anlık akış yapısı
görüntüleri, akışın yapısının fiziğini anlamada cisim üzerine gelen daimi olmayan yükleri incelemek
bakımından büyük önem arz etmektedir.
Elips silindir önünde oluşan akış yapısında farklı anlık akım çizgileri şeklinde anlık akış yapılarının
fiziği Şekil 9’da görülmektedir. Re d =1500 değerinde GO= 1, 1.4, 2.33 değerlerine sahip olan elips
silindirlerin farklı anlık akım çizgilerinde, akışın üniform olması nedeniyle çok farklı bir akış görüntüsü
oluşmamaktadır.
Birinci sütunda GO=1 değerindeki dairesel silindirde Re d =1500 değerinde akış iki paralel düzlem plaka
arasına üniform bir şekilde girmekte, alt ve üst düzlem plaka ile dairesel silindir birleşme bölgelerinde
ayrılma noktası oluşturup çatallanmaktadır. Çatallanan yapı alt ve üst düzlem plaka ile dairesel silindir
birleşim noktalarında birer adet ANG yapısının oluştuğu görülmektedir. Bu akış yapısı genel itibariyle
çoğu anlık akım çizgisinde aynı periyodik akış yapısını korumaktadır.
İkinci sütunda GO= 1.4 değerindeki elips silindirde Re d =1500 değerinde akış düzlem plaka pasajı
içerisine girip, elips silindir cidarına çarptığında yine aynı çatallanmayla birlikte ayrılma durumu
sergilemektedir. Çatallanan yapı alt ve üst düzlem plaka ile dairesel silindir birleşim noktalarında birer
adet ANG yapısının oluştuğu görülmektedir. Üst düzlem plaka ile elips silindir birleşim bölgesinde
ayrıca geometrinin etkisiyle ters akış bölgesinin oluştuğu gözlemlenmektedir.
Üçüncü sütunda GO= 2.33 değerindeki elips silindir için Re d =1500 değerindeki akış yapısında, anlık
görüntülerde bir değişim olmamakta, akış üst düzlem plaka ile elips silindir birleşim bölgesinde ters
akış oluştururken alt düzlem plaka ile elips silindir birleşim bölgesinde herhangi bir girdap formasyonu
oluşturmamaktadır.

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

100 _______

Şekil 9. Re d =1500 Değerinde GO= 1, 1,4, 2,33 Değerlerine Sahip Elips Silindirler Önünde Oluşan
Anlık Akış Yapıları
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Reynolds sayısının Re d =6000 ve GO=1.14 değerlerinde elips silindir önünde oluşan akış yapısına ait
anlık akım çizgileri < > görüntüleri Şekil 10’da verilmiştir. Şekilde zaman-ortalama değerinden farklı
oluşan akım çizgileri görüntülerinden Resim 148, 158, 170, 176 nolu veriler görülmektedir. 148 nolu
anlık akım çizgisi görüntüsünde alt düzlem plaka üzerinde, elips silindir önünde birincil, ikincil ve
üçüncül Fociler (F 1 ,F 2, F 3 ) oluşmaktayken, üst düzlem plakada girdap oluşumu görülmemektedir. Bu
üç adet Foci arasında iki adet durma noktası (S 1 , S 2 ) görülmektedir. 158 nolu anlık akım çizgisi
görüntüsünde ise alt düzlem plakada birincil ve ardından ikincil Fociler (F 1 ,F 2 ) oluşmuş, aralarında
durma noktasıda (S 1 ) oluşmuştur. Üst düzlem plakada ise birincil Foci (F 1 ) yapısı oluşmuş, böylelikle
üst düzlem plaka ile elips silindir birleşme bölgesinde girdap oluşumu başlamıştır. 170 nolu anlık akım
çizgisinde; alt ve üst düzlem plaka üzerinde birincil ve ikincil Fociler (F 1 , F 2 ) oluşmuştur. Girdaplar
arasında hızın sıfır olduğu ve akışın durduğu durma noktası (S 1 ) oluşumu gözlenmektedir. 176 nolu
anlık akım çizgisi görüntüsünde ise akış yapısında girdap ve durma noktası oluşumu
gözlenmemektedir. Açıklanan bu anlık akım çizgileri görüntüleri belli bir periyot ile aynı akış yapısı
oluşumuna devam etmektedir. Bu periyottaki akış yapısı, önce sadece alt düzlem plaka ile elips silindir
birleşim bölgesi üzerinde oluşan girdaplar, daha sonra alt ve üst düzlem plakada oluşan birinci ve
ikincil simetrik girdapların oluşumu ve son olarak akış yapısının üniform bir şekilde devam etmesi
şeklindedir.
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Şekil 10. GO=1.14 Değerine Sahip Elips Silindir Önünde Re d =6000 Değerinde Oluşan Akış Yapısı
İçerisindeki Anlık Akım Çizgisi <> Görüntüleri
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SONUÇ
Bu çalışmada, iki düzlem plaka arasına yerleştirilmiş 20mm yükseklikteki elips silindirin farklı görünüş
oranlarında (GO=1, 1.14, 1.4, 1.75, 2.33) elips silindir ile düzlem plaka birleşme bölgesinin ön
tarafındaki akış yapısı, farklı Reynolds sayılarında (Re d =1500, 4000, 6000, 8000, 10000), Parçacık
Görüntülemeli Hız Ölçüm (PIV) tekniği kullanılarak deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler esnasında
akış yapısının anlık hız alanları <V> görüntüleri elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler ile elips silindir
geometrisi üzerindeki akış yapısının zaman-ortalama hız alanları <V> , akım çizgileri <> ve eş yüzey
eğrileri <> değerleri de hesaplanmıştır.
Yapılan deneylerde hem elips silindir üzerindeki akış yapısı hem de dairesel silindir üzerindeki akış
yapısı verileri elde edilmiş, sonuçlar kıyaslanmıştır. Silindir geometrisi üzerindeki akış yapısı için elde
edilen sonuçların literatürde bulunan sonuçlarla uyum içerisinde olduğu görülmüştür. Dairesel silindir
üzerindeki akış yapısı için yapılan deneysel çalışmalar ile literatürdeki sayısal çalışmalarda elde edilen
sonuçlarla paralellik göstermektedir.
Deney sonuçlarında elde edilen verilerin daha kolay ve net anlaşılıp, analiz edilebilmesi için görüntüler
üzerine renklendirmeler yapılmıştır. Hız alan vektörleri <V> ve eş yüzey eğri < > mavi zemin üzerine
çizilerek, verilerin daha net görünmesi sağlanmıştır. Akım çizgileri <> görüntüleri ise; eş yüzey eğri
renklendirme işlemiyle birlikte verilmiş, oluşan akış yapısı hakkında daha açık bilgi alınmasını
sağlamıştır.
Genel olarak, dairesel ve elips silindir geometrilerinin ön görünüşlerinde, elips silindir ile düzlem
paralel plakaların birleşme bölgelerinde at nalı girdap (ANG) oluşumu görülmektedir. Artan Reynolds
sayı değerleriyle bu girdaplar boyut olarak küçülmekte ve şiddetlerini artırmaktadır. GO’ nın artmasıyla
oluşan bu ANG’ lar dairesel bir görüntüden eliptik bir görünüme geçmektedir. Bu durum akış yapısını
ve ANG yapısını etkilemektedir.
Anlık veriler elips silindirlerin ön görünüşlerinde akış yapısının nasıl değiştiğini göstermektedir. Anlık
görüntülerde akış yapısının, bazen alt düzlem plaka yüzeyinde bazen de üst düzlem plaka yüzeyinde
baskınlaştığı anlaşılmaktadır. Bu baskınlaşma akışın çalkantı yapısını bir kez daha göstermektedir.
Bunun yanı sıra ısı değiştiricilerinin tasarımı ve en iyileştirme aşamalarında bir zemin çalışması
niteliğinde olan bu çalışma ile daha gerçekçi çalışma ve işletme koşullarının sağlanması ve
uygulanması amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında, akış yapısı içerisinde oluşan ANG fiziksel yapıları
değerlendirildiğinde; GO=1.16 ve 1.4 olan elips silindir kullanımının dairesel silindir kullanımından,
oluşan ANG yapılarının karmaşıklığından dolayı, daha iyi bir performans göstereceği öngörülmektedir.
Bu çalışmadan elde edilen bir diğer önemli sonuca göre; PIV yönteminin oldukça dar akım
pasajlarında meydana gelen akış yapısının belirlenmesinde başarıyla uygulanabileceği ve PIV
yöntemi kullanılarak buradaki akış detaylarının başarılı bir şekilde yakalanabileceği belirlenmiştir.
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ÖZET
Dairesel silindir üzerindeki akışlar son yıllarda hem deneysel hem de sayısal çalışmalar ile yoğun bir
araştırma konusu olmuştur. Bu tip akış yapıları; yüksek binalar, soğutma kuleleri, bacalar, elektronik
devreler gibi birçok mühendislik uygulamasında karşımıza çıkmaktadır. Bina üzerindeki akış yapısının
ve fiziğinin bilinmesi, binalar üzerine etkiyen rüzgâr kuvvetlerinin belirlenmesinde, bina ve çevresi
arasındaki rüzgâr etkileşiminden doğan ayrılma bölgeleri, bina ile etkileşimli çoklu girdap sistemlerinin
belirlenmesinde, büyük öneme sahiptir. Son yıllarda, Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (PIV), akış
görselleştirme yöntemlerinden en yaygın olarak kullanılan tekniklerden bir tanesidir. Bu deneysel
çalışmada, D=40mm çap, h=120mm yükseklik (yükseklik çap oranı, h/D =3) değerlerine sahip sonludairesel silindir üzerinde oluşan akış yapısı, serbest akış hızı ve silindir çapına bağlı Reynolds
sayısının Re d =1000 ile 7000 değerleri arasında, PIV tekniği kullanılarak incelenmiştir. Deneyler
neticesinde, öncelikle anlık hız alanları <V> elde edilmiş, bu veriler kullanılarak zaman ortalama hız
alanları <V>, akım çizgileri <Ψ> ve girdap eş düzey eğrileri <ω> çizilmiştir. Sonuç olarak, sonsuzsilindir üzerindeki iki boyutlu akış yapısından farklı olarak, sonlu-silindirin, üç boyutlu (3-D) karmaşık
bir akış yapısına sahip olduğu ve sonlu-silindir üzerinde oluşan akışın; birçok girdap sistemlerinin
birleşmesinden meydana geldiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sonlu-silindir, PIV Tekniği, Akış Ayrılması, At Nalı Girdap

ABSTRACT
In recent years, the experimental and numerical studies have been research the subject of intense on
the circular cylinder flows.This type of flow structures, like tall buildings, cooling towers, chimneys,
electronic circuits, such as encountered in many engineering applications. Knowledge of the flow
structure and physics on building, caused in wind forces acting on buildings to determine the building
and the environment arising from the interaction between the wind region of separation, the
determination of building interact with multiple vortex systems, is of great importance. In recent years,
Particle Image Velocimetry Measurement (PIV) is one of the most widely used methods for flow
visualization techniques. In this experimental study, which has the diameter D = 40mm, h = 120mm
height (Aspect ratio; height to diameter ratio, h/D=3) values and the development of finite-circular
cylinder flow structure on the front and top of the display pictures of the event, due to the free stream
velocity and cylinder diameter Re d =1000 and 7000 in the range of Reynolds number were investigated
by using PIV technique. As a result of experiments, primarily instantaneous velocity fields were
obtained, using with these data time-average velocity fields <V>, streamlines <Ψ> and vorticity
counter <ω> has drawn. Finally result, unlike the infinite-cylinder on the two-dimensional flow
structure, finite-cylinder has a three-dimensional (3-D) complex structure and finite-cylinder on the flow
of the stream, many stayed in the merger of vortex systems.
Key Words: Finite Cylinder, Particle Image Velocimetry, Flow Separation, Horseshoe Vortex
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1. GİRİŞ
Dairesel silindir; basit geometrisi ve üzerinde oluşan akış yapısının periyodik girdap sistemleri
olmasından dolayı, temel ve klasik bir çalışma alanı olarak son yıllarda hem deneysel hem de sayısal
çalışmalar ile birçok mühendislik uygulamalarında yoğun bir araştırma konusu olmaktadır. Sonsuz
dairesel silindir üzerindeki yakın bölge de oluşan akış yapısının üç boyutluluk özelliği; girdap
kopmasının periyodik ve silindir eksenine paralel oluşmasından dolayı zayıftır. Bu nedenle, silindir orta
bölgesinde meydana gelen periyodik güçlü Karman girdap caddesi ile iki boyutluluk özelliği
taşımaktadır [1]. Sonlu dairesel silindirin serbest yüzeyi akışın üç boyutluluğuna doğrudan etkileyen
önemli bir faktördür Sonlu-dairesel silindir üzerinde üç boyutlu karmaşık akış yapısı; silindir serbest
ucunda oluşan girdap, silindir orta bölgelerinde oluşan Karman girdap caddesi ve silindir tabanında
oluşan at nalı girdabın etkileşiminden meydana gelmektedir [2] (Şekil 1). Düzlem yüzey boyunca
meydana gelen sınır tabaka akışının silindirik bir yapı ile karşılaşması neticesinde silindir ön yüzeyi ile
düzlem yüzey birleşme bölgelerinde ters akış yapıları oluşmaktadır. Bazı araştırmacılar [3,4,5], bu tip
akışlarda aynı zamanda ve aynı yerde çok çeşitli boyutlarda oluşan bu ters akış yapıların bir
konumdan diğerine hareket ettiğini ve sündüğünü belirtmişlerdir. Bu girdap elemanlarının, kütlesi ve
açısal momentumunun sabit kalmak şartıyla sünmesi esnasında, boyunun uzayacağını ve çapının
küçüleceğini, aynı zamanda açısal hızını ve kinetik enerjisini arttıracağını belirtmişlerdir. Böylece,
girdap elemanın sünmesi neticesinde, enerji büyük ölçekli hareketlerden küçük ölçekli hareketlere
doğru, küçük ölçekli hareketlerdeki girdap çizgilerinin büyük ölçekli hareketlerle sündürülmesi sonucu
akmakta olduğunu belirtmişlerdir [6]. Ayrıca, girdap hareketlerinin duvar civarında yoğunlaşacağını,
bunun neticesinde girdap elemanlarının duvar civarında rastgele yükselmesinin ani çalkantılar
meydana getireceğini ve ani patlamalarla birlikte akışın dış bölgeye doğru sıçramalar yapacağını
belirtmişlerdir. Aynı zamanda, bazı araştırmacılar bütün türbülans üretiminin özellikle silindir cidarı
yakınlarındaki patlama ve sıçramanın neticesinde meydana geldiğini belirtmişlerdir [5]. Bunun
neticesinde ise akış silindir taban cidarı etrafında ve aşağı akım yönünde bir girdap oluşumuna neden
olmaktadır. Oluşan bu akış yapısı (Şekil 1), karakteristik şeklinden dolayı At Nalı Girdap “ANG” olarak
adlandırılmaktadır [7,8]. Gerçekte, düzlem yüzey ile silindir tabanı birleşme yerinde Reynolds sayısına
ve türbülanslılık değerine bağlı olarak birbirinden bağımsız birden fazla girdap yapısı meydan
gelmektedir. Bu girdaplar, ikincil akış kayıplarının (sürtünme kayıpları) artmasına neden olmakla
birlikte, silindir arkasındaki ayrılma bölgesinin değişmesine ve silindir üzerinde yüksek seviyeli kayma
gerilmesi oluşumuna sebep olmaktadır [8].
Sonsuz ve sonlu dairesel silindir üzerindeki akış ile ilgili olarak literatürde hem sayısal hem de
deneysel olarak çeşitli çalışmalar mevcuttur. Ancak, düşük görünüş oranına sahip (GO= silindir
yüksekliği/silindir çapı) sonlu silindir üzerindeki akış yapısının deneysel olarak Parçacık Görüntülemeli
Hız Ölçüm Tekniği ile incelemesi ile ilgili çalışmalar sınırlı sayıda olup bu çalışmalar [9] tarafından
ayrıntılı bir şekilde derlenmiştir. İlk defa iki boyutlu (2D) olarak varsayılan iki serbest ucu bulunan
dairesel silindir üzerindeki akışın üç boyutluluk etkisini [10] incelemiştir. Sonuçta silindir yüksekliğinin
azaldıkça sürüklenme katsayısının azaldığını rapor etmiştir [11]
Sonlu-silindir serbest ucu etkisinin ayrıntılı çalışması [12,13,14] gibi araştırıcılar tarafından yapılmıştır.
Sonuç olarak silindir serbest ucunda serbest akış yönünde meydana gelen akış yapısının silindir orta
bölgesinde meydana gelen iki boyutlu ölü akış bölgelerini bozması neticesinde girdap kopmalarının üç
boyutluluk özelliği kazandığını belirtmişlerdir.
Birçok yüksek bina serbest yüzeyli sonlu dairesel silindir olarak basitleştirilebilmektedir. Bu yüzden
silindir benzeri yapılar olan yüksek binalar ve bacalar, nükleer güç santralleri, soğutma kuleleri,
köprüler, açık denizlerdeki platform yapılar ve destek ayakları gibi çok sayıdaki mühendislik
uygulamaları üzerinde oluşan akışlar pratik öneme sahip olmasından dolayı araştırmacılar tarafından
çok sık inceleme konusu olmuştur [15,16,17]. Ayrıca, bilgisayarın ana kartı üzerindeki elektronik
devreler, deniz altı araçları, uçak-hava araçlarının iniş takımları ve fırlatma rampaları gibi birçok pratik
uygulamaların yanı sıra sadece bilimsel çalışma olarak değil aynı zamanda yapısal tasarımlar ve
enerji kayıpları gibi teknik problemler olarak da karşımıza çıkmaktadır. [11,18]. Bina ve yakın çevresi
arasındaki rüzgar etkileşiminden doğan ayrılma bölgeleri, bina ile etkileşimli çoklu girdap sistemlerinin,
binalar üzerine etkiyen rüzgar kuvvetlerinin belirlenmesinde ve uygun tasarım parametrelerinin göz
önüne alınması için büyük önem arz etmektedir. Örneğin bina ve gemilerde bulunan yüksek
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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bacalardan çıkan atıkların hareketi, silindir serbest ucundan dolayı bacalar üzerinde meydana gelen
ters akış ve ANG yapılarından büyük oranda etkilenmektedir [15].
Bunun yanı sıra bina üzerindeki akış yapısı, bina içine ve etrafına hava kirleticilerinin yayılmasında
birinci derece etkendir. Bu etkilerin bulunabilmesi açısından, bina dışındaki hava hareketleri tam
olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Binanın önünde görülen akış girdap hareketleri, zemin
seviyesindeki toz, toprak, yaprak, yağmur ve kar gibi tanecikleri yer seviyesinden yükselterek ortama
karışmasına neden olmaktadır. Tüm bu nedenlerle bina üzerindeki akış yapısının ve fiziğinin bilinmesi
hem tasarım hem de teknik problemlerin çözülmesi noktasında büyük yararlar sağlamaktadır.

Şekil 1. Dairesel Sonlu-Silindir Üzerindeki Akış Yapısı [19]
Son yıllarda, aerodinamik ve hidrodinamik araştırmalarda Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (PIV),
akış görselleştirme yöntemlerinden en yaygın olarak kullanılan tekniklerden bir tanesidir. Bu yöntemde
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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bilgisayar ve elektronik teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, küt cisimler üzerinde meydana gelen daimi
olmayan akış yapısını noktasal olarak değil, düzlemsel bir alan içerisindeki anlık verilerin akış yapısını
bozmadan yüksek hassasiyetle ölçmek mümkün olabilmektedir
Bu deneysel çalışmada, D=40mm çap, h=120mm yükseklik (yükseklik çap oranı, h/D =3) değerlerine
sahip sonlu-dairesel silindir (sonlu-silindir) üzerindeki oluşan akış yapısı ve gelişimi, serbest akış hızı
ve silindir çapına bağlı Reynolds sayısının Re d =1000 ile 7000 aralığında incelenmiştir. Sonlu-silindir
önü (yukarı akım), sonlu-silindir serbest yüzeyi üzerinde ve sonlu-silindir arkasındaki (aşağı akım
yönünde) görüntüleri yan görünüşleri olarak, bunun yanı sıra sonlu-silindir üst bölgesi (z/h=1), orta
bölgesi (z/h=0.5) ve taban bölgesindeki (z/h=0) akış yapıları ise üstten görünüş olarak PIV tekniği
kullanılarak incelenmiştir.

2. DENEY DÜZENEĞİ VE ÖLÇÜM SİSTEMİ
Bu deneysel çalışma Çukurova Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği
Laboratuarında kurulu olan kapalı devre açık yüzeyli su kanalında gerçekleştirilmiştir. Kullanılan su
kanalı iki adet fiberglas malzemeden imal edilen su deposu ile bu iki depo arasında bulunan ve
ebatları 750mm x 1000mm x 8000mm (yükseklik x en x boy) olan akrilik kısımdan oluşmaktadır.
Girişteki su deposu ile deney kesiti arasındaki geçişi sağlamak amacıyla 2:1 oranında daralma kısmı
mevcuttur (Şekil 2). Kanal içerisindeki suyun serbest akış hızı, hız kontrol ünitesi yardımıyla değişik
devirlerde çalışan bir santrifüj pompa ile ayarlanmıştır. Deneylerde akış yapısını incelemek amacıyla
şeffaf akrilik malzemeden imal edilen D=40mm çapa, h=120mm yükseklik (yükseklik/çap oranı, h/D=3)
değerlerine sahip bir adet dairesel sonlu-silindir modeli kullanılmıştır. Kullanılan model, boyutları
(uzunluğu 2.0m, genişliği 0.98m) Şekil 2’de görülen düzlem bir platform üzerine monte edilmiştir.
Deneyler boyunca su kanalında su yüksekliği 0,60m olarak sabit alınmıştır. Düzlem platformun ön ucu
akışı bozmaması amacıyla pah kırılarak inceltilmiştir. Türbülans etkilerden sakınmak amacıyla silindir
modeli düzlem platform üzerinde akım yönünden itibaren girişten 1.5m uzağa monte edilmiştir. Deney
alanının su kanalı içerisindeki şematik görünüşü Şekil 3’de verilmektedir.

Şekil 2. Deneylerin Yapıldığı Su Kanalının Şematik Görünümü [20]
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Şekil 3. Deney Alanının Su Kanalı İçerisindeki Şematik Görünüşü
PIV tekniği son yıllarda rüzgâr mühendisliği, uzay ve havacılık alanında, otomotiv sektöründe içten
yanmalı motorlarda, nükleer santrallerde, pompa ve türbinlerde, ısı değiştiricilerinde, daimi olmayan
akış uygulamalarında, karmaşık geometrileri içeren akışkanlar mekaniği uygulamalarında, jet
akışlarda, sınır tabaka problemlerinde, ayrılmış akışlarda, iki fazlı akışlarda, bio-mühendislikte, sığ su
akışlarında, boru ve kanal akışları gibi birçok mühendislik uygulamalarında yaygın bir şekilde
kullanılan modern deneysel akış görselleştirme yöntemlerinden bir tanesidir.
Bu yöntem, akış içerisinde akışkanla aynı hızda hareket eden mikron düzeyinde küçük metal kaplı katı
parçacıkların hızlarını ölçmek suretiyle akış yapısı hakkında anlık veya ortalama bilgi vermektedir. Bu
teknik ile iki ve üç boyutlu hız ölçümü yapabilmek için akış (su) içerisine 10–20 mikrometre çapında,
yoğunluğu suyun yoğunluğuna yakın parlak gümüş kaplı metal veya plastik parçacıklar
serpiştirilmektedir. Parçacıkların yoğunlukları suyun yoğunluğundan nispeten büyük olmasına rağmen
(1100 kg/m3 aralığında değişen) boyutları mikron mertebesinde olduğu için su ile aynı hızda hareket
etmektedirler. Çift darbeli 120 mJ güçteki lazer ünitesi (Nd: YAG Lazer) tarafından üretilen lazer ışını
optik aletler desteğiyle 1–2 mm kalınlığında ve değişik genişliklerdeki lazer huzmesi haline
getirilmektedir. Lazer ünitesi saniyede en fazla 15 lazer huzme çifti gönderebilmektedir. Lazer
huzmeleri ile aydınlatılan akış alanının içinde hareket eden parçacıkların milisaniye boyutundaki (t)
zaman aralıkları ile CCD dijital kamera ( 1016x1024 çözünürlüğe sahip) vasıtasıyla çekilen iki adet
fotoğrafı bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. İki fotoğraf arasındaki süre (t) tamamıyla akışın hızına
ve türbülanslılık seviyesine bağlıdır. Lazer kaynağı darbeli tip olduğu için lazer ile kameranın eş
zamanlı olarak çalışması gerekmektedir. Lazer kaynağı ile dijital kamera arasındaki zamanlamayı
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ayarlayan cihaz eş zamanlayıcı (senkronizer) olarak adlandırılmakta ve bir bilgisayar tarafından
kontrol edilmektedir. Bilgisayara aktarılan bu fotoğraflar genellikle 32x32 piksel ebatlarındaki küçük alt
bölgelere bölünmekte ve Hızlı Fourier dönüşümü kullanılarak her bir alt bölgedeki parçacıkların çekilen
iki görüntü arasındaki yer değiştirmeleri bulunmaktadır. Bu yöntemin işleyişi ve kullanılabilirliği
hakkında geniş bilgi [21,22,23] tarafından kapsamlı olarak verilmiştir.
Bu ölçme yönteminde kullanılan matematiksel ifadeler ve gerekli bilgiler [23] tarafından verilmiştir. Her
iki görüntü arasındaki Δt zaman aralığı ve her bir alt bölgedeki parçacıkların aldıkları ortalama mesafe
bilindiğinden, göz önüne alınan alt bölgelerdeki akışın hızı hesaplanmaktadır. Göz önüne alınan akış
alanı içerisinde 3844 adet hız vektörü hesaplanmaktadır. Akış yapısına bağlı olarak bu hız
vektörlerinden en fazla %3’ü kötü vektör olarak adlandırılan akış yapısına uymayan hız vektörlerinden
oluşmaktadır. Alınan resimlerin analizleri yapılarak önce anlık iki boyutlu hız alanları <V>, daha sonra
ise zaman ortalama hız alanları <V>, akım çizgileri <Ψ> ve girdap eş düzey eğrileri <ω> elde
edilmektedir. Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçüm Sistemi şematik olarak Şekil 4’de gösterilmektedir.

Şekil 4.(a). Test Alanı ve PIV Sistemi Elemanları Şematik Görünüşü [24]
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Şekil 4.(b). Test Alanı ve PIV Sistemi Elemanları Şematik Görünüşü [24]

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bir düzlem platform üzerine monte edilen dairesel sonlu-silindir D=40mm çapa, h=120mm yükseklik
(yükseklik/çap oranı, h/D=3) değerlerine sahiptir. Deneyler serbest akış hızı ve sonlu-silindir çapına
bağlı Reynolds sayısının Re d =1000 ile 7000, (Re d =1000, 2000, 3000, 5000 ve 7000), değerleri
arasında gerçekleştirilmiştir. Verilen tüm resimlerde serbest akış yönü soldan sağa doğrudur. Girdap
eş düzey eğrileri <ω> şekillerinde kesik çizgi ile gösterilen değerler saat yönünde dönen negatif
girdapları, düz çizgi ile gösterilen girdaplar ise saatin tersi yönünde dönen pozitif girdapları
göstermektedir. Deneyler esnasında sonlu-silindir yukarı akım yönünde, sonlu-silindir serbest yüzeyi
üzerinde ve sonlu-silindir aşağı akım yönünde olmak üzere üç farklı durumdaki akış yapısı incelenmiş,
bunun yanı sıra z/h=0, 0.5 ve 1 konumlarındaki akış yapısının üst görünüşleri de incelenmiştir.
Deneyler neticesinde iki boyutlu anlık hız alanları PIV yöntemiyle ölçülmüş ve bu hız kullanılarak
zaman-ortalama hız alanları <V>, akım çizgileri <Ψ> ve girdap eş düzey eğrileri <ω> elde edilmiştir.
Beş farklı Reynolds sayısındaki (Re d =1000, 2000, 3000, 5000 ve 7000), silindir önünde meydana
gelen zaman-ortalama hız alanları <V> ilk sütunda, akım çizgileri <Ψ> ikinci sütunda ve girdap eş
düzey eğrileri <ω> üçüncü sütunda olmak üzere Şekil 5’de verilmiştir. İlk sütunda gösterilen zamanortalama hız alanları <V> resimlerinden yüksek yoğunluklu hız vektörlerinin bulunduğu bölgeler
hızların arttığı alanları gösterir iken düşük yoğunluklu hız vektörlerinin bulunduğu alanlar hızların
azaldığı veya durduğu yerleri göstermektedir. Aynı zamanda düzlem yüzey ile silindir birleşme
bölgelerinde saat yönünde dönen bir adet girdabın varlığı açık bir şekilde görülmektedir. İkinci sütunda
verilen zaman-ortalama akım çizgileri <Ψ> resimlerinden ilk satırda Reynolds sayısının Re d =1000
değerindeki durumu görülmektedir. Resimde, soldan sağa doğru akan akış sonlu-silindir önü ile
düzlem plaka birleşme bölgesinde yukarı akım yönünde negatif yönde dönen bir adet spiral girdabın
meydana getirmektedir. Reynolds sayısının artması ile oluşan bu spiral girdabın çapı küçülmekte ve
boyuna doğru sünmekte, aynı zamanda sonlu-silindir ön taban cidarına doğru yaklaştığı
görülmektedir. Üçüncü sütunda verilen, zaman-ortalama girdap eş düzey eğrilerinde <ω> Reynolds
sayısının Re d =1000 değerinden Re d =7000 değerine yükselmesi ile sonlu-silindir ve düzlem plaka
birleşme yerinde negatif yönde dönen spiral girdapların eş düzey eğrileri <ω> artmaktadır. Aynı
zamanda, Reynolds sayısının Re d =1000–7000 değerleri arasında sonlu-silindir düzlemi orta
noktasından aşağı düzlem plaka yönüne doğru oluşan pozitif yönlü spiral girdapların varlığı sonlusilindir yüzeyinde açık bir şekilde görülmekte olup Reynolds sayısının artması ile birlikte oluşan pozitif
yönlü dönen spiral girdapların değerleri de artmaktadır.
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Şekil 5. Sonlu-Silindir Önünde Meydana Gelen Akış Yapısının Re d =1000–7000 Sayılarındaki,
Zaman-Ortalama Hız Alanları <V>, Akım Çizgileri <Ψ> ve Girdap Eş Düzey Eğrileri <Ω> Yan
Görünüşleri
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Beş farklı Reynolds sayısındaki (Re d =1000, 2000, 3000, 5000, 7000), sonlu-silindir serbest ucu
üzerinde meydana gelen zaman-ortalama hız alanları <V> ilk sütunda, akım çizgileri <Ψ> ikinci
sütunda ve girdap eş düzey eğrileri <ω> üçüncü sütunda olmak üzere Şekil 6’da verilmiştir. Şekilde ilk
sütunda gösterilen hız alanları <V> resminden, sonlu-silindir serbest ucu hücum kenarı tarafında
yüksek yoğunluklu hız vektörlerinin bulunduğu bölgeler hızların arttığı alanları gösterir iken silindir üst
yüzeyine yakın bölgedeki düşük yoğunluklu hız vektörlerinin bulunduğu alanlar ise hızların azaldığı
veya durduğu bölgeleri göstermektedir. İkinci sütunda verilen zaman-ortalama akım çizgileri <Ψ>
resimlerinden Reynolds sayısının Re d =1000 değerindeki akış yapısı birinci satırda görülmektedir.
Burada, sonlu-silindir serbest ucu hücum kenarı tarafında, silindir üst yüzeyi boyunca meydana gelen
basınç artışı nedeniyle, akış ayrılmasının başladığı görülmektedir. Bu akışın sonlu-silindir serbest ucu
yüzeyinde düşey düzlem orta noktası aşağı akım yönüne doğru silindir yüzeyine tekrar yapışarak
“Ayrılma baloncuğu” (Separation bubble) ve negatif yönlü dönen ters akış bölgelerinin (Re-circulating
regions) oluştuğu görülmektedir. Oluşan akış ayrılmasının sonlu silindir firar kenarında tekrar silindir
yüzeyine yapıştığı görülmektedir. Aynı zamanda, sonlu-silindir serbest üst yüzeyinde meydana gelen
ayrılma baloncuğu ile serbest akış bölgesi arasında kayma tabakaları ve ters akış bölgesinin
merkezinde durma (Foci) noktası görülmektedir. Üçüncü sütunda verilen girdap eş düzey eğrileri <ω>
resminde ise sonlu-silindir serbest ucu hücum kenarında başlayan ve sonlu-silindir üst yüzeyi aşağı
akım boyunca devam eden negatif yönlü dönen ters akış yapısının oluştuğu ve sonlu silindir firar
kenarında tekrar silindir yüzeyine yapıştığı görülmektedir. Reynolds sayısının Re d =2000 değerindeki
zaman-ortalama hız alanları <V> resminden sonlu silindir hücum kenarı tarafındaki akış ayrılması açık
bir şekilde görülmektedir. Sonlu silindir üst yüzeyi tarafında ters akış bölgesinin oluştuğu, fakat oluşan
ters akış bölgesinin sonlu silindir üst yüzeyine yapışmayarak sonlu silindir firar kenarı aşağı akım
yönünde ters akış bölgesinin devam ettiği görülmektedir. Zaman-ortalama akım çizgileri <Ψ>
resminden, sonlu-silindir serbest ucu hücum kenarı tarafında, akış ayrılmasının başladığı
görülmektedir. Bu akışın sonlu-silindir serbest ucu yüzeyinde başlayıp firar kenarından aşağı akım
yönünde devam ettiği, ayrıca, firar kenarı üst tarafında bir adet durma noktası karakteristiği
göstermektedir. Bunun yanı sıra, sonlu-silindir serbest üst yüzeyinde meydana gelen ters akış bölgesi
ile serbest akış bölgesi arasında kayma tabakaları görülmektedir. Girdap eş düzey eğrilerinde <ω> ise
Reynolds sayısının artması ile birlikte sonlu-silindir üst tarafında oluşan girdap eş düzey eğri
değerlerinin arttığı görülmektedir. Aynı zamanda oluşan negatif yönlü dönen girdabın sonlu silindir üst
yüzeyine yapışmayıp aşağı akım yönüne doğru genişlediği görülmektedir. Reynolds sayısının
Re d =3000 değerindeki zaman-ortalama hız alanları <V>, zaman-ortalama akım çizgileri <Ψ> ve
Girdap eş düzey eğrileri <ω>, Reynolds sayısının Re d =2000 değerindeki akış yapısına genel anlamda
benzer özellik göstermektedir. Ancak, Re d =3000 değerindeki zaman-ortalama akım çizgilerinde <Ψ>
sonlu silindir üst tarafında oluşan durma (Foci) noktasının bir miktar aşağı akım yönünde ve sonlu
silindir firar kenarına doğru yaklaştığı görülmektedir. Girdap eş düzey eğrilerinde <ω> ise aynı şekilde
artan Reynolds sayısı ile girdap eş düzey eğri değerlerinin arttığı ve aşağı akım yönüne doğru
genişlediği görülmektedir. Reynolds sayısının Re d =5000 değerindeki zaman-ortalama hız alanları <V>
resminden yüksek yoğunluklu hız alanları hızların arttığı bölgeleri gösterir iken düşük yoğunluklu
bölgeler düşük olduğu veya sıfır olduğu bölgeleri göstermektedir. Hız alanlarından aynı zamanda ters
akış bölgeleri ve yeniden yapışma bölgeleri de görülmektedir. Zaman-ortalama akım çizgileri <Ψ>
resminden sonlu silindir üst tarafında oluşan durma noktasının silindir üst yüzeyine ve yukarı akım
yönüne doğru kaydığı görülmektedir. Ters akış bölgesi ile serbest akış bölgesinin ayıran kayma
tabakası da görülmektedir. Girdap eş düzey eğrileri <ω> resminden artan Reynolds sayısı ile negatif
yönlü dönen girdap eş düzey eğrinin değerleri arttığı ve aşağı akım yönünde sonlu silindir firar kenarı
ile temas halinde olduğu görülmektedir. Reynolds sayısının Re d =7000 değerindeki zaman-ortalama
hız alanları <V> resminden yüksek ve düşük yoğunluklu hız alanları, aynı zamanda ters akış bölgeleri
ve yeniden yapışma bölgeleri de açık ve net bir şekilde görülmektedir. Zaman-ortalama akım çizgileri
<Ψ> resminden sonlu silindir üst tarafında oluşan durma noktasının silindir üst yüzeyine ve yukarı
akım yönüne doğru bir miktar daha kaydığı görülmektedir. Ters akış bölgesi ile serbest akış bölgesinin
ayıran kayma tabakası da görülmektedir. Aynı zamanda ters akış yapısının sonlu silindir üst yüzeyine
yeniden yapışma bölgesi de görülmektedir. Girdap eş düzey eğrileri <ω> resminden artan Reynolds
sayısı ile negatif yönlü dönen girdap eş düzey eğri değerlerinin arttığı görülmektedir. Aynı zamanda
negatif yönlü dönen girdap ile sonlu silindir üst yüzeyi arasında kalan bölgede pozitif yönlü dönen
girdapların varlığı görülmektedir.
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Şekil 6. Sonlu-Silindir Serbest Ucu Üzerinde Meydana Gelen Akış Yapısının Re d =1000–7000
Sayılarındaki, Zaman-Ortalama Hız Alanları <V>, Akım Çizgileri <Ψ> ve Girdap Eş Düzey
Eğrileri <Ω> Yan Görünüşleri
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Beş farklı Reynolds sayısındaki (Re d =1000, 2000, 3000, 5000, 7000), sonlu-silindir arkasında tabanda
düzlem plaka ile birleşme bölgelerinde meydana gelen zaman-ortalama hız alanları <V>, akım çizgileri
<Ψ> ve girdap eş düzey eğrileri <ω> görüntüleri Şekil 7’de verilmiştir. Şekildeki ilk sütunda PIV
deneylerinden elde edilen zaman-ortalama hız alanları <V>, ikinci sütunda akım çizgileri <Ψ> ve
üçüncü sütunda ise zaman-ortalama girdap eş düzey eğrileri <ω> gösterilmiştir. İlk sütunda gösterilen
hız alanları <V> resminden, sonlu-silindir arkasında yüksek yoğunluklu hız vektörlerinin bulunduğu
bölgeler hızların arttığı alanları gösterir iken sonlu-silindir arka bölgesinde düşük yoğunluklu hız
vektörlerinin bulunduğu alanlar hızların azaldığı veya durduğu yerleri göstermektedir. İkinci sütunda
verilen zaman-ortalama akım çizgileri <Ψ> resimlerinden, Reynolds sayısının Re d =1000 değerinde,
zemin düzleminde sonlu silindir arkasında, silindir arka cidarından yaklaşık 1.5D mesafede bir durma
noktası oluştuğu görülmektedir. Sonlu silindir ön yüzeyinde oluşan ANG girdap yapısının etkisinden
dolayı oluşan bu durma noktasından itibaren akış üç farklı istikamete doğru yönlenmektedir. Birincisi
durma noktasından itibaren sağa doğru aşağı akım yönünde, ikincisi sola silindir arka duvar düzlemine
doğru, üçüncüsü ise bu iki akış doğrultularının tam ortasından düşey yöne sağa ve sola doğru
yönlenmektedir. Aynı zamanda, durma noktasından sola doğru yönlenen akış silindir arkası düşey
düzlem orta noktası civarında bir durma noktası oluşturmaktadır. Üçüncü sütunda verilen zamanortalama girdap eş düzey eğrileri <ω> resminden ise düşük Reynolds sayısında herhangi bir girdaplılık
değeri elde edilememiştir. Reynolds sayısının artması ile sonlu silindir arkasında oluşan akış yapısı üç
boyutlu ve karmaşık bir hal aldığından düzgün periyodik bir girdap yapısı elde edilememiştir. Reynolds
sayısının Re d =2000 değerinde zaman-ortalama akım çizgileri <Ψ> resminden zemin düzleminde
sonlu silindir arkasında oluşan durma noktasının sonlu silindir arka cidarına doğru yaklaştığı, yaklaşık
1.25D mesafede, aynı zamanda zemin yüzeyinden düşey yönde yer değiştirerek yukarı doğru hareket
ettiği belirlenmiştir. Reynolds sayısının Re d =1000 değerinde akış yapısına benzer şekilde durma
noktasından itibaren akış, üç farklı istikamete doğru yönlenmektedir. Birincisi durma noktasından
itibaren sağa doğru aşağı akım yönünde, ikincisi sola silindir arka duvar düzlemine doğru, üçüncüsü
ise bu iki akış doğrultularının tam ortasından düşey yönde sağa ve sola doğru yönlenmektedir. Aynı
zamanda, durma noktasından sola silindir arka cidarına doğru yönlenen akış yapısı; bu bölgede ters
akış bölgesi oluşturmaktadır. Oluşan bu ters akış bölgesi silindir arkası düşey düzlem orta noktası
civarında bir girdap ve Foci oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, sonlu silindir ön tarafından oluşan ANG
yapısı sonlu silindir taban bölgesi ile düzlem plaka birleşme bölgesinde dördüncü bir aşağıdan yukarı
hareket eden, akış yapısı oluşturmaktadır. Oluşan bu akış yapısı girdap yapısı ile kesişerek bir adet
semer (Saddle) noktası oluşturmaktadır. Reynolds sayısının Re d =1000 ve 2000 değerlerindeki akışın;
sonlu silindir serbest yüzeyinden oluşan akış yapısından etkilenmeyip, tabanda oluşan ANG
yapısından etkilendiği görülmektedir. Reynolds sayısının Re d =3000 değerinde zaman-ortalama akım
çizgileri <Ψ> resminden sonlu-silindir arkasında oluşan ters akış yapılarının; hem sonlu silindir serbest
yüzeyinden, hem sonlu silindir orta düzleminden oluşan Karman Girdap kopmasından etkilendiği, hem
de tabanda oluşan ANG yapısından etkilenerek üç boyutlu karmaşık bir yapıya sahip olduğu
belirlenmiştir. Zemin düzleminde sonlu silindir arkasında oluşan durma noktasının sonlu silindir arka
cidarından aşağı akım yönünde uzaklaşarak yaklaştığı, yaklaşık 1.625D mesafede, aynı zamanda
zemin yüzeyinden düşey yönde yer değiştirerek yukarı doğru hareket ettiği belirlenmiştir. Bunun yanı
sıra ikinci bir durma noktası; birinci durma noktasının üst tarafında ve yaklaşık 1.75D mesafede
oluşmuştur. Birinci ve ikinci durma noktaları arasında akışın silindir arka cidarına doğru yol kat ederek
silindir arka cidarına yakın bölgede bir adet girdap yapısı oluşturmuştur. Bunun yanı sıra Re d =2000
değerindeki akış yapısına benzer şekilde, sonlu silindir ön tarafından oluşan ANG yapısı sonlu silindir
taban bölgesi ile düzlem plaka birleşme bölgesinde, aşağıdan yukarı hareket eden, akış yapısı
oluşturmaktadır. Reynolds sayısının Re d =5000 değerinde zaman-ortalama akım çizgileri <Ψ>
resminden sonlu-silindir arkasında oluşan ters akış yapılarının; hem sonlu silindir serbest yüzeyinden,
hem sonlu silindir orta düzleminden oluşan Karman Girdap kopmasından etkilendiği, hem de tabanda
oluşan ANG yapısından etkilenerek üç boyutlu karmaşık bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir.
Kesişen bu akış yapılarının sonlu silindir arkasından aşağı akım yönünde yaklaşık 1.625D
mesafesinde bir adet semer noktası oluşturduğu belirlenmiştir. Semer noktası bölgesinde akışın dört
kola ayrıldığı açık bir şekilde görülmektedir. Zemin düzleminde sonlu silindir arkasında bir adet durma
noktasının aynı bölgede, yaklaşık 1.625D mesafede oluştuğu, aynı zamanda zemin yüzeyinden düşey
yönde yer değiştirerek aşağı doğru hareket ettiği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra Re d =3000 değerindeki
akış yapısına benzer şekilde, sonlu silindir ön tarafından oluşan ANG yapısı sonlu silindir taban
bölgesi ile düzlem plaka birleşme bölgesinde, aşağıdan yukarı hareket eden, akış yapısı
oluşturmaktadır. Oluşan bu girdap yapısının artan Reynolds sayısı ile silindir arka düzleminden düşey
yönde aşağıya doğru düzlem plaka birleşme bölgesine doğru kaydığı tespit edilmiştir.
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Şekil 7. Sonlu-Silindir Arkasında Meydana Gelen Akış Yapısının Re d =1000–7000 Sayılarındaki Hız
Vektörleri <V>, Akım Çizgileri <Ψ> ve Girdap Eş Düzey Eğrileri <Ω> Yan Görünüşleri
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Reynolds sayısının Re d =7000 değerinde zaman-ortalama akım çizgileri <Ψ> resminden sonlu-silindir
arkasında oluşan ters akış yapılarının; hem sonlu silindir serbest yüzeyinden, hem sonlu silindir orta
düzleminden oluşan Karman Girdap kopmasından etkilendiği, hem de tabanda oluşan ANG
yapısından etkilenerek üç boyutlu karmaşık bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Kesişen bu akış
yapılarının sonlu silindir arkasından aşağı akım yönünde yaklaşık 1.5D mesafesinde ve 1.625D
mesafesinde olmak üzere toplam iki adet semer noktası oluşturduğu belirlenmiştir. Semer noktası
bölgelerinde akışın dört kola ayrıldığı açık bir şekilde görülmektedir. Zemin düzleminde sonlu silindir
arkasında bir adet durma noktasının, yaklaşık 1.75D mesafede oluştuğu, durma noktasından itibaren
sağa ve sola doğru yönlendiği görülmektedir. Bunun yanı sıra Re d =5000 değerindeki akış yapısına
benzer şekilde, sonlu silindir ön tarafından oluşan ANG yapısı sonlu silindir taban bölgesi ile düzlem
plaka birleşme bölgesinde, artan Reynolds sayısı ile boyutunu küçülterek Reynolds sayısının
Re d =7000 değerinde bir adet durma noktası halini almıştır.
Sonlu-silindir üst yüzeyinde (z/h=1.0 mesafesinde) meydana gelen akış yapısının Re d =1000-7000
sayılarındaki hız vektörleri <V>, akım çizgileri <Ψ> ve girdap eş düzey eğrileri <ω> üstten görünüş
resimleri Şekil 8’de verilmiştir. Şekildeki ilk sütunda PIV deneylerinden elde edilen zaman-ortalama hız
alanları <V>, ikinci sütunda akım çizgileri <Ψ> ve üçüncü sütunda ise zaman-ortalama girdap eş
düzey eğrileri <ω> gösterilmiştir. İlk sütunda gösterilen hız alanları <V> resminden, yüksek yoğunluklu
hız vektörlerinin bulunduğu bölgeler hızların arttığı alanları gösterir iken sonlu-silindir arka bölgesinde
düşük yoğunluklu hız vektörlerinin bulunduğu alanlar hızların azaldığı yerleri göstermektedir.
Resimden de görüldüğü gibi serbest akışın düşük Reynolds sayılarında yüzeyden etkilendiği,
Re d =1000 değerinden Re d =7000 değerine artması ile bu etkinin azalarak devam ettiği açık bir şekilde
görülmektedir. İkinci sütunda verilen zaman-ortalama akım çizgileri <Ψ> resimlerinden, Reynolds
sayısının Re d =1000 değerinde serbest akışın sonlu silindir serbest yüzeyinden etkilenen simetrik
olmayan bir akış yapısı oluştuğu, Reynolds sayısının Re d =1000 değerinden Re d =7000 değerine
artması ile oluşan bu simetrik olmayan akış yapısının simetrik bir yapı aldığı görülmüştür. Aynı
zamanda serbest akış ile serbest yüzeyden etkilenen bölge arasındaki kayma tabakası bölgesi de
görülmektedir. Üçüncü sütunda verilen zaman-ortalama girdap eş düzey eğrileri <ω> resminde
Reynolds sayısının Re d =1000 değerinde sonlu silindir serbest yüzeyi arka tarafında; silindir serbest
yüzeyinden oluşan, pozitif ve negatif yönlü dönen iki adet girdabın varlığı görülmektedir. Girdaplardan
negatif yönlü dönen girdabın boyutunun küçük, pozitif yönü dönen girdabın boyutunun büyük olduğu
belirlenmiştir. Reynolds sayısının Re d =2000 değerinde zaman-ortalama akım çizgileri <Ψ> resminden
pozitif ve negatif yönlü dönen girdapların varlığı devam etmekte, Reynolds sayısının artması ile birlikte
girdaplılık değerinin arttığı, negatif yönlü dönen girdabın da boyunun büyüdüğü belirlenmiştir.
Reynolds sayısının Re d =3000 değerindeki zaman-ortalama girdap eş düzey eğrileri <ω> , Re d =2000
değerindeki duruma benzerlik göstermekte, sadece Reynolds sayısının artmasından dolayı girdaplılık
değeri artmaktadır. Reynolds sayısının Re d =5000 ve 7000 değerlerinde ise diğer durumlardan farklı
olarak dört adet girdap yapısı görülmektedir. Bunlardan iki tanesi pozitif yönlü iken diğer ikisi negatif
yönlü girdap olup negatif yönlü girdabın iç tarafında pozitif yönlü girdabın varlığı, pozitif yönlü dönen
girdabın iç tarafında ise negatif yönlü dönen girdabın varlığı görülmektedir.
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Şekil 8.Sonlu Dairesel Silindir Arkasında Z/H=1.0 Mesafesinde Aşağı Akım Yönünde Oluşan Akış
Yapısının Re d =1000 İle 7000 Değerleri İçin PIV Deneylerinden Elde Edilen Zaman Ortalama
Hız Alanları <V>, Akım Çizgileri <Ψ> ve Girdap Eş Düzey Eğrileri <Ω>
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Sonlu dairesel silindir arkasında z/h=0.5 mesafesinde aşağı akım yönünde oluşan akış yapısının
Re d =1000 ile 7000 değerleri için PIV deneylerinden elde edilen zaman ortalama hız alanları <V>, akım
çizgileri <Ψ> ve girdap eş düzey eğrileri <ω> Şekil 9’da gösterilmiştir. Şekilde hız alanlarını <V>
gösteren ilk sütunda yüksek yoğunluk hız vektörleri hızların arttığı bölgeleri gösterir iken silindir
arkasındaki düşük yoğunluklu hız vektörleri saat yönünde ve saatin tersi yönünde dönen ters akış
bölgeleri ile ölü akış bölgesini göstermektedir. Ayrıca, oluşan akış yapısının düşük Reynolds sayısında
simetrik olmadığı, Reynolds sayısının artması ile akışın simetrik yapıya döndüğü görülmektedir. Bunun
yanı sıra sonlu silindir arka bölgesinde ölü akış bölgesi içerisinde serbest akışın tersi yönde hızlar
oluştuğu ve bu bölge içerisinde birbirine ters yönde dönen iki adet alt akış bölgesi oluştuğu
anlaşılmaktadır. Şekildeki ikinci sütunda akım çizgileri <Ψ> görüntüleri birinci satırda ise Re d =1000
değerindeki durum gösterilmektedir. Şekilde silindir geometrisini üst tarafından ayrılan ve saat
yönünde dönen girdabın varlığı ve merkezinde oluşan Foci noktası açık bir şekilde görülmektedir. Aynı
zamanda silindir alt ucundan ayrılan ve saatin tersi yönünde dönen girdap ve iki adet foci durma
noktası görülmektedir. Ayrıca, bu iki akış bölgesi kesişme düzleminde oluşan kayma tabakası ile
serbest akış bölgesi ile ters akış bölgelerini birbirinden ayıran kayma tabakaları ve silindir arka
cidarından aşağı akım yönünde yaklaşık 1.5D mesafesinde oluşan durma noktası görülmektedir.
Re d =2000 değerindeki akım çizgileri <Ψ> görüntüsünden silindir arka cidarından aşağı akım yönünde
yaklaşık 1.5D mesafesinde oluşan durma noktasının bir miktar silindire doğru yaklaştığı ve silindir alt
ucundan ayrılan ve saatin tersi yönünde dönen girdabın merkezinde bulunan iki adet foci durma
noktasının bir adet oluştuğu görülmektedir. Re d =3000 değerindeki akım çizgileri <Ψ> görüntüsünden
silindir arka cidarından aşağı akım yönünde yaklaşık 2.0D mesafesinde oluşan durma noktasının bir
miktar silindirden uzaklaştığı görülmektedir. Re d =5000 değerinde silindir arka cidarından aşağı akım
yönünde yaklaşık 1.375D mesafesinde durma noktasının oluştuğu görülmekte olup silindir alt
düzleminde oluşan pozitif yönlü dönen girdabın negatif yönlü dönen girdaba göre daha baskın olduğu
görülmektedir. Re d =7000 değerinde silindir arka cidarından aşağı akım yönünde yaklaşık 1.375D
mesafesinde durma noktasının oluştuğu görülmekte olup negatif yönlü dönen girdabın pozitif yönlü
dönen girdaba göre daha baskın olduğu görülmektedir. Sonsuz dairesel silindir üzerindeki aynı
bölgede oluşan girdap kopmalarının simetrik bir yapı oluşturmasına rağmen sonlu dairesel silindir
üzerindeki akış yapısının silindir serbest ucunda oluşan akıştan ve tabanda oluşan ANG yapılarından
etkilenerek simetrikliğin bozulduğu üç boyutlu bir akış yapısının oluştuğu görülmektedir.
Üçüncü sütunda sonlu silindir üzerinde meydana gelen zaman ortalama girdap eş düzey eğrileri <ω>
gösterilmektedir. Şekillerde kesikli çizgiler negatif yönlü (saat yönünde hareket eden girdaplar)
girdapları, düz çizgiler pozitif yönlü (saat yönünün tersi istikamette hareket eden girdaplar) girdapları
göstermektedir. Her ne kadar silindir arkasında oluşan anlık akış özellikleri simetrik olmayan bir yapı
arz ediyorsa da zaman ortalama akış karakteristikleri simetrik bir yapıda ortaya çıkmaktadır. Reynolds
sayısının Re d =1000’den Re d =7000 değerine artmasına paralel olarak pozitif ve negatif girdaplar, akış
istikametinde uzamakta ve girdaplılık değerleri artmaktadır. Ayrıca, tüm Reynolds sayılarında pozitif ve
negatif yönlü dönen girdapların maksimum değerlerinin yaklaşık aynı bölgede oluştuğu belirlenmiştir.
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Şekil 9. Sonlu Dairesel Silindir Arkasında Z/H=0.5 Mesafesinde Aşağı Akım Yönünde Oluşan Akış
Yapısının Re d =1000 İle 7000 Değerleri İçin PIV Deneylerinden Elde Edilen Zaman Ortalama
Hız Alanları <V>, Akım Çizgileri <Ψ> ve Girdap Eş Düzey Eğrileri <Ω>
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Sonlu dairesel silindir arkasında tabanda düzlem plaka ile birleşme bölgesinde, z/h=0 mesafesinde,
aşağı akım yönünde oluşan akış yapısının Re d =1000 ile 7000 değerleri için PIV deneylerinden elde
edilen zaman ortalama hız alanları <V>, akım çizgileri <Ψ> ve girdap eş düzey eğrileri <ω> Şekil
10’da gösterilmiştir. Şekilde hız alanlarını <V> gösteren ilk sütunda yüksek yoğunluk hız vektörleri
hızların arttığı bölgeleri gösterir iken silindir arkasındaki düşük yoğunluklu hız vektörleri ters akış
bölgeleri ile ölü akış bölgesini göstermektedir. Şekilde ikinci sütundaki akım çizgileri <Ψ>
görüntüsünün Re d =1000 değerindeki durumunda; silindir geometrisini üst tarafından ayrılan ve saat
yönünde dönen ters akış yapısının varlığının yanı sıra alt tarafta saatin tersi yönünde dönen akış
yapısının bir noktada kesişerek durma noktası meydana getirdiği görülmektedir. Diğer tüm akım
çizgileri görüntülerinde olduğu gibi serbest akış ile ters akış bölgesini ayıran kayma tabakaları açık bir
şekilde görülmektedir. Ayrıca, tabanda oluşan ters akış yapılarının boyutunun z/h=0.5’de oluşan akış
yapısı boyutundan daha büyük olduğu görülmüştür. Reynolds sayısının artması ile silindir arkasında
oluşan ters akış bölgelerinin boyutunun küçüldüğü, daha simetrik bir yapı aldığı ve arkada oluşan
durma noktalarının yukarı akım tarafında silindirin arka cidarına doğru yaklaştığı belirlenmiştir. Ayrıca,
Reynolds sayısının Re d =3000 değerine kadar arkada oluşan bir adet durma noktası, iki adet Foci
noktası olarak oluşmaktadır. Üçüncü sütunda sonlu silindir üzerinde meydana gelen zaman ortalama
girdap eş düzey eğrileri <ω> gösterilmektedir. Sonlu silindir tabanında oluşan bu akış durumunda,
taban etkisinden dolayı simetrik bir yapı oluşmayıp karmaşık bir akış yapısı durumu ortaya
çıkmaktadır.

SONUÇ
Bu çalışmada, serbest yüzeyli sonlu-silindir üzerindeki akış yapısı, Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçüm
Tekniği (PIV) kullanılarak kapalı devre açık yüzeyli su kanalında deneysel olarak incelenmiştir.
Dairesel sonlu-silindir modeli D=40mm çapa, h=120mm yükseklik (yükseklik çap oranı h/D=3)
değerine sahiptir. Deneyler, serbest akış hızı ve sonlu-silindir çapına bağlı Reynolds sayısının
Re d =1000 ile 7000 aralığında gerçekleştirilmiştir.
Sonlu-silindir önündeki (yukarı akım) akış durumunda tüm Reynolds sayılarında; akışın, sonlu-silindir
ile düzlem plaka birleşme bölgelerinde bir adet negatif yönlü dönen girdap oluştuğu, artan Reynolds
sayısı ile girdabın boyutunun küçüldüğü, boyuna doğru sündüğü ve silindir ön yüzeyinde doğru
yanaştığı görülmektedir.
Sonlu-silindir serbest ucu üzerindeki akış durumunda tüm Reynolds sayılarında hücum kenarında akış
ayrılmasının ouştuğu; düşük Reynolds sayısında (Re d =1000) sonlu-silindir serbest yüzeyi üzerinde
ayrılma baloncuğu ve yeniden yapışma bölgesinin oluştuğu; artan Reynolds sayısı (Reynolds
sayısının 7000 değerine kadar) ile yeniden yapışma bölgesinin oluşmadığı görülmektedir. Girdap eş
düzey eğrilerinde ise tüm Reynolds sayılarında sonlu silindir serbest yüzeyi üzerinde negatif yönlü
dönen girdapların oluştuğu, artan Reynolds sayısı ile girdaplılık değerlerinin arttığı belirlenmiştir.
Sonlu silindir arkasındaki akışlar, tabanda oluşan ANG yapısı, sonlu silindir orta bölgesinde oluşan
girdap kopmaları ve serbest yüzey üzerinde oluşan akış yapılarından etkilenen üç boyutlu karmaşık bir
yapı ortaya çıkarmaktadır.
Sonuç olarak deneysel çalışma sonucunda, sonsuz-silindir üzerindeki iki boyutlu akış yapısından farklı
olarak sonlu-silindir üzerindeki akışın birçok girdap sistemlerinin birleşmesinden oluştuğu ve daimi
olmayan karmaşık bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra sonsuz silindir üzerindeki akış
yapısından farklı olarak akışın sonlu-silindir serbest ucundan etkilenerek, sonlu-silindir arka
bölgesinde, silindir serbest yüzeyinden aşağı doğru oluşan karmaşık bir akış yapısının meydana
geldiği gözlenmiştir.

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

124 _______

Şekil 10. Sonlu Dairesel Silindir Arkasında Tabanda Z/H=0.0 Mesafesinde Aşağı Akım Yönünde
Oluşan Akış Yapısının Re d =1000 İle 7000 Değerleri İçin PIV Deneylerinden Elde Edilen Zaman
Ortalama Hız Alanları <V>, Akım Çizgileri <Ψ> ve Girdap Eş Düzey Eğrileri <Ω>
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PERİYODİK OLARAK DEĞİŞEN SICAKLIĞA SAHİP KAPALI
KARE ORTAMLARA KONULAN ENGELLERİN DOĞAL
TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN
SAYISAL İNCELENMESİ
Birol ŞAHİN
Mehmet Emin ARICI

ÖZET
Düşey duvarlarından birinde yatay bir engelin konumlandırıldığı kare ortamlarda doğal taşınımla ısı
transferi incelenmiştir. Engelin bulunduğu duvar sabit sıcaklıkta tutulmaktadır ve diğer düşey
duvardaki sınır koşulu periyodik olarak değişen sıcaklık profili olarak tanımlanmıştır. Kapalı ortamın
yatay duvarları yalıtılmış olarak kabul edilmiştir. Belirlenen konumlar için kapalı ortam içerisinde
oluşan akım çizgileri, eş sıcaklık eğrileri, ortalama Nusselt sayıları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
Boussinesq yaklaşımıyla verilen Navier-Stokes denklemleri kapalı bir kare ortam içerisindeki doğal
taşınım probleminin çözümü için kullanılmıştır. Denklemler sonlu kontrol hacmi metodu kullanılarak
ayrıklaştırılmış ve ayrıklaştırılan denklemler SIMPLE algoritmasına göre çözülmüştür. Kapalı ortam
içerisinde akışkanın hava olduğu kabul edilerek Prandtl sayısı 0.71 alınmıştır. Sayısal çalışma,
Rayleigh sayısının 104-106 aralığındaki değerleri için yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, kapalı ortam
düşey duvarındaki engel konumunun ısı transferi ve akışı önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Doğal taşınımla ısı transferi, Engel, Periyodik olarak değişen sıcaklık profili.

ABSTRACT
Natural convection heat transfer in square enclosures having a horizontally positioned obstacle on one
of the vertical wall is numerically investigated. The obstacle included wall is kept constant temperature
and the other vertical wall boundary condition is prescribed as periodically varying temperature profile.
The horizontal walls of the enclosure are assumed to be insulated. The numerical results obtained for
the prescribed cases are comparatively presented as distribution of streamlines and isotherms and
average Nusselt numbers. Navier-Stokes equations given with the Boussinesq approximation are
used to solve natural convection heat transfer problem in a square enclosure. The equations are
discretized by finite volume method and the discretized equations solved via SIMPLE algoritm. The
fluid in enclosure is assumed to be air and Prandtl number is taken as 0.71. Numerical analysis is
4
6
performed for a range of Rayleigh number from 10 to 10 . The obtained results show that the location
of the obstacle on the vertical wall has noticeable effect on the heat transfer and the flow.
Key Words: Natural convection heat transfer, obstacle, periodically varying temperature profile.

1. GİRİŞ
Doğal taşınımla ısı transferi, fosil yakıtların azalmasına bağlı olarak enerji verimliliğinin önem
kazanmasıyla pek çok alanda uygulaması olan ve sıklıkla karşımıza çıkan bir konudur. Bu nedenle
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enerjinin daha verimli kullanılabilmesi amacıyla, özellikle kapalı ortamlarda ısıl konforun
sağlanmasında, elektronik cihazların soğutulmasında, güneş enerjisi sistemlerinde, nükleer
reaktörlerin soğutulmasında, damıtma işlemleri gibi alanlarda doğal taşınımla ısı transferinden
faydalanılmaktadır.
Genel olarak taşınımla ısı transferi doğal ve zorlanmış taşınım olarak ikiye ayrılır. Zorlanmış taşınım,
bir fan, vantilatör, pompa, vb. gibi enerjiye ihtiyaç duyan dış etkiler sonucu meydana gelirken doğal
taşınımda akışı zorlayıcı dış etkiler yoktur. Doğal taşınımla ısı transferi yoğunluk veya konsantrasyon
farkından kaynaklanmaktadır. Yoğunluk farkından meydana gelen doğal taşınımda, ısınan molekülün
yoğunluğu azalacağından dolayı yer çekiminin tersi yönünde hareket eder, böylece bir kaldırma
kuvveti meydana gelir. Genelde akışkanlar, bulundukları ortamda hem sıcak, hem de soğuk yüzeylerle
temasta bulundukları için, sınır şartlarına bağlı olarak yer çekimi yönünde veya buna ters yönde
akışkan hareketleri eş zamanlı olarak oluşur.
Doğal taşınımla ısı transferinin öneminin artması sonucu 20. yy ortalarından itibaren konuyla ilgili
çalışmalar başlamıştır. Doğal taşınımla ısı transferi ile ilgili sayısal çalışmalar ise daha çok 1980 yılı ve
sonrasında, bilgisayarların hızına ve kapasitesine bağlı olarak artmıştır. Değişik parametre ve
geometriler için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların çoğu ısı transferini artırıcı veya azaltıcı yönde
olmuştur. Kısmi olarak bölünmüş kare kapalı ortamlardaki doğal taşınım etkili ısı transferini AlAmiri vd.
[1] sayısal olarak incelemişlerdir. Isıtıcının farklı genişlik, yükseklik ve konum değerleri için elde edilen
sonuçlar akım çizgileri, eş sıcaklık eğrileri ve Nusselt sayıları şeklinde sunulmuştur. Altaç ve Özen [2],
üç duvarı yalıtılmış, bir duvarı düşük sıcaklıkta olan kare ve dikdörtgen ortam içine yerleştirilen sıcak
bir engelin farklı eğim açılarında ısı transferine etkisini SIMPLE algoritmasını kullanarak çalışmışlardır.
Antohe ve Lage [3], bir yüzeyinden aralıklı olarak ısıtılan ortam içerisindeki doğal taşınım akışına
Prandtl sayısının etkisini sayısal olarak çalışmışlardır. Aydın [4], iki boyutlu ortamlarda zaman bağımlı
doğal taşınımla ısı transferi olayını tek fazlı akışkan için Prandtl sayısının 0.71 ve 7.1, Rayleigh
sayısının 103-107 değerleri için akım fonksiyonu-vortisite formülasyonunu kullanarak sayısal olarak
incelemiştir. Alttan uniform olmayan bir sıcaklık profiliyle ısıtılan, üstten yalıtılmış, diğer yüzeyleri
düşük sıcaklıkta tutulan kare geometrisine sahip ortam içerisinde meydana gelen zaman bağımsız
doğal taşınım problemi Basak vd. [5] tarafından sayısal olarak çalışılmıştır. Baytas [6], kare ortamlarda
sinüzoidal olarak değişen ısı kaynağının akış ve ısı transferi üzerine etkisini sayısal olarak çalışmıştır.
Kapalı ortamın katı duvarları sabit sıcaklığa sahip olup, iç ısı kaynağını uniform olarak dağıtan
akışkanla dolu olduğu kabul edilmiştir. Farklı periyotlardaki sinüzoidal değişen iç ısı kaynağının ısı
transferi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. De la Cruz ve Ramos [7], zaman bağımlı doğal taşınım olayını
akış oluşturacak şekilde değişken sıcak ve soğuk sıcaklıklara sahip olan iki boyutlu kapalı ortamlarda
incelemişlerdir. Böylece üst ve alt duvarları periyodik olarak ısıtılan ve soğutulan iki boyutlu kapalı
ortamlar için geliştirilen doğal taşınım eşitlikleriyle sayısal bir çözüm yapılmıştır. Corcione [8], alttan
ısıtılmış, üstten soğutulmuş, yan duvarları farklı sınır şartlarındaki iki boyutu kapalı ortamlarda
meydana gelen doğal taşınımla ısı transferini sayısal olarak incelemiştir. Davis [9], iki boyutlu
geometriye sahip alttan ve üstten yalıtılmış, farklı sıcaklıklara sahip yan duvarlar arasındaki doğal
taşınımla ısı transferi olayını Grashoff sayısının 103-106 aralığında değişmesi durumu için incelemiştir.
Kare geometrisine sahip kapalı bir ortamdaki laminer doğal taşınım problemi çözümleri Davis ve
Jones [10] tarafından karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Karşılaştırma, değişik Rayleigh sayılarında elde
edilen sonuçlar için yapılmıştır. Hyun ve Lee [11], kare ortamda zamana bağlı gelişen doğal taşınımı
yüksek Rayleigh sayılarında kapsamlı bir şekilde sayısal olarak incelemişlerdir. Yüzey sıcaklığı
zamanla periyodik olarak değişen düşey bir duvara sahip kapalı kare ortamdaki laminer doğal
taşınımla ısı transferi olayı Kazmiercak ve Chinoda [12] tarafından sayısal olarak incelenmiştir. Sıcak
olan yüzeyin sıcaklığı sinüzoidal şekilde değişmekte olup ortalama bir sıcaklık değeri civarında salınım
yapmaktadır. Soğuk olan karşı duvar ise sabit bir sıcaklığa sahiptir. Kwak vd. [13], yan duvarlarından
biri düşük sıcaklıkta, karşısındaki sıcak duvarın sıcaklığı sinüzoidal olarak değişen, sıkıştırılamaz
akışkanla dolu kare ortamdaki doğal taşınımı sayısal olarak araştırmışlardır. Yatay yüzeyleri yalıtılmış,
düşey olan bir yüzeyi soğuk ve izotermal, diğer yüzeyi değişken ısı akısıyla ısıtılan kare ortamlardaki
doğal taşınım, sayısal ve teorik olarak Lage ve Bejan [14] tarafından incelenmiştir. Moukalled ve
Acharya [15], eğimli yüzeylerine engeller yerleştirilmiş trapezoidal geometrideki kapalı ortam için
ortamdaki akış ve ısı transferine Rayleigh sayısının ve ortam içine yerleştirilen engellerin etkisini
sayısal olarak incelemişler ve eğimli yüzeylerin değişik sınır koşullarına sahip olmaları durumundaki
sonuçları elde etmişlerdir. Kapalı ortam boyunca yüzey sıcaklığındaki değişimin akış ve ısı transferine
etkisini farklı durumlar için elde etmişlerdir. Ostrach [16], kapalı ortamlardaki doğal taşınım problemi
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için geniş bir literatür araştırması vermiş olup problemlerin çözümü için önerilerde bulunmuştur. Roy
ve Basak [18], kare ortamdaki doğal taşınımla ısı transferini duvarların uniform veya uniform olmayan
bir şekilde ısıtılması durumu için incelemişlerdir. Sarris vd. [19], üst duvarı zaman bağımsız sinüzoidal
olarak ısıtılan, adyabatik alt ve yan duvarlara sahip bir ortamdaki doğal taşınımla ısı transferini sayısal
olarak çalışmışlardır. Sathiyamoorthy vd. [20], alttan uniform, düşey duvarlarından lineer olarak
ısıtılan, üstten yalıtılmış kare geometrisine sahip ortam içerisinde meydana gelen zaman bağımsız
doğal taşınım problemini sayısal olarak çalışılmışlardır. Shi [21], içerisinde sabit veya hareketli
kanatçık bulunan ortamlardaki doğal ve zorlanmış taşınımla ısı transferini incelemiştir. Reynolds
sayısı, kanatçığın uzunluğu ve konumunun üst kısmı hareketli kapalı ortamlardaki akışkan akışı ve ısı
transferine etkisi detaylarıyla incelenmiştir. Shi ve Khodadadi [22], kapalı kare ortamın sıcak olan sol
yüzeyine yerleştirilen kanatçığın ısı transferi üzerine etkisini, laminer doğal taşınım için sonlu kontrol
hacmi metodunu kullanarak sayısal olarak çözmüşlerdir. Şahin ve Arıcı [23], kapalı ortamların değişik
konfigürasyonları ve farklı sınır şartları için sayısal çalışmalar yapmışlardır. Kare ortamın sıcak
duvarına yüksek iletim katsayısına sahip ince bir engel yerleştirilmesinin etkisi Tasnim ve Collins [24]
tarafından sonlu kontrol hacmi metodu kullanılarak sayısal olarak çalışılmıştır. Xu vd. [25], farklı
sıcaklıklarda ısıtılan kapalı ortamın kenar duvarlarından birinin ince bir kanatçık içermesi durumundaki
periyodik akışı sayısal olarak incelemişlerdir. Zhu ve Yang [26], uzun kapalı ortamlardaki zaman
bağımlı laminer doğal taşınımla ısı transferini sayısal olarak incelemişlerdir. Rayleigh sayısı arttıkça ısı
transferinin arttığı ve fazla miktarda akım hücrelerinin olduğu belirlenmiştir.
Literatürdeki çalışmalarda, sınır şartlarının, geometrinin, kullanılan engellerin doğal taşınımla ısı
transferi üzerine etkisi incelenmiş olup, isteğe göre doğal taşınımla ısı transferinin artırılması veya
azaltılması amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada, düşey duvarlardan birine engel konularak ısı
transferinin azaltılması amaçlanmıştır.

2. TEORİK ÇALIŞMA

 l xSin

İncelenen problem geometrisi kare olup Şekil 1 de verilmiştir. Verilen geometri için kapalı ortamın sağ
düşey duvarı düşük sıcaklıkta olup, bu duvar üzerine ortam uzunluğunun 1/4 ü kadar uzunluğa sahip
bir engel yerleştirilmiştir. Kare ortam içerisine yerleştirilen engelin kalınlığı ihmal edilmiş olup, ısı
akılarını geçirdiği, momentum akılarını ise geçirmediği kabul edilmiştir. Sağ düşey duvar üzerine
yerleştirilen engel üç farklı konuma sahiptir. Engelin yerleştirildiği her bir konum arasındaki mesafe,
kapalı ortam yüksekliğinin 1/4 ü kadardır. Kapalı ortam içerisinde engel olmaması durumu (boş ortam)
0 nolu konfigürasyon (C0), engelin üst tarafta bulunması durumu 1 nolu konfigürasyon (C1), ortada
bulunması durumu 2 nolu konfigürasyon (C2), altta bulunması durumu ise 3 nolu konfigürasyon (C3)
olarak adlandırılmıştır. Kapalı ortamın sol duvarı ise periyodik olarak değişen bir sıcaklık profiline
sahiptir. Kapalı ortamın yatay duvarlarının ise yalıtıldığı kabul edilmiştir. Çözüm bölgesi içerisinde
kalan duvar ve engel yüzeylerinde kaymama sınır koşulu geçerli olup akışkan özellikleri sabit
alınmıştır.
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Kaldırma kuvvetlerinden kaynaklanan doğal taşınımla ısı transferini ihtiva eden iki boyutlu zaman
bağımlı Navier-Stokes denklemleri ile enerji denklemi boyutsuz olarak aşağıda verilmiştir:
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Denklemlerde kullanılan boyutsuz büyüklüler şu şekildedir:
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Şekil 2. Sol Duvar Sıcaklığının Her Bir Periyot İçin Değişimi.
Yapılan çalışmada sağ duvara konulan engelin ve konumunun, sol duvardaki ısı transferi üzerinde
önemli bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Bu nedenle taşınımla ısı transferinin göstergesi olarak kabul
edilen Nusselt sayısı, kapalı ortamın sağ duvarı için yerel ve ortalama değerleri elde edilecek şekilde
aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

Nu r  
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X 0

Nu r   Nu r dY
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0

Eliptik problemleri çözebilen FORTRAN kodunda yazılmış bir program geliştirilmiştir. Sayısal çalışma,
iki boyutlu kare ortamın 120x120 uniform ağ yapısına bölünmesiyle yapılmıştır. Sonlu kontrol hacmi
yöntemi kullanılarak iki momentum ve bir enerji denklemi ayrıklaştırılmış olup ve ayrık denklemler
Patankar [17] tarafından verilen SIMPLE algoritması ile çözülmüştür. Momentum denklemleri için
duvarlarda kaymama sınır koşulu olarak sıfır hız, enerji denklemi için yatay duvarlarda yalıtım sınır
koşulu, sağ duvarda sabit sıcaklık sınır koşulu, sol duvarda ise periyodik olarak değişen sıcaklık sınır
koşulu verilmiştir. Çözüm, boyutsuz denklemlerle gerçekleştirildiği için sınır koşulları da boyutsuz sınır
koşulu olarak; soğuk olan sağ duvar için 0 değeri, sol duvarın sıcaklık değeri ise Şekil 1 de verildiği
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gibi 0 ile 1 arasında sinüs fonksiyonuna bağlı olarak zamanla değişmektedir. Kapalı ortamda bulunan
iş akışkanı olarak hava kullanıldığından Prandtl sayısı 0.71 alınmıştır.

3. BULGULAR
Kapalı kare ortamda verilen sınır şartları altında, sağ duvarın farklı konumlarına yerleştirilen engel için
elde edilen bulgular, Rayleigh sayısının 104-106 değerlerinde ortalama Nusselt sayıları, akım çizgileri,
eş sıcaklık eğrilerinin değişimleri şeklinde Şekil 3-7 de sunulmuştur. Geleneksel doğal taşınım
problemini ihtiva eden, sol duvarın yüksek sıcaklıkta, sağ duvarın düşük sıcaklıkta olması durumu için
boş kare ortamda elde edilen zaman bağımsız ortalama Nusselt sayıları, Davis [9] tarafından yapılan
çalışma ile, zaman bağımlı sonuçlar ise Zhu ve Yang [26] tarafından yapılan çalışma ile
karşılaştırılmıştır. Şekil 3 ten de görüleceği gibi elde edilen sonuçlarla literatürde verilen sonuçlar
benzerlik göstermektedir.
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a. Davis [9] ve yapılan çalışma,
b. Zhu ve Yang [26] ile yapılan çalışma (Ra=106).
Şekil 3. Yapılan Çalışma ile Literatürde Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması
Kapalı ortamın sağ duvarı için ortalama Nusselt sayılarının değişimi Şekil 4 te verilmiştir. Şekil 4 te
görüldüğü gibi yüksek Rayleigh sayılarında ortlama Nusselt sayısında periyodik bir değişim
gözlenmekte olup, periyodik değişimin genliği (salınımı) de artmaktadır.
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Şekil 4. Ra=106 İçin Farklı Konfigürasyonlarda Elde Edilen Ortalama Nusselt Sayıları.
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Her bir konfigürasyon için farklı Rayleigh sayılarında elde edilen ortalama Nusselt sayıları
karşılaştırıldığında, ısı transferindeki en büyük düşüşün C2 de, daha sonra sırasıyla C1 ve C3 de
meydana geldiği Şekil 5 te görülmektedir. Yapılan çalışmada kapalı ortama konulan engelin
konumunun ısı transferini önemli ölçüde etkilediği görülmüştür. Konfigürasyona göre ısı transferinde
%7 ile %23’ e yakın bir azalma görülmüştür. Elde edilen değerler enerjinin etkin kullanımı açısından
büyük bir önem arz etmektedir.
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Şekil 5. Farklı Konfigürasyonlarda Elde Edilen Ortalama Nusselt Sayıları.
Akım çizgilerinin verildiği Şekil 6 dan görüldüğü gibi ortam içerisinde bir tane akım hücresi varken sol
duvarın sıcaklığı artmaya başladıkça bu duvara yakın bir bölgede ikinci bir akım hücresi oluşmaktadır.
Sol duvarın sıcaklığı düştükçe kapalı ortam içerisindeki akım hücresi sayısı yine bire düşmekte ve bu
akım hücresinin merkezi zamanla soğuk olan sağ duvara doğru kaymaktadır. Sağ duvara bir engel
yerleştirilmesi durumunda ise akım hücrelerinin sayısı artmakta ve kapalı ortam içerisinde zıt yönlü
akımlar meydana gelmektedir. Zıt yönlü bu akımlar genellikle engelin alt kısmında oluşmaktadır.
Özellikle 2 nolu konfigürasyonda akım çizgilerinde önemli değişiklikler görülürken, diğer iki
konfigürasyonda fazla bir değişim olmadığı görülmektedir.
Aynı durum eş sıcaklık eğrileri açısından değerlendirilecek olursa Şekil 7 de görüldüğü gibi sol duvarın
ısınmasıyla birlikte bu duvara yakın bölgede eş sıcaklık eğrileri sıklaşmakta, zamanla bu sıcaklık
eğrileri sağ duvara doğru kaymaktadır. Ortam içerisine konulan engelin sadece momentum akılarını
geçirmediği göz önünde bulundurulursa, eş sıcaklık eğrilerinde çok büyük farklılıklar meydana
gelmediği görülmektedir. Eş sıcaklık eğrilerindeki en büyük değişim sırasıyla 2 ve 1 nolu
konfigürasyonlarda meydana gelmektedir.
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Şekil 6. Farklı Konfigürasyonlarda Rayleigh Sayısının 106 Değeri İçin Elde Edilen Akım Çizgileri.
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Şekil 7. Farklı Konfigürasyonlarda Rayleigh Sayısının 106 Değeri İçin Elde Edilen Eş Sıcaklık Eğrileri.
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4. SONUÇ
Bulguların karşılaştırmalı analizinden, ortam içerisine konulan engelin konumunun ısı transferini
önemli ölçüde etkilediği sonucu çıkarılmıştır. Engelin konumuna ve Rayleigh sayısına bağlı olarak ısı
transferinde %7 ile %23 arasında bir düşüş görülmüştür. Ortam içerisine engel konulması durumunda
ısı transferindeki en büyük düşüş 2 nolu konfigürasyonda meydana gelmiştir. Bunu sırasıyla 1 ve 3
nolu konfigürasyonlar takip etmektedir. Elde edilen sonuçlardan, bir duvarından periyodik olarak
ısıtılan kare ortamlarda ısı transferini azaltmak için 2 nolu konfigürasyonun, yani engelin ortada
konumlandırılmasının uygun olduğu görülmüştür.
Bütün konfigürasyonlar için sıcaklık farkına bağlı olarak ısı transferinin de arttığı görülmüştür.
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ÖZET
Yeni çıkan kanunlar ile kapalı 2.000 m2 den büyük alanlarda merkezi ısıtma sistemlerin kurulması
zorunlu hale gelmiştir. Yine toplam soğutma gereksinimi 250 kW’ın üzerinde olan yapılarda da merkezi
soğutma zorunluluğu getirilmiştir. Isıtma ve soğutma sistemleri tasarlanırken kollektörlerden su
dağıtımı ve toplanması ciddi bir mühendislik bilgisi ve tecrübe gerektirir. Yanlış dizayn edilmiş bir
dağıtım sisteminde lüzumsuz pompalama giderleri olacaktır, ayrıca belirli bölgelerde konfor da
sağlanamayacaktır. Bu yazıda ısıtma ve soğutmada kullanılacak suyun sıcaklık değerlerinin boru çapı
pompa ve pompalama enerjisine olan etkileri incelenecektir, daha sonra (ısıtma sistemlerinde) sisteme
su dağıtımında denge kabı ve denge borularının kullanımı özetlenecektir. Kollektörler arası ilişkiler ve
kollektör kazan bağlantıları detaylı olarak açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gidiş/Dönüş Su sıcaklığı, Denge kabı, Denge borusu.

ABSTRACT
The Energy Efficiency Legislation 5627 dated 02.05.2007 states that “buildings having 2.000 m2 or
more usage area shall have central (common) heating system”. Also the same regulation mandates
the use of Central Cooling systems for the buildings having 250 kW and more cooling load. Therefore,
the number of installations shall increase and in effect the quality of the design and implementation
shall affect the overall benefit and are of great importance. In centralized heating and cooling systems
design, particular attention should be given to distribution and collection headers and this process
requires good engineering knowledge and practice. Poorly designed supply and return systems would
possibly not only cause unnecessary pump energy consumption, but also lack of comfort at some
locations of the circuit. This study analyzes the effect of water temperature on the selection of pipeline
diameter, pump and the pump energy consumption. Also, the use of balancing tanks and balancing
pipes on the heating system water distribution shall be summarized and the relationship in between
the collectors and the connection methods in between the Boilers and the collectors shall be explained
in detail.
Key Words: Supply/Return Water Temperature, Balance tank, Balance pipe.

1. GİRİŞ
Su ile yapılan ısıtma ve soğutma sistemlerinde ısıtma ve soğutma yükünden sonra borulamada
bilinmesi gereken fiziksel değer su sıcaklığıdır. Bahsi geçen ısı yükü ve su sıcaklık değerleri pompa
debisini ve dolayısı ile boru çapını belirler. Diğer taraftan suyun kullanıldığı sıcaklık aralığına bağlı
olarak da sistemlere isim verilmektedir.
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Soğutmada Kullanılan Su (SSS): Soğutma suyu genelde 6–11°C ila 7–12°C arasında ısı taşır. Antifriz
kullanılan ve bu sayede düşük sıcaklıklarda çalışan sistemler de mevcuttur. Yaygın olarak hava veya
su soğutmalı gruplarda üretilen soğuk su, sisteme soğutma amaçlı olarak gönderilir. Bu sistemlerde
genleşme yerine büzülme tankı kullanılması gerekir.
Düşük Sıcaklık, Ilık Su Sistemleri (DSIS): Isı geri kazanım sistemlerinden, güneş enerjisinden veya
düşük sıcaklıktaki jeotermal kuyulardan elde edilen ısının aktarıldığı sistemler bu gruba girer. Genelde
ısı geri kazanım ünitelerinden ve proses artığı ısıdan faydalanarak birçok sistem kurulur. Bu
sistemlerin çoğu sıcak kullanım suyu (SKS) hazırlama amaçlıdır. Örneğin kurulan güneş enerjisi
sistemleri ile çoğunlukla SKS hazırlanmaktadır. Genelde ısı kaynağı veya diğer ünitelerdeki su
sıcaklığı maksimum 60–70°C arasındadır. Yüksek basınç gereksizdir ve sistemler açık genleşme kabı
ile de sorunsuz çalışabilir.
Düşük Sıcaklık Su Sistemleri (DSS): 60–110°C’ye kadar olan su sıcaklıkları bu sınıfta değerlendirilir.
Kazan üreticileri genelde üst sınırı 110°C’de tutmaktadırlar ve 110°C sıcaklık sınırına kadar kazanları
ayrı bir seride üretmektedirler. 110°C’nin üzerinde sıcak su üreten kazanlar, basınçlı kaplar direktifine
tabidir. Sıcaklık üst sınırı literatürlerde 110°C olmakla birlikte daha çok 90°C’yi geçmeyen sistemler bu
sınıfta değerlendirilir; 85–60, 83–60°C sıcaklık aralığı en çok seçilen işletme sıcaklıklarıdır. İşletme
basıncı 1100 kPa (gösterge) ile sınırlıdır. Çok büyük, karmaşık ve bölgesel ısıtma gerektirmeyen tüm
konut ve yapılar bu sıcaklık aralığında ısıtılırlar. 100°C su sıcaklığının aşılmadığı sistemlerde, suyun
buharlaşmasını önlemek için ilave basınç ve tedbirlere gerek yoktur. Sistemdeki suyun patlama
riskinin ve yüksek basınca dayanıklı malzeme kullanma zorunluluğunun olmaması 100°C’yi geçmeyen
sıcaklıkların tercih edilmesini sağlamıştır.
Orta Sıcaklık Su Sistemleri (OSS): Genelde 110°C su sıcaklığından 175°C su sıcaklığına kadar olan
sistemler bu grup içinde değerlendirilir. Bölgesel ısıtmada gidiş suyu sıcaklığı 160°C’lere kadar çıkar,
bu sıcaklık değeri pek aşılmaz. Bu sistemlerde, buharla veya mekanik olarak basınçlandırma söz
konusudur. Sistemin seçimi ve boyutlandırılması için dikkatli hesap gerekir. Sistemin herhangi bir
noktasında suyun buharlaşma basıncının üzerinde bir sistem basıncında olması zorunluluğu, bu
sistemlerdeki basınç değerini oldukça yukarı çekmiştir. Kesinlikle PN 16’dan düşük armatür
kullanılamaz. Normalde 5 bar’dan yüksek tesislerde PN 25 ve PN 40 serisi armatür kullanması
önerilmektedir.
Yüksek Sıcaklık Su Sistemleri (YSS): 175°C sıcaklığının aşıldığı sistemlerdir. Bu yüksek sıcaklıklarda
suyun buharlaşmasını önlemek için oldukça yüksek basınçlı sistemler kurulması zorunludur. Sistemin
kuruluş maliyeti, işletme zorluğu ve riski çok olduğundan mecbur olmadan bu sistemlerin konut
ısıtmasında kullanılmaması gerekir. 175°C’yi geçen sistemlerde kızgın yağ daha ekonomik bir çözüm
olabilmektedir.

2. SU SICAKLIĞININ VE SUYUN ÖZELLİKLERİNİN ISITMAYA ETKİSİ
Su sıcaklığındaki artış ve azalış, merkezi ısıtma yapılacak bir sistemde dolaştırılacak su miktarını
etkiler. Diğer yandan su sıcaklığı arttıkça su yoğunluğu azalmakta, su özgül ısı kapasitesi ise (özellikle
40°C’den sonra) artmaktadır.








Q  m .C.ΔT
Q  V .ρ.C.ΔT

(1)
(2)


Q : Birim zamanda taşınması gereken ısı [kW]


V: Pompa ile sirküle edilmesi gereken su debisi [m3/s]
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ρ : Suyun yoğunluğu [kg/m3]
ΔT: Su gidiş ve dönüş sıcaklıkları arasındaki fark
C: Suyun bahsi geçen sıcaklıktaki özgül ısısı [kJ/kg°C]
Tablo 1. Suyun Özellikleri

Sıcaklık
(oC)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160

Doyma
basıncı Yoğunluk Özgül ısı
(kPa)
(kg/m³) (kJ/kg°C)
1,2276
999,7
4,193
2,339
998
4,183
4,246
996
4,178
7,384
992,1
4,179
12,35
988,1
4,181
19,94
983,3
4,18
31,19
977,5
4,19
47,39
971,8
4,198
70,14
965,3
4,206
101,33
957,9
4,219
143,27
950,6
4,229
198,53
943,4
4,248
270,1
934,6
4,263
361,36
926,1
4,291
475,8
916,6
4,311
617,8
907,4
4,349

Dinamik
Viskozite
(kg/m.s)
1,307.10-3
1,002.10-3
0,798.10-3
0,653.10-3
0,547.10-3
0,467.10-3
0,404.10-3
0,355.10-3
0,315.10-3
0,282.10-3
0,255.10-3
0,232.10-3
0,213.10-3
0,197.10-3
0,183.10-3
0,170.10-3

Tablo 1.’de görüldüğü gibi 20°C’deki suyun özgül ısısı ile 200°C’deki suyun özgül ısısı arasında
yaklaşık % 4’lük bir fark bulunmaktadır. Yoğunlukta ise yaklaşık %9’luk bir azalma söz konusudur.
Hassas hesap yapanların bu değerleri dikkate almaları gerekmektedir.
1.000 kW enerjinin bir ısı santralinden başka bir ortama su ile taşınacağı kabul edilerek aşağıdaki
tablo oluşturulmuştur. Borudaki ve sistemdeki ısı kaybını yok sayacak olursak, sirküle ettirilmesi
gereken su miktarı sıcaklığa bağlı olarak (su gidiş-su dönüş sıcaklığı) büyük bir değişim
göstermektedir. Tablo 2.’den de görüleceği gibi Δ T artıkça su miktarı düşmektedir.
Tablo 2. Sıcaklık Farkı ve Su Debisi İlişkisi

Sistem

Gidiş Suyu
Sıcaklığı (°C)

Dönüş
Sıcaklığı (°C)

Sıcaklık
Farkı,
ΔT (°C)

Sirküle Etmesi
Gereken Su
(m3/h)

Soğuk su

6

11

5

171,72

Soğuk su

5

12

7

122,77

Düşük sıcaklık

85

70

15

59

Orta sıcaklık

110

85

25

35,6

Orta sıcaklık

145

90

55

16,5

Yüksek sıcaklık

200

100

100

9,25

Örneğin 6–10°C çalışan bir soğutucu su sistemi için:
3

ρ = 999,7 kg/m , C = 4,194 kJ/kg°C olarak alırsak:




Q  V . .C .T
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1000  V(m3 / s) . 999,7(kg / m3 ). 4,194 (kJ / kgoC). 5 (o C)
V  0,0477 m 3 / s  171,72 m 3 / h

Aynı işlemi diğer tüm sıcaklıklar için yapacak olursak; örneğin 145 °C için:




145 °C için ρ = 924,25 kg/m3

Q  V .ρ.C.Δ T

C = 4,29 kJ/kg°C



1000 ( kW )  V ( m 3 / s) . 924 ,25 ( kg / m 3 ) . 4,29 ( kJ / kg o C ) . 55 ( o C )


V  4,5655 .103 m3 / s  16,5 m3 / h

Yukarıdaki tablodan sıcaklık farkının su debisi üzerinde ne denli etkili olduğu görülmektedir. Soğutma
sistemlerinde, gidiş ve dönüş suyu sıcaklık farkının çok büyük olmaması nedeni ile sirküle edilen su
miktarı ısıtmaya göre çok fazladır. Bu yüzden soğuk su boruları ve pompaları ısıtmaya oranla daha
büyüktür. Harcanan elektrik enerjisi de daha fazladır.
Soğuk su gidiş ve dönüş sıcaklıkları arasındaki farkı artırmak pek kolay değildir. Çoğu soğutucu
cihazlara ait serpantinler 4-7°C’lik sıcaklık farkına göre dizayn edilmiştir. Bu farkın arttırılması demek,
cihaz boyutunun aynı oranda büyümesi demektir. Isıtmada ise 100°C’yi geçmeyen sistemler yaygın
kullanım bulmaktadır. 85-70°C çalışan bir sistemdeki su debisi Tablo 3.’te görüldüğü gibi 59 m3/h’dır.
145-90°C’da ise bu değer 16,5 m3/h’dir, yani 85-60°C’de çalışan sistemin 1/3’ünden daha azdır.
Yine Tablo 3.’te bahsi geçen bu debileri karşılayacak boru çapı, bu çaptaki boruda tahmini basınç
düşümü ve bu suyu sirküle ettirmek için gerekli enerji, fikir vermek anlamında gösterilmiştir.
Pompaların çektiği enerjiyi hesaplarken, borularda belirli bir basınç kaybı ve basma yüksekliği kabulü
ile pompada belirli bir verim değeri esas alınmıştır.
Tablo 3. Belirli Debi, Boru Çapı Değerlerinde Tahmini Boru Çapı ve Pompa Gücü

Sistem (°C)
6-11
5-12
85-70
110-85
145-90
200-100

Sirküle Etmesi Gereken
Su (m3/h)
171,72
122,77
59
35,6
16,5
9,25

Boru Çapı
(mm)
200
200
125
100
80
65

Tahmini Boru Basınç
Kaybı (mm/m)
8
5
13
15
9
7

Tahmini Pompa
Gücü (kW)
25
18
8,6
5,2
2,4
1,5

Tablo3’ te görüleceği gibi yaygın olarak kullanılan 85- 70oC ısıtma rejiminde 8,6 kW olan pompa gücü
145-90 oC rejiminde 2,4 kW düşmektedir.

3. KAZANLARIN ISITMA SİSTEMİNE BAĞLANTISI SU DAĞITIMI VE TOPLANMASI
Isıtma sistemini besleyen kazanların sayısı birden fazla olduğu takdirde, sisteme paralel şekilde
bağlanırlar. Kazanların ısıtma sistemlerine bağlanması genelde iki şekilde gerçekleşir: Birincisinde her
kazana ayrı bir pompa bağlanır. Bu yöntemde pompalardan geçen suyun miktarını ayarlama diğer
yönteme göre daha kolaydır. Şekil 1a.’da görüleceği gibi, her kazana ayrı bir pompa hizmet
etmektedir. Özelikle aynı kapasitede olmayan kazanların kullanıldığı yerde, su dağıtımı daha zor
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olacağı için bu yöntem çok uygundur. Diğer yöntemde ise pompalar bir noktada toplu olarak
yerleştirilirler; bir kollektöre basılan su ortak bir boru ile kazanlara taşınır ve dağıtılır (Şekil 2a.).

Balans vanası
Motorlu aç-kapa vanası

Kazan 1

Kazan 2

Kazan 3

Çek-valf

Şekil 1 a. Her Kazana Bağımsız Bir
Pompa Bağlantısı

Şekil 1 b. Bağımsız Pompa
Kullanımında Yedekleme

Motorlu vana

Kazan 1

Kazan 2

Kazan 3

Balans vanası

Şekil 2 a. Kazanlarda Ortak
Pompa Kullanımı

Şekil 2 b. Ortak Pompalı Sistemde
Yedek Pompa Kullanımında
Yedekleme

Bağımsız pompa kullanımında yedekleme daha zordur (Şekil 1b.). Ortak pompa kullanımında ise
yedekleme, pompalama sistemine bir pompa ilavesiyle sağlanır (Şekil 2b.). Genelde istenilen debi ve
basma yüksekliğine tam uyan pompa bulmak çok kolay değildir; bu nedenle bu devrelerde birer sabit
debi balans vanası kullanılmalıdır. Ancak bu vana kazanın yakıt sistemi kapatıldığında hemen
kapanmamalı, kazandan ısı transferi bitene kadar su sirkülasyonu devam etmelidir.
Diğer bir önemli konu ise; kazanlardan birinin durdurulması durumunda bu kazan durmasına rağmen
(ister birebir pompa kullanılan sistem olsun, ister ortak pompa kullanımı olsun) bu kazan üzerinden su
geçmeye devem edecektir. Bu çalışmayan kazan üzerinden geçen istenmeyen su, çıkıştaki su
sıcaklığını düşürecek ve istenilen değerleri elde etmemizi engelleyecektir. Bu nedenle yukarıdaki
şekillerde görüleceği gibi her kazan çıkışına motorlu (aç-kapa) bir vana konmuştur. Kazanlardan biri
durdurulduğu takdirde o kazana ait motorlu vana kazanın ısı yayma işlemi bitene kadar açık kalmalı ve
sonra kapanmalıdır.
Eşit güçte kazanların kullanıldığı bir sistemde, suyun eşit miktarda dağıtılabilmesi için çok kısa boru
parkuru da olsa ters dönüşlü bağlantı yapmak genelde faydalı olmaktadır (Şekil 3).
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Sabit Debi
Balans vanası

Kazan 1

Kazan 3

Kazan 2

Çek-valf

Şekil 3. Ters Dönüş Sistemi ile Bağlanmış Kazanlar
3.1. Denge Kabı veya Denge Borusu Olmaksızın Bağlantı
En basit şekli ile bir kazan ve ona bağlı ısıtma devresi Şekil 4.’te gösterilmiştir. Güçlü bir pompa ile
suyun devir daim işlemi sağlanmaktadır. Pompanın basmış olduğu su yalnız sıcak kullanım suyu
hazırlayan boylere değil, A ve B hatlarına bağlı üniteleri de (örneğin radyatörler) beslemektedir. Boyler
devresindeki 3 yollu vana ile, boylerde ısıtılan suyun sıcaklığı ayarlanmaktadır.
Çoğu küçük ısıtma sistemleri bu veya buna benzer şekilde kurulmuştur. Bu sistem basittir ve kullanılır
görülmektedir. Evlerdeki kat kaloriferi şeklinde tabir edilen cihazların büyük bir kısmı bu şekilde basit
bir dağıtıma ve toplamaya sahiptir.
Şekil 4’teki bağlantının uygulanması durumunda işletmede bazı problemler gözlenir; A, B hatlarınca
gönderilen su sıcaklığı kazandan çıkan suyun sıcaklığı ile aynıdır. Bu durum, dış hava sıcaklığı
değiştikçe sistemde istenmeyen enerji kaybı ve ısıl kontrol zorluğu getirir. İç ünitelerin ısı gereksinimi
dış hava sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir; dış hava sıcaklığına bağlı olarak ısıtıcılara giden su
sıcaklığını değiştirmek enerji tasarrufu açısından önemlidir. İhtiyaç olmadan yüksek sıcaklık içeren su
sirkülasyonu, boru devresinde enerji kaybı demektir. Ayrıca güneye bakan bir zonda sıcaklık
düşürülebilir, kuzeye bakan zonda artırılabilir. Isı gereksiniminin çok az olduğu bir günde, yüksek
sıcaklıktaki suyun ısıl kontrolü de çok zordur. Yapılarda bu problemlerin ortadan kaldırılması, büyük
enerji tasarrufu ve işletme kolaylığı demektir.
Sıcaklık kontrolü
Hava
tüpü

A
El
prüjörü

B

A

B

C

C

Boyler

Genleşme
kabı

Kazan

Pislik tutucu

Kollektör

Şebeke suyu girişi

Şekil 4. Kazan Pompası ile Tüm Sisteme Su Basılması
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Şekil 5.’te A ve B hatlarına birer pompa ve üç yollu vana ilave edilmiştir. Bu durumda her zonda
istenilen sıcaklıkta su devirdaim ettirilebilir. Kazan pompasının basma yüksekliği, Şekil 4.’teki kazan
pompasından daha az olacaktır. Bu pompanın görevi sadece kazandan aldığı suyu dağıtma ve
toplama kollektörlerine götürüp geri almaktan ibarettir.
A
Hava
tüpü

Zon pompaları

B

A

El
prüjörü

B

C

Boyler

C
Genleşme
kabı

Kazan

Pislik tutucu
Kazan
pompası

Kollektör

Şebeke suyu girişi

Şekil 5. Kazan Pompası ve Zon Pompalarından Oluşan Dağıtım
Çoğu uygulamada kazan pompası kullanılmaktadır, ancak, bazı dizayn mühendisleri, kazan
pompasını kaldırıp (Şekil 6.), bu pompanın yendiği basınç kayıplarını diğer tüm zonlardaki pompalara
eklemişlerdir. Örneğin, A, B hatlarında yazın ısıtma yapılmadığı düşünülürse, C hattındaki pompa
(boyler zon pompası) çalışmaya devam edecektir. Bu durumda boyler zon pompasının; boyler, kazan,
kollektörler ile aradaki boru devresindeki basınç kayıplarını yenecek şekilde seçilmesi gerekir. Bu
sistemde kazan üzerinden su geçmeme riski vardır. Bu istenmeyen durum, ilerleyen kısımlarda detaylı
olarak tartışılacaktır.
A

Boyler
sensörü

Sıcaklık
sensörü

B

A

B

C

Boyler
C

Kontrol
paneli

Kazan

Pislik tutucu

Kollektör

Şebeke suyu girişi

Şekil 6. Ana Kazan Pompası Olmayan Dağıtım
3.2. Denge Kabı veya Denge Borusu (By-Pass Hattı) Kullanılarak Yapılan Bağlantılar
3.2.1. Denge Kabı Kullanımı
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Sistemde boyler olmadığını veya Şekil 7.’deki gibi, boyler sıcaklığının da merkez kollektöre
yerleştirilen bir üç yollu vana ile kontrol edildiğini düşünelim. Yine üç yollu vanaların bir an için hiçbir
devrede ısı gereksinimi olmadığından kapalı olduğunu varsayalım; bu durumda kazan üzerinde akış
kesilmesi söz konusudur. Üzerinden bir anda su geçişi, olmayan kazanda istenmeyen ısı artışları ve
gerilmeler söz konusu olabilir. Kazan üreten firmalar bu durumu kazan çalışma şartnamelerinde
açıkça belirtirler ve kazan üzerinden belli miktarda suyun geçirilmesini şart koşarlar.
A

B
B

A
C

Boyler
C
P
Kazan
Şebeke suyu girişi

Şekil 7. Tüm Üç Yollu Vanalar Kapalı ve Kazan Üzerinden Su Geçişi Durmuş Olma Durumu
Problemi ortadan kaldırmanın en kolay yolu, kazana bir pompa eklemek ve gidiş ile dönüş
kollektörlerini birleştirmek olabilir. Bu iki kollektörü birbirine bağlama işleminde sıcak ve soğuk suyun
birbirine çok fazla karışmaması için kollektörün dik bir konumda yerleştirilmesi daha uygundur.
Şekil 8’de bu durum görülmektedir; tüm üç yollu vanalar kapalı olsa dahi birincil (primer) devrede sabit
debide su devirdaim yapacaktır. Üç yollu vanaların açık veya kapalı olması kazan üzerinden sabit
debide su geçişini değiştirmez. Sonuç olarak iki kollektör birleştirilerek bir “denge kabı” yaratılmıştır.

Hava
Prüjörü
QA

QB

QC

QT

Kontrol
paneli

D

Kazan

Kazan

E
Genleşme
kabı

Sıcaklık
sensörü

Şebeke suyu girişi
Pislik tutucu

Şekil 8. Denge Kabı Kullanımı
Şekil 8.’de görüleceği gibi sıcak su, denge kabının üst kısmından sisteme dağılmakta ve alt kısmından
soğumuş olarak denge kabına, oradan da kazana dönmektedir. Kollektörün üst kısmında biriken hava
sistemden kolayca atılmaktadır.
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Bir veya birden çok kazan kullanılması durumunda, gidiş hattı ile dönüş hattı arasındaki basınç farkı
hiçbir şekilde kazana su akışını etkilemeyecektir; hidrolik denge daha kolay sağlanacaktır. Kazan ile
bu denge kabı adını verdiğimiz kollektör arasındaki mesafe çok kısa olduğundan ve yeni modern
kazanlarda su hacmi çok sınırlı olduğu için, bu kap büyük tutularak kazan çıkış suyu sıcaklığı daha
kolay ayarlanabilmektedir. Diğer yandan bu denge kabı içerisinde su hızı düşürülerek; su içerisindeki
yabancı gazların ayrışması, katı parçacıkların çökertilmesi, sisteme su basılmadan önce sağlanmış
olmaktadır.
Denge kabının içerisindeki su akışı, denge sağlayacak bir akış olup çok fazla su debisini
içermeyecektir. Bu nedenle bu kap boyutlandırılırken su hızının kap içerisinde en fazla 0,1 m/s
değerini geçmemesi istenir. Şekil 9. kullanılarak denge kabı boyutu seçilebilir. Bu şema hazırlanırken
0,1 m/s su hızı esas alınmıştır.
(m )
0 ,8
0 ,7

Denge kabı çapı O D

0 ,6
0 ,5
0 ,4
0 ,3
0 ,2
0 ,1
0

1000
1500
T o p la m ıs ıtıc ı k a p a s ite s i ( k W )

500

2000

Q

Şekil 9. Toplam Isıtıcı Kapasitesine Göre Denge Kabı Çapı Tayini
Normalde kazan pompasının getirdiği suyu sistem pompaları emecek ve yeniden kollektörün dönüş
kısmına getireceklerdir. Zon pompalarının toplam emdiği su Q A +Q B +Q C >Q T ise su kollektörün alt
kısmından (E’den) üst kısmına (D’ye) doğru akacaktır. Bu durumda zonlara giden su sıcaklığı
değişecektir.
Q A +Q B +Q C <Q T ise Tersine D’ den E’ ye bir akış söz konusudur ve bu şartın sağlanması istenir.
Denge kabına birincil devre (kazan devresi) ve ikincil devrenin (sistem devresi) bağlantı şekli basit bir
kurala göre yapılır. 3D diye ifade edilen bu kurala göre kazandan denge kabına gelen boru D çapında
ise diğer delikler arası mesafe ve denge kabı çapı Şekil 10.’da görüleceği gibi 3D kuralına göre
boyutlanabilir.
Örnek:
1.200 kW bir ısı üreten ve 85–70°C çalışan kazan için denge kabı seçelim:
Ortalama bir değer olan 80°C su sıcaklığı alınırsa, Tablo 2.1’den ρ= 972 kg/m³ ve özgül ısı C=4,198
kJ/kg






Q  m .C.ΔT  V .ρ.C.ΔT




Q
[m3/s] Pompanın su debisi
V
ρ.C.Δ T
Δ T : 15°C (85–70°C) alınacak olursa

(3)
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1200
 0,019138 m3/s
1000.4,18.15

V  U.

π.D 2
4

(4)

Denge kabı çapı:
U = 0,1 m/s su hızı alınacak olursak;


4.V
D
=> D = 0,4937 m ~ 0,5 m
U.π

(5)

Sisteme
Gidiş

Sistemden
Dönüş

3D

3D

D

3D

3D

3D

D

3D

3D

3D

Termometre

Prüjör

Boşaltma vanası

Şekil 10. Denge Kabı
Bu değer Şekil 9.’dan da bulunabilir ve 500 mm çapında bir denge kabı seçmek yeterli olacaktır.
Denge kabı çapının aşırı büyük olup yüksekliğinin az olması durumunda, birincil ve ikincil devredeki su
birbirine karışmadan kısa devre oluşturabilir. Şekil 11.’de görüldüğü gibi kısa ve büyük çaplı bir tank
problem yaratacaktır.

Kazan

Kazan

Denge Kabı
Şebeke suyu girişi

Şekil 11. Orantısız Boyutlu Bir Denge Kabı ve Kısa Devre Oluşumu
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3.2.2. Denge Borusu Kullanımı
Sistemdeki ısıl kapasitenin çok büyük olması durumunda denge kabı, çapı büyük, boyu da çok uzun
olacaktır. Genellikle büyük tesislerde denge kabı kullanılmaz. Denge kabı dikey olarak makine
dairesine sığmayacaktır. Yatay denge kabı kullanılması akla gelebilir, ancak bu durumda hava
tahliyesi ve tortu çökelmesi gibi avantajlar ortadan kalkar, ancak hidrolik anlamda dengeleme yine
geçerli olur. Bu gibi büyük tesislerde hidrolik dengeleme kabı kullanımı yerine başka çözümler
üretilmiştir. Birçok küçük ve orta ölçekli tesislerin çoğunda da denge kabı kullanılmamaktadır. Denge
kabı yerine, suyun hidrolik anlamda dengelenmesini sağlayacak şekilde iki kollektör birbirine bir denge
borusu ile bağlanmaktadır. Şekil 12’de böyle bir şema görülmektedir. Denge borusu çapı, çok büyük
basınç kaybı yaratmayacak şekilde ölçülendirilmelidir.

Vs1 = Vs2 =Vs3 = 30 m3/h
Vk1 = Vk2 = Vk3 = 45 m3/h

90 m3/h

qk

qk

1

2

qk

3

1

2

3

A
Denge borusu

D1

2D1

Yedek
Kazan

B
Kollektör

Şekil 12. Denge Borusu Kullanılmış Isıtma Sistemi
Kollektörleri birbirine bağlayan A-B hattına gelişi güzel çek-valf veya kapama vanası gibi armatürler
konmamalıdır. Çoğu sistemlerde bazı dizayn mühendisleri bu hat üzerine bir fark basınç vanası
koyarak, kollektörlerde oluşan aşırı basınca göre hattan geçen debiyi ayarlamaktadırlar. Kollektörler
su dağıtan ve toplayan boru parçaları olduklarından dolayı, bu bölümlerdeki basınç kayıplarını
azaltmak gerekir. Bu amaçla genelde kollektör çapı, kollektöre binen en büyük boru çapının iki misli
alınır.
Kazanlarda ısıtılan suyun doğru dizayn edilmiş bir sistemde dağıtılması gerekir. Şekil 12.’de
görüleceği gibi kazanlardan gelen suyun, en çok ihtiyaç duyulan günde sisteme gerekli debiyi ve
istenen su sıcaklığını sağlaması gerekir:
2 çalışır, 1 yedek olmak üzere 3 kazandan oluşan sistemde her kazan 1045 kW ısı üretiyor olsun (9070°C çalışma söz konusu),
Her bir kazanda dolaşması gereken su miktarı suyun yoğunluğu 1000 kg/m3 ve özgül ısısı 4,18
kJ/kgoC kabul edilecek olunursa:




0,86. Q 0,86.1045 (kW)
V( m / h ) 

ΔT(C)
20 (C)
3



V  45 m3 / h

İki kazandan gelen 90 m3/h su, üç hatta (30 m3/h x 3) dağılmaktadır. Kazanın pik kullanımda 90°C ’de
gönderdiği su, sistem tarafından emilmektedir ve 3 yollu vanalar tam açıktır.
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Vk2  Vk3  ΣS1,2,3 olması gerekir.

(6)

Zonlardaki ısıtma gereksiniminin azaldığını düşünelim. Bu durumda üç yollu vanalar ana kollektörden
su alımını azaltacak, dönüş hatlarından su alarak zonlardaki su sıcaklığını düşürecektir. Kazanlardan
gelen suyun tamamı zonlarda kullanılmadığı için denge borusunda A dan B’ ye doğru bir akış söz
konusu olacaktır.
3.2.3. Suyun Uzak Mesafelere Pompalandığı Durumlar
Şekil 13.’de görüldüğü gibi yeni bir kapalı devre oluşturulmaktadır. Pompalar kazandan gelen 90 m3/h
suyu paylaşmaktadırlar.
Vk2+ Vk3 ≥ Vz≥ Vs1 + Vs2 + Vs3 olmak durumundadır aksi durumda zonlara kazan sıcaklığının
altında su pompalanır.
Kazan pompalarının basmış olduğu suyun ana zon pompalarınca emilmemesi durumunda 1.denge
borusundan su kazan pompalarına dönmektedir. Aynı şekilde ana zon pompalarınca basılan suyun
sistem zon pompalarınca emilmemesi durumunda su 2. denge borusundan kısa devre yapmaktadır.
Zon
pompası

1

Yedek
Kazan

qk

2

qk

3

Ana zon
pompası

A

Vz

2.Denge borusu

qk

1.Denge borusu

90 m 3/h

Vk1 = Vk2 = Vk3 = 45 m3/h

Vs1 = Vs2 =Vs3 = 30 m3/h

B
Kollektör
Şebeke suyu girişi

Şekil 13. Merkezî Uzak Mesafeli Isıtma Sistemi
3.2.3.1. Uzak Mesafelere Suyun Pompalandığı Özel Durumlar
Ana zon pompaları, dağınık bir şekilde sahaya yayılmış saha istasyonlarına su pompalıyor olabilir
(Şekil 14.). Bu durumda ana zon pompasına yakın olan saha zonuna ait pompaların ısı gereksinimi
kalmadığında üç yollu vanayı kapatmaya başlarlar. Ana zon pompalarının basma yüksekliği çok fazla
olduğundan bu vana üzerinde bir basınç oluşur ve vanaları zorlar ve ses oluşabilir. Bu etkiyi azaltmak
için her zona bir denge borusu eklenir. Kollektörler arası 2. denge borusuna gereksinim kalmaz.
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İki yollu vana ile
sıcaklık kontrolü

Sıcaklık kontrol
paneli

1.Denge borusu

Kazandan
geliş

Denge
borusu

Ana zon
pompası

Kazana
dönüş

Şekil 14.Sahaya Yayılmış İstasyonlara Dağıtım
3.2.4. Kazanlarda Üretilen ve Sisteme Dağıtılan Su Sıcaklığının Farklı Olduğu Sistemler
Bazı durumlarda yüksek kazan sıcaklığına karşın iç ısıtıcı üniteleri düşük sıcaklıkta seçerek ikincil
devrede ekstra bir debi kullanmak istenebilir. Projeci projenin başında, kazan devresini 90–70°C,
zonları 85–70°Cçalıştırdığını düşünerek dizayn yapmış olsun.
Şekil 15.’de görüldüğü gibi aynı şartlarda çalışan kazanlar (2 kazan) sisteme 90 m3/h su
göndermektedir. Zonlarda ise 120 m3/h su gereksinimi vardır.
Zonların en fazla ısı gereksinimi olduğu saatlerde üç yollu vanaların tamamen açık olduğunu
düşünelim; bu durumda 120 m3/h su sistem tarafından emilecektir. Zonlar yeterli su debisini
bulamadığı için, B den A ya doğru dönüş suyu akacak (30 m3/h) ve kazandan gelen su ile karışarak
zon pompalarına girecektir. 4 nolu pompa grubu 1 nolu pompa grubuna göre daha düşük sıcaklıkta su
emecektir. Bu durumda 4 nolu zon tamamen dönüş suyu kullanır durumda olabilir; bu dengesizliğin
giderilmesi zordur.
Vs1 = Vs2 = Vs3 = Vs4 = 30 m3/h
Vk1 = Vk2 =Vk3 = 45 m3/h

90 m3/h

qk

2

qk

3

Sıcaklık
sensörü

4

A

3

1

3

30 m /h

qk

2

Yedek
Kazan

Denge borusu

1

B
Kollektör
Şebeke suyu girişi

Şekil 15. 2 Çalışır ve 1 Adet Yedek Kazanla Kurulmuş Bir Sistem Örneği
Bu tür bir sisteme gereksinim var ise su sıcaklığı dağıtım kollektörüne girmeden 1. zondan önce
karışım sağlanmasıyla 85°C’ ye düşürülmelidir. Şekil 16’da görüldüğü gibi bir sistem kurarak bu işlem
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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gerçekleştirilir. Sisteme dağılmadan önce kazandan gelen su ile dönüş hattından gelen su
karıştırılarak 120 m3/h su elde edilecektir. Gerekli ısıl denge kurulur ve sadeleştirilirse:
90(m3/h) x 90(°C) + 30(m3/h) x 70(°C) = 120(m3/h) x T k (°C)
T k = 85°C Karışım sıcaklığı elde edilir.
Vs1 = Vs2 = Vs3 =Vs4 = 30 m3/h

Ana zon
pomlası
3

120 m /h
85 °C

90 m 3/h
90 °C

1

qk

2

Yedek
Kazan

qk

3

2

3

4

A

Sıcaklık
sensörü
30 m /h
70 °C

2. Denge borusu

qk

1. Denge borusu

1
Tk

3

B
Kollektör

Şekil 16. Sistemin Kazan Suyu Çıkış Sıcaklığından Farklı Olarak Beslenmesi
Eğer ana zon pompalarında ısıtma yüküne bağlı olarak, devir değiştirerek (frekans konvertörlü pompa
ile) enerji tasarrufu yapılmak istenirse; 2. denge borusu üzerine bir adet fark basınç vanası kullanılarak
bu işlem sağlanabilir. Gidiş kollektöründe oluşan belirli bir basınç değerine bağlı olarak bu vana açılır
veya kapanır (Şekil 17.).

Fark basınç
vanası
A
2.Denge borusu

Frekans
konvertörlü ana
zon pom pası

B
K ollektör

Şekil 17. Frekans Konvertörlü Pompa Kullanımı

4. KAZANI ISIL GERİLMELERE KARŞI KORUMAK İÇİN GEREKEN TEDBİRLER
Sistem büyüdükçe kapalı devredeki su hacmi de artmaktadır. Kazanlar, öncelikle suyu istenilen
sıcaklığa çıkartmak ve daha sonra ısıtma yapılacak sistemi beslemek durumundadır. Kazanlarda su
sıcaklığı belirli bir değerin (minimum 57°C) üstüne çıkana kadar geçen sürede su, kazanın duman
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borularında veya haznesi içerisinde yoğuşma meydana getirmektedir. Bu riski taşıyan bir sistem Şekil
18.’de görüldüğü üzere üç yollu vananın kapalı olduğu durumda, kazan üzerinden hiç su geçmeyebilir.

K azan

Şekil 18. Kazan, Pompa Devresi Yanlış Bağlantı
Gaz içerisindeki su buharının yoğuşması ile birlikte sülfür ve benzeri yüksek korozyona sebep olan
sıvılar, kazanı çok kısa zamanda tahrip edebilirler. Döküm kazanlarda ise ısı farkı dökümde,
gerilmelere ve çatlamalara neden olur. Bu nedenle brülörün ilk ateşlenmesinden itibaren kazana giren
soğuk su miktarını minimumda tutulması uygundur. Kazanlarda yoğuşma miktarını minimize etmek
için kazanlara birer adet pompa (Şönt pompa) yerleştirilir. Şekil 19.’da görüldüğü gibi, kazan çıkışına
yerleştirilen şönt pompa, ilk ısıtma yapılırken kazandan çıkan suyu en kısa yoldan kazana geri
göndermektedir. Su sıcaklığı yoğuşma sınırları üzerine çıktığında, su yavaş yavaş kontrollü bir şekilde
sisteme verilmekte ve sistemdeki suyun ısıtılması sağlanmaktadır.
Şönt pompa, kazan devresindeki suyu ısıtana kadar üç yollu vanalar veya pompalar sistemden su
almazlar. Şönt pompa kapasitesi, toplam ısıtma pompası kapasitesinin en az % 30’u kadar olmalıdır.
Şönt pompa, çelik kazanlarda 700 kW’ın üzerindeki güçlerde kullanılır. Şönt pompa, çelik kazanlarda
sadece düşük sıcaklık olduğu sürece çalışır; döküm kazanlarda ise sürekli çalışır. Şönt pompanın
kullanılmadığı durumlarda, kazan “term-kontrol” cihazı şeklinde tabir edilen özel bir cihaz ile kontrol
edilir.
A
Hava
tüpü

B

El
prüjörü

C

A

C

Şont
pompa

Kazan
B
Şebeke suyu girişi

Şekil 19. Kazanlarda Şönt Pompa Kullanımı
Bazı sistemlerde kazan koruma işlevi, kazan pompası ile de sağlanabilir. Şekil 20.’de görüldüğü gibi,
kazan emişine bir üç yollu vana yerleştirilir. Bu vana sayesinde su, belirli bir süre sisteme dağılmadan
kazana dönmektedir.
Üç yollu vana, dönüş suyu sıcaklığı belirli değeri aşana kadar kapalıdır. Bu esnada zon pompaları açık
olsa dahi üç yollu vanalar (2 ve 3 nolu) kapalı olacaktır. Yani kazan, sistemden su çekmeyecektir. Çok
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büyük kapasitedeki ısıtma sistemlerinde, birden fazla kazan için ortak üç yollu vana (1 nolu) çok
büyüyeceği için üç yollu vana kullanımı pahalı bir çözüme dönüşür.
A

B
C

2

3

C
1

Denge
borusu

Kazan
Şebeke suyu girişi

Şekil 20. Kazanların Üç Yollu Vana ile Korunması
Kazanların her biri için ayrı bir pompa ve üç yollu vana uygulaması daha yaygındır. Şekil 21.’de
görüldüğü üzere, her devredeki kazan pompasının, kazana ait basınç kaybını, üç yollu vana kaybını
ve devreye ait boru basınç kaybını yenecek değerde olması gerekir.

Sistem zon
pompası

Kazan

GK

Kazan
Denge borusu

Kazan

Kazan pompası
Şekil 21. Çoklu Kazan Kullanımı Durumunda Üç Yollu Vana Bağlantıları

SONUÇ
Merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinin öneminin artması bu sistemlerin projelendirilmesi, kurulumu
ve işletmesinin de önemini arttıracaktır. Isı taşıyıcı akışkan olan suyun hangi sıcaklık aralığında
sistemi besleyeceği, boru çapından, pompa debisine dolayısı ile enerji tüketimine kadar etkilediği ve
en önemli dizayn kriteri olduğu görülmüştür. Sistemlere su dağıtımı ve toplanmasının önemi çok
fazladır. Özellikle ısı merkezinden uzak olan saha istasyonlarına su dağıtım ayrı bilgi ve tecrübe
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gerektirir. Sistemler projelendirme aşamasında hatasız çözüm sunmalıdır, aksi takdirde sorunlu bir
işletme karşımıza çıkacaktır.
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GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASI
İLE MAHAL ISITMA UYGULAMASI
A. Cüneyt ÖZYAMAN

ÖZET
Konutlarda ısınma ve sıcak su üretiminde aynı işi daha az enerji kullanarak yapmak sonuçta daha az
yakıt kullanmak, daha az para ödemek ve çevreyi aynı oranda da az kirletmek demektir.
Bu hedefe ulaşabilmek için,İzmir’de 120 m² net kullanım alanına sahip bir işyerinde güneş enerjisi
destekli ısı pompası kullanarak ısınma ve sıcak su üretimi amaçlanmış ve sistem Kasım2009’dan
Nisan2010 ayları arasında 5 ay süre ile 7gün 24 saat çalıştırılmıştır.Bu süreçte ölçümler yapılarak elde
edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.

1. SİSTEM ELEMANLARI SEÇİMLERİ
1.1. Isı Pompası Seçimi
Sistem İzmir’de 120 m² kullanım alanlı bir işyerini(Resim 1) ısıtmak amacı ile kullanılacaktır.
Bina 4 katlı olup, duvarları ısı yalıtımsız ve pencereleri
alüminyum çift camdır.
Bina ısı kaybı; dış sıcaklık 3ºC, mahal sıcaklıkları
22ºC kabul edilerek 8,2 kW olarak hesaplanmıştır.
Isıtma yöntemi olarak, mevcut binada yerden ısıtma
sistemi uygulaması mümkün olmadığından radyatörlü
sistem kabul edilmiş ve bundan dolayı ısı pompası
seçiminde 50ºC çalışma sıcaklığı kabul edilmiştir.
İşyerinde banyo amaçlı sıcak su kullanılmayacağı için
sadece lavabolar ve mutfak sıcak suyunu karşılama
için sıcak su sistemi kullanılacaktır.
Resim 1. Isıtılacak Bina
Çevre sıcaklığı(Tb)=
İstenen ortam sıcaklığı(Tm)=
Mahal alanı(A)=
Tb ve Tm için mahal ısı kaybı(Qk)=
Isıtma sistemi tasarım sıcaklığı(Tt)=

3
22
120
8,2
50

ºC
ºC
m²
kW
ºC

Optimum bir ısı pompası seçimi için, cihaz kapasitesi;
%60 mahal ısı kaybı<Qıp*<%80 mahal ısı kaybı şartını sağlamalıdır.[1]
*Qıp=Tb ve Tt sıcaklıkları dikkate alınarak seçilen kapasitesi
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Grafik 1. Isı Pompası Karakteristikleri
Buna göre AWHP 8 ısı pompası için;
Qıp=
5,6 kW (grafik 1)[1]
%60*Qk=
4,9 kW
%80*Qk=
6,6 kW
AWHP 8MR tip ısı pompası istenilen sınır şartları içinde kalmaktadır .
Isı Pompası Destek Isıtma Kapasitesi Hesabı:
Destek ısıtma kapasitesi seçimi için;
Isı pompasının kapasitesi(Qıp) + Destek ısıtma kapasitesi(Qd) > %120 mahal ısı kaybı [1]
şartı sağlanmalıdır.
Buna göre;
5,6 kW+Destek ısıtma kapasitesi > %120*8,2 kW
Destek ısıtma kapasitesi(Qd) > 4,24 kW olmalıdır.
Sonuçta ihtiyacı karşılamak için 6kW elektrik ısıtıcılı AWHP 8MR tipi ısı pompası seçilmiş olup cihaz
teknik özellikleri tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. AWHP 8MR Isı Pompası Teknik Özellikleri.[1]

Isıtma çıkış gücü(1)
Isıtma COP(1)
Kullanılan elektrik gücü
Soğutma çıkış gücü(1)
Soğutma COP(1)
Kullanılan elektrik gücü
Nominal su debisi,ΔT=5K
Nominal su debisinde basınç
Nominal hava debisi
Dış ünite elektrik voltajı
Nominal amperaj
Kalkış amperi
Ses seviyesi(2)
Maximum borulama

kW
kWe
kW
kWe
m³/h
mbar
m³/h
V
A
A
dB(A)
m

AWHP 8MR
8
3,8
2,11
7,1
3
2,4
1,38
350
3000
230 V mono
11,29
5
36
30

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

167 _______

1.2. Isıtma Sistemi Boru Tesisatı Tasarımı ve Radyatör Seçimi
Isı pompası planlama kılavuzunda verildiği gibi(tablo 1) sistem su debisi ∆T=5ºC çalışma sıcaklıklarına
göre 1,38 m³/h olarak hesaplanmış ve boru çapları bu debiye göre seçilmiştir.
Radyatör olarak, verimliliği arttırma amacı ile ,düşük su hacimli alüminyum radyatörler kullanılmıştır.
22ºC mahal sıcaklığında 90/70ºC çalışma sıcaklıkları için radyatör ısıl kapasitesi %100 kabul
edildiğinde yine 22ºC mahal sıcaklığında 55/50ºC çalışma sıcaklıkları için radyatör ısıl kapasitesi %40
olarak hesaplanmış ve radyatör boyutlandırması buna göre yapılmıştır(Resim 2).Isı pompası
programlanabilir oda termostatının bulunduğu bina giriş katı haricindeki radyatörlerde termostatik vana
kullanılmıştır.

Resim 2. Radyatörler
1.3. Güneş Kollektörü ve Güneş Enerji Sistemi Elemanları Seçimi
1.3.1. Güneş Kollektörleri Seçimi
Güneş kollektörü ile ısıtma desteği uygulamalarında ekonomik bir yatırım için kollektör kapasitesinin
toplam ısı gereksinmesinin %20-25’ini karşılaması tavsiye edilmektedir.[2][3]
Bu amaçla,toplam net yutucu yüzey alanı 11,28 m² olan 6 adet seçici yüzeyli alüminyum güneş
kolektörü seçilmiştir.Resim 3’de kullanılan kolektörlerin bazı teknik özellikleri verilmiştir.

Resim 3. Güneş Kolektörü Özellikleri
Tablo 2’de 55º açı ile yerleştirilmiş 11,28 m² seçici yüzeyli güneş kollektörü ile alınabilecek enerji
miktarları verilmiştir.
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Tablo 2. Güneş Kolektörleri ile Alınan Enerji(kW)[4][5][7]

08:30-09:30
09:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
TOPLAM

Kasım

Aralık

Ocak

Şubat

Mart

0,00
4,33
6,49
7,34
5,50
2,66
0,00
26,32

0,00
2,13
4,80
5,68
4,07
0,00
0,00
16,68

0,00
3,06
5,61
6,45
4,77
1,68
0,00
21,57

0,00
4,76
6,96
7,80
5,95
3,01
0,00
28,48

2,75
5,05
7,21
8,26
6,30
3,67
0,91
34,16

Seçilen kolektörlerin yerleşim ve montajı Resim 4’de verilmiştir.

Resim 4:Güneş Kollektörlerinin Çatı Montajı
1.3.2. Güneş Enerjisi Sistemi Pompa ve Boru Tesisatı Seçimi
Uygulanacak sistem büyüklüğüne, seçilen güneş kolektörleri özelliklerine ve net yüzey açıklık alanına
bağlı olarak su debisi 40–45 lt/m²-h önerilmektedir[2][5][7].Buna göre 11,28 m² için yaklaşık 500 lt/h
kapasiteli sirkülasyon pompa grubu seçilmiştir(Resim 5a).Pompa grubunda bulunan debi ayarlı
küresel vana ile sistem çalışma sıcaklıklarının istenen sıcaklıklarda olması sağlanabilmektedir.
Elektrik kesilmesi ve bekleme gibi durumlarda kullanılan güneş kolektörü iç sıcaklığı 180–190ºC’ye
ulaşabilmektedir. Tesisat bu sıcaklığa uygun imal edilmiş ve kullanılan tüm armatürler bu sıcaklıklara
da dayanabilecek şekilde seçilmiştir.
Boru tesisatı ise tichelman yöntemine göre tasarlanarak ve değişen boru çaplarında 0,2–0,5 m/s su
hızları sağlanacak şekilde boyutlandırılmıştır.
Tesisata su yerine; donma sıcaklığı -20ºC, buharlaşma sıcaklığı +130ºC olan ve sistemdeki farklı
metaller ve çalışma ortamından oluşabilecek galvanik korozyonu önleyerek tesisat ömrünü uzatan
antikor sıvısı doldurulmuştur.
1.3.3. Plakalı Eşanjör Seçimi
Güneş kolektörü kapalı devresinden sıcak su tankına ısı transferi yapabilmek için tank içi serpantin
borulu sistem yerine 12kW kapasiteli 60/48ºC-►46/55ºC şartlarında çalışacak plakalı eşanjör
kullanılmıştır(Resim 5b).Güneş enerjisi sistemlerinde kapalı devre gidiş ve dönüş sıcaklık farklılıkları
kadar kapalı devre ile depolama tankı su sıcaklıklarının gün boyunca değişkenlikler göstermesi ve
sıcaklık farklılıklarının ısı transferini azaltacak şekilde küçük değerlere inmesidir. Bundan dolayı çok
küçük sıcaklık farklılıklarında borulu sisteme göre daha yüksek ısı transferi yapabilen plakalı ısı
eşanjörü tercih edilmiştir. Bunun yanında plakalı eşanjör iç su hacmi eşdeğer borulu sisteme göre 1015 kat daha az olduğundan güneş enerjisi kapalı devresindeki su hacmi azaltılmıştır.Özellikle güneş
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enerjili ısıtma sistemlerinde kapalı devre su hacminin az olması değişen hava koşulları ve ışıma
değerlerinde sistemin ısı ataletini azaltarak verimi arttırmaktadır.Örneğin 2000 lt hacimli çift cidarlı
boylerde cidar su hacmi 147 lt iken aynı hacimli serpantinli boylerde bu hacim 40 lt. ve eşdeğer ısıl
kapasiteli bir plakalı eşanjörde ise su hacmi 6-7 lt.dir.
1.3.4. Sıcak Su Depolama Tankı Seçimi
Kullanılacak güneş enerjisi sistemin sadece gündüz ısınmasına destek verecek şekilde “güneş varken
yararlan“ seçildiğinden, depolama tankının büyüklüğü buna göre seçilecektir. Depolama tankı
kullanmanın amacı kullanılmadığı zaman gelen enerjinin depolanarak daha sonra kullanılabilmesidir.
Sadece gündüz ısınmasına destek kullanımında 2-3 saatlik enerjinin depolanabileceği su hacmi
tavsiye edilmektedir[6].
Buna göre 100 lt hacimli emaye sıcak su depolama tankı seçilmiş(Resim 5c) ve bu tank bir sirkülasyon
pompası ile plakalı eşanjöre bağlanmıştır

Resim 5a. Pompa Grubu

Resim 5b. Plakalı Eşanjör

Resim 5c. Sıcaksu Depolama
Tankı

2.SİSTEM TASARIMI VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Resim 6. Sistem Şeması
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Seçilen sistem elemanlarıyla Resim 6’ da gösterilen akım şemasına oluşturulmuştur.
Buna göre;
Güneş kolektörlerinden gelen sıcak su, öncelikle kullanım suyu boylerini ısıtır. Boyler istenilen
sıcaklığa ulaştığında, üç yollu vana kolektörlerden gelen sıcak suyu plakalı eşanjör vasıtası ile sıcak
su depolama tankına yönlendirir.Böylelikle güneş kolektörlerinden gelen enerji depo suyunu ısıtmaya
başlar.
Kolektör pompasının çalışma ve durması, kollektör ve sıcak su depolama tankı sıcaklıklarını kontrol
eden otomatik kontrol cihazı ile sağlanır. Kollektörlerdeki sıcaklık ile depo sıcaklığı arasındaki fark
8ºC’den fazla ise pompa çalışmaya başlar. Bu fark 4ºC’nin altına düştüğünde pompa depodan
kollektörlere ısı kaybı önlenir. Bunun yanın da bu cihaz ile depo sıcaklığı üst sınırlaması, kolektör
donma önleme gibi işlevler de yapılır.
Bu esnada, ısı pompası güneş enerjisi tesisatından bağımsız olarak bina giriş katında bulunan
programlanabilir oda termostatından ve dış hava sıcaklık hissedicisinden gelen komutlara göre
çalışmaktadır. Oda termostatı, ısı pompasının odaları sıcaklıklarını, hafta içinde 7–18 saatleri arasında
22ºC, bunun dışındaki saatlerde ve hafta sonları 18ºC sağlayacak şekilde ayarlandı.
Sıcak su tankında ısıtma sistemine destek işlevi ise tesisatta radyatör dönüş sıcak su hattı üstüne
takılan bir üç yollu vana ve bu vanaya komut veren otomatik kontrol cihazı ile sağlandı.
Sıcak su tankı su sıcaklığı, radyatörlerden ısı pompasına dönen su sıcaklığından fazla ise otomatik
kontrol cihazı üç yollu vanayı kontrol ederek dönüş suyunu ısı pompası yerine sıcak su depolama
tankına yönlendirdi(Resim 7).

Resim 7. Makine Dairesi Tesisatı
Böylece güneş enerjisi ile ısınmış depolama tankı, radyatörlerden ısı pompasına dönen suyun
sıcaklığını arttırarak ısı pompasının çalışacağı sıcaklık farkını düşürdü ve düşürdüğü oranda ısı
pompasının daha az enerji harcamasını sağladı.
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3.ÖLÇÜMLER
Çalışma sürecinde, her gün, sabahları güneş enerjisi sirkülasyon pompası ilk çalıştığında ve
akşamüstü pompa durduğunda Tablo 3’de listelenen ölçümler yapıldı.
Tablo 3:Ölçümler Listesi
No
01
02

03

ÖLÇÜM YERİ

ÖLÇÜLEN

No

ÖLÇÜM YERİ

06

Sıcak su deposu üst su çıkışı
(PE girişi)

Sıcaklık

Sıcaklık

07

Sıcak su deposu üst su çıkışı
(Isı pompası su girişi)

Sıcaklık

Sıcaklık

08

Sıcak su deposu alt su girişi
(Radyatör dönüş suyu)

Sıcaklık
Su debisi
Toplam enerji

Sıcaklık

09

Radyatör dönüş suyu

Sıcaklık
Su debisi
Toplam enerji

Sıcaklık

10

Çevre sıcaklığı
Güneş kollektörü su çıkışı
(PE güneş devresi su
girişi)
Güneş kolektörü alt su
girişi
(PPE güneş devresi su
çıkışı)

04

Sıcak su
bölgesi

deposu

alt

05

Sıcak su
bölgesi

deposu

üst

Isı pompası su çıkışı
(Radyatörlere gidiş)
Sistem elektrik sayacı

11

ÖLÇÜLEN

Sıcaklık

4.ÖLÇÜM SONUÇLARI
Çalışma süresince yapılan ölçümler tablolaştırılmış ve grafik 2a ve 2b de verilmiştir.
Grafik 2a. Enerji Kullanım ve Kaynakların Aylara Göre Dağılımı(Çubuk Diyagram)
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Grafik 2b. Enerji Kullanım ve Kaynakların Aylara Göre Dağılımı(Çizgi Diyagram)
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Tablo 4. Özet Ölçüm Sonuçları

Kas.09
Ara.09
Oca.10
Şub.10
Mar.10
Toplam

Gerçekleşen
ısınma
686 kW
1361 kW
2295 kW
1180 kW
1034 kW
6556 kW

Kullanılan
elektrik enerjisi
138 kW
341 kW
904 kW
373 kW
196 kW
1952 kW

Kullanılan enerji kaynaklarının aylara göre ve toplam da yüzde dağılımı Grafik 3 ve 4’de verilmiştir.

Enerji kaynağı/Toplam kullanılan enerji

Grafik 3. Isı Enerji Kaynaklarının Aylara Göre Dağılım Oranları
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Grafik 4. Isı Enerji Kaynaklarının Aylara Göre Dağılımı
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5. YATIRIM EKONOMİKLİK ANALİZİ
Güneş enerjisi destekli ısı pompası ile mahal ısıtma yatırımının aşağıdaki şartlarda yapılması halinde
Yatırım tutarı(KDV hariç)=
Ödeme süresi=
Yıllık enflasyon oranı=
Yıllık kredi faizi=

20.000 TL
2 yıl
10%
25%

Para değerlendirme faizi=
Yıllık yakıt fiyat artışı=
Yıllık enerji tasarrufu=
Yakıt fiyatı(KDV hariç)=

10%
15%
4604 kW
0,27 TL/kWh

iç verim oranı (yatırımın kara geçmeye başlama süresi) 7,5 yıl , yatırımın kendini amorti etme süresi
ise 10,5 yıl olmaktadır(grafik 5).
Grafik 5. Ekonomik Analiz 1
İÇ VERİM(%) & ZAMAN(yıl)
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Aynı yatırımın maliyetinin 10.000 TL’ye yıllık kredi faizinin %10’a ve ödeme süresinin 5 yıla çekilmesi
halinde iç verim oranı 5 yıla, yatırımın kendini amorti etme süresi ise 6,5 yıla inmektedir.(grafik 6).
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Grafik 6. Ekonomik Analiz 2
İÇ VERİM(%) & ZAMAN(yıl)
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SONUÇ
Sistemden elde edilen sonuçlar tasarlanan amaçlara ulaşıldığını göstermektedir. Güneş enerjisinin
sisteme desteği bazı aylarda %49’a ulaşır iken yıllık ortalamada %22 olmuştur(grafik 3).
Sistem 01 Kasım 2009 ile 31 Mart 2010 tarihleri arasında 150 gün (3600 saat) çalışmış ve bu sürede
ısınma amacı ile toplam 6556 kW enerji harcanırken, bunu karşılamak için sadece 1952 kW elektrik
enerjisi kullanılmıştır. Kullanılan elektrik enerjisinin %97’si ısı pompası ve güneş enerjisi sisteminin
pompa, kompresör, fan gibi elemanlarının kullandığı elektrik enerjisi olup %3’ü ise ısı pompasının
yetersiz kaldığı hava şartlarında devreye giren elektrikli ısıtıcıdan kaynaklanmaktadır(grafik 2b).
120 m² net kullanım alanına sahip bir mahallin istenilen konfor şartlarında ısıtılması 2009–2010
fiyatları ile toplam 530 TL ile sağlanmıştır.
Tasarruf edilen miktar ise toplam ısınma ihtiyacının %70’idir.
Bunun karşılığı ise;
4604 kW elektrik,540 m³ doğalgaz,560 kg fuel-oil, 495 kg mazot kullanımlarının tasarrufu ve 1510 kg
CO 2 salınım azalmasıdır.
İthal enerji kaynaklarına bağımlılığın her geçen gün arttığı günümüzde bu ve benzeri sistemlerin
desteklenmesi kaçınılmazdır(Grafik 5, Grafik 6).
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HAVA KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI ÇALIŞMA
ŞARTLARI ALTINDA TERMODİNAMİK PERFORMANS
ANALİZİ
Uğur ÇAKIR
Kemal ÇOMAKLI

ÖZET
Hava kaynaklı ısı pompaları dünyanın birçok yerinde kullanılan ve her geçen gün daha da yaygınlaşan
sistemlerdir. Erzurum şartlarında havadan havaya (hava ısıtmalı evaporatör, hava soğutmalı
kondenser) çalışan bir ısı pompası sistemi farklı çalışma koşulları altında denenmiştir. Bu amaçla
evaporatör/kondenser hava debisi ve evaporatör/kondenser hava sıcaklığı belirli aralıklarla
değiştirilerek deneyler yapılmış ve gerekli veriler kaydedilmiştir. Daha sonra elde edilen verilerden
hareketle sistemin birinci kanun ve ekserji analizi yapılmıştır. Sistemin ısıtma tesir katsayısı (COP) ve
ekserji verimi farklı çalışma koşulları için belirlenerek görsel olarak sunulmuş ve aralarındaki ilişki
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Isı pompası, Hava kaynaklı ısı pompası, Termodinamik analiz, Ekserji

ABSTRACT
Air source heat pumps are the systems, which are used in many parts of the world and spreading over
the world day by day. In this study an air source heat pump system (air to air) was tested under
different operating conditions at the climate conditions of Erzurum, Türkiye. For this purpose the mass
folw rate and temperature of air flows over the evaporator and condenser are changed (increased)
with determined levels while the other parameters are constant. Then the first law and second law
analysis of system are made and presented by graphically. Effect of condenser/evaporator air
conditions on the performance and exergy efficiency of system is defined and presented visually.
Keywords: Heat pump, Air source heat pump, Thermodynamic analysis, Exergy

1. GİRİŞ
Isı pompaları, özellikle orta ölçekli ve domestik iklimlendirme (ısıtma-soğutma) işlemleri için klasik
sistemlerin yerine çok daha tasarruflu ve verimli uygulamalar yapabilme imkânı sunmaktadır. Bilindiği
gibi ısı pompaları konvansiyonel soğutma sistemleri gibi soğuk ortamdan sıcak ortama ısı enerjisi
aktarabilmek için elektrik enerjisi (çoğu zaman) kullanan sistemlerdir. Havanın sıcak olduğu
sezonlarda, yani yaz aylarında ısı pompaları sıcak ortamdan ısı enerjisi alarak soğuk ortama transfer
etmektedir. Soğutma sezonunda ise bu olayın tam tersi gerçekleşmektedir. Isı pompalarını normaldeki
konvansiyonel ısıtma soğutma sistemlerinden ayıran temel özellik, onlar gibi tam olarak enerji
dönüşümü yapmaması, yani sadece ısı enerjisi üretmemesidir. Çünkü ısı pompaları tükettikleri
enerjinin birkaç katını sıcak ortama (ısıtılan ortam) transfer etmektedir. Ortama aktarılan bu enerjinin
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bir kısmı tüketilen elektrik enerjisine karşılık gelirken, kalan kısmı da soğuk ortamdan alınmış olan
enerjidir.
Isı pompalarında genellikle ısı enerjisinin alındığı soğuk ortam kaynak, ısı enerjisinin aktarıldığı ortam
kuyu olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu sistemler çoğu zaman kaynak tiplerine göre ya da kaynakkuyu tiplerine göre adlandırılmaktadır. Örneğin eğer ısı kaynağı olarak toprak kullanılıyor ise toprak
kaynaklı ısı pompası olarak adlandırılabilmektedir. Isı enerjisinin havadan alınıp da suya aktarıldığı bir
ısı pompası sistemi de havadan suya ya da hava-su ısı pompası olarak adlandırılabilir.
Hava kaynaklı ısı pompaları mevcut sistemler içinde en çok tercih edilenidir. Bu sistemler genellikle
dış ortam havasından ya da egzoz havasında ısı enerjisi alarak yaşam alanına aktarmaktadırlar. Hava
kaynaklı bir ısı pompası elektrikle ısıtma uygulamalarına göre %70 - %50 daha az enerji
tüketmektedirler. Yaz aylarında kullanılan bir ısı pompası, konvansiyonel sistemlere nazaran daha az
enerji tüketerek daha konforlu verimli ve ekonomik soğutma yapabilme yeteneğine de sahip
olabilmektedir. Hava kaynaklı ısı pompalarının en temel problemi ısı kaynağı olarak dış ortam havasını
kullanmasıdır. Çünkü dış ortamın sıcaklığı çok değişken olduğu için sistemin tam kararlı ve optimum
çalışma şartlarının yakalanması zorlaşmaktadır. Bunun yanında dış ortam havasının düştüğü zaman
dilimlerinde, ısıtılan ortam için gerekli enerji miktarının artmasına rağmen, sistem performansı kaynak
sıcaklığına bağlı olarak düşmektedir.
Yer kaynaklı olarak adlandırılan ısı kaynağı olarak toprağı ya da yeraltı sularını (genellikle jeotermal
sular) kullanan sistemler de yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu sistemler toprak kaynaklı ise uygun
jeolojik yapıya ait her yerde kurulabilirken, su kaynaklı olanların kullanımı uygun suların yakınlarına
kurulması mümkün olmaktadır. Bu sistemlerin ilk yatırım maliyetleri hava kaynaklı sistemlere göre
daha fazladır ve sistemin büyüklüğüne göre aradaki fark daha da fazla olabilmektedir. Uygun
sıcaklıkta kaynağın bulunması durumunda, verimli ve performanslı çalışma şartlarının oluşmasına
bağlı olarak bu tip sistemlerin işletme maliyetleri diğeri tiplerinkine göre daha uygun olmaktadır.
Toprak ya da su kaynaklı ısı pompaları hava kaynaklı ısı pompalarına göre daha ağır ve fazla kapasite
gerektiren iklimlendirme şartlarında çalışabilmektedirler [1].
Isı pompası sistemleri yapı itibariyle çevreyle arkadaş bir sistemdir. Isı pompaları mevcut ısıtma
sistemlerine göre daha az birincil enerji harcadıkları için karbondioksit, azot oksit, karbon monoksit gibi
çevreye zararlı gaz emisyonlarının azaltılması açısından da üstün özelliklere sahiptirler. Isı pompaları
birincil enerji olarak çoğunlukla elektrik enerjisi kullanmaktadırlar. Sistemin kullandığı elektriğin
üretilme yöntemine göre (güneş pilleri yardımıyla) bu sistemler tamamen yenilenebilir enerji dönüşüm
sistemleri gibi de çalışabilmektedirler. Bu durumda ısı pompalarını yeni ve yenilenebilir enerji
sistemleri arasında göstermek de mümkün olabilmektedir [2].
Isı pompalarının tarihine bakıldığında soğutma çevrimlerinin tarihi ile aynı olduğu anlaşılmaktadır. Isı
pompası fikrinin ilk olarak Sadi Carnot tarafından ortaya atıldığı bilinmektedir. Carnot, buharlı güç
çevrimlerinin ters yönde çalıştırılması ile ısının çevreden alınıp, daha yüksek sıcaklıktaki bir ortama
verilebileceğini ileri sürmüştür. Ancak bu düşünce ilk olarak 1852 yılında William Thompson (Lord
Kelvin) tarafından hayata geçirilmiştir [3]. Bu tarihten sonra 1912 yılında toprak kaynaklı olacak şekilde
tasarlanmış bir ısı pompası için yapılan patent başvurusu İsveç’te kabul edilmiş ve ilgili araştırmacılara
patent verilmiştir. Ancak ısı pompalarının tam olarak kullanılmaya ve yaygınlaşmaya başlaması ikinci
dünya savaşından sonra 1950’li yıllarda olmuştur. Bu senelerde daha çok villalarda tercih edilen ısı
pompası sistemleri, yüksek verimli ve pahalı olması nedeniyle sadece özel müşteriler tarafından
kullanılabilmiştir.
Söz konusu sistemlerin zaman içinde geliştirilmesi ve kullanımının her alanda yaygınlaşmasına bağlı
olarak fiyatları ucuzlamış ve sunduğu avantajlar artmıştır [4]. Birincil enerji kaynaklarının rezervlerinin
son derece hızlı azalması ve enerji fiyatlarının da aynı hızla artmasına bağlı olarak günümüzde ısı
pompalarına olan ilgi her geçen gün daha da artmaktadır. Isı pompaları, hem yenilenebilir enerji
kaynaklarının yetersiz kaldığı hem de mevcut fosil kökenli enerji kaynaklarının daha verimli
kullanılmak istendiği uygulamalar için çok uygun sistemlerdir. Çünkü ısı pompalarının temel mantığı az
enerji harcayarak ekonomik değeri ve kalitesi düşük ısıl enerji kaynaklarından faydalanabilme
amacına dayanmaktadır.
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2. ISI POMPALARININ TERMODİNAMİĞİ
Bütün termodinamiksel süreçler ve prosesler gibi ısı pompası sistemlerinin çalışma koşulları da
termodinamiğin birinci ve ikinci kanununa göre değerlendirilmektedir. Birinci kanun olarak bilinen
enerjinin korunumu yasası şöyle ifade edilebilmektedir.

Q W  0

(1)

Bu eşitlik sisteme giren enerjinin pozitif, sistemden çıkan enerjinin ise negatif olduğu kabulü göz önüne
alınarak yazılmıştır. Burada Q ifadesi farklı sıcaklıklardaki ortamlar arasında oluşan toplam enerji
geçişini, W ifadesi de işlemin gerçekleşmesi için gerekli olan işi temsil etmektedir. Termodinamiğin
ikinci kanunu da dışarıdan ekstra bir enerji girişi olmadan ısı enerjisinin düşük sıcaklıktaki ortamdan
yüksek sıcaklıktaki ortama geçmesinin mümkün olmayacağını ifade etmektedir. Bu olayın sadece
tersinir süreçler için mümkün olacağı aşağıdaki 2 numaralı eşitlik ile ifade edilebilmektedir.

Qi

T

0

(2)

(ter sin ir süreçler için)

i

Şekil 1’de bir ısı pompasının çalışma biçimi özetle anlatılmaya çalışılmıştır. Dikey eksen sıcaklık
eksenini temsil etmekte olup, ısı pompasının T 1 sıcaklığındaki ortamdan aldığı ısı enerjisini T 2
sıcaklığındaki ortama verdiğini ifade etmektedir. Sistemin bu işi gerçekleştirebilmesi için W işine
ihtiyaç duyduğu şekil üzerinden anlaşılmaktadır.

Şekil 1. Düşük Sıcaklıktaki Ortamdan Yüksek Sıcaklıktaki Ortama Isı Transferi
Şekilden 1’den de anlaşılabileceği üzere, ısı pompası Q 1 ısısını T 1 sıcaklığındaki ortamdan alıp T 2
sıcaklığındaki ortama verebilmek için W işini harcamakta ve T 2 ortamına Q 2 ısısını vermektedir. Bu
durum birinci kanuna göre analiz edilince 1 Eşitliğinden yararlanılarak aşağıdaki eşitlik elde
edilmektedir.

Q1  W  Q2

(3)

İkinci kanun analizinin yapılabilmesi içinde 2 eşitliğinden yararlanılmakta ve aşağıdaki eşitlik elde
edilmektedir.

Q1 Q2 Q1  Q1  W 

 
0
T1 T2 T1
T2

(4)
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Buradan hareketle;

Q1 Q1 W
  0
T1 T2 T2

(5)

Yukarıdaki eşitlikler incelendiği zaman T 1 değeri T 2 değerinden küçük olduğu için ilk iki terimin farkı
sıfırdan büyük olmaktadır. Bu durumda eşitliğin sağlanabilmesi için W işinin yeteri kadar büyük olması
gerektiği anlaşılmaktadır [5]. Sonuç olarak gerekli en az işin sisteme sağlanması durumunda ısı
enerjisinin düşük sıcaklıktan yüksek sıcaklığa transfer edilebileceğinin mümkün olduğu termodinamik
kanunlarıyla ispatlanmış olmaktadır. Burada bahsi geçen minimum iş miktarı sistemin tersinir olarak
çalışması için gerekli olan orandır. Zaten termodinamik sistemlerin ikinci kanuna göre mantıklı olup
olmadığının anlaşılabilmesi için sistemin tersinir olarak çalıştığı kabulünün yapılması gerektiği
bilinmektedir [6]. W işi sistemin tersinir koşullarda çalışması durumunda minimum olmaktadır ancak
gerçek şartlar için sistemde oluşabilecek tersinmezliklerin oranına göre sisteme iş olarak verilmesi
gereken enerji miktarı da artmaktadır.

3. HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARI
3.1. Çevre havasının ısı kaynağı olarak kullanılması
Çevre havası ısı pompalarında en çok kullanılan ısı kaynaklarından biridir. Bunun temel sebebi
sınırsız olması ve hava kaynaklı ısı pompalarının muadillerine göre daha ekonomik ve kolay kurulabilir
olmasıdır. Isı pompalarının performansları üzerinde en etkili parametrelerden biri kaynak sıcaklığıdır.
Kaynak sıcaklığının düşmesi sistem performansını olumsuz etkilemektedir. Hava sıcaklığının yıl içinde
aylara göre ve gün içinde saatlere göre değişmesi herhangi bir hava kaynaklı ısı pompasının
performansının da sürekli olarak değişim göstermesine sebep olmaktadır. Hava kaynaklı ısı
pompalarının diğer bir dezavantajı da genellikle dış ortama kurulan havalı evaporatör üzerinde dönme
ya da karlanma olması ihtimalidir. Bu olaya genellikle hava sıcaklığının çok düşük olduğu (-15/ -20 oC)
ve nemli bölgelerde rastlanmaktadır. Karlanma oluşması sonucunda ısı transferi de zayıflamakta ve
sistem performansı olumsuz etkilenmektedir. Bu gibi durumlarda defrost uygulamasına gerek
duyulmaktadır [4].
Şekil 2 örnek bir hava kaynaklı ısı pompası sistemini ifade etmektedir. Şekilde ısı pompası sistemi
evin dışına kurulmuş olsa da farklı uygulamalar yapılabilmektedir.

Şekil 2. Hava Kaynaklı Isı Pompalarının Uygulanması
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Hava kaynaklı ısı pompalarının kullanımı yaygın olmasına rağmen ısıtma kapasiteleri çoğu zaman
yetersiz kalmakta ya da hava sıcaklığının düşük olduğu zamanlarda yeterli ısıtma sağlanamamaktadır.
Bu gibi durumlarda yardımcı ısıtıcı kullanılmaktadır. Şekil 3 hava kaynaklı ısı pompalarının genel
olarak karakteristiklerini ifade etmektedir [7].

Şekil 3. Hava Kaynaklı Isı Pompasının Karakteristiği
3.2. Egzoz Gazları ve Egzoz Havasının Isı Kaynağı Olarak Kullanılması
Enerji dönüşüm sistemlerinde ya da enerji üretim sistemlerinde oluşan atık ısı enerjisinden
faydalanma uygulamalarının gelecek yıllarda çok popüler olacağı tahmin edilmektedir. Bu gibi
uygulamalar daha şimdiden enerji tasarruflu evlerde hayata geçirilmeye başlamıştır. Buna benzer
şekilde ısı pompası sistemleri havalandırma sistemleri ile birleştirilerek egzoz havası ısı kaynağı
olarak kullanılmaktadır. Böyle bir sistemde binanın havalandırılmasına bağlı olarak ortaya çıkan atık
ısı enerjisi sistemin buharlaştırıcı kısmında değerlendirilmektedir. Bu tip ısı pompaları daha çok
kullanım suyunun ya da ortama alınan temiz havanın ısıtılması amacıyla kullanılmaktadırlar [4].

4. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma kapsamında Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde kurulmuş olan, hava
kaynaklı olan, havadan havaya çalışan ve soğutucu gaz olarak R 134a kullanan bir ısı pompası analiz
edilmiştir. Üzerinde çalışılan ısı pompası sisteminin evaporatör ve kondenser kısmındaki ısı transferi,
devri ayarlanabilen fanlar yardımıyla cebri olarak sağlanmaktadır. Kondenser ve evaporatör çok iyi
yalıtılmış bir hava kanılının içine yerleştirilmiştir. Kanallara giren havanın sıcaklığı ısı değiştirici
kısmına ulaşmadan önce yerleştirilmiş olan ve her biri 1 kW gücünde olan beşer adet ısıtıcı yardımıyla
ayarlanabilmektedir. Bu sayede ısı pompasının termodinamik performansı farklı debiler ve farklı
sıcaklıklar için ya da farklı sıcaklıklardaki havanın farklı debileri için incelenebilmektedir.
Isı pompası düzeneğinde kullanılmış olan kompresör, scroll kompresördür. Kompresörün gücü 2.8 HP;
çalışma sıcaklık değerleri +12/-20 0C arasında; devir sayısı 3500 d/d; çalışma gerilimi 380 V’dir. Ayrıca
R22, R407C, R134a gazlarıyla çalışabilen kompresör, üç fazlı scroll bir kompresördür. Sistem
üzerinde kullanılan ısı değiştiricileri dış akışkan olarak hava kullanmaktadır.
Bahsi geçen deney sisteminde yapılan deneylerle kondenser hava debisinin ve sıcaklığının,
evaporatör hava debisi ve sıcaklığının ısı pompası performansı (COP) ve ekserjetik verimi (η ek )
üzerine olan etkileri incelenmiştir. Bu amaçla yapılan ilk deneylerde kondenser hava debisi ve sıcaklığı
sırası ile 22oC ce 0,73 kg/sn; ve evaporatör hava debisi 0,74 kg/sn değerlerinde sabitlenmiş ve beş
farklı evaporatör hava sıcaklığı için (24, 26, 28, 30 oC) deneyler yapılmıştır. Evaporatör debisinin
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etkilerinin araştırılması içinse aynı kondenser havası değerlerinde, evaporatör hava sıcaklığı 26 oC
olmak üzere beş farklı hava debisi için (0.58, 0.62, 0.66, 0.70, 0.74 kg/sn) ilgili deneyler yapılmıştır.
Çalışma dâhilinde kondenser hava şartlarının ısı pompası etkilerinin incelenmesi için evaporatör
havası 22oC sıcaklı ve 0,74 kg/sn debi de sabit tutulmuştur. Kondenser havası sıcaklığı 0,73 kg/sn
sabit debide ve beş farklı giriş sıcaklığında (22, 24, 28, 32 ve 34 oC) sisteme verilerek gerekli ölçümler
alınmıştır. Kondenser hava debisi ise beş farklı debi değerinde (0.56, 0.62, 0.65, 0.68, 0.73 kg/sn) ve
sabit 22oC sıcaklıkta sisteme verilmiştir. Bahsi geçen deneylerin her biri en az üçer kere tekrarlanmış
ve her bir deney en az 2 saat süreli olarak uygulanmıştır.
4.1. Deneysel Verilerin Değerlendirilmesinde Kullanılan Bağıntılar
Deneylerde kullanılan saf ve çeşitli oranlardan meydana gelen soğutkan karışımların termodinamik
özellikleri NIST paket programından elde edilerek aşağıdaki eşitlikler yardımıyla sistemin COP
değerleri için gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Çevrimde dolaşan akışkanın kütlesel debisi m r olmak
üzere ideal ısı pompası çevriminde giren ve çıkan enerjiler şu şekilde açıklanmaktadır;
Kompresör gücü;

W komp  m r  hç  hg  ,

ya da

W komp  I .V .Cos ( ). 3

(6)

Burada r alt indisi soğutkanı, I kompresörün çektiği akımı, V kompresörün kullandığı elektrik gerilimi
ifade etmektedir. Çevre ile olan etkileşimler ihmal edilmiştir. Bu şartlar altında sistemin ve
bileşenlerinin termodinamik performans değerleri aşağıdaki eşitlikler yardımıyla hesaplanabilir.
Kondenser kapasitesi;

Q kond .  m r  hg  hç 

(7)

Evaporatör kapasitesi;

Q evap.  m r  hç  hg 

(8)

Olmak üzere bu ifadelerden ısı pompasının COP değeri;

COPIsi Pompasi 

Q Kond .

(9)

WKomp.elektrik

Ve ısı pompasının ekserji verimi ise;

Qkond.

ek 

CikanEkserji
GirenEkserji

ya da ek 

Wkomp.elekt.
COPIP

COPCarnot TH
TH TL 

(10)

olarak yazılabilmektedir [8].

5. SONUÇ
Yapılan deneylerden elde edilen sonuçlara dayanılarak yukarıda verilen eşitlikler yardımıyla hava
kaynaklı ısı pompasının COP değeri her bir durum için hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlardan
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hareketle ısı pompasının performansının evaporatör/kondenser hava debisi ve sıcaklığına göre
değişimleri Şekil 4’te grafikler şeklinde sunulmuştur.
Evaporatör hava sıcaklığının artması durumunda sistemin performansının çok ciddi oranlarda
değişmediği görülmüştür. Sistem performansında çok fazla artış olmamasının temelinde, kompresör
de daha yüksek sıcaklıklardaki akışkanın yeterli derecede sıkıştırılması için daha fazla elektrik
harcamasının yattığı düşünülmektedir. Bilindiği gibi soğutucu akışkanın kompresöre giriş sıcaklığının
artması durumunda özgül hacim değerindeki değişime bağlı olarak sıkıştırma işlemi zorlaşmaktadır.
Evaporatör hava debisinin artması durumunda ise evaporatör kısmında akışkana birim zamanda
verilen ısı enerjisinin artmasına bağlı olarak soğutucu akışkan sıcaklığındaki değişim daha hızlı
olmakta bu da sistemin elektrik tüketimine olumsuz yansımaktadır. Sistem performansının evaporatör
havasının sıcaklık c-ve debisinin artmasına karşılık olarak benzer tepki verdiği şekil üzerinden de
anlaşılmaktadır. Bu durum daha çok evaporatörde soğutucu akışkanın ısı kazanması ile alakalıdır.
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Şekil 4. Isı Pompası Performansının; a) Evaporatör Hava Sıcaklığına, b) Evaporatör Hava Debisine,
c) Kondenser Hava Sıcaklığına, d) Kondenser Hava Debisine Göre Değişimi
Isı pompalarının performansının belirlenmesinde kondenserden atılan ya da ortama verilen ısı enerjisi
oranının büyük önemi vardır. Buna bağlı olarak kondenser havası sıcaklığının artmasına bağlı olarak
sistem performansında belirgin bir düşüş olduğu Şekil 4-c üzerinde görülmektedir. Bu durum beklenen
bir durumdur. Söz konusu sıcaklık artışı sistemin çalışma parametreleri üzerinde olumsuz etki yapsa
da bu düşüşün ana sebebi ortama gerekli oranda ısı aktarılamamasıdır. Şekil 4-d incelendiğinde
kondenser hava debisinin artması neticesinde kondenserden ortama olan ısı transferinin iyileşmesine
bağlı olarak sistem performansının arttığı anlaşılmaktadır.
Şekil 5. Sistemin ekserji veriminin önceki kısımlarda zikredilmiş olan parametrelere göre değişimini
görsel olarak sunmaktadır. Evaporatör hava debisi ve sıcaklığı değişiminin ekserji verimi üzerindeki
etkisinin COP üzerindeki etkisi ile benzerlik taşıdığı görülmektedir.
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Evaporatör ısı değiştiricisinin çok iyi yalıtıldığı dikkate alınırsa, bu kısımdaki ısı kaybının çok az olduğu
sonucuna ulaşılmaktadır. Buradan hareketle ekserji verimleri incelenirse havadan alınan ekserjinin
dışında kalan ekserji miktarının yok olan ekserji olduğu anlaşılmaktadır. Kondenser havasının ısı
pompası ekserji verimi üzerine olan etkileri de Şekil 5’in c ve d kısımlarında resmedilmiştir. Kondenser
hava sıcaklığının artması neticesinde havaya ısı enerjisi aktarım oranı azalacağından, ekserji de
aktarılamamaktadır. Kondenser hava debisinin de ekserji veriminde beklenen etkileri yaptığı
görülmektedir.
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Şekil 5. Isı Pompası Ekserji Veriminin; a) Evaporatör Hava Sıcaklığına, b) Evaporatör Hava Debisine,
c) Kondenser Hava Sıcaklığına, d) Kondenser Hava Debisine Göre Değişimi
Çalışma kapsamında elde edilen veriler ve hesaplamalardan yararlanılarak elde edilen sonuçlar
ışığında, ısı pompalarının enerjinin verimli kullanılması ve sürdürülebilir sistemlerin geliştirilmesi adına
çok önemli sistemler olduğu anlaşılmaktadır. Bunların içinde en yaygın olan ve kurulum maliyeti en az
olan hava kaynaklı ısı pompalarının önemi de ayrıca vurgulanmalıdır. Farklı ısıtma-soğutma yükleri
için ya da ısıtma-soğutma ihtiyacı değişken olan mahaller için ısı pompasının kullanılmasının mantıklı
bir yaklaşım olacağı anlaşılmaktadır. Çünkü sonuçlardan da anlaşılacağı üzere hava kaynaklı ısı
pompalarının performans ve kapasiteleri evaporatör/kondenser hava akış ve sıcaklıklarının
değiştirilmesi yolu ile kolayca değiştirilebilmektedir. Kaynak olarak kullanılan ortamın sıcaklık değerleri
ve değişimleri dikkate alınmak kaydı ile bu sistemlerin kullanımının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması
özellikle ülkemiz gibi birincil enerji kaynakları açısından zayıf olan ülkeler için son derece önemlidir [9].
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ENERJİ ETKİN TASARIMDA PASİF İKLİMLENDİRME:
DOĞAL HAVALANDIRMA
Nihan ENGİN

ÖZET
Yapı, yaşam döngüsü boyunca çeşitli nedenlerle enerji kullanmaktadır. Kullanılan toplam enerjinin
büyük bir yüzdesi (%94,4’ü) kullanım sırasında yapı içi konfor koşullarını sağlayan mekanik
iklimlendirme sistemleri için tüketilmektedir. Tüketilen enerjinin genel olarak fosil kaynaklı olması
sorunu artırmakta, enerji kullanan her sektör gibi yapı sektörünün de enerjiyi etkin kullanma
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı Enerji Etkin
Tasarım yaklaşımları özellikle son yıllarda disiplinler arası çalışmalarda büyük bir önem
kazanmaktadır.
Enerji Etkin tasarım yaklaşımlarının amacı, yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak, binalarda enerji
korunumunu yükseltmek, mekanik sistemlerin sorumluluğundaki aktif iklimlendirme yükünü azaltmak,
tüketilen fosil kaynaklı enerji miktarını minimize etmek, doğal çevreye duyarlı ve sürdürülebilir olmaktır.
Tüm bu amaçların yerine getirilmesi için ortaya konulan çeşitli çözüm önerilerinden biri olan pasif
iklimlendirme sistemlerinde, yapının kendi elemanları kullanılmakta ve ek mekanik donanımlara
minimum gereksinim duyulmaktadır. Pasif iklimlendirme amacıyla farklı yenilenebilir enerji kaynakları
kullanılabilmekte, farklı tasarım kararları alınabilmektedir. Güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanılarak
pasif iklimlendirme yapmak, böylece doğal havalandırma sağlamak da çözüm önerilerinden biridir.
Bu çalışmada güneş ve rüzgar enerjisinden pasif sistemler aracılığı ile yararlanarak yapılan doğal
havalandırmanın özellikle yapılarda baca ve baca etkisi yaratılarak gerçekleştirildiği sistemler ele
alınacaktır. Pasif iklimlendirme amacıyla yapılarda oluşturulan baca ve baca etkisinin enerji etkinliği
açısından önemi, geçmişte ve günümüzde kullanım biçimleri, çeşitli uygulama örnekleri ile
anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Enerji etkin tasarım, Pasif iklimlendirme, Doğal havalandırma, Güneş ve rüzgar
bacaları.

ABSTRACT
During building life cycle, energy is consumed for various reasons. Most of the total energy
consumption (94.4%) is by the mechanical air-conditioning systems that provide indoor comfort. The
problem is aggravated due to the general fossil energy use, and efficient energy use, as in every
sector, becomes a necessity for the construction sector. Thus, the energy efficient design approaches
using renewable energy resources have gained importance in interdisciplinary studies especially in the
recent years.
The aim of the energy efficient design approaches is to use renewable energy sources, to increase
energy conservation in buildings, to reduce the share of active air-conditioning in mechanical systems,
to minimize the consumption of fossil energy, and to be environmentally-conscious and sustainable.
One of the several solutions to realize these objectives is passive air-conditioning systems that
employs the elements of buildings and requires minimum additional mechanical equipment. Passive
air-conditioning makes it possible to use different renewable energy resources and to make different
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design decisions. One of the solutions is to use solar and wind energy for passive air-conditioning, and
thus, to provide natural ventilation.
This study examines the systems created by natural ventilation especially in buildings by means of
stack and stack effect through the use of solar and wind energy systems in passive systems. Through
a series of examples, it then discusses the importance of stack and the stack effect for passive airconditioning in buildings in energy efficiency, its use in the past and the present.
Key Words: Energy efficient design, Pasive air-condition, Doğal havalandırma, Solar chimney and
wind tower

1. GİRİŞ
20. yüzyılda aşırı enerji kullanımı, kitlesel üretim ve ürünlerin hızlı bir şekilde tüketimi, doğal
kaynakların giderek azalmasına ve atık kümelerin oluşmasına neden olmuştur. Dünyadaki nüfus artışı
ve endüstrileşme sürecine bağlı olarak artan enerji talebine cevap verebilecek kapsamlı bir enerji
planlaması gerekmektedir. Hızla artan talep karşılanırken çevreyle uyumlu enerji kaynaklarına
yönelmekte önem taşımaktadır.
Enerji kaynakları tüm dünyada ve ülkemizde hızla azalmaktadır. Dünya genelinde toplam enerji
tüketiminin büyük bir kısmından yapı sektörü sorumludur Yapılaşma faaliyetleri her yıl küresel olarak
kullanılan enerjinin %40’ını tüketmektedir. Yapı, yaşam döngüsü boyunca çeşitli nedenlerle enerji
kullanmaktadır.
Yapılarda enerji tüketiminin önemli bir bölümü, yapı içi konfor gereksinimini sağlayan ısıtma, soğutma
ve havalandırma sistemleri için harcanmaktadır. Harcanan enerjinin gaz, kömür, fuel-oil gibi fosil
yakıtlar olması sorunu daha da artırmaktadır. Fosil yakıtların tüketimi sonucunda atmosfere salınan
karbondioksit ve diğer sera gazları, küresel ısınmanın başlıca nedeni olarak kabul edilmektedir [1].
Artan enerji maliyetleri ve oluşan çevre kirliliği gibi etkenler ülkeleri enerji etkin binalar inşa etmeye
zorlamaktadır. Bu nedenle çalışmada enerji etkin tasarımda önemli bir yer tutan doğal havalandırma
konusu, binalarda oluşturdukları baca etkisi özellikleri ile ele alınarak anlatılacaktır.

2. ENERJİ ETKİN TASARIM
1973’lerde yaşanan enerji krizi, özellikle enerji açısından dışarıya bağımlı olan Avrupa ülkelerinde
enerji korunumunu ve enerji etkinliğini ön plana çıkartmıştır. Bu durum mevcut enerji tüketimini
azaltmayı amaçlayan yöntemlere ve kendisini yenileyebilen, çevreyi kirletmeyen, doğada kendiliğinden
var olan alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayan
araştırmalara neden olmuştur.
Bu gelişmelerin desteklediği yeni bir tasarım anlayışı olarak “Enerji Etkin Tasarım Yaklaşımları”
disiplinler arası çalışmalarda önemli bir yer edinmiştir. Enerji etkin tasarım aracılığıyla binalarda:





Enerji korunumunun yükseltilmesi ile gereksiz ısı kazanç ve kayıplarının azaltılması,
Pasif ve aktif iklimlendirmenin birlikte kullanılması,
Atmosferik kirlenme, iklim dengesizlikleri ve ekolojik bozulmaların önüne geçilmesi,
Pahalı ve kıt olan fosil tabanlı enerji yerine daha verimli ve çevreyle dost enerji kaynaklarına
yönelinmesi amaçlanmaktadır[2,3].

Enerji Etkin yapı tasarımında, tasarımı gerçekleştirmek amacıyla üç adımın takip edilmesi gerekir.
Bunlardan ilki enerji korunumu amacıyla, kışın ısıtma, yazın serinletme yükünü minimize edecek,
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

195 _______

doğal ve yapay aydınlatma etkinliğini artıracak bir mimari tasarım oluşturmaktır. Bu adımda alınan her
tasarım kararı, söz konusu yük miktarını belirleme özelliğinde olup, başarısız tasarım kararları
mekanik sistem boyutlarını ve harcanacak enerji miktarını artırmaktadır. İkinci adım, bina tipi ve çevre
verilerine en uygun pasif ısıtma, serinletme, havalandırma ve doğal aydınlatma tekniklerinin
uygulanmasıdır. Ve bunu yaparken öncelikli olarak doğal enerji kaynaklarının kullanılmasının
sağlanması amaçtır. Bu iki adımın ortak amacı ise gereksinilen iç ortam konfor koşullarının
kendiliğinden oluştuğu dönemi mümkün olduğunca uzatabilmektir. Üçüncü adım, iç konfor koşullarının
işlevi gereği ve/veya binanın kullanıcılarının seçimi sonucu, yüksek düzeyde konfor beklentisi olan
koşullarda, mekanik sistemlerin kullanılmasıdır. Ancak hiçbir zaman binanın konfor koşullarının
sağlanması tek başına mekanik sistemlere bırakılmamalıdır [2,4].

3.PASİF İKLİMLENDİRME
Ölçeği ne olursa olsun, sağlıklı bir yapma çevre insanın fiziksel, sosyal ve ekonomik gereksinmelerini
en üst düzeyde karşılayan bir alt sistemler bütünüdür [5]. Bu alt sistemlerden biri olan doğal/pasif
iklimlendirme, aynı zamanda enerji etkin tasarımın önemli bir parçasıdır.
İklimsel Elemanlar; Yöresel-mikro-klimatik ve iklimsel karakterleri ortaya koyan iklim elemanları, güneş
ışınımları, hava sıcaklığı, hava nemi, rüzgarlar veya hava hareketi ve bunların sonucunda ortaya çıkan
doğal olaylardır. İklimsel Gereksinimler; güneş ışınımı, rüzgar hava hareketi, hava sıcaklığı, hava nemi
ve ısıl ışınım gibi iklim elemanlarının insanın konforda bulunabilmesini sağlayan değerler topluluğudur
[5].
Pasif iklimlendirme sistemlerinde amaç, bölgenin iklimsel verileri ve insanların iklimsel gereksinmeleri
değerlendirilerek ısıtma, soğutma ve havalandırma yapılırken, yenilenebilir enerji kaynaklarını
kullanmak, binalarda enerji korunumunu yükseltmek, mekanik sistemlerin sorumluluğundaki aktif
iklimlendirme yükünü azaltmaktır[5,6]. Bu nedenlerle (ESD) koşullarına göre yaratılacak pasif soğutma
sistemi, rüzgar etkilerinden en üst düzeyde yararlanılmasını, güneşin ısıl etkilerinden korunulmasını,
(EASD) döneminde ise rüzgardan en üst düzeyde korunulması, güneşin ısısal etkisinden en üst
düzeyde yararlanılmasını hedeflemektedir[5].

4. DOĞAL HAVALANDIRMA
Binalarda doğal havalandırma, pasif soğutma yöntemlerinden en çok uygulananlardan bir tanesidir[7].
Doğal havalandırma mekanik araçlar kullanılmadan hava hareketiyle kapalı mekanlara temiz hava
sağlanması olarak tanımlanabilir.
Doğal havalandırma sistemi ile hacme gereken taze havanın alınması ve atılması, hacmin yüzeylerinin
dolayısıyla havasının (konveksiyon) taşınım yoluyla soğutulması, hacimde yaşayan insanın konforu
(vücudun fazla ısısını atmak) için gerekli hava hareketi hızının sağlanması amaçlanır[5].
Etkin bir doğal havalandırma için önemli olan saatte bir değiştirilen hava miktarıdır. Havalandırma hızı
olarak da bilinen bu kavram mekanın hacimsel büyüklüğüne, kullanıcıların mekan içindeki
hareketlerine ve kişi başına düşen kullanım alanına bağlıdır.
Bir binanın doğal havalandırma sistemi tasarlanırken, biri yaz, diğeri kış ayları için olmak üzere en az
iki ayrı tasarım stratejisi dikkate alınmalıdır. Kış ayları boyunca az miktarda taze havanın içeri
girmesine izin verilmeli, yaz aylarında ise etkin bir soğutma sağlamak için yeterli miktarda taze hava
içeri alınmalıdır. Bazı tasarımlarda taze havanın içeri alınması veya yeterli soğutmanın sağlanması
için mekanik sistemler de yardımcı olarak kullanılmaktadır [1,3,5,6,7,8,9,10].
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Binalarda doğal havalandırma için en yaygın kullanım, açılabilir pencerelerdir. Pencerelerle sağlanan
havalandırma, rüzgar kanatları denilen bir uygulamayla daha hızlı ve etkili bir hale de getirilebilir.
Pencereler dışında havalandırma ve soğutmaya yönelik olarak rüzgar ve güneş enerjisinin kullanıldığı
farklı çözüm önerileri de vardır [11]. Bu çalışmada, rüzgar ve güneş enerjisinden pasif sistemler
aracılığı ile yararlanarak yapılan doğal havalandırmanın özellikle yapılarda baca ve baca etkisi
yaratılarak gerçekleştirildiği sistemler ele alınacaktır.

5.GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ KULLANILARAK OLUŞTURULAN BACALAR VE BACA ETKİLİ
DOĞAL HAVALANDIRMALAR
Doğal havalandırmayı sağlayan güç kaynakları rüzgar basıncı, termik güçlerin yarattığı baca etkisi ve
bu iki gücün kombinasyonudur [3].
Bu çalışmada güneş ve rüzgar enerjisi kullanılarak, baca ve baca etkili doğal havalandırmada en çok
kullanılan örnekler olan, trombe duvarları ve güneş odaları, güneş bacaları, çift cam cepheler, baca
etkili galeri ve atriumlar ve rüzgar bacaları ele alınacaktır. Bu sistemlerde, binanın içinde oluşan kirli
havayı, egzost etmeye yarayan hava çıkışları yoluyla binanın doğal olarak havalandırılması sağlanır.
5.1. Trombe duvarı ve Güneş Odası
Trombe duvarları, yaz aylarında soğutma ve havalandırma amaçlı kullanılabilir (Şekil 1). Trombe
duvarında baca etkisi söz konusu olup, soğutma ve havalandırma amaçlı kullanım şeklinde, duvar ile
cam arasındaki hava doğal konveksiyonla dışarı atılırken, yerine açılmış olan kuzey cephesindeki
pencereden taze hava içeri girer. Bu amaçla iç mekanla bağlantılı olan üst havalandırma deliği
kapatılıp alttaki açılmalı, cam yüzey arkasında ısınarak yükselen havanın dışarı çıkışı sağlanmalıdır.
Ayrıca trombe duvarın gündüz depoladığı ısıyı gece içeriye taşımaması için içerden yalıtılması
gerekmektedir[12,13,14,15].
Güneş odaları da trombe duvarları gibi yaz aylarında soğutma ve havalandırma amaçlı kullanılabilir.
Güneye bakan güneş odasının içinde yaz boyunca aşırı ısınan ve yükselen hava, yukarıdaki hava
deliğinden dışarı atılırsa, iç mekandaki hava hareketini hızlandırarak yeni taze havanın içeri girmesine
yardım edebilir. Isınan havanın dışarı çıkması için güneş evinin üst kısmında hava çıkışı
sağlanmalıdır. Taze ve temiz hava girişi için yaşama alanıyla bağlantılı olan kuzey yöndeki pencere
açık olmalıdır. Yaşam alanından çekilen hava güneş odasının üstündeki delikten dışarı atılır. Ayrıca
güneş odası içindeki ısısal kütle duvar da gölgelendirilerek ısı depolaması önlenmelidir [12,13,14]

a
b
a.Güneş Odası [13].

The Visitor Center at Zion National Park [15].

b.Trombe Duvarı [12].
Şekil 1. Trombe Duvarı
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5.2.Güneş Bacası
Güneş bacası, bina içinden dışarı doğru konvektif hava akımları yaratmak için kullanılan sistemlerdir
(Şekil 2). Dışarıya açılan biri sıcak, diğeri soğuk iki egzos bacası bina içinde hava akımları oluşmasına
yardımcı olmaktadır. Güneş bacaları dar bir formda (gerçek bir baca gibi )tasarlanabilir. Bacanın bir
yüzü cam, diğer yüzeyi güneş enerjisini iyice absorbe eden siyah metal ile kaplanır ve bina ile temasta
olan kısımları yalıtılarak bacada yüksek sıcaklık elde edilir. Güneş bacası binanın en yüksek yerinden
daha da yukarıya çıkmalı ve sıcak havanın rüzgar durumunda çıkışını kolaylaştırmak için metal bir
şapkaya sahip olmalı ve şapkanın açık kısmı rüzgarın zıt yönüne gelecek şekilde yerleşimi
sağlanmalıdır. Bu sistemde oluşan sıcaklık farkları bina içinde hava sirkülasyonu sağlayarak yazın
havalandırma ve soğutma etkisi yapar[13,14,16,17,18].

Güneş

A Damascus School Syria[18].

Bacası[12].
Şekil 2. Güneş Bacası
5.3.Çift Cam Cephe
Çift cam cephelerde, alt ve üst kısımlarda menfezler bulunan bir cam cephe ile daha içeride açılabilir
pencereli ve jaluzili esas cephe bulunur. Otomatik konrollü damperli menfezlerle hava içeri alınır,
daha sonra açılan pencereden odaya verilerek havalandırma yapılır [19,20,21].Çift cam cephe
sistemler havalandırma şekillerine göre kat yüksekliğinde havalandırma, bina yüksekliğinde
havalandırma ve şaft cift cam cephe olmak üzere üçe ayrılabilir (Şekil 3).
Kat yüksekliğinde havalandırma sisteminde, hava cephenin altındaki giriş açıklığından hava
boşluğuna alınır. Isınan hava, aynı katın üst döşeme hizasındaki hava çıkış kanalı ile dışarı atılır.
Cephede yer alan hava boşluğu yatay olarak her kat yüksekliği boyunca bölünmektedir. Bir katta
ısınan hava diğer kata ulaşmamaktadır. Bina yüksekliğinde havalandırma sistemlerinde, ‘Kat
yüksekliğinde havalandırma kanallı sistemler’ in aksine, binanın cephe yüksekliği boyunca düşeyde
süreklilik gösteren hava boşluğu vardır. Cephenin altından giren hava, ısınıp yükseldikten sonra
cephenin en üstünde yer alan hava çıkış açıklığından dışarıya atılır. Şaft sistemli çift cepheler, ‘kat
yüksekliğinde havalandırma kanallı sistemler ve bina yüksekliğinde havalandırma sistemlerin bir arada
kullanılmasıyla oluşur. Binada cephe yüksekliği boyunca düşeyde süreklilik gösteren hava boşluğu
(şaft) bulunmaktadır. Isınan havanın şaftlara aktarılması ise iki cephe katmanı arasındaki yatay
açıklıklar yardımıyla olur. Bina yüksekliğince devam eden hava boşluğu (şaft), ısınan havanın
atılmasında bir baca gibi çalışır [20].
.
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Los Heroes Building in
Santiago, Chile[21].

Şekil 3. Çift Cam Cephe
5.4. Galeri ve Atriumlarda Baca Etkili Havalandırma
Bu sistemlerde, binanın içinde oluşan kirli havayı, egzost etmeye yarayan hava çıkışları yoluyla
binanın galeri ve/veya atrium noktalarından doğal olarak havalandırılması sağlanmıştır (Şekil 4).
Galeri ve/veya atrium mekanının çatısı güneşten yararlanılarak ısıtılır, ısınan hava yükselir ve bina
içine pencerelerden alınan temiz hava girer [1,21,22,23].

Galeri ve
Atriumlarda Baca Etkili
Havalandırma[18].

LOG ID BGW, Dresden[23

Şekil 4. Galeri ve Atriumlarda Baca Etkili Havalandırma
5.5.Rüzgar Bacası
İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Pakistan’da örnekleri bulunan rüzgar bacalarının yapılış amacı
kuru sıcak ve sıcak nemli iklim bölgelerinde yer alan yerleşmelerde mekanların doğal iklimlendirmeyle
konforunu (soğutma ve havalandırmasını) sağlamaktır. Bu amaçla rüzgar bacaları, geleneksel ve
çağdaş yöntemlerle farklı biçimlerde ve farklı tekniklerle kullanılmaktadır.
5.5.1. Geleneksel Yöntemlerle Oluşturulan Rüzgar Bacaları
Rüzgar bacaları kentte esen rüzgarı, bulunduğu mekanların içine alır (Şekil 5).
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a.Rüzgar Bacasının Gece ve
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b. Universty of Qatar,Doha[25].

Şekil 5. Geleneksel Yöntemlerle Oluşturulan Rüzgar Bacaları
Rüzgar bacaları, esintiyi mekana aldığı gibi mekan içinde ısınan havanın yükselerek dışarı atılmasını
sağlar. Böylece mekanda hava akımı oluşturarak, doğal iklimlendirme sistemiyle havanın
serinlemesine neden olur. Havanın indiği mekanlardaki sıcaklık dış havadan her zaman daha serin
olurken, bacaların kendi içinde sıcaklığı ise sabittir[24,25,26].
5.5.2. Çağdaş Yöntemlerle Oluşturulan Rüzgar Bacaları
1. Buharlaşma ile Soğutulup Havalandırılan Rüzgar Bacası
Bu yöntemde dış hava, binaya girmeden rüzgar bacasının içinde bir su kütlesi ile temas ettirilir ve
suyun buharlaşması ile soğutulup havalandırılabilir (Şekil 6) [18]. Geleneksel yöntemlerde bu sisteme
benzer şekilde kilden yapılmış delikli bir çömlek rüzgar bacasının içinde konumlandırılmıştır.

Geleneksel Yöntemde
Buharlaşma ile Doğal
Havalandırma [18].

Çağdaş Sistemde Buharlaşma ile Doğal Havalandırma
The Global Ecology Center in Standford, California, USA[18].

Şekil 6. Buharlaşma ile Soğutulup Havalandırılan Rüzgar Bacası
2.Rüzgar Şapka veya Kepçeleri
Binalarda kullanılan rüzgar kepçeleri ile elektrikli fan motorları kullanmaksızın ısı dönüşümü
sağlanarak taze havanın alınması ve kullanılmış havanın dışarı atılması olanaklı olmaktadır (Şekil 7).
Bu sistem pasif baca etkisi prensipleriyle çalışmakta dış rüzgar hızının az olduğu zamanlarda da
işlevini sağlamaktadır.
Sistem elektrik kontrolü ve fanları kullanmayarak yenilenebilir bir enerji kullanımını olanaklı kılmıştır.
[9,27,28,].
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BedZed, Wallington, South London UK[28].
Şekil 7. Rüzgar Şapka ve Kepçesi

3.Tam Otomatik veya Ayarlanabilir Elemanlarla Havalandırma Sağlayan Rüzgar Bacaları
Rüzgar bacalarının başka bir çağdaş versiyonu olan bu sistemlerde, rüzgar bacaları bulunduğu
binadaki herhangi bir alana havalandırma ve/veya doğal ışık ve havalandırma sağlamaktadır.
Sistemde bulunan elemanlar, tam otomatik ve programlanabilir olup, hava akışını tavan tipi vantilatör,
kapak veya herhangi bir tür algılayıcı ile kontrol edebilirler. Rüzgar bacası algılayıcıları, alandaki
ihtiyaçlara göre değişebilir. Bunlar hava sıcaklığını, karbondioksit miktarını, rüzgar hareketliliğini, sesi
ve nemi ölçecek türden algılayıcılar olabilir. Örneğin; genelde sıcaklık algılayıcıları yaz aylarında
16C°'de açılmaya ayarlanmıştır ve oda sıcaklığındaki her bir santigrat derece, %20'lik bir
havalandırma artışına karşılık gelir. Bir başka algılayıcı da bina içerisindeki karbondioksit miktarının
artışına istinaden içeriye temiz hava dağıtmakla sorumludur. Bunu yaparken sıcak havayı da dışarı
atar. Kış aylarında tamamen kapatılır ancak taze hava sağlayacak kadar açılabilir. Ürün binanın
mimarisine uyacak şekilde birçok farklı şekilde tasarlanabilir (Şekil 8,9)[29,30].

Tam otomatik veya ayarlanabilir elemanlarla havalandırma sağlayan Rüzgar Bacaları [29,30].
Şekil 8. Tam Otomatik veya Ayarlanabilir Elemanlarla Havalandırma Sağlayan Rüzgar Bacaları
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Tam otomatik veya ayarlanabilir elemanlarla havalandırma ve aydınlatma [29,30].
Şekil 9. Tam Otomatik veya Ayarlanabilir Elemanlarla Havalandırma ve Aydınlatma Sağlayan
Rüzgar Bacaları [29,30].

SONUÇ
Dünyada azalan enerji kaynakları ve artan çevresel sorunlar karşısında gelişmiş ülkelerde, enerji
verimli ve çevre dostu binaların tasarımı ve yapımı giderek artmaktadır.
Enerjinin verimli kullanımı, yapılarda istenilen performans düzeyi, kalite ve konfor koşullarından ödün
verilmeksizin, bir hizmet elde etmek için gerekli olan enerji miktarının azaltılması olarak tanımlanabilir.
Enerji verimli ve çevre dostu binaların tasarımında mimarın kontrolündeki tasarım parametreleri farklı
ölçeklerde ele alınabilir.
Bina aralıkları, binanın yönlendiriliş durumu, binanın formu, bina kabuğunun özellikleri, binada
uygulanan pasif iklimlendirme sistemleri sözü edilen tasarım parametrelerindendir. Doğal
havalandırma, enerji etkin yapı tasarımında, pasif iklimlendirme içinde ele alınan tasarım
parametrelerinden biridir.
Bu çalışmada ele alınarak anlatılan, güneş ve rüzgar enerjisi kullanılarak oluşturulan baca ve baca
etkili doğal havalandırmalar, tasarlanıp uygulandıkları yapılarda enerji etkin tasarımı sağlayan ve bu
nedenlerle kullanılmasına dikkat ve önem verilmesi gereken sistemlerdir.
Mimari tasarımın binanın ısıtma, soğutma, havalandırma yüklerinin belirlenmesinde çok büyük bir
etkisi vardır. Mimar, daha tasarımın ilk aşamalarından itibaren aldığı her karar ve çizdiği her çizgi ile
ısıtma, soğutma ve havalandırma yüklerinin belirleyicisi ve sorumlusu olmaktadır. Mimari tasarımı ile
binanın tüketeceği enerji miktarı arasında var olan çok güçlü bağ nedeni ile mimar ve tesisat
mühendislerinin daha tasarımın ilk aşamasından başlayarak tasarım amaçlarının belirlenmesi, sistem
kararlarının alınması, uygulanması ve sistemlerin işletilmesine kadar çok geniş bir alanda işbirliği
içinde olması, pasif sistemlerin kullanımına öncelik önem duyması gereklidir.
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YAPILARDA ENERJİ ETKİNLİĞİ BAĞLAMINDA DOĞAL
HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİNİN ÖNEMİ
İzzet YÜKSEK
Tülay ESİN

ÖZET
Yapı içindeki iç hava kalitesinin insan sağlığı ve çalışma verimi üzerinde oldukça büyük bir etkiye
sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Yapılan bazı çalışmalarda, insan yaşamının ortalama % 90’ının
geçtiği iç ortamlardaki hava kirlilik seviyesinin çoğu zaman dış ortamdan daha yüksek olduğu
belirtilmektedir. Yine aynı çalışmalarda, iç ortamlardaki kirliliklerin her yıl binlerce solunum yolu
hastalıkları ve yüzlerce kanser ölümlerine neden olduğunun tahmin edildiği, iç hava kirliliklerine maruz
kalan binlerce çocuğun kanındaki kurşun seviyesinin yükseldiğinin anlaşıldığı açıklanmaktadır. Bu
nedenlerle iç ortamlarda uygun bir hava kalitesi sağlayan çözümlerin uygulanması tasarımcıların önde
gelen sorumluluklarından biri olmaktadır. İyi bir iç hava kalitesi oluşturulmasında, etkili bir
havalandırma sağlanması önemli bir rol oynamaktadır. Ancak bu tasarımlar enerji kullanımı
gerektirmeyen, mümkün olduğu kadar doğal havalandırma sağlayan pasif yöntemleri içeren tasarımlar
olması gerekmektedir. Çünkü enerji kullanımı sonucu oluşan çevre sorunlarının olumsuz etkileri
günümüzde gittikçe daha fazla hissedilmektedir. Yapılar tüketilen bu enerjinin yaklaşık %40’ından,
sera gazı emisyonlarının ise %30’undan sorumludur. Bu çalışmada, yapılarda çok önemli olan iç hava
kalitesinin, enerji kullanımı gerektirmeden sağlandığı doğal havalandırma yöntemleri ve önemi
vurgulanmak istenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Doğal havalandırma, Enerji etkin yapılaşma, Pasif soğutma, İç hava kalitesi

ABSTRACT
Construction of the indoor air quality on human health and the working efficiency of a well known fact
that a fairly large impact. However, some studies carried out, indoor environments of air pollution
levels are often higher than the external environment is reported, where ninety percent of the average
human life is spent. In the same studies, every year, thousands of domestic environments pollutants
cause respiratory diseases, and estimated to be hundreds of cancer deaths, thousands of children
exposed to indoor air pollutions is understood that the described high blood lead levels. For these
reason, implementation of appropriate solutions to provide an air quality indoor environment is one of
the responsibilities of leading designers. Creating a good indoor air quality, play an important role to
ensure effective ventilation. However, these designs do not require the use of energy, providing
natural ventilation as much as possible designs with passive methods should be. Because, as a result
of energy use today, more and more felt the negative effects of environmental problems. Buildings
responsible for approximately 40% of the energy consumed in buildings, while 30% of greenhouse gas
emissions. In this study, indoor air quality which is very important structures, methods and emphasize
the importance of natural ventilation is provided without requiring the use of energy is required.
Key Words: Natural ventilation, Energy efficient construction, Passive cooling, Indoor air quality
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1. GİRİŞ
Tasarımcıların önde gelen sorumluluklarından biri de, yapıların kullanıcıların güvenliği, konforu ve
sağlığı üzerindeki etkilerini kontrol etmektir. İnsanların barınma ihtiyacı karşılanırken, aynı zamanda
yapı içinde sağlıkları için uygun koşullar oluşturulmalıdır.
Bu koşullardan bir tanesi de uygun bir iç hava kalitesinin sağlanmasıdır. Yapı içindeki iç hava
kalitesinin insan sağlığı ve çalışma verimi üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahip olduğu bilinen bir
gerçektir. Oysa yapılan bazı çalışmalarda, insan yaşamının ortalama % 90’ ın geçtiği iç ortamlardaki
hava kirlilik seviyesinin çoğu zaman dış ortamdan daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Yine aynı
çalışmalarda, iç ortamlardaki kirliliklerin her yıl binlerce solunum yolu hastalıkları ve yüzlerce kanser
ölümlerine neden olduğunun tahmin edildiği, iç hava kirliliklerine maruz kalan binlerce çocuğun
kanındaki kurşun seviyesinin yükseldiğinin anlaşıldığı açıklanmaktadır [1]. Bu nedenlerle iç ortamlarda
uygun bir hava kalitesi sağlayan çözümlerin uygulanması tasarımcıların önde gelen
sorumluluklarından biri olmaktadır.
İyi bir iç hava kalitesi oluşturulmasında etkili bir havalandırma sağlanması önemli bir rol oynamaktadır.
Ancak havalandırmanın mekanik sistemler yerine doğal yöntemlerle karşılanması ekonomik ve
çevresel yararlar sağlamaktadır. Çünkü yapılarda yaşam döngüsü boyunca tüketilen toplam enerjinin
%94.4’ü kullanım sırasında HVAC (ısıtma/havalandırma/iklimlendirme) sistemleri için tüketilmektedir
[2].
Oysa doğal havalandırma yöntemlerinde sadece yapının kendi elemanları kullanılmakta enerjiye
gereksinim duyulmamaktadır. Bu şekilde enerji kullanımını azaltmak yapılara önemli ekolojik özellikler
kazandırmaktadır. Enerji kullanımı, türüne ve miktarına bağlı olarak önemli çevre sorunlarına neden
olmaktadır. Yapıların çevre üzerindeki olumsuz etkileri de en çok bu nedenle olmaktadır. Çünkü
yapılar küresel ve bölgesel olarak tüketilen enerjinin yaklaşık %40’ından, sera gazı emisyonlarının ise
% 30’undan sorumludur [3].
Enerji verimliliğini gösteren en önemli gösterge olan enerji yoğunluğu, gayri safi milli hâsıla başına
düşen enerji miktarıdır. Bu oran OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkelerinde ortalama
0.19 iken Türkiye’de yaklaşık 0.38’dir. Yani Türkiye enerjiyi OECD ülkelerine göre iki kat daha verimsiz
kullanmaktadır. Tübitak (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) tarafından 2003 yılında
hazırlanan raporda Türkiye’nin enerji ve doğal kaynaklar alanında 2023 vizyonunun gerçekleşmesi için
enerji verimliliğini % 25 artırılması hedeflenmiştir [4].
Yapılarda enerjiyi verimli kullanmak, toplam enerji tüketimini azaltmada etkili bir yol olmaktadır.
Türkiye’de yapılarda enerji etkinliği ile ilgili yapılan düzenlemeler, uygulamalar ve denetlemeler henüz
yeterli seviyede değildir ve bu konuda yeterli bir bilinç oluşmamıştır. Tüm sektörlerde olduğu gibi yapı
sektöründe de enerjinin daha verimli kullanılma yöntemlerinin araştırılması ve uygulamaya sokulması
gerekmektedir.
Bu durumda yapı sektörünün, enerji verimliliği sağlamak için yapı içi konfor koşullarını sağlamaya
yönelik tüketilen enerji üzerine yoğunlaşması gerekmektedir. Yapı içi konfor koşullarının, basit fiziksel
kuralların kullanılabileceği uygun yapı elemanı tasarımı ile sağlanabilmesi mümkündür. Bu yöntemler
arasında “pasif iklimlendirme yöntemleri” önemli bir yere sahiptir. Yapılarda, havalandırmayı ek
enerjiye olabildiğince az gereksinim olacak şekilde sağlayan bu yöntemler, önemli derecede enerji
tasarrufu sağlamaktadır. Doğal yöntemlerle havalandırılan bir bina, mekanik yöntemlerle
havalandırılan aynı özellikteki binalara kıyasla %90’lara varan oranlarda enerji tasarrufu
sağlayabilmektedir [5].
Bu çalışmada, yapılarda çok önemli olan iç hava kalitesinin, enerji kullanımı gerektirmeden sağlandığı
doğal havalandırma yöntemlerinin önemi vurgulanmak istenmektedir. Bu nedenle, pasif iklimlendirme
sistemleri arasında yer alan doğal havalandırma yöntemleri irdelenmiştir. Geleneksel yapıların doğal
iklimlendirmeye yönelik özellikleri de günümüz yapıları için yol gösterici olabilir. Çalışma kapsamında,
doğal havalandırmanın genel prensiplerinden bahsedilmiş, doğal havalandırma teknikleri açıklanmış
ve son olarak doğal havalandırma yöntemlerinin kullanıldığı geleneksel yapılardan ve günümüz
yapılarından örnekler verilmiştir.
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2. PASİF İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ
Pasif sistemler kullanılarak, yapı içinde insan sağlığı ve çalışma verimi için gerekli olan konfor
koşullarını enerji kullanımı gerektirmeden belli oranlarda sağlamak mümkündür. Özellikle ısısal konfor
ve iç hava kalitesi oluşturulmasında doğal yöntemlerle sağlanan havalandırmanın etkisi önemli
olmaktadır. Etkili bir doğal havalandırma ile ortamdaki kirleticiler dışarı taşınabilir ve soğutma
sağlanabilir.
Tarih boyunca insanlar pasif iklimlendirme yöntemlerinden kendilerini ve hayvanlarını serinletmek,
yiyecek ve içeceklerinin bozulmasını önlemek için yararlanmışlardır. En basit tarifi ile insanlar güneşin
ısıtıcı etkisinden korunmak için gölge alanları kullanmışlar, yapı için de esinti oluşturacak uygun
alanlar tasarlamışlardır. Antik çağda Persler uzun kulelerden oluşan termal bacalarla yapılarını
soğutmayı keşfetmişlerdir. Geleneksel yapı uygulamalarında da yapı malzemeleri güneşin ısısını
dengelemek için kullanılmıştır. Ilıman bölgelerde hafif kütle oluşturmaya yönelik bir yaklaşımla, ahşap
döşeme ve duvarlar kullanılmıştır. Kışın soğuğa karşı yalıtıma ihtiyaç duyan bölgelerde ise kütlece
yoğun kerpiç veya kâgir duvarlar kullanılmıştır. Bu duvarlar aynı zamanda yazın gündüzleri güneş
ısısını depolayarak, gece depoladığı ısıyı serin havayla birlikte radyasyon yoluyla geri vermektedir.
Günümüz pasif iklimlendirme yöntemleri, gelişmiş yapı malzemeleri ve yeni bilgilerle birlikte bu eski ve
etkili yöntemlerden de yararlanmıştır [6].
Geleneksel pasif iklimlendirme yöntemlerini içeren uygulamalardan biri de kireçtaşı gibi kolay
işlenebilir kayaçların bulunduğu bölgelerde yapılmış mağaralardır. Yüzey altındaki kayaların sıcaklığı,
yüzey sıcaklıklarına oranla kışın sıcaklık, yazında serinlik hissi verecek biçimde sabit kalmaktadır [6].
Pasif iklimlendirme sistemlerinde mümkün olduğu kadar basit fiziksel olaylar, yenilebilir enerji ve ısı
toplayıcıları kullanılır. Bazı fanların ve pompaların kullanılmaları durumunda sistem hibrid olarak
adlandırılır. Hibrid sistemler sadece küçük ve düşük enerji ile çalışan sistemlerdir, bu tür kullanımlar da
pasif sistem kategorisi içine girer. [7].
Bu çalışmada, pasif iklimlendirmede ve iç hava kalitesinin oluşmasında etkili bir rolü olan doğal
havalandırma yöntemleri ele alınmaktadır.

3. DOĞAL HAVALANDIRMA
Yapılarda doğal havalandırma, açıklıklardan rüzgâr veya basınç farkı dolayısı ile oluşur. Açık
pencerelerden, kapılardan veya doğal olarak havalandırma sağlamak için açılan bölgelerden sağlanan
hava akımı ile iç ortamda uygun sıcaklık seviyesi sağlanabilir ve iç ortamdaki kirleticiler ortamdan
uzaklaştırılabilir.
Doğal havalandırma, bir yapının masrafsız ve çevre dostu yollardan havalandırılabildiği bir yöntem
olup, sadece doğal hava hareketine bağlı olduğundan, sürdürülebilir kalkınma için de oldukça
önemlidir. Çünkü bu şekilde mekanik havalandırma ve iklimlendirmeye olan gereksinimi azaltarak, fosil
tabanlı enerji kullanımından önemli bir tasarruf sağlar. İklimlendirme ile ilgili elektrik enerjisi
kullanımının azalması ile enerji sağlayan elektrik üretim alanlarından sera gazı emisyonları salınımını
da azalır [8].
İlk çağlardan beri yapı tasarımcıları, kirli ve nemli havayı uzaklaştırmak, kişisel ısısal konfor şartlarını
sağlamak gibi yapının iki temel ihtiyacı için doğal kaynaklı hava hareketini kullandılar. 1950’lerden
itibaren özellikle, hafif ve oldukça geniş pencere açıklıkları olan modern yapılarda aşırı ısı kazancını
ve ısı kayıplarını dengelemek için mekanik iklimlendirme sistemleri kullanılmıştır. Bu şekilde mekanik
servislerin kullanımının artması, yapı kabuğu tasarımında ve iç tasarımdaki esneklik açısından yapı
tasarımcıları ve müşterilerine büyük bir özgürlük sağlamıştır. Ancak, kullanıcı kontrollü yerine merkezi
kontrol sistemlerinin kullanılması maliyeti çok daha yüksek enerji tüketimine sebep olmuştur [8].
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Enerji tüketiminin azaltılması ihtiyacı ve kullanıcıların yakın çevrelerinde daha fazla kontrol
sağlamaları, yapılarda doğal havalandırma uygulamalarının yeniden değerlendirilme zorunluluğunu
ortaya koymaktadır
Belirli bir yerleşim yeri için mevcut rüzgârların havalandırma için yeterli olup olmayacağı rüzgâr testi ile
rüzgâr akış modeli çıkarılarak tespit edilir. Rüzgâr tüneli testi uygun olmadığı zaman, tasarımcı hava
hareketini yöneten üç prensibi ve doğal formlar ve yapı formları ile rüzgâr etkileşimlerini kullanarak
rüzgâr doğrultusunu ve hızını tahmin edebilir. Hava hareketinin üç prensibinden ilki, atmosferde
yüzeye yakın hava hızı sürtünme nedeniyle, yukarıdaki seviyelere göre daha yavaştır. Hava hızındaki
azalma, yüzey pürüzlülüğünün bir fonksiyonudur, bu yüzden rüzgâr hızı profilleri farklı arazi türleri için
tamamen farklıdır. İkincisi, Eylemsizliğin bir sonucu olarak, hava bir engelle karşılaştığında, aynı
yönde hareket etme eğilimindedir. Bu nedenle, rastgele yönlere dağılmak yerine, bir nehirdeki kayanın
etrafında suyun aktığı gibi, nesnelerin etrafında akar. Üçüncüsü ise havanın yüksek basınçlı
alanlardan alçak basınçlı alanlara doğru akmasıdır. Örneğin güneş radyasyonu çayırdaki bir havayı
ısıttığında, orada hava basıncının düşmesine ve havanın yükselmesine neden olur, sonra hava
ormanlık alanların çevresinden çayıra doğru akar, burada hava nispeten düşük sıcaklık ve yüksek
basınç altındadır. Bu hava hareketi olgularına ek olarak, yapı yerinde çeşitli mikroklimatik olgular
meydana gelebilir [9].
3.1. Doğal Havalandırmada Yararlanılan Hava Akımı ile İlgili Temel Prensipler
Doğal havalandırma yöntemlerini uygulamak için aşağıda verilen hava akımıyla ilgili temel bilgilerin
bilinmesi önemli olmaktadır [7] ;
1. Hava akımının nedenleri: Hava, ya doğal konveksiyon akımları nedeniyle ya da basınç
farklılıkları nedeniyle akar (Şekil 1).

SOĞUK

SICAK

Şekil 1. Doğal Konveksiyon Nedeniyle ve Basınç Farklılıkları Nedeniyle Hava Hareketi Oluşumu [7]
2. Hava akımının tipleri: Dört temel hava akımı türü vardır: tabakalı, ayrılmış, çalkantılı ve girdap
şeklinde.
3. Atalet: Hava bir miktar kütleye sahip olduğundan, hareketli hava düz bir çizgide gitme
eğilimindedir. Yönünü değiştirmeye zorlandığında hava akımları eğriyi takip eder ve asla dik
açıda olmaz.
4. Hava korunumu: Hava yapı alanında ne yaratılabilir ne de yok olabilir, bu nedenle bir binaya
yaklaşan hava ile ayrılan hava eşittir. Böylece hava akımını gösteren çizgiler süreklilik
göstermelidir.
5. Yüksek ve alçak basınç alanları: Hava bir binanın rüzgâr yönündeki cephesine vurduğunda,
sıkışır ve pozitif basınç oluşturur. Aynı zamanda, rüzgâr altı cephesinden emildiğinde, negatif
basınç oluşturur.
6. Bernoulli etkisi: Bir akışkanın hızının arttığı durumda statik basıncı azalır. Bu olgu nedeniyle
venturi tüpünün daralmasında negatif basınç vardır. Bir uçak kanadının kesiti yarım ventüri tüp
gibidir. Başka bir olgu işte burada bulunmaktadır. Zeminden yukarı doğru yükseldikçe havanın
hızı hızla artar. Böylece çatı seviyesindeki basınç zemindeki pencere seviyesindeki basınçtan
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daha düşüktür. Sonuç olarak, ventüri tüpü geometrisinin yardımı bile olmadan Bernoulli etkisi
ile çatı açıklıkları arasından hava dışarı verilir.
7. Baca etkisi: Doğal konveksiyon hareketi nedeniyle havanın yapıdan çıkarılmasıdır (sıcaklık ve
nem farklılıklarından dolayı havanın yoğunluğunun değişmesi ile meydana gelir). Baca etkisi
eğer iki dikey açıklık arasındaki iç sıcaklık farkının, aynı açıklıkların seviyesindeki dış sıcaklık
farkından daha büyük olması durumunda havayı dışarı atar. Baca etkisinin avantajı Bernoulli
etkisi gibi rüzgâra bağımlı olmamasıdır. Dezavantajı ise zayıf bir kuvvet olması ve havanın çok
hızlı hareket edememesidir. Pek çok sıcak yaz günlerinde, özellikle iyi bir dikey havalandırma
yaratmak için, yukarıda bahsedilen bernoulli ve venturi etkisi kombine edilebilir.
Tasarımda doğal havalandırma uygulamaları için kısıtlamalar olabilir, bu durumlarda tasarımcıların en
azından aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmaları gerekir [8],









Yerleşim düzeni ve yapı formu tasarımında hafif yaz rüzgârlarının avantajlarından yararlanmak.
Yapıların yazın hâkim rüzgâr yönünden maksimum faydayı sağlayacak uygun yönlenmesini
yapmak.
Yapılar arasından hava geçişini kolaylaştırmak için, hâkim rüzgâr yönü boyunca nispeten dar bir
plan formu tasarlamak.
Yapı kabuğundaki açıklıkları, yapı içinden hava geçişini kolaylaştıracak şekilde yapmak.
Serinlik hissi oluşturmak için, yapı içerisinde veya yakınında, suyun özelliklerinden yararlanmak.
Islak yüzeylerden gelen havayı geçirerek, sıcak kuru iklimlerde pasif evaporatif soğutma
yöntemlerini kullanmak.
Havalandırmayı ve serin hava girişini arttırmak için, dış rüzgâr yönünü modifiye etmede bitki
örtüsü kullanmak.
İklimlendirme cihazlarını kullanma ihtiyacını minimize etmek için tavan fanları kullanmak.

Doğal havalandırmaya yönelik olarak genel tasarım stratejileri ise şöyle sıralanabilir [8];






Taban seviyesine yakın havalandırma amaçlı yatay açıklıklar, dikey açıklıklardan daha etkilidir.
Odalar güçlü rüzgârları yakalamak için zeminden yukarıya yükseltilmelidir.
Pencere ve mobilya yerleşimlerini optimize etmek için, üç boyutlu rüzgâr tünelleri veya bilgisayar
akım görüntüleme çalışmaları kullanılmalıdır.
Ilıman iklim bölgelerinde hava akımını artırmak için güneş bacaları kullanılmalıdır.
Sıcak nemli ortamlarda termal konfor, yeni çevre sıcaklık teknolojileri kullanılarak en iyi şekilde
değerlendirilir.

3.2. Doğal Havalandırma Yöntemleri
Mekanik veya doğal havalandırma sistemleri, iç ortamda insan sağlığı için uygun ve konforlu bir ortam
koşulu sağlamak için tasarlanırlar. Bu koşullardan önde geleni, insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek
temiz bir iç hava kalitesi, diğeri ise uygun ısısal ortamdır. Ancak ısısal ortam uygunluğu oldukça
kalitatif ve bireyseldir. Bireyler arasında farklılık gösterebilir.
Mekanik havalandırmanın mimari avantajlarına rağmen, doğal havalandırma 1990'ların sonunda çok
ilgi görmeye başlamış ve bu konuda yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler hava hareketinin temel
prensiplerine dayalı olarak farklı teknikleri kullanmaktadır. Uygun havalandırma tekniği seçimi iklimsel
koşullara göre değişiklik göstermektedir. Aylık sıcaklık ve bağıl nem bilgileri ile hazırlanan bioklimatik
grafikler, binanın iklimine uygun pasif ısıtma ve soğutma tekniklerini göstermektedir. Bina iklim grafiği
iki veri ile hazırlanmıştır, ilki bir ayda maksimum nem oranındaki en düşük sıcaklık ortalaması, ikincisi
ise minimum bağıl nemde maksimum sıcaklıktır. Bu iki değer düz bir çizgi ile birbirine bağlanır ve her
ay için bu süreç tekrarlanır. Her satır ortalama bir günde, sıcaklık ve bağıl nemdeki değişiklikleri
gösterir. Doğal havalandırma, ısısal kaldırma kuvveti ve rüzgâr gibi iki doğal itki kuvvetinin
karakteristiği ve kullanımı ile ilişkilidir. Bu iki kuvvet de bina yüksekliğinden etkilenir. Yapının
şekillendirilmesi ile ilgili diğer parametreler arasında doğal kaynaklı hava hareketi önemli bir
parametredir. Doğal hava akımı, fizik kanunları ile tanımlanır ve doğal havalandırmalı binaların
tasarımında dikkate alınması gereken önemli bir tasarım kriteridir [10].
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Doğal havalandırma yöntemlerinde üç temel etken dikkate alınmaktadır [10];




Rüzgâr ve ısısal kaldırma kuvveti veya rüzgâr ve ısısal kaldırma kuvvetinin birlikte kullanımı:
Bunlar havalandırmayı yönlendiren doğal kuvvetlerdir.
Havalandırma prensipleri: hacimleri havalandırmada doğal itki kuvvetlerini kullanır. Bu tek
taraflı havalandırma, karşılıklı çapraz havalandırma veya baca havalandırması şeklinde
olabilir.
Doğal havalandırmayı gerçekleştirmek için kullanılan karakteristik havalandırma elemanları:
En önemli karakteristik elemanlar rüzgar kuleleri, rüzgar yakalayıcıları, bacalar, çift cephe,
atrium, ve gömülü kanallardır.

Doğal havalandırma yoluyla iç ortamlarda gün boyu sağlanan hava hareketi, kirleticileri dışarı
taşıyarak iç hava kalitesini iyileştirirken aynı zamanda dış hava sıcaklığının iç hava sıcaklığından
düşük olduğu durumlarda da iç havanın soğumasını sağlamaktadır. Aşağıdaki bölümlerde bu
amaçlarla uygulanan yöntemler incelenmektedir.
3.2.1. Konfor Havalandırması
Doğal havalandırmada konveksiyon veya buharlaşma yoluyla insan vücudu üzerinde doğrudan
soğutma etkisi meydana gelmekte, bu da iç ortamda ısısal konfor oluşturmaktadır.
İnsan cildi üzerinden geçen hava, cilt yüzeyindeki nemi buharlaştırarak, fizyolojik olarak soğutma etkisi
yaratır. Konfor havalandırması terimi, ısısal konforu yükseltmede hava hareketinin kullanıldığı teknik
olarak kullanılır. Bu pasif soğutma tekniği, hava sıcaklıklarının orta derecede sıcak olduğu ve iç hava
nem kontrolünde havalandırmanın gerekli olduğu, pek çok iklimde belirli periyotlar için kullanışlıdır [7]
Konfor havalandırması nadiren tamamıyla pasiftir, çünkü rüzgâr pek çok iklimde gerekli hava hızını
oluşturmak için her zaman yeterli değildir. Gereken rüzgârı sağlamak için tavan arası fanları
gerekebilir. İç hava sıcaklığı ve neminin dış hava koşullarının üstünde olduğu durumlar konfor
havalandırması için en uygun durumlardır. Bu durum güneşin ısıtma etkisi ve bina içindeki ısı
kaynakları nedeniyle sıklıkla söz konusu olur. Ancak dış ortam iç ortamdan sıcak olduğunda, dış hava
sıcaklığı ile yapının ısınmasını önlemek için pencereler kapalı tutulmalıdır. Daha soğuk iç havayı
dolaştırmak için tavan vantilatörleri kullanılabilir [7].
Sıcak ve çok nemli iklimlerde konfor havalandırması sağlamak için [7];







Rüzgârı destekleyici fan kullanılmalı
Kullanıcılara yönelik hava hareketi arttırılmalı,
Pasif yöntemlerle ısıtmaya ihtiyaç duymayan ve çok nemli iklimlerde hafif konstrüksiyon
seçilmeli,
Ortalama ışınsal sıcaklığı, hava sıcaklığına yakın tutmak için yalıtım yapılmalı,
Açılır kapanır pencere alanları, rüzgâra maruz ve rüzgâr arkasında kalan cephelere eşit
olarak bölünmüş şekilde, taban alanının yaklaşık %20’si kadar olmalı,
Pencereler hem gece hem de gündüz saatlerinde açık olmalıdır.

3.2.2. Çapraz Havalandırma
Bir binanın çevresindeki hava akımları, rüzgârın geldiği cephede yüksek basınç bölgeleri oluştururken,
diğer cephede alçak basınç bölgeleri oluşturur. Yüksek basınç bölgesindeki alana girişler ve alçak
basınç bölgesine çıkışlar yerleştirildiğinde en etkili çapraz havalandırma meydana gelir (Şekil 2). Hava
akış oranı giriş ve çıkışlar arasındaki basınç farkına bağlıdır. Giriş ve çıkış alanları büyük ve pencere
açıklıkları rüzgârı nispeten dik aldığında havalandırma en üst düzeyde oluşur. Açıklıklar hâkim rüzgâr
yönüne yönelik olmadığı zaman, tek bir duvarda pencerelerin olduğu odalar için peyzaj öğeleri veya
kanat duvarları binanın etrafında negatif ve pozitif basınç bölgeleri oluşturulabilir ve hâkim rüzgâr
yönüne paralel pencerelere rüzgâr akımı sağlanabilir. Eğer yerleşim doğru olursa, dikey çıkıntılı
kanatlar bir pencerede pozitif basınç oluştururken, diğer pencerede negatif basınç oluşturur. Kanatları
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dışa doğru açılan pencerelerde benzer bir etki yaratabilir. Kanatlı pencerelerin etkileri rüzgâr alan
pencerelerle sınırlıdır, rüzgâra ters yöndeki cephede bulunan açıklıklarda etkisi yoktur [9].

ÇAPRAZ
HAVALANDIRMA

Şekil 2. Çapraz Havalandırma Uygulaması [7].
3.2.3. Baca Havalandırması
Rüzgâr estiğinde ve dış hava sıcaklığı iç hava sıcaklığının altında olduğunda çapraz havalandırma
etkili bir serinletme stratejisi olabilir. Ancak rüzgâr her zaman esmeyebilir, örneğin gece saatlerinde, ya
da rüzgâr bazı iklimlerde çok sakin olabilir, ya da yerleşim yeri veya kentsel durum rüzgârın binaya
gelişini engelleyebilir. Böyle durumlarda yapının etrafında bir hava hareketine gereksinim duymayan
baca havalandırması, benzer bir serinletici etki yapar. Bu uygulama aynı zamanda yönlendirmeden
bağımsız olma gibi bir avantaja sahiptir [9].
Baca havalandırması yoluyla serinletilen bir odada sıcak hava yükselir, odanın üst noktasındaki
açıklığa çıkar ve onun yerine daha serin hava odadaki alt kotta bulunan açıklıktan içeri girer (Şekil 3).
Oda içerisinde beraberinde ısıyı da taşıyarak hareket eden havanın oranı, giriş ve çıkış açıklıklarının
ölçüsü, bunlar arasındaki dikey mesafenin ve dış hava sıcaklığı ile içerideki farklı yüksekliklerdeki
hava sıcaklığı ortalaması arasındaki farkın bir fonksiyonudur. Bu ağırlığa dayalı havalandırma
sistemini geliştirmek için, tamamı yapının kesitinin tasarımı ile mümkün olan çeşitli stratejiler
kullanılabilir [9].

Şekil 3. Baca Havalandırmasında Hava Sirkülasyonu [11,12]
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3.2.4. Rüzgâr Kuleleri ile Havalandırma
Pencereler yolu ile esinti sağlayamayan yapılar, rüzgâr yakalayıcıları ile çatı üstü seviyesinden geçen
esintileri yakalayabilir. Alçak kotlu ve yüksek yoğunluklu yerleşim düzeninde, her bina için iyi bir rüzgâr
geçişi elde etmek zordur, çünkü rüzgâra karşı olan yapı, esintilerin diğer tarafa geçmesini engeller.
Böyle durumlarda, nispeten daha serin, daha temiz havanın olduğu ve doğrudan aşağıdaki odaya
inilebilecek yerlerde, rüzgâr yakalayıcıların kullanımı mümkündür (Şekil 4). Binaların
yönlendirilmesinde güneş veya gölge için yönlenme ve rüzgâr için yönlenme arasında bazen çatışma
olur. Rüzgâr kulelerinin bir başka yararı, öncelikli yapı formu, kışın güneş toplamak gibi diğer
kuvvetlere cevap verirken onlar rüzgârı yakalamak için herhangi bir doğrultuya yönelebilir. Yerden
yukarı doğru yükseklik arttıkça, rüzgâr hızı artar, bu yüzden rüzgâr kuleleri önemli derecede yüksek
hızlardaki rüzgârları alabilirler, rüzgâr kulelerinin açıklıkları zemin seviyesindeki pencerelere göre daha
küçük olabilir (Şekil 5). Daha az engel olduğundan, rüzgâr kuleleri potansiyel olarak her yönden rüzgâr
alabilir. Rüzgâr yakalayıcıları, yerel rüzgârların doğrultularının değişkenlik derecesine göre
tasarlanmalıdır. Rüzgâr yakalayıcılarının bir, iki veya daha fazla yüzeyinin rüzgâra açık olarak
seçilmesi binanın serinletmeye ihtiyacı olan aylardaki rüzgârgülü analizlerine dayalı olarak
yapılmalıdır. Çoklu yönelimlerde, açıklıklar ile rüzgâr yakalayıcı tasarımları için, her bir yöndeki açıklık
yapının ısı yükünü karşılayacak ölçülerde olmalıdır. Çıkış için kullanılan pencereler giriş açıklığının
yaklaşık iki katı kadar olurken, tek doğrultulu tasarımlarda giriş açıklığı kulenin kesit alanından daha
büyük olmamalıdır [9].

Şekil 4. Rüzgâr Kulesi Plan ve Kesiti [13]

Şekil 5. Rüzgâr Kulesi Örneği [14]

3.2.5. Gece Havalandırması
Bütün iklimlerde çoğunlukla da nemli iklimlerde gece hava sıcaklığı, gündüz hava sıcaklığına göre
daha düşüktür. Gecenin bu soğuk havası yapının kütlesinden ısının uzaklaştırılmasında kullanılır.
Önceden soğutulmuş kütle ertesi gün boyunca ısıyı emerek bir soğutucu olarak hareket edebilir.
Havalandırma ısıyı yapının kütlesinden gece boyunca uzaklaştırdığından, zamana bağlı bu pasif
teknik gece havalandırması olarak adlandırılmıştır [7].
Bu soğutma stratejisi, 17°C’nin üzerindeki günlük sıcaklık değişimleri nedeniyle, en iyi sıcak ve kuru
iklimlerde çalışır. Gündüz sıcaklıkları yaklaşık 38°C gibi oldukça yüksek bir değer almasına rağmen,
gece sıcaklıkları yaklaşık 21°C değerindedir. Ancak bazı nemli iklimlerde, gündüz sıcaklıkları aralıkları
yaklaşık 11°C seviyesinde olan iklimlerde de, iyi sonuçlara ulaşmak mümkündür. Gündüz sıcaklık
aralıkları sadece sahile yakın yerlerde küçüktür [7].
Gece soğutması iki aşamada çalışır. Geceleyin doğal havalandırma ile veya fanlar ile gelen soğuk
hava, iç kütle ile temas eder ve böylece kütleyi soğutur. Ertesi sabah pencereler sıcak dış hava ile
yapının ısınmasını önlemek amacı ile kapatılır. Kütle bir soğutucu gibi davranır ve böylece hızla
ısınmanın aksine iç hava sıcaklığını korur (Şekil 6). Ancak iç hava sıcaklığı konfor seviyesinin üstüne
ulaştığında, konfor şartlarını devam ettirmek için iç sirkülâsyonda kullanılacak fanlara ihtiyaç duyulur.
Pasif ısınma tekniğinde olduğu gibi, içeride önemli sıcaklık aralıkları ile sonuçlanacaktır. Daha fazla
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termal kütle bu salınımı azaltacak olsa da, sıcak bir güne hazırlanan konfor bölgesi altındaki binanın
gece soğutması için avantajdır [7].
Burada termal kütle büyük önem taşımaktadır, çünkü termal kütle olmadan gündüz saatlerinde yapıyı
soğutan ısı emilimi olmaz. Kütle gereksinimi pasif solar ısıtmaya benzer şekildedir ve tabii ki her iki
amaç için de kullanılabilir. İdeal olarak termal kütle miktarı, döşeme alanının her metrekaresi için 36 kg
olması gerekir. Bu tekniğin uygulandığı yapılarda, ısı kazanımının minimize edilmesi, gerekli kütle
miktarının da minimize edilmesi demektir. İyi gölgelenmiş pencereler, iyi yalıtılmış bina kabuğu ve açık
renkler gibi ısıdan korunma teknikleri kullanılmalıdır. Geceleyin ısının dışarı atılması için, açılıp
kapanabilir pencere alanı taban alanının yaklaşık %10-15’i kadar olmalıdır. Doğal havalandırma
yetersiz olduğunda havanın boşaltımı için fanlar kullanılmalıdır. Gece havalandırması ile hava akımı
kullanıcılar üzerine değil, kütlenin üzerinden olmalıdır [7].
Gece havalandırmasının kuralları [7];
1. Gece havalandırması günlük sıcaklık değişimlerinin 17°C’yi geçtiği sıcak ve kuru iklimlerde en
iyi çalışır, ancak günlük sıcaklık farklarının 11°C’nin üzerinde olduğu nemli bölgelerde de
etkilidir.
2. Düzenli gece rüzgârlarının olduğu bölgeler hariç, pencere fanları veya tüm bina için fanlar
kullanılmalıdır. Pencerelerin kapalı olduğu gündüz saatlerinde tavan fanları veya diğer
sirkülasyon fanları kullanılmalıdır.
3. İdeal olarak döşeme alanının her metrekaresi için 36 kilogramın üzerinde bir kütle olması
gerekir ve bu kütlenin alanı döşeme alanının iki katı kadar olması gerekir.
4. İyi bir ısı transferi sağlamak için gece hava akımı kütle üzerine yönlendirilmelidir.
5. Pencereler döşeme alanının yüzde 10 ila 15’i arasında olmalıdır.
6. Pencereler geceleri açık gündüzleri kapalı olmalıdır.

Şekil 6. Gece Havalandırmasının İşleyişi [15]

4. GELENEKSEL YAPILARDA DOĞAL HAVALANDIRMA UYGULAMALARI
Bu bölümde dünyadaki geleneksel mimari örneklerinden özellikle doğal havalandırma tekniklerini ön
plana çıkaran yapılar seçilerek, havalandırma prensipleri analiz edilmiştir. Bu bağlamda sırası ile Kore,
Fas ve İran geleneksel mimarilerinin havalandırma uygulamaları açıklanmıştır.
4.1. Kore Geleneksel Mimarisi Örneği
Kore geleneksel mimarisi genellikle dağ eteklerinde konumlanmıştır. Dağlar rüzgârın hızı ve
doğrultusu üzerinde çok etkilidir. Dağlık bölgelerdeki Kore geleneksel mimarlığı dağların etkisinden
yararlanır ve mevsimsel iklim değişikliklerine cevap verir. Yapılar kışın soğuk rüzgârlara karşı
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korunmuştur. Bunun yanında yazın rüzgâr ve yüksek sıcaklık nedeniyle ılıman rüzgârlar gereklidir.
Dahası tayfun gibi kuvvetli rüzgârlardan yapıların korunması gereklidir. Bu yüzden Koreliler yapılarını
dağların yamaçlarına yerleştirir. Rüzgârsız yaz havasına rağmen Kore geleneksel mimarisi, çeşitli
tekniklerin uygulanması sonucu rüzgâr üretir. Kore stili avlu “madang” yapının ön cephesinde yer alır.
Madang; beyaz kille sıkıştırılmış boş bir alandır. Burada ağaç bulunmaz, köşede küçük bir bahçe veya
küçük bir gölet bulunur. Yapının arka kısmı dağlarla ilişkilidir. Arka bahçede ağaçlar, çiçekler ve bitkiler
bulunur. Keskin gün ışığında arka bahçe ve ön avlu arasında sıcaklık farkı oluşur. Gün ışığına maruz
kalmış ön avlunun sıcaklığı, ağaçlar ve çiçeklerle yeşillendirilmiş arka bahçeden daha yüksektir.
Yapının önü ve arkası arasında sıcaklık farklılığı yerel akım iletimi ile sonuçlanır (Şekil 7). Bu ısı
akımından doğal olaylar yoluyla yaralanılması metodudur [16].

yükselen
hava akımı
düşük sıcaklık
ağaçlar
çimenler
hava akımı
Arka bahçe
veya dağ

rüzgar
oluşumu

Madang

Şekil 7. Yaz Aylarında Konveksiyon Yoluyla Havalandırma Uygulaması [16]
Geleneksel Kore evinde bir diğer doğal havalandırma unsuru dut ağacının kabuğundan el yapımı
olarak üretilen “hanji” adı verilen bir tür kâğıttır. Kore evinin esas yaşam alanı olan Ondol-bang
duvarları ve döşemeleri toprak malzeme ile oluşturulmuş bir hacimdir. Ondol’un duvar, tavan, kapı ve
pencerelerinde nefes alabilme özelliğine sahip hanji kullanılmıştır. Tavanların dekorasyonunda,
duvarların kaplanmasında, kapı ve pencerelerin boşluklarında hep hanji kullanılmıştır. Hanji benzer
kalınlıktaki ve kalitedeki diğer malzemelere kıyasla çok yüksek izolasyon etkisine sahiptir. Hanji, lifli
malzemeden yapılmıştır, hava sirkülasyonuna izin veren çok küçük boşlukları vardır. Bu nedenle hanji
toprağın nemi kontrol etmesini engellemez. Pencereler ve kapılar kapalı durmasına rağmen iç hava
sürekli olarak hanji aracılığıyla sirküle edilir[16].
4.2. Fas Geleneksel Mimarisi Örneği
Fas geleneksel mimarisine özgü yapılardan biri “Kasr” olarak bilinen Kasbash adlı yapılardır. Kasbash;
özellikle Kuzey Afrika'nın sıcak-kurak bölgelerde bulunan dış çevresi yüksek kerpiç duvarlarla çevrili
müstahkem konutlardır. Kasbash’lar yüksek yapılıdırlar ve çok küçük pencerelere sahiptirler,
birbirlerine çok yakın inşa edilirler. Kasaba “kasr” olarak bilinen bu konutların birkaçını barındırır.
Kasbash’lar sert sıcak-kuru iklime uyum sağlayabilir niteliklere sahiptir. Nitekim bu yapıların temel
amacı sakinleri ve hayvanları yazın aşırı güneşten korumaktır. Kasbash planlamasında en önemli
unsur, büyük bir avlu ile içe dönük olarak planlanmasıdır. Avlular iklimsel kontrolde büyük bir öneme
sahiptir. Cephelerin ısıya maruz kalmasını engellemek amacıyla konutlar üç adet dış duvara sahiptir.
Her bir kasbash termal olarak oldukça etkin yüzey hacim oranına sahiptir. Duvarların çoğu ortak olarak
kullanıldığından sadece çatı yüzeyleri güneşe maruz kalmaktadır. Konutların etrafı caddelerle çevrili
olarak birbirine yakınlıkları, o evin pasif olarak soğutulmasında önemli bir rol oynar. Gölgelenmiş
alanlarda (caddelerde) depolanmış soğuk hava konveksiyon yoluyla avluya itilir ve sonra evin dışına
doğru yükselir (Şekil 8). Bu durum evin gün boyunca serin kalmasına yardımcı olur [17].
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Şekil 8. Kasbash Konutunda Konveksiyon Yoluyla Havalandırmayı Gösteren Plan ve Kesit [17].
4.3. İran Geleneksel Mimarisi Örneği
İran geleneksel mimarisinde rüzgar kulesi kullanımı ön plana çıkmaktadır. Basra körfezinde badgir
olarak adlandırılan rüzgâr kulelerinin kullanımı Yazd’ın geleneksel İran evleri için önemli bir özelliktir.
Bu kuleler etrafından geçen rüzgârı yakalar ve kanallardan aşağıya zemin ve bodrum kat hacimlerine
iletir. Rüzgâr kuleleri dış hava sıcaklığı iç hava sıcaklığından düşük olduğunda, yaz sabahları ve yaz
akşamlarında sakinlerin serinlemesini sağlar. Ayrıca özellikle bodrum katlarda etkili bir havalandırma
yaparak, havayı yeniler ve istenmeyen kokuları uzaklaştırır. Rüzgâr kulelerinin yönü oldukça önemlidir.
Bazıları rüzgârın estiği yöne bakacak şekilde tek yönlüdür. Bazıları ise farklı yönlerden esen rüzgârları
da alabilecek şekilde çok yönlüdür. Hiçbir esintinin olmadığı durumlarda serinletme yapamazken,
havalandırma işlevini sürdürür. Bu tatmin edici amaçlara ek olarak, kuleler gece soğutması ve sıcak
havanın otomatik olarak yükselmesini sağlamak amacıyla termal kütle olarak inşa edilir. Bazen, rüzgâr
kulelerini daha etkili kullanabilmek için, kule etkisi buharlaşma yoluyla soğutma konsepti ile birleştirilir.
Rüzgâr kulelerinden gelen hava kanalları içerisinde havuz veya çeşme bulunan avlulara yönlendirilir
(Şekil 9). Buharlaşan su havaya rahat bir tazelik katar [17].

rüzgar

tünel

su kaynağı

Şekil 9. Buharlaşma Etkili Rüzgâr Kulesi Tasarımı
[17].
Sonuç olarak iklimsel koşullara göre yönlendirilmiş yapılar, pasif iklim kontrolü ile ilgilenen
tasarımcılara esin kaynağı olabilecek derslerle doludur. Örnekler ekstrem iklimlerde uygulanmış
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olmasına rağmen, bazı teknikler ılıman ortamlarda da uygulanabilir. Vernaküler konutlar üzerine
yapılacak ilave çalışmalar, enerji kullanımı açısından çok verimli yapıları estetik fikirlere teslim edebilir.

5. GÜNÜMÜZ YAPILARINDA DOĞAL HAVALANDIRMA UYGULAMALARI
5.1. BRE's Environmental Building Binası

Şekil 10. BRE's Environmental Building Binası
İngiltere’de Londra yakınlarındaki Watford semtinde Feilden Clegg Architects tarafından tasarlanmış
bir ofis binasıdır (Şekil 10) Yapının en çarpıcı özelliği, güney cephesinden görünen cephede yukarıda
doğru yükselen beş ayrı havalandırma bacasıdır. Bu form, enerji etkin doğal havalandırma ve soğutma
sisteminin önemli bir parçasıdır. Bir sera gibi çalışmak yerine, yaz güneşi ön tarafı camlı baca içerisine
ışık saçarak, içerideki havayı ısıtır. Isınan hava doğal olarak paslanmaz çelik bacanın dışına yükselir
ve yerine yapının içerisindeki havanın çekilmesine neden olur. Esintili günlerde karşılıklı hava hareketi
daha da artar(Şekil 11). Çok sıcak ve durgun günlerde ise, daha çok hava akımı sağlamak için,
bacaların tepesine düşük enerjili fanlar koyulabilir [19].

üst kısımdaki
pencerelerden
hava çıkışı

Yapısal boşluğun
bitimindeki
pencerelerden hava
çıkışı

pencerelerden
baca içine hava
akımı

farklı kottaki
pencerelerden
hava girişi

Şekil 11. Rüzgârlı Yaz Günlerinde Çapraz
Havalandırma [19]

Şekil 12. Durgun Yaz Günlerinde Baca
Havalandırması [19]

Binadan dışarıya olan hava hareketi, dışarıdan, havalandırma açıklıklarından daha soğuk taze havayı
içeri çeker. Rüzgârsız durgun günlerde, hava, yüksek kottaki pencerelerinden, binanın gölgeli kuzey
cephesinden içeri alınır. Daha sıcak veya rüzgârlı havanın kuzey cephesinde olduğu kadar soğuk
olmadığı günlerde, hava kavisli içi boş zemin döşemelerindeki geçitler arasından çekilir (Şekil 12).
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Beton sahip olduğu termal kütlesi veya hacmi nedeniyle havanın ısısını emerek, gelen havayı soğutur.
Döşemenin içerisinden soğuk su sirküle edilerek ilave soğutma elde edilebilir. Sıcaklık devamlı 10 °C
civarında olduğu durumlarda, soğuk su 70 metre derinliğindeki borulardan çekilebilir. Bir eşanjör
yardımıyla döşeme altındaki borular arasından sirküle edilir. Kuyu suyu daha alt kottaki ikinci bir boru
ile zemine döndürülür, böylece hiç su atılmaz. Geceleyin, ertesi gün için soğuk depolamak amacıyla,
kontrol sistemleri havalandırma yollarını beton döşemeye yönlendirir. Buradaki kavisli döşemeler, düz
döşemelere göre daha fazla yüzey alanına sahiptir ve enerji tüketen iklimlendirme cihazları
kullanmaksızın soğuk bir radyatör gibi çalışır. Kış ayları boyunca, yerden ısıtma sistemi şeklinde,
betonarme döşeme arasından sirküle edilen su ısıtılır. Bu durum gerektiğinde, ofis alanının
çevresindeki radyatörlerle güçlendirilir. Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar tarafından ısıtılan su, atılan
baca gazları içinde genellikle ısının büyük bir kısmını geri kazanır ve sıradan kazanlara göre %30
daha verimlidir [19].
5.2. The Eastgate Centre Binası
The Eastgate Centre binası Zimbabwe’nin başkenti Harare’de mimar Mick Pearce tarafından
tasarlanmış, ofis ve alışveriş merkezi olarak karma kullanımlı bir binadır (Şekil 13). Doğal ısıtma,
soğutma ve havalandırma prensiplerinin kullanıldığı, Harare’deki bu muazzam bina, ticari gelişmenin
oldukça sürdürülebilir bir formu için, oldukça ilgi çekici bir model sunmaktadır. Başlangıçta Avrupa'nın
ılıman iklimi için geliştirilen klimalı cam cepheli kuleler, dünyanın çeşitli yerlerine gelişigüzel ihraç
olmaya devam etmektedir. Afrika’da bile, ekstrem iklim koşulları ve kaynak kıtlığı ile bu model hiç
düşünülmeden çoğaltılır. Bu yüzden Zimbabwe’nin başkenti Harare’deki The Eastgate Centre Binası
için hazırlanmış, cesaret verici raporlar, gelecekteki gelişmeler için, ilham verici ve alternatif paradigma
sağlayabilir [20].

Şekil 13. The Eastgate Centre Binası [5].
Ove Arup mühendisleri, sıcaklık değişimleri, hava akımları ve ısı kazançlarını bilgisayar simülasyonu
kullanarak, alternatif pasif servis stratejileri geliştirmek için çalıştılar. Temel prensip, Harare’nin
ikliminden dolayı gerekecek karmaşık ısıtma sistemine olan ihtiyacın azaltılmasını sağlamak olmuştur.
İlk olarak bina kütlesi, dış duvarlar ve pencerelerle ilgili belirli parametreler koyulmuştur. Bina
kütlesinin; içeriden daha çok etkilenecek şekilde olabildiğince fazla ağır, dış duvarların; doğrudan
güneş ışığından korunmuş, pencerelerin; güneşli kuzey cephede yüzey alanının % 25’inden fazla
olmayacak şekilde küçük olması planlandı. Ayrıca tahmin edilemeyen sıcaklık dalgalanmalarından
korunmak için, pencerelerin ve tüm havalandırma kanallarının kapalı tutulması planlandı. Mimar,
birbirlerine 145 metre uzunluğunda atriumla bağlanmış, doğudan batıya yönlendirilmiş, iki adet dar,
dokuzar katlı bloklar tasarladı (Şekil 16). Blokların kahramanca kaslı görünümleri, tuğla ve prekast
beton ünitelerle sarılmış, yerel malzeme ile yapılmış betonun masif termal kütlesini yansıtır. Döşeme
plağı, kesitte yükseklik kazandıracak ve pencerelere gölge sağlayacak biçimde devam eden bir balkon
formunda uzatılmıştır [20].
Binanın devasa kütlesi, hava sıcaklığını dengelemede kullanılmıştır. Binada sadece ilk iki katı ve
bodrumdaki otoparkı mekanik olarak havalandırılmaktadır. Birinci katın hemen üstünde, yukarıdaki
ofislere basınçlı hava sağlamak için fanların bulunduğu bir servis katı vardır. Her bloğun merkezindeki
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çekirdek boyunca yerleştirilmiş 32 dikey destek kanalı aracılığıyla hava dağıtılır. Bu kanallar ofis
döşemelerinin altındaki basınç odalarını destekler ve ofisler de pencerelerin altındaki ızgaralar
aracılığıyla basınç odalarından faydalanırlar (Şekil 15). Ofislerin tabanında, yerinde döküm betonarme
döşeme ve altlık üzerine, içinde kanallar oluşturacak şekilde boşluklar bulunan beton prekast bloklar
konularak, içi boşluklu bir döşeme yapısı oluşturulmuştur (Şekil 14). Beton prekast blokların altında
dişler vardır, bunlar boşlukların iç yüzey alanını arttırarak hava türbülansını teşvik eder. Bu cihazlar
kütleden ısı transfer hızını arttırmaya çalışırlar. Beton sıcaklığının 20° C’nin altında kalması beklenir.

Şekil 14. The Eastgate Centre Binası’nda Prekast Döşeme Uygulaması [20]
Bu mekanizma dönüşümlü olarak gündüz süresince serin havayı, gece süresince de sıcak havayı
kullanır. Döşemelerin altı etki yüzeyini arttırmak için tonozludur. Isınan hava, ofisten yüksek kotta
bulunan çekirdeğe geçitlere girerek, dikey şaftlara doğru yatay olarak hareket eder. Sonunda atık
hava, çatı seviyesinden 48 adet baca aracılığıyla tahliye edilir [20].

ofisten hava çıkışı
Gün boyunca serin hava sağlayan beton döşeme

Gölgeleme sağlayan
derin çıkmalar

Düşük kotta sağlanan
değişim

İki adet tavana yansıtılmış flüoresan lamba
Aşağı yönde düşük
enerjili aydınlatmalar
Atriumdan hava girişi

Şekil 15. The Eastgate Centre Binası’nda Ofislerde Hava Sirkülasyonu [20]
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Umulan optimum performans gün boyunca saatte iki defa hava değişiminin sağlanmasıdır. Bu hava
değişimi geceleyin döşeme plağının soğumasını hızlandırmak için saatte yedi kez hava değişimi
yapacak şekilde arttırılmıştır. Geceleyin ön soğutma için büyük fanlar, gündüz havalandırması için ise
daha küçük fanlar kullanılmıştır. Gece/gündüz değişikliklerinin zamanlaması, çevre sıcaklıklarının
değişimlerinden yararlanmak için mevsimlere göre değişir. Flüoresan tüplerle yapılan yapay
aydınlatma, yukarı doğru tonozlu beton tavana yöneliktir. Bu durum daha az kamaşma oluşturmanın
yanı sıra, hacme ısı vermek yerine, ısının döşeme tarafından emilmesini sağlamaktadır. Soğuk kış
ayları için odalarda ısıtıcılar bulunur. Bu ısıtıcılar, hem lokal, hem de merkezi olarak çalıştırılabilirler,
böylece kullanıcılar odadaki ısıyı kontrol edebilirler ve yükün azalması bina yönetimi tarafından kontrol
edilebilir. Doğal ısıtma ve soğutma için bu sistemin kullanılmasıyla ulaşılan en yüksek elektrik talebi,
geleneksel iklimlendirme sistemlerine kıyasla 20 kez daha düşük olduğu tahmin edilmektedir [20].

ofisten doğal hava çıkışı

Cam kanopi

sıcak su ısıtılması için güneş
panelleri

sıcak su ısıtılması
için güneş panelleri

Atriumdan yerçekimi
etkisi ile hava çıkışı

Kuzey cephede
derin çıkmalar ve
bitkilerle sağlanan
gölgeleme

Ofislerin iç iklimini
değiştiren yapının
termal kütlesi
Gölgelenmiş serin
atrium
gün boyunca serin
hava sağlayan
beton döşeme

Saatte iki kez hava
değişimi

Fanlar ile hava alımı

Şekil 16. The Eastgate Centre Binası’nın Havalandırılması [20]

SONUÇ
Enerji kullanımı, türüne ve miktarına bağlı olarak önemli çevre sorunlarına neden olmaktadır. Yapılar
da yaşam döngüleri boyunca çeşitli nedenlerle enerji kullanarak bu sorunlara katkıda bulunurlar.
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Yapıların çevre üzerindeki olumsuz etkileri en çok bu nedenle olmaktadır. Çünkü yapıların küresel ve
bölgesel olarak toplam enerji tüketimindeki payları önemli miktardadır.
Yapıların görevi, insanları barındırırken aynı zamanda dış ortamın olumsuz etkilerini azaltarak/yok
ederek iç ortamlarda insan sağlığı için uygun ortamı ve konfor koşullarını sağlamaktır. Bunun için
çeşitli yöntemler uygulanabilir. Ancak enerji etkinliği açısından doğal yöntemlerin seçilmesi
beklenmektedir. Doğal iklimlendirme yöntemleri, genel olarak mekanik sistemlere gereksinimi
azaltacak şekilde, istenen koşulların yapının çeşitli performanslarının ve fiziksel kuralların kullanılarak
elde edildiği yöntemlerdir. Bu uygulama yapıya enerji etkinliği kazandırarak önemli bir ekolojik özellik
katmaktadır.
Enerji kullanan her sektör gibi yapı sektöründe de enerjinin etkin kullanılması gerekmektedir. Bu
çalışma ile insan sağlığı için çok önemli olan iç hava kalitesinin iyileştirilmesi ve iklimlendirme için
mekanik sistemler yerine uygulanabilecek doğal havalandırma yöntemlerine dikkat çekilmiştir.
Yapıların kullanım aşamasında iklimlendirme ve havalandırma için tüketilen enerji miktarının bazı
bölgelerde ve yapı türlerinde çok fazla olduğu bir gerçektir. Buna karşılık doğal yöntemlerle bu enerji
yükünün azaltılmasının mümkün olabileceği de ortaya çıkmaktadır.
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YÜKSEK TAVANLI MAHALLERDE ENERJİ ETKİN
HAVALANDIRMA – UÇAK BOYA HANGARI UYGULAMASI
İbrahim Utku BAŞYAZICI
Barış YILMAZ

ÖZET
Yüksek tavanlı mahaller havalandırma tekniği açısından pek çok güçlüğü içinde barındırmaktadır.
Proses ve konfora yönelik ihtiyaçların bütünleşik olarak değerlendirilmesini gerektiren geniş hacimli
endüstriyel ortamlar yüksek tavanlı havalandırma uygulamalarının tipik örneklerindendir. Bu
çalışmada, yüksek tavanlı endüstriyel mahal örneği olarak bir uçak boya hangarı ele alınmıştır. Uçak
boya hangarı havalandırma sistemi tasarımındaki temel sorun; çok yüksek hava debileri, proses
gereksinimleri nedeniyle ortaya çıkan ciddi ısıtma yükleri ve boya nedeniyle oluşan kontaminasyonun
kontrol edilmesi zorunluluğudur. Boya hangarına hizmet edecek klima santrallerinin serpantin
yüklerinin ve dolayısıyla toplam enerji tüketiminin azaltılabilmesi için havalandırma sistemi çözümünde
“Noktasal Dağıtım Sistemi” olarak isimlendirilen yeni bir havalandırma konseptinden yararlanılmıştır.
Geleneksel boya hangarları çoğunlukla çok ciddi havalandırma ve ısıtma yüklerinin ortaya çıkmasına
yol açan, tüm hangar kesit alanı boyunca sabit bir minimum hava hızının sağlanması (0,3– 0,5 m/s )
prensibiyle tasarlanmaktadır. Burada önerilen yaklaşım ise boya hangarının, boyanacak uçak tipi ve
büyüklüğüne göre, boya prosesinin devam ettiği alanın ayrı bir zon şeklinde havalandırılmasına
dayanmaktadır. Sistem detayları boya prosesi gereksinimleri doğrultusunda değerlendirilerek
konvansiyonel yaklaşımlar ile “Noktasal Dağıtım” yaklaşımının örnek bir proses için enerji tüketimi
açısından karşılaştırması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Boya hangarı havalandırması, Noktasal dağıtım.

ABSTRACT
High ceiling places have many inherent difficulties in terms of ventilation technology. Industrial places
having extensive volumes are the typical examples of high ceiling applications which require
integrated approaches for evaluation of process and comfort needs together. In this study, an aircraft
painting hangar is considered as high ceiling application example. Main difficulties of designing the
ventilation system of an aircraft painting hangar are very high air flow rates, high heating loads
occurring because of process requirements and necessity of contamination control of painting
process. A new concept called ”point wise distribution” is used for ventilation system design of the
aircraft painting hangar to decrease the heating coil loads of the air handling units and the total energy
consumption. Conventional painting hangars are designed with a principle of supplying constant air
velocities (0,3– 0,5 m/s) throughout the cross section area of the hangar, which causes to very high
ventilation and heating loads. The suggestion of this study is to ventilate the painting zone separately
according to the type and the size of the aircraft to be painted. System details are evaluated according
to painting process requirements and a comparison between “point wise distribution” and
“conventional approach” is made for a sample process in terms of energy consumption.
Key Words: Paint hangar ventilation, Pointwise distribution
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1. GİRİŞ
Yüksek tavanlı endüstriyel ortam havalandırması; kontaminasyon kontrolü, proses gereksinimleri ve
çalışan konforu gibi çeşitli parametrelerin optimizasyonunu gerektirmektedir. Bu çalışmada yüksek
tavanlı havalandırma uygulaması olarak özel tasarım gereksinimleri olan uçak boya hangarı ele
alınmış ve noktasal dağıtım prensibi olarak isimlendirilen havalandırma yaklaşımının enerji tüketimi
açısından genel bir değerlendirmesi yapılmıştır.

2. GELENEKSEL TASARIM YAKLAŞIMLARI
Herhangi bir boya hangarı havalandırma sistemi; boya prosesinin gerçekleştirilebilmesi için uygun
sıcaklığa getirilmiş ve filtrelenmiş havayı sağlamalı ve sprey işlemleri sırasında ortama yayılan uçucu
boya bileşenleri ile partikülleri kontrol ederek, kullanılan boya tipine göre insan sağlığına zararlı uçucu
boya bileşenlerinin belirlenen maruz kalma limitlerini aşmasını önlemelidir. Bunun yanısıra; ortamdaki
uçucu madde konsantrasyonun patlama limitlerini aşmaması da diğer bir kriterdir.
Genel olarak bakıldığında ise uçaklar ve özellikle büyüklükleri nedeniyle geniş ve dar gövdeli ticari
jetler, uçak geometrisinin yarattığı problemler nedeniyle boya prosesine yönelik havalandırma sistemi
tasarımını güçleştirmektedir. Boya hangarı uygulamaları açısından endüstri standardı haline gelmiş iki
temel yaklaşım olan çapraz akışlı ve yukarından aşağı akışlı boya hangarı çözümleri aşağıda
özetlenmiştir.
2.1 Çapraz Akışlı Boya Hangarları
Çapraz akışlı havalandırma çözümü, boya hangarları açısından en yaygın kabul görmüş
yaklaşımlardan birisidir ve farklı boyutlarda birçok ticari ve askeri uçak için standart bir çözümdür.
Çapraz akışlı boya hangarlarında şartlandırılmış hava aynı zamanda besleme plenumu olan hangar
kapısından uçağın burnundan kuyruğa doğru verilerek, uçağın arkasında belli bir mesafede
konumlandırılmış üç kademeli filtrelere sahip egzoz plenumundan geçirilerek dışarı atılır. Bu
yaklaşımda hava uçağın aerodinamik profiline uygun olarak hareket ettiğinden tüm hangar kesitinde
düzgün bir hız profili yakalanarak, istenmeyen vortekslerin azaltıması sağlanır ve göreceli olarak daha
az hava debisine ihtiyaç duyulur.
Bu havalandırma çözümü ile ilgili temel problem çapraz hava akışı ile taşınan fazla boya spreyinin
uçağın arka kısımlarına doğru gövde üzerinde toplanarak pürüzlü bir yüzey görüntüsü oluşmasına
neden olmasıdır.

Şekil 1. Çapraz Akışlı Uçak Boya Hangarı
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2.2 Yukarıdan Aşağı Akışlı Boya Hangarları
Yukarıdan aşağı akışlı boya hangarlarında hava hareketi hangar tavanından zeminde uçağın siluetini
takip edecek şekilde konumlandırılmış egzoz ızgaralarına doğrudur ve yine üç kademeli filtreler bu
ızgaraların bağlı olduğu ana egzoz plenumu içerisinde konumlandırılmıştır.
Yukarıdan aşağı akışlı boya hangarları genel olarak daha fazla havalandırma debisine ihtiyaç duyar ve
kanat altındaki alanlarda oluşabilecek hava sirkülasyonu bu yaklaşımın handikaplarından biridir.
Ancak yatay yüzeylerde çapraz akışlı hangalarda boya spreyinin taşınması ile oluşan yüzey kalitesi
problemleri yukarıdan aşağı akışlı hangarlar için sözkonusu değildir. Sistemin en önemli dezavantajı
ise döşemede belli bir boyuttaki uçağın siluetine göre tasarlanmış egzoz ızgaralarının farklı büyüklükte
uçaklar ile çalışırken sistemin esnekliğini azaltması ve döşeme altı egzoz sisteminin getirdiği ekstra
inşai maliyetledir.

Şekil 2. Yukarıdan Aşağı Akışlı Uçak Boya Hangarı

3.NOKTASAL DAĞITIM YAKLAŞIMI
Noktasal dağıtım yaklaşımı esas olarak yukarından aşağı akışlı boya hangarı tasarımının bir
varyasyonudur. Geleneksel boya hangarları çoğunlukla çok ciddi havalandırma ve ısıtma yüklerinin
ortaya çıkmasına yol açan, tüm hangar kesit alanı boyunca sabit bir minimum hava hızının sağlanması
(0,3– 0,5 m/s ) [2,5] prensibiyle tasarlanmaktadır. Özellikle geniş gövdeli uçaklara hizmet edecek boya
hangarları söz konusu olduğunda bu prensiple tasarlanan sistemlerin havalandırma ihtiyaçları ve
enerji tüketimleri dramatik bir şekilde artmaktadır.
Noktasal dağıtım yaklaşımı ise; sadece boya prosesinin gerçekleştiği alanın, uçağın siluetini takip
edecek şekilde konumlandırılmış deplasmanlı difüzörler yardımıyla ayrı bir zon olarak havalandırılması
prensibine dayanmaktadır. Boya yapılan alan ile hangarın geri kalan kısmı arasındaki ayrım Şekil 3.’te
gösterildiği gibi deplasmanlı difüzörler ve yine uçağın siluetini takip edecek şekilde konumlandırılmış
jet nozullerin yaratacağı hava perdesi etkisiyle sağlanmaktadır.
Hava akışının boya prosesinin gerçekleştiği yer ile sınırlandırılması toplam hava debisinin ve
dolayısıyla tüm ekipman kapasitelerinin düşmesini sağlamaktadır. Böylelikle, sınırlandırılan bölge
içerisinde daha kontrollü bir hava haraketi sağlanırken toplam enerji tüketimi azalmaktadır. Bu sistem
özellikle konvansiyonel difüzörlerin pratik uygulama sınırlarını aşan, ticari dar ve geniş gövdeli uçak
boya hangarları için idealdir. Burada önerilen deplasmanlı difüzörler 10 – 30 metre arasında etkin bir
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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şekilde çalışabilmektedir, ki bu özellik noktasal dağıtım sistemini hemen hemen tüm geniş ve dar
gövdeli ticari jet hangarlarında kullanılabilir kılmaktadır.
Deplasmanlı difüzörlerin yerleşimi boyanacak uçak veya uçakların tipleri ile yakından ilgili olmasına
rağmen, genel bir yaklaşım olarak boya prosesinin yaklaşık % 70–80’nin gerçekleştirildiği gövde
bölgesi üzerinde 5m, kanat bölgesinde ise maksimum 7,5m aralıklarla yerleşim yapılabilir. Eğer boya
hangarı farklı büyüklük ve tipteki uçaklara hizmet edecekse, difüzör yerleşimi bu kısıt dikkate alınarak
yapılmalı, tek uçak tipine göre optimize edilmiş bir yerleşim yapılmamalıdır. Jet nozuller ise istenilen
hava perdesi etkisinin sağlanabilmesi için yaklaşık 1m aralıklarla dizilmeli ve maksimum sıcaklık farkı
ile hangar yüksekliği dikkate alınarak hava perdesi etkisinin sağlanması için gerekli momentum
sağlanabilecek şekilde jet nozul seçimi yapılmalıdır.

Şekil 3. Noktasal Dağıtım Yaklaşımına Göre Difüzör ve Jet Nozul Yerleşimi
Noktasal dağıtım sistemin en önemli unsuru deplasmanlı difüzörlerdir. Bu difüzörlerin boya hangarı
gibi özel bir yüksek tavan uygulaması açısından en önemli özelliği hava jetinin penetrasyon derinliğinin
servomotor yardımıyla ayarlanabilmesidir. Bu sayede farklı ∆T ve uçak tiplerine göre difüzör kontrol
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edilerek en ideal atış karakteristiğinin yakalanması sağlanır. Deplasmanlı difüzörün ısıtma modunda
akış karakteristiği Şekil 4’te verilmiştir. Difüzörün konik kısımları perfore metalden oluşurken, halkasal
gövdenin ortasındaki kısım, ısıtma ihtiyacı veya ∆T’ye bağlı olarak konik deplasmanlı difüzörün dikey
penetrasyon derinliğini ayarlayan bir servomotor mekanizmasına bağlıdır. Artan ∆T’ye bağlı olarak
difüzörün konik kısmınından daha yüksek debide şartlandırılmış hava beslenir ve oluşan yüksek hızlı
hava jetinin yarattığı momentumun yardımıyla, difüzörün perfore kısımlarından beslenen hava
indüksiyon etkisiyle sürüklenerek düşük türbülanslı ve dengeli bir hava jetinin oluşmasını sağlar. Her
bir difüzör 8.000 – 10.000 m³/h [ 3 ] debi aralığında çalışabilmektedir. Bu kapasite aralığı geniş ve dar
gövdeli ticari jetlere hizmet eden pek çok boya hangarı için yeterli çözüm esnekliğini sağlamakta ve
boya prosesi esnasında oluşan fazla spreyin döşeme altı egzoz sistemine yönlendirilebilmesi için
istenen minumum hava hızları sağlanabilmektedir.
Noktasal dağıtım yaklaşımının temel üstünlüklerinden birisi de her bir difüzörün ayrı ayrı kontrol
edilebilmesidir. Örneğin gövde boyanırken kanatlardaki difüzörler kapatılarak enerji tasarrufu
sağlanabilir. Bu esneklik sayesinde boyanacak uçak tiplerine göre sahada yapılacak saha testleri
sonucunda en uygun debiler belirlenerek, kayıtlı proses senaryoları oluşturulabilir ve her bir senaryo
boyanacak uçağın tipine göre otomasyon sistemi üzerinden seçilerek, optimum havalandırma debileri
otomatik olarak ayarlanabilir. Sistemin değişken debilere cevap verebilmesi için klima santralleri
frekans konvertörlü olarak seçilmedir. Havalandırma sisteminin bu şekilde tasarlanması sayesinde
toplam hava debisi düşmekte ancak boya yapılan sınırlanmış hacimdeki hava değişim sayısı
öngörülen değerlerin üzerine çıkmaktadır.

Şekil 4. Isıtma Modunda Deplasmanlı Difüzör Atış Karakteristiği
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Döşeme altı egzoz sistemi genel yerleşim mantığı açısından değerlendirildiğinde difüzör yerleşimine
benzer prensiplerle planlama yapıldığı görülmektedir. Egzoz ızgaraları da yine uçağın siluetini takip
edecek şekilde yerleştirilmelidir. Boya hangarının farklı büyüklüklerde uçaklara hizmet etmesi
durumunda egzoz ızgaralarının yerleşimi bu kısıt dikkate alınarak optimize edilmelidir. Şekil 5’te geniş
ve dar gövdeli uçaklara aynı anda hizmet edecek bir boya hangarı için yapılan ızgara yerleşimi
görülmektedir.

Şekil 5. Döşemeden Egzoz Sistemi Izgara Yerleşimi
Egzoz ızgaralarının seçiminde en önemli kriterler, toplam hava debisine göre yeterli serbest akış
alanının sağlanması ve ızgaralar üzerine gelen yüktür. Seçim yapılırken boya hangarının hizmet
edeceği uçak tipleri dikkate alınarak döşeme üzerine gelen maksimum noktasal yükler belirlenmeli ve
buna göre seçim yapılmalıdır.
Geniş ve dar gövdeli ticari jetler için tasarlanan boya hangarlarında 3 kademeli ve yüksek kapasiteli
filtreler kullanılmaktadır. Amerikan ulusal emisyon standardı NESHAP gereksinimlerine göre bu filtreler
Tablo.1’de verilen performans kriterlerini sağlamalı ve yine EPA’nın 319 numaralı test standardına
göre test edilmelidir [4 ].
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Tablo 1. NESHAP Gereksinimlerine Göre Filtre Performansı [4]
Partikül Boyutu (μ)

Filtre Verimi

Sıvı Partiküller
>2.0

>95%

>1.0

>80%

>.42

>65%
Katı Partiküller

>2.5

>95%

>1.1

>85%

>.70

75%

4.ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMA
Herhangi bir boya hangarının tasarım parametrelerinin belirlenmesi, kullanılan boya ve buna bağlı
olarak boya proses gereksinimleri ile ilgilidir. Örneğin proses havası çok soğuk ve/veya kuru ise
(düşük özgül nem ) solventler çok çabuk buharlaşacak ve boyanan yüzeylerde bir kabarma etkisi
görülecektir [5 ].Ortam parametrelerine bağlı olarak boyanın davranışı ve bunun yüzey kalitesine etkisi
bu çalışmanın konusu değildir ancak havalandırma sistemi tasarımda bu kriterler dikkate alınarak ideal
çalışma aralıkları belirlenmelidir.
Tablo 2.’de enerji tüketimi açısından değerlendirilecek örnek proses için tasarım parametreleri
verilmiştir, ancak bu parametreler genel tasarım kriteri olarak değerlendirilmemelidir. Yukarıda
belirtildiği gibi, ele alınan boya prosesinin özel ihtiyaçlarına göre bu parametreler boya prosesi uzmanı
ile tartışarak belirlenmelidir. Verilen yaz tasarım sıcaklıkları, minumum operasyon gereksinimlerini
yansıtmaktadır. Yaz koşullarında dış hava sıcaklığının 18°C’nin altına düşmesi durumunda klima
santralleri ısıtma konumunda çalışacaktır.
Tablo 2. Boya Hangarı Tasarım Parametreleri
Boya Hangarı

Kış

Yaz

Sıcaklık °C

Bağıl Nem

Sıcaklık °C

Bağıl Nem

Normal Operasyon

18

%35-75

18(min)

%35-75

Boya Hazırlık

18

%35-75

18(min)

%35-75

Sprey

18

%35-75

18(min)

%35-75

Kurutma

32 (min)

%35-75

32(min)

%35-75

Boya hangarına hizmet edecek klima santralleri Tablo 3.’te belirtilen operasyon senaryolarındaki farklı
ihtiyaçları karşılayabilmek, artan filtre dirençlerine cevap verebilmek ve boyanacak farklı uçak tipleri
için havalandırma debisini optimize edebilmek için değişken devirli olmalıdır.
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Tablo 3. Boya Hangarı Klima Santralleri Operasyon Senaryoları
Çalışma
Modu

İç Ortam Havası
Sirkülâsyonu

% Dış hava
Kullanımı

Hangar
Sıcaklığı

Fan Hızı

Boya Hazırlık

Hayır

100

18°C

Düşük

Sprey

Hayır

100

18°C

Yüksek

Kurutma

Evet

10 (min)

32°C

Yüksek

Yukarıdan aşağı akışlı ve noktasal dağıtım yaklaşımlarının enerji tüketimi açısından örnek bir proses
için karşılaştırılması, 75 x 100 m boyutlarında ve difüzörlerin montaj yüksekliğinin 26m olduğu geniş ve
dar gövdeli ticari jetler hizmet etmek üzere tasarlanmış bir boya hangarı üzerinden yapılacaktır.
Maksimum havalandırma debileri kanat açıklığı 64.4m, uzunluğu 70.6m, kuyruk yüksekliği 19.3m olan
B747- 400 tipi geniş gövdeli ticari yolcu jeti temel alınarak hesaplanmıştır. Tablo.4’te efektif boya
proses alanı ve 0,3 m/s ortalama hıza göre toplam debiler üç farklı tasarım alternatifi için verilmiştir. Bu
tablodan da görüldüğü gibi özellikle klasik yukarıdan aşağı akışlı havalandırma çözümü için toplam
hava debisi ve gerekli klima santrali kapasiteleri düşünüldüğünde, bu çözümün pratik açıdan
uygulanabilirliği oldukça problemlidir. Bu nedenle; toplam debi açısından ortaya çıkan dramatik fark
dikkate alınarak, bu alternatif enerji tüketimi karşılaştırma çalışmasına dahil edilmemiştir. Noktasal
dağıtım yaklaşımı için toplam debi ise, B747- 400 temel alınarak heri biri 10.000m³/h kapasitesindeki
62 adet deplasmanlı difüzörden 620.000 m³/h ve yine her biri 550 m³/h kapasitesindeki 218 adet jet
nozulden 119.900 m³/h şartlandırılmış hava sağlanacağı dikkate alınarak 739.900 m³/h olarak
belirlenmiştir.
Tablo 4. Farklı Tasarım Prensiplerine Göre Havalandırma Debileri
Havalandırma Tipi

Havalandırma Kesit Alanı (m²)

Hava Debisi (m³/s)

Yukarıdan aşağı akışlı

5625

1687

Çapraz akışlı

1875

562

Noktasal dağıtım

Uçak tipine göre değişken

205

Tablo 4.’te verilen debiler toplam enerji tüketimi açısından net bir fikir vermesine ve noktasal dağıtım
sisteminin farklı uçak boyutlarına göre davranışını tam olarak modellemek mümkün olmamasına
rağmen, sadece %100 taze hava kullanılan boya ve boya hazırlık süreçleri açısından bir karşılaştırma
yapıldığında Tablo 5.’te verilen toplam değerlere ulaşılmaktadır. Toplam enerji tüketimi geniş gövdeli
bir uçak için kesintisiz proses süresi 18 saat alınarak ( duraklamalar dikkate alınmaksızın) Carrier HAP
4.5 yazılımı yardımıyla, İstanbul iklim verileri kullanılarak hesaplanmıştır. 18 saatlik simülasyon, iklim
verileri baz alınarak en elverişsiz kış çalışma koşulu için yapılmıştır. Simülasyonda kabul edilen
çalışma süresi kullanılan ekipmanlara, personel sayısına ve boya yöntemine göre değişiklik
gösterebilir.
Tablo 5. %100 Taze Hava Kullanılan Prosesler İçin Karşılaştırma
Havalandırma Tipi

Elektrik Tüketimi
(kWh)

Doğalgaz Tüketimi
(kWh)

Toplam Karbon Emisyonu
(kgCO2)

Çapraz akışlı

30781

362976

102601

Noktasal dağıtım

11677

135000

38302
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SONUÇ
Performans ve enerji tüketimi açısından yapılan karşılaştırmalar genel olarak değerlendirildiğinde, özel
havalandırma gereksinimleri olan uçak boya hangarları için noktasal dağıtım yaklaşımının boya
kalitesi, insan sağlığı ve proses güvenliği ile ilgili ihtiyaçlara esnek bir şekilde cevap verdiği
görülmektedir. Ancak noktasal dağıtım yaklaşımının avantajlarının tam olarak ortaya çıkarılabilmesi
için saha testleri ile farklı uçak tiplerine göre debi ihtiyaçlarının belirlenerek değişken devirli işletme
senaryolarının oluşturulması gerekmektedir.
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TS 825’E UYGUN OLARAK YALITILAN BİR BİNANIN
TEKNİK VE EKONOMİK OLARAK İNCELENMESİ
İbrahim ATMACA
Sezgi KOÇAK

ÖZET
Bu çalışmada, 1. derece gün bölgesinde bulunan bir binanın farklı şekillerde yalıtılması sonucu elde
edilen bulgular incelenmiştir. Binanın yıllık enerji ihtiyacı (Q) sınırlandırılan enerji ihtiyacına (Q’)
oranlanarak 3 farklı tür yalıtım uygulanmış, yapılan bu uygulamaların sonuçları değerlendirilmiştir.
0.95≤Q/Q’<0.99, 0.85≤Q/Q’<0.95 ve Q/Q’<0.85 durumlarını sağlayacak yalıtım, ele alınan binaya
uygulanmış, bu 3 farklı yalıtım için, yapı elemanlarının toplam ısı transfer katsayıları, TS825’ de
tavsiye edilen değerler ile standardın içerdiği özel durum ve hükümlerin prensibinde değerlendirilmiştir.
Bunların yanı sıra bu 3 yalıtım tipine bağlı olarak aylık iletim – taşınım yoluyla gerçekleşen ısı kayıpları
ile yine aylık ısı kazançlarının değişimi ele alınmış ve yalıtım tipine bağlı olarak aylık ısıtma enerjisi
ihtiyacının değişimi de grafik halde incelenmiştir. Uygulanan yalıtım tipine bağlı olarak binanın yıllık
yakıt tüketimi, yakıt ve yalıtım maliyetleri ile yalıtımın geri ödeme süreleri de çalışmada ele alınan
konular arasındadır.
Anahtar Kelimeler: TS 825, Yalıtım, Isı kayıp ve kazançları, Maliyet hesapları.

ABSTRACT
In this study, a building which is placed in first degree day area is insulated on different levels and
results are discussed. 3 types of insulation are applied according to the energy requirement per year
’
’
(Q) to restricted energy requirement (Q ) ratio. The insulation types which provide 0.95≤Q/Q <0.99,
’
’
0.85≤Q/Q <0.95 and Q/Q <0.85 conditions are applied to the building and the total heat transfer
coefficients of building components are researched according to recommended values on TS 825
standard and its special conditions and items. In addition to these, monthly heat losses by convection
and conduction also monthly heat gains are researched and monthly heating requirement according to
the insulation type reviewed graphically. Building’s oil consumption per year, oil and insulation costs
and depreciation time of the insulation are studied depending on the insulation type.
Key Words: TS 825, Insulation, Heat gain and losses, Cost calculations.

1. GİRİŞ
Ülkelerin sosyal ve ekonomik olarak gelişmesinde, dolayısıyla da toplumsal refahın arttırılmasında göz
ardı edilemeyecek bir etken olan enerji, geçmişten günümüze dünya gündeminde yoğun şekilde
tartışılan bir konu olmaya devam etmektedir. Enerjiyi sürekli, ucuz, güvenilir, temiz ve çeşitlendirilmiş
kaynaklardan elde etmek ve de özellikle verimli kullanabilmek son derece önemlidir.
Enerji verimliliği, harcanan her birim enerjinin daha fazla hizmet ve ürüne dönüşmesi olarak
tanımlanabilir. Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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kalitesi ve miktarının düşüşüne sebep olmaksızın enerji tüketiminin azaltılması olarak da ifade
edilebilecek olan enerji verimliliği, enerji talebinin 2008 yılı itibariyle yaklaşık %73’ ünü ithalatla
karşılayan ülkemizde sanayileşme ve kalkınmada oldukça önemli bir hal almıştır. Yapılan çalışmalar
sadece enerjiyi verimli kullanarak yıllık nihai enerji tüketiminin %30’ u kadar tasarruf sağlanabileceğini
göstermektedir [1,2,3].
Ülkemizde enerji kullanımını istatistiksel verilerle incelemek enerjiyi verimli kullanmanın ne kadar
önemli olacağını bir kez daha gösterecektir. Yıllara göre ülkemizde enerji talebi, üretimi ve bu talebinin
yerli üretimle karşımla oranları Şekil 1’ de verilmiştir. Şekilden de görülebileceği gibi, 1990’ dan
itibaren enerji talebi hızla yükselirken, yerli üretim miktarı 25 – 30 milyon TEP aralığında
süregelmektedir. Talebin yerli üretimle karşılanma oranı ise 2003 yılından beri %30 değerinin altında
seyretmektedir.

Şekil 1. Türkiye’ de Enerji Talebi, Üretimi ve Bu Talebin Yerli Üretimle Karşılanma Oranının Yıllara
Göre Değişimi [3].
Türkiye’ nin enerji hammadde ile toplam ithalat miktarları ve enerji ithalatının toplam ithalattaki payının
yıllara göre değişimi Şekil 2’ de grafik ile verilmiştir. Türkiye 2008’ de tüm ithalat tutarının %23,9’ unu
yani yaklaşık 48,25 milyar $’ı enerji hammadde ithalatı için ödemiştir. Ülkemizin ithalatı 2008’ den
2009’ a yaklaşık %30,3 azalmasına rağmen, toplam ithalatın %21,2’sini enerji hammadde ithalatı
oluşturmuştur [3].
Türkiye’ de 2006 yılında tüketilen kaynaklar ve yerli üretilme oranları Tablo 1’ de verilmiştir. Tablodan
da görüleceği gibi, enerji tüketiminde doğal gaz ve petrol %62 gibi büyük bir pay almaktadır. Ancak bu
kaynakları yerli üretimle karşılama oranımız yaklaşık %10 civarındadır. Yani 2006 yılında tüketilen
yaklaşık 31,3 milyar m3 doğal gazın %3’ ünü yani sadece 0,91 milyar m3’ ünü yerli olarak
karşılayabilmekteyiz. Aynı şekilde tüketilen petrolünde yalnızca %7’ sini yani 2,2 milyon ton kadarını
yerli üretimle karşılamış bulunmaktayız [4].
Enerji eldesinde 1990 yılından itibaren git gide artan dışa bağımlılık açıkça görülmektedir. Bu durumda
gerekli önlemleri alırken enerjiyi hangi sektörlerde ve hangi miktarlarda kullandığımız da önem arz
etmektedir. Nihai sektörlere göre enerji tüketiminin yıllara bağlı olarak gelişimi Şekil 3’ de verilmiştir.
1995 yılına kadar binalarda enerji tüketimi sanayiden daha fazla olurken, sanayileşme neticesinde
daha sonraki yıllarda sanayi sektörünün tüketim payı bina sektörünü geçmiştir. 2006 yılında yaklaşık
77,6 milyon TEP enerji nihai tüketim sektörlerinde tüketilmiş olup, bu miktarın nihai sektörlere göre
dağılımı;



%40 Sanayi Sektörü,
%31 Bina Sektörü,
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%19 Ulaşım Sektörü,
%5 Tarım Sektörü,
%5 Enerji Dışı

şeklinde gerçekleşmiştir [1].

Şekil 2. Türkiye’ nin Enerji Hammadde İthalatının, Toplam İthalatının ve Enerji İthalat Payının Yıllara
Göre Değişimi [3].
Tablo1. Türkiye’ de 2006 Yılında Tüketilen Kaynaklar ve Yerli Üretilme Oranları [4].
Kaynak
Doğal Gaz
Petrol
Kömür

Tüketimdeki payı
(%)
29
33
29

Yerli karşılanma
oranı (%)
2,9
7
46,7

Tüketilen Miktar
31,3 milyar m3
31,4 milyon ton
-

Yerli Üretim
Miktarı
0,91 milyar m3
2,2 milyon ton
-

Şekil 3. Enerji Tüketiminin Nihai Sektörlere Göre Gelişimi [1].
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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Binalarda tüketilen enerjinin yaklaşık %75’ i ısı enerjisi formunda tüketildiği için en etkin ve kolay
uygulanabilir önlem ısı yalıtımı olarak öne çıkmaktadır. Binalarda ısınma amaçlı tüketilen enerjiden
tasarruf amacıyla TS825 “Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları” standardı 14 Haziran 2000 tarihinden bu
yana uyulması zorunlu standart olarak yürürlüktedir. Ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanlığının “Isı
Yalıtım Yönetmeliği” 2000 yılında yürürlüğe girmiştir. Bahsedilen yıllarda standart ve yönetmelik ile
binalardaki enerji tüketiminin azaltılması yönünde önemli adımlar atılsa da mevzuatın çıkarılması
enerji tasarrufu sağlandığı anlamına gelmemektedir. Sektörde faaliyet gösteren çevrelerce yürürlüğe
giren standart ve yönetmeliğin gerçek anlamda uygulamasının %20’ nin üzerine çıkmadığı
belirtilmektedir. Binalarda gerçek anlamda enerji verimliliği için bahsedilen mevzuatların uygulanması
son derece önemlidir [1] Ülkemizde yalıtımda uygulanan TS 825 standardı, EN 832 ve ISO 9164 gibi
uluslar arası standartlara oldukça benzerdir ve uygulanması durumunda önemli neticeler alınacağı
açıktır [5].
Bilindiği üzere 5 Aralık 2009 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
ile ısı yalıtımı ayrı bir önem kazanmıştır. Yönetmeliğin üçüncü bölümünde yer alan bina enerji
performansı açısından mimari proje tasarımı ve mimari uygulamaları ile dördüncü bölümünde yer alan
ısı yalıtım esasları sıklıkla “TS825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardına atıfta bulunulmaktadır.
Bunun yanı sıra yönetmelik gereğince her binanın bir enerji kimlik belgesi hazırlanacak ve bina enerji
performansı A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılacaktır. Bu değerlendirme
yapılırken, ısıtma, sıhhi sıcak su, soğutma, havalandırma ve aydınlatma enerji tüketimleri dikkate
alınacaktır. Binanın ısıtma ve soğutma enerji tüketimlerini sınırlandırmanın yolu ise binayı yalıtmaktan
geçmektedir. Binalarda yapılacak yalıtımın 3 ana getirisi şu şekilde sıralanabilir [6]:






Enerji tasarrufu ve dolayısıyla parasal getiri,
Kullanılan yakıt miktarının düşmesine bağlı parasal getiri,
Tesisat (kazan kapasiteleri, radyatör miktarları, pompa ve brülör kapasiteleri, boru çapları
azalmasına bağlı olarak) ilk yatırım giderlerinden olan parasal getiri
Daha az çevre kirliliği,
Konforlu bir ısıtma veya soğutma

Bu çalışmada, 1. derece gün bölgesinde bulunan bir binanın farklı şekillerde yalıtılması sonucu elde
’
edilen bulgular incelenmiştir. Binanın yıllık enerji ihtiyacı (Q) sınırlandırılan enerji ihtiyacına (Q )
oranlanarak 3 farklı tür yalıtım uygulanmış, yapılan bu uygulamaların sonuçları değerlendirilmiştir.
0.95≤Q/Q’<0.99, 0.85≤Q/Q’<0.95 ve Q/Q’<0.85 durumlarını sağlayacak yalıtım, ele alınan binaya
uygulanmış, bu 3 farklı yalıtım için, yapı elemanlarının toplam ısı transfer katsayıları, TS825’ de
tavsiye edilen değerler ile standardın içerdiği özel durum ve hükümlerin prensibinde değerlendirilmiştir.
Bunların yanı sıra bu 3 yalıtım tipine bağlı olarak aylık iletim – taşınım yoluyla gerçekleşen ısı kayıpları
ile yine aylık ısı kazançlarının değişimi ele alınmış ve yalıtım tipine bağlı olarak aylık ısıtma enerjisi
ihtiyacının değişimi de grafik halde incelenmiştir. Uygulanan yalıtım tipine bağlı olarak binanın yıllık
yakıt tüketimi, yakıt ve yalıtım maliyetleri ile yalıtımın geri ödeme süreleri de çalışmada ele alınan
konular arasındadır.

2. TS 825 ISI YALITIMI HESAPLARI
Yalıtılan bir binanın TS 825 Standardına uygun olabilmesi için;
1. Binanın hesaplanan yıllık ısıtma enerji ihtiyacı (Q), standartta verilen yıllık ısıtma enerjisi sınır
’
değerinden (Q ) küçük olmalıdır.
2. Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan, taban ya da döşeme için hesaplanan
toplam ısı transfer katsayısı (U) değerinin doğruluğu, standart tarafından tavsiye edilen
değerlere göre, özel hükümler de dikkate alınmak kaydıyla kontrol edilmelidir.
3. Binanın ısı kaybeden yüzeylerinde oluşabilecek yoğuşma durumu için hesaplar yapılmalı,
yoğuşma olmamasına ya da yoğuşma miktarının buharlaşma miktarının altında kalacak
şekilde zararsız olmasına dikkat edilmelidir.
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4. Binanın ısı kaybeden dış yüzeylerinde yoğuşma olmasa dahi, küf oluşumunun başlamaması
ve konfor şartlarının bozulmaması için iç yüzey sıcaklıklarının iç ortam sıcaklık değerinden en
fazla 3 oC düşük olacak şekilde tasarımlarının yapıldığı kontrol edilmelidir [7].
TS 825 standardı gereğince binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı aylık ihtiyaçların toplamı şeklinde
tespit edilmektedir:

Q yıı   Qay

(1)

Aylık ısıtma enerjisi ihtiyacı ise:

Qay  [ H ( i   e )   ay (i  s ,ay )]  t

(2)

şeklinde hesaplanmaktadır. Burada,
θ i ve θ e : aylık ortalama iç ve dış sıcaklık [oC]
: kazançlar için aylık ortalama kullanım faktörü [-]
η ay

i
 s, ay

: aylık ortalama güneş enerjisi kazançları [W]

T

: bir aydaki saniye cinsinden zaman [s]

: aylık ortalama iç kazançlar [W]

şeklinde tanımlanmıştır. Denklemde tanımlanan H; binanın özgül ısı kaybıdır ve iletim – taşınım ile
olan ısı kaybı (H T ) ve havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kaybının (H v ) toplamından oluşmaktadır.
İletim – taşınım yoluyla gerçekleşen ısı kaybı, yalıtımda ısı köprüsünün oluşmadığı varsayımıyla
aşağıdaki şekilde hesaplanabilmektedir:

H T  U  A  U D AD  U p A p  U k Ak  0,8U T AT
 0,5U t At  U d Ad  0,5U ds Ads

(3)

Denklemde verilen toplam ısı transfer katsayısı (U) ve Alan (A) değerleri sırasıyla dış duvarlara,
pencerelere, kapılara, tavana, zemine oturan taban veya döşemeye, dış hava ile temas eden tabana
ve düşük sıcaklıklardaki iç ortamlar ile temas eden yapı elemanlarına ait değerlerdir. Çatı döşemesi
doğrudan dış hava ile temas ediyorsa U T teriminin önündeki 0,8 katsayısı 1 olarak alınmaktadır.
Toplam ısı transfer katsayısı (U) ise bilindiği üzere taşınım ve iletim dirençleri ile basitçe
hesaplanabilmektedir:

d
d
1
 Ri  1  2  .... 
1 2
U

dn

n

 Re

(4)

Bu denklemde R i ve R e sırasıyla iç ve dış ortam taşınım ısıl dirençlerini, d ve λ ise sırasıyla malzeme
kalınlık ve ısı iletim katsayısı değerlerini göstermektedir. Doğal yolla havalandırılan binalarda
havalandırma yoluyla olan ısı kaybı hava değişim oranı n h =0,8 h-1 alınarak;

H v  0,33  nh  Vh

(5)

şeklinde hesaplanabilir. Burada V h havalandırılan hacimdir ve basitçe bina brüt hacminin %80’ i kadar
alınabilmektedir.
TS 825’ e göre aylık ortalama iç kazançlar hesaplama yapılan aydan bağımsız olarak konutlar için
bina kullanım alanının 5 katı olarak Watt cinsinden hesaplanabilmektedir:
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[W]

(6)

Burada A n binanın kullanım alanıdır ve basitçe bina brüt hacminin %32’ si olarak alınabilmektedir.
Aylık ortalama güneş enerjisi kazançları ise ışınım değerlerinin değişimine bağlı olarak her ay için ayrı
ayrı hesaplanmalıdır. Saydam yüzeylerin aylık ortalama gölgelenme faktörü r i,ay , saydam yüzeylerin
güneş enerjisi geçirme faktörü g i,ay , dik yüzeylere gelen aylık ortalama güneş ışınımı şiddeti I i,ay ve
pencere yüzey alanı A i olmak üzere aylık ortalama güneş enerjisi kazançları;

 s, ay   ri, ay  g i, ay  I i, ay  Ai

(7)

şeklinde hesaplanabilmektedir. İfadedeki “i” alt indisi hesaplama yapılan yönü göstermektedir.
Aylık ortalama kazanç kullanım faktörü;

 ay  1  e

( 1 / KKOay )

(8)

şeklinde belirlenebilmektedir. Burada KKO ay hesaplama yapılan ay için kazançların kayıplara oranı
şeklinde hesaplanmakta ve eğer değeri 2,5 yahut üzerinde olursa o ay için ısı kaybının olmadığı kabul
edilmektedir.
TS 825’ e göre yukarıda anlatılan metot doğrultusunda yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı tespit edilir ve
standartta belirtilen üst limitler ile mukayese edilerek yalıtımın uygunluğu değerlendirilebilir.
Değerlendirme net kat yüksekliğinin 2,6 m değerinden büyük veya küçük olmasına bağlı olarak brüt
hacim başına veya net kullanım alanı başına yapılabilmektedir.

3. UYGULAMA
TS 825 analizi Antalya ilinde bulunan konut amaçlı kullanılan ve detaylı bilgileri Tablo 2’ de sunulan bir
binaya uygulanmıştır. Bina ilk önce yalıtımsız olarak ele alınmış, daha sonra binanın yıllık enerji
ihtiyacı (Q) sınırlandırılan enerji ihtiyacına (Q’) oranlanarak 3 farklı tür yalıtım uygulanmıştır. Q/Q’
oranına bağlı olarak yalıtımsız bina Tip 1 olarak isimlendirilmiş, yapılan yalıtıma bağlı olarak da yine
Tip 2, Tip 3 ve Tip 4 binaları oluşturulmuştur. 4 tip durum için gerekli bilgiler ve kullanılan yalıtım
malzemeleri Tablo 3’ de verilmiştir. Tablodan da görülebileceği üzere Tip 1’ den Tip 4’ e gidildikçe
binanın enerji verimliliği artmaktadır.
Tablo 2. Uygulama Yapılan Binaya Ait Dizayn Bilgileri.
Binaya Ait Bilgileri
Brüt hacim
Net kullanım alanı
Tavan yüksekliği
İç sıcaklık
Kat adedi
Bina tipi
Yakıt türü
Bölgesi
Havalandırma durumu
Pencere / Duvar alanı oranı
Bina durumu
Camların geçirme durumu

25349,22 m3
8111,75 m2
>2.6 m
19 oC
11 kat
Konut
Fuel Oil
Antalya / 1. Derece Gün Bölgesi
Doğal Havalandırma
%60 dan az
Ayrık Bina (Gölgeleme Faktörü r i,ay =0,8)
Renksiz yalıtım camı (g i,ay =0,6)
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Tablo 3. Bina Tipleri ve Yalıtım Durumları.
Tip
Tip 1
Tip 2

Yalıtım Durumu
Q/Q’=2.05>0.99
0.95≤Q/Q’=0.97<0.99

Tip 3

0.85≤Q/Q’=0.88<0.95

Tip 4

Q/Q’=0.80<0.85

Uygulanan Yalıtım
Yalıtım uygulanmamıştır
Duvarlar 3cm XPS 035
Tavan 5cm XPS 030
Taban 3cm XPS 030
Duvarlar 4cm XPS 030
Tavan 5cm XPS 030
Taban 3cm XPS 030
Dış Duvarlar 6cm XPS 030
Isıtılmayan hacme açılan duvarlar 5cm XPS 030
Tavan 7cm XPS 030
Taban 6cm XPS 030

4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Binanın yalıtımlı olduğu Tip 2, Tip 3 ve Tip 4 durumları TS 825’ deki tüm kıstasları sağlamaktadır.
Binanın yıllık enerji ihtiyacı standartta tavsiye edilen sınır değerin altında kalırken, hiçbir yapı
elemanında yoğuşma meydana gelmemektedir. Yine yapı elemanların iç yüzey sıcaklığı ile ortam
sıcaklığı arasındaki fark 3 oC’ yi geçmemektedir.
Yalıtımsız ve çeşitli tip yalıtımlar sonucu bina elemanlarının toplam ısı transfer katsayısı (U)
değerlerindeki değişimler Tablo 4’ de verilmiştir. Yalıtımsız durum olan Tip 1 için elde edilen U
değerlerinin TS 825’ de tavsiye edilen U değerlerinin üzerinde olduğu tablodan açıkça görülmektedir.
Yalıtımlı duvarlar olan Tip 2 ve Tip 3’ de ise bazı elemanların U değerinin tavsiye edilen değerlerin
üzerine çıktığı görülmektedir. Ancak TS 825’ de “Isı yalıtım hesabı yapılan yeni binalarda; ısıtılan
hacimleri ayıran duvar, döşeme ve/veya taban ile tavan ve/veya çatılar için alınacak U değerlerinden
herhangi biri veya birkaçının tavsiye edilen değerlerden % 25 daha büyük olması durumunda, diğer U
değerlerinden biri ya da bir kaçı için seçilecek değer/değerler standart da tavsiye edilen
değerin/değerlerin % 25’inden daha düşük olmamalıdır. Bu durum tavsiye edilen değerlerin %
25’inden daha düşük değerlerin seçilerek uygulanması için bir engel değildir. Ancak bu paragrafta
belirtilen özel durum nedeniyle, binanın ısı kaybeden söz konusu yapı bileşenlerinden herhangi birinin
veya bir kaçının tavsiye edilen değerin/değerlerin % 25’inden daha düşük olarak uygulanması
durumunda bile, standartta verilen hesaplama metodu içerisinde kullanılacak olan değer için, tavsiye
edilen değere göre % 25 oranında düşük olarak tasarımlandığı varsayılarak hesaplamaya
yansıtılmalıdır” şeklinde bir özel hüküm mevcuttur. Bu hüküm uyarınca hiçbir yapı elemanında tavsiye
edilen U değerinin %25’ inden daha büyük bir değer oluşmadığı için yapılan yalıtımlar toplam ısı
transfer katsayısı olarak da TS 825’ e uygundur.
Tablo 4. Bina Tipine Bağlı Olarak Yapı Elemanlarının Toplam Isı Transfer Katsayı (U) Değerleri.

Yapı Elemanı
Dolgu dış duvar
Betonarme dış duvar
Isıtılmayan hacme açılan dolgu duvar
Isıtılmayan hacme açılan betonarme duvar
Tavan (üzeri çatılı)
Tavan (üzeri açık)
Taban (ısıtılmayan iç ortama bitişik)

Tip 1

Tip 2

1.58
3.14
1.39
2.78
2.38
3.50
1.72

0.67
0.85
0.63
0.82
0.48
0.51
0.63

U (W/m2K)
Tip 3
Tip 4
0.51
0.61
0.49
0.59
0.48
0.51
0.63

0.38
0.43
0.42
0.49
0.36
0.38
0.39

TS825
Tavsiye
0.70
0.70
0.45
0.45
0.70

Şekil 4’ de bina yalıtım durumuna bağlı olarak meydana gelen ısı kayıpları görülmektedir. Şekilden de
görüleceği üzere, yılın 7 ayı dış ortam sıcaklık değerleri iç sıcaklığın altına düşmekte ve ısı kaybı
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meydana gelmektedir. Ancak mevcut grafikte ısı kazançlarının dikkate alınmadığını vurgulamak
önemlidir. Yine yalıtımsız hal olan Tip 1’ de yalıtımlı durumlara göre oldukça yüksek ısı kayıplarının
oluştuğu açıkça görülmektedir.

Şekil 4. Yalıtımsız Hal ve Farklı Yalıtım Durumları İçin Isı Kayıplarının Aylık Olarak Değişimi.
4 tip durum için ısı kayıp ve kazançlarını Şekil 5’ de inceleyebiliriz. Yalıtımsız hal olan Tip 1 için, yılın
ilk 4 ayı ve son 2 ayı olmak üzere toplam 6 ay ısı kayıpları ısı kazançlarını aşmakta ve ısıtma ihtiyacı
ortaya çıkmakta iken, yalıtımlı durumlar olan Tip 2, Tip 3 ve Tip 4’ de yılın ilk 3 ve son 2 ayı olmak
üzere toplam 5 ay ısıtma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

(a)

(c)

(b)

(d)

Şekil 5. Yalıtımsız Hal ve Farklı Yalıtım Durumları İçin Isı Kayıp ve Kazançlarının Aylık Olarak
Değişimi.
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Aylık ısıtma ihtiyacı değerinin bina yalıtım durumuna bağlı olarak değişimi de Şekil 6’ da verilmiştir. Isı
kayıplarından kazançlarının çıkartılmasıyla bulunan ısıtma ihtiyacı değerleri yalıtımsız durum olan Tip
1’ de oldukça yüksek iken yalıtımlı durumlar için düşüktür. Grafik incelendiğinde binanın pik ısıtma
ihtiyacı yükünün ise Ocak ayında olduğu açıkça görülmektedir.

Şekil 6. Yalıtımsız Hal ve Farklı Yalıtım Durumları İçin Isıtma İhtiyacının Aylık Olarak Değişimi.
Bina yalıtım tipine bağlı olarak yıllık ısıtma ihtiyacının değişimi ile yıllık yakıt tüketimi miktarı da Şekil 7’
de verilmiştir. TS 825’ e göre bu binanın sınırlandırılmış yıllık ısıtma ihtiyacı miktarı 7,02 kWh/m3’ dür.
Yalıtımsız durum olan Tip 1’ de yıllık ısıtma ihtiyacı miktarı belirtilen bu sınır değeri geçerken, yalıtımlı
tüm tiplerde sınırın altında kalmaktadır. Yalıtımın iyileştirilmesine bağlı olarak Tip 4’ e doğru gidildikçe
ısıtma ihtiyacı miktarı ve yine buna bağlı olarak yıllık yakıt tüketimi miktarı önemli mertebelerde
azalmaktadır.

Şekil 7. Yalıtım Tipine Bağlı Olarak Yıllık Isıtma İhtiyacı ve Yıllık Yakıt Tüketimi Miktarının Değişimi.
Elde edilen bulgular pik ısıtma yükünün Ocak ayında olduğunu göstermektedir. Yalıtımsız ve yalıtımlı
bina durumları için pik ısıtma yüküne bağlı olarak seçilen kazan kapasiteleri ile gerekli radyatör
uzunlukları Tablo 5’ de verilmiştir. Kazan olarak fuel oil yakıtlı 2-geçişli çelik kazanlar seçilirken,
radyatör olarak da PKP tipi 400 mm yükseklikte panel radyatörler tercih edilmiştir. Elde edilen bulgular
artan yalıtım miktarı ile birlikte kazan kapasiteleri ve radyatör uzunluklarında önemli düşüşler
oluştuğunu açıkça göstermektedir. Tesisatta seçimler yapılırken TS 2164 de olduğu gibi her bir hacim
ayrı ayrı ele alınarak detaylı analiz yapılmamış, TS 825 hesaplama yönteminden elde edilen bulgular
ile bir yaklaşım sağlanmıştır. Bu değerler elde edilirken iç ortam sıcaklığı tüm hacim için 19 oC kabul
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edilmiştir. TS 2164’ e göre hesaplama yapılsaydı daha yüksek iç ortam sıcaklıklarından dolayı daha
yüksek kazan kapasiteleri ve daha büyük radyatör uzunluklarının elde edileceği açıktır. Ancak TS 825’
e göre elde edilen veriler de yalıtımın tesisat üzerindeki önemini göz önüne sermektedir.
Tablo 5. Yalıtımsız ve Çeşitli Yalıtımlı Durumlar İçin Seçilen Kazan Kapasiteleri ve Radyatör
Uzunlukları*.

*

Tip
Tip 1
Tip 2
Tip 3
Tip 4

Pik Isı Kaybı
132,2 kW
66,3 kW
60,32 kW
54,76 kW

Seçilen Kazan Kapasitesi
140 kW
70 kW
70 kW
55 kW

Gerekli radyatör uzunluğu
89 m
45 m
41 m
37 m

Kazan kapasitesi ve radyatör uzunlukları TS 2164’ e göre değil, bir yaklaşım olarak TS825’ e göre tespit edilmiştir.

Tablo 6’ da ise yalıtımsız ve yalıtımlı durumlar için maliyet hesapları ve amortisman süreleri
sunulmuştur. Tablodan görüleceği üzere, yalıtım iyileştirildikçe yalıtım ilk yatırım maliyetleri oldukça
yükselirken, ısıtma tesisatı ilk yatırım maliyeti ise düşmektedir. İyileştirilen yalıtım ile yıllık yakıt
masraflarında da önemli azalmalar olduğu tablodan açıkça görülebilmektedir. Yalıtımın durumuna
bağlı olarak yapılan ilk yatırım masrafı kendini 15 ile 19 ay arasında amorti etmektedir. Daha açık
ifade etmek gerekirse yapılan yalıtım kendini 2 ısıtma sezonu içerisinde rahat bir şekilde geri
ödemektedir.
Tablo 6. Yalıtımsız ve Çeşitli Yalıtımlı Durumlar İçin Yalıtım İlk Yatırım, Tesisat ve Yıllık Yakıt
Maliyetleri ile Yalıtımın Amortisman Süresi*.
Tip

Yalıtım Maliyeti

Tip 1
Tip 2
Tip 3
Tip 4

62500 TL
70000 TL
85000 TL

Tesisat Maliyeti
(Kazan + Radyatör)
15000 TL
8800 TL
8400 TL
7800 TL

Yıllık yakıt maliyeti

Amortisman Süresi

85000 TL/yıl
40000 TL/yıl
36500 TL/yıl
33500 TL/yıl

15 ay
16 ay
19 ay

*

Maliyet analizi piyasa araştırması ile elde edilen veriler üzerinden yapılmıştır.

5. SONUÇ
Binalarda enerji verimliliği için öncelikle ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılan enerjiyi sınırlandırmak
oldukça önemlidir. Bunun yolu ise binayı doğru bir şekilde yalıtmaktan geçmektedir. Bu çalışmada 1.
derece gün bölgesinde bulunan bir binaya yapılan TS 825 uygulaması ile ısıtma enerjisi ihtiyaçlarının
ciddi oranlarda düşebileceği, bunun neticesi olarak da kullanılan yakıt miktarlarında önemli düşüşler
yaşanacağı, tesisat ilk yatırım masraflarının azalacağı açıkça gösterilmiştir. Yapılan yalıtım ilk yatırım
masraflarının da 2 ısıtma sezonu içerisinde geri ödenebileceği gösterilmiştir. Binalarda yapılacak
yalıtımın enerji tasarrufu ve dolayısıyla parasal getirisinin yanı sıra azalan emisyonlara bağlı olarak
daha temiz çevre ve konforlu bir yaşam alanı olarak geri döneceği de açıktır.
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SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA ISITMA VE
SOĞUTMA YÜKÜNE GÖRE TESPİT EDİLEN OPTİMUM
YALITIM KALINLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Cüneyt DAĞIDIR
Ali BOLATTÜRK

ÖZET
Bu çalışmada birinci iklim bölgesinde bulunan İzmir ili için güneş radyasyonunun etkisi de hesaba
katılarak soğutma ve ısıtma yüküne göre optimum yalıtım kalınlıkları hesaplanmıştır. Meteorolojide
uzun yıllar kaydedilmiş olan saatlik sıcaklık ve saatlik güneşlenme şiddeti verileri kullanılarak öncelikle
güneş-hava sıcaklıkları tespit edilmiştir. Daha sonra ısıtma ve soğutma yükleri belirli bir denge
sıcaklığında derece-saat yöntemine göre hesaplanmıştır. Ayrıca güneş radyasyonunun dikkate
alınarak ve alınmayarak derece-saat değerleri elde edilmiştir. Bu değerlere göre İzmir ilindeki bina dış
duvarları için gerekli optimum yalıtım kalınlıkları, enerji tasarrufları ve geri ödeme süreleri faiz,
enflasyon, ömür gibi ekonomik datalar da kullanılarak tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre,
sıcak iklim bölgelerindeki binalarda yalıtım hesaplamalarının soğutma yüklerine göre yapılması
gerektiği anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Optimum yalıtım kalınlığı, derece-saat yöntemi, soğutma yükü, güneş-hava
sıcaklığı, enerji tasarrufu, yoğuşma.

ABSTRACT
In this study, the optimum insulation thickness is calculated according to cooling and heating loads for
city of Izmir situated in the first climate zone, taking into account the effect of solar radiation. Priority is
given to sol-air temperatures which are determined using many years of recorded data of hourly
temperature and sun intensity values measured by Meteorology. Then, heating and cooling loads are
calculated in a specified equilibrium temperature according to the degree-hours method. In addition,
degree-hour values were obtained taking into account with or without the effect of solar radiation.
According to these values the optimum insulation thickness for the external walls of buildings in the
province of Izmir were determined by using economic data such as the energy savings and payback
periods, interest, inflation and life cycles. The result show that the insulation calculation of the
buildings which are located in hot climate regions must be calculated according to cooling loads.
Key Words: Optimum insulation thickness, degree-hours method, cooling load, sol-air temperature,
energy saving, condensation.

1. GİRİŞ
Dünya’da yaşanılan enerji krizleri, enerji üretimi, tüketimi ve enerji politikalarında önemli değişikliklere
yol açmıştır. Önceki senelerde kolaylıkla tüketilen enerji için tasarruf yolları aranmaya başlanmış ve
enerji tasarruf politikaları geliştirilmiştir. Petrole olan bağımlılık azaltılmaya çalışılmış, kömür ve
doğalgaz önem kazanmıştır. Alternatif enerji kaynaklarından daha çok yararlanması için çalışmalara
başlanmıştır.
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Önümüzdeki yüzyılda fosil enerji kaynaklarının ne kadar dayanabileceği tartışılırken dünyamız bu kez
yaşamsal bir çevre krizi ile karşılaşmıştır. Sera etkisi ve ozon tabakasının delinmesi sonucunda
dünyanın ısınması ve bunun neden olacağı sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle enerji tasarruf
tedbirleri alarak aynı enerjiyi daha az yakıt kullanarak sağlamak gerekmektedir [1].
Ülkemizdeki enerji üretimi, tüketilen enerjinin büyük bir çoğunluğunu karşılayamadığından çoğunlukla
ithal edilmektedir. Nüfus artışı, kentleşme, büyük şehre göç ve yaşam standartlarının gelişmesi ile
enerji tüketimi hızla artmaktadır. Enerji üretimi ve tüketimi arasında büyük fark olan Türkiye gibi
ülkelerin mümkün olduğu kadar enerji tasarrufu tedbirlerini alması gerekmektedir (Tablo 1). Ülkemizde
tüketilen enerjinin büyük bir bölümü binalarımızda ısıtma ve soğutma amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Bu nedenle enerji tasarrufu tedbirleri öncelikli olarak yaşadığımız binalarda başlamalıdır.
Binalarımızda enerji tasarrufunu sağlamanın en önemli yolu da bina dış duvarlarına ısı yalıtımı
uygulamalarıdır.
Tablo 1. Yıllara Göre Enerji Üretim, Tüketim ve İthalat Değerleri* [2].
Yıllar
Tüketim
Üretim
İthalat
Üretim/Tüketim (%)

2000
79.671
27.593
52.078
34.6

2005
129.625
34.116
95.509
26.3

2010
171.339
47.329
124.010
27.6

2020
298.448
70.238
228.210
23.5

*BİN TEP: Bin ton eşdeğer petrol

Kış aylarında ısı kayıplarını yaz aylarında ise ısı kazançlarını azaltmak için en etkili yol ısı yalıtımıdır.
Bilindiği gibi yalıtımın kalınlığı arttıkça ısı kazanç ve kayıpları önemli ölçüde azalırken yalıtım
maliyetinde de artışa neden olacaktır. Bu durumda maliyet analizi yaparak yalıtımın optimum kalınlığı
belirlenmelidir [3]. Optimum yalıtım kalınlığı; yalıtım ve yakıt maliyetlerine, soğutma ve ısıtma
yüklerine, ısıtma sistemlerinin verimliliğine, soğutma cihazlarının performansına, bina ömrüne ve faiz,
enflasyon gibi ekonomik verilere bağlıdır. Yıllık ısıtma ve soğutma yükleri iklim bölgelerine göre
değişiklik göstermektedir. Bu nedenle optimum yalıtım kalınlığı hesap edilirken ısıtma yükü mü yoksa
soğutma yükü mü temel olarak hesaplanacağı önceden belirlenmelidir [4].
Konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde; Hasan yaptığı çalışmada optimum yalıtım kalınlığı
hesabı için derece gün değeri ile birlikte ömür maliyet analizini kullanmıştır. İki farklı yalıtım malzemesi
kullanarak duvar alanında 21 $/m2’nin üzerinde bir enerji tasarrufu elde etmiştir. Geri ödeme süreleri,
polistiren malzeme için 1–1.7 yıl, taş yünü malzeme için ise 1.3–2.3 yıl arasında hesap etmiştir [5].
Mohsen ve Akash, yalıtım malzemesi olarak polistiren, taş yünü ve hava boşluğu kullanarak yaptıkları
çalışmada enerji tasarruflarını araştırmışlardır. Buna göre, polistiren ile % 36, taş yünü ile % 34 ve
hava boşluğu ile de % 5.4’lük enerji tasarrufu elde etmişlerdir. Ayrıca polistiren malzemenin duvar ve
çatı yalıtımında diğer yalıtım malzemelerine göre daha iyi olduğunu belirtmişlerdir [6]. Çomaklı ve
Yüksel, Türkiye’nin en soğuk üç şehri Erzurum, Kars ve Erzincan için optimum yalıtım kalınlığını
derece-gün yöntemini kullanarak araştırmışlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre polistiren yalıtım
malzemesi ve yakıt olarak kömür kullanıldığında optimum yalıtım kalınlıkları Erzurum için 0.10 m, Kars
için 0.10 m ve Erzincan için 0.08 m olarak hesap etmişlerdir enerji tasarrufları da bu üç şehir için sıra
ile 12.13 $/m2, 12.72 $/m2 ve7.99 $/m2 olarak hesap etmişlerdir [7]. Daouas ve arkadaşları, yaptıkları
çalışmada Tunus daki binalarda iki farklı duvar tipi ve iki farklı yalıtım malzemesi için ömür maliyet
analizini kullanmışlardır. En iyi sonuçlar sandviç tipi duvar yapısında genleştirilmiş polistiren malzeme
kullanarak elde etmişlerdir. Buna göre optimum yalıtım kalınlığı 0.057 m, enerji tasarrufu % 58
oranında ve geri ödeme süresi 3.11 yıl olarak hesap edilmişlerdir [8]. Yu ve arkadaşları, yaptıkları
çalışmada Çin ’deki dört şehir için P 1 -P 2 ekonomik metodu ile farklı yönlere ait derece-saat değerleri
ve 5 farklı yalıtım malzemesi kullanarak optimum yalıtım kalınlıklarını hesaplamışlardır. Buna göre 20
yıllık ömür üzerinden, optimum yalıtım kalınlığı 0.053–0.236 m arasında ve geri ödeme süreleri 1.9–
4.7 yıl arasında değişmektedir. Ayrıca ısıtma ve soğutma sezonlarında bina duvarlarındaki ısı
transferinde güneş radyasyonunun duvar yönlerine göre etkisi hesaplar ile belirlenmiştir. Dış duvarın
yüzey renginin optimum kalınlıkları etkilemede önemli olduğunu belirtmişlerdir [9]. Bolattürk,
Türkiye’nin farklı iklim bölgelerinden 16 il için optimum yalıtım kalınlıklarını polistiren yalıtım malzemesi
ve beş faklı yakıt türü için hesap etmiştir. Elde edilen sonuçlara göre farklı yakıt ve iklim bölgelerine
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göre optimum yalıtım kalınlıkları 2–17 cm arasında, enerji tasarrufları % 22–79 ve geri ödeme süreleri
1.3–4.5 yıl arasında değiştiğini hesap etmiştir [10].
Binalarda optimum yalıtım kalınlığı ile ilgili yapılmış birçok çalışma olmasına rağmen birçoğu ısıtma
yüküne göre yapılmıştır. Sıcak bölgelerdeki binalarda soğutma amaçlı tüketilen enerji büyük ölçüde
enerji tüketimine neden olmaktadır. Bu nedenle bu bölgelerde optimum yalıtım kalınlıkları hesap
edilirken soğutma yüküne göre hesap yapılması gerekmektedir. Al-Khawaja, çeşitli yalıtım
malzemeleri ile Katar’daki evler için optimum yalıtım kalınlığı hesabı yapmıştır. Çalışmasında güneş
radyasyonunun etkisini dikkate alarak güneş-hava sıcaklıklarını açık ve koyu renkli yüzeyler, ayrıca
farklı yönlere göre ayrı ayrı değerlendirmiştir. Bunların sonucunda en iyi sonucun ısı köprüleri yalıtım
levhası (wallmate) adı verilen yalıtım malzemesinin sağladığını belirtmiştir [11]. Bolattürk, yaptığı
çalışmada Türkiye’nin birinci iklim bölgesindeki şehirler için optimum yalıtım kalınlıklarını güneş
radyasyonunu da dikkate alarak hesap etmiştir. Buna göre sıcak iklim bölgelerindeki binalarda
optimum yalıtım kalınlıkları soğutma yüklerine göre değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır [4].
Bilindiği gibi Türkiye dört farklı derece-gün bölgesine ayrılmıştır. Bu çalışmada birinci derece-gün
bölgesinde bulunan İzmir için hem ısıtma hem de soğutma yükleri güneş radyasyonlu ve
radyasyonsuz hesap edilmiştir. Binalardaki optimum yalıtım kalınlıkları, enerji tasarrufları ve geri
ödeme süreleri ekonomik verilerde dikkate alınarak belirlenmiştir. Ayrıca elde edilen optimum yalıtım
kalınlıklarına bağlı olarak İzmir’de görülen en düşük dış sıcaklık değerine göre yoğuşma kontrolü
yapılmıştır.

2. BİNALARIN ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİ
Binanın yıllık enerji tüketimi ve maliyeti, ısıtma veya soğutma yükü dikkate alınarak belirlenmelidir.
Binaların ısıtma ve soğutma yüklerini hesap etmek için ASHRAE tarafından birçok yöntem
geliştirilmiştir. Özellikle soğutma yükü hesaplarına etki eden değişkenlerin sayısı çok fazladır. Bu
değişkenlerin kesin olarak tanımlanması zor olup, bunların daima birbirleri ile karmaşık bir ilişkisi
vardır [12]. Bütün bu metotlar arasından yıllık enerji tüketimini tahmin etmenin en basit ve en sezgisel
yolu kararlı bir yaklaşım olan derece-gün (ya da derece-saat) metodudur. Bu metot ısıtma ya da
soğutma sezonu boyunca iç şartların sabit kaldığı ve dış sıcaklığın değişimi tarafından ısıtma ya da
soğutma ekipmanlarının veriminin değişmediği varsayımına dayanır [13]. İhtiyaç duyulan ısıtma,
soğutma işleminin yapılabilmesi için yapının içindeki ve dışındaki sıcaklık değerlerinin bilinmesi ve
değerlendirilmesi gerekir. Bu hesaplamalarda iç ortam ısı kazançlarının, güneş radyasyon etkilerinin
de dikkate alınması hassas hesaplamalar için daha uygun olacaktır. Yapının iç konforunun
sağlanması ve korunması amacıyla geliştirilen derece-gün (ya da derece-saat) sayıları, yaygın bir
kullanım alanına sahip olup, değişik amaçlar için kullanılmaktadır.
Bu yöntem, bir bina için enerji ihtiyacının dış ortamdaki saatlik ortalama sıcaklık ile bir denge sıcaklığı
arasındaki fark ile orantılı olduğunu varsayar. Denge sıcaklığı bölgeden bölgeye ülkeden ülkeye
değişmekle birlikte birçok çalışmada 18.3 °C (65 F) olarak alınmıştır. Denge sıcaklığının altındaki dış
ortam sıcaklıkları ısıtma yükü, üstündeki sıcaklıklar ise soğutma yükü hesabında kullanılır [4].
Isıtma ve soğutma yüklerini hesap etmek için kullanılan denge sıcaklıkları birçok çalışmada farklı
değerler alınmıştır. Satman ve Yalçınkaya, Türkiye’deki iller için 77 hava istasyonundan elde ettikleri
veriler yardımıyla ısıtma ve soğutma derece-saat değerlerini hesap etmişlerdir. Isıtma için 15, 17 ve
18.3 °C denge sıcaklıklarını, soğutma için ise 24, 26, 27 ve 30 °C denge sıcaklıklarını kullanmışlardır.
Ayrıca ısıtma ve soğutma derece saat değerleri arasında büyük bir fark olduğu ve bunun nedeninin de
doğu bölgelerinde karasal iklim tipinin etkili olmasından kaynaklandığını söylemişlerdir [14].
Büyükalaca ve arkadaşları, Türkiye’ deki bütün iller için farklı denge sıcaklıklarında ısıtma ve soğutma
yüklerinin hesap etmişlerdir. Bunun için yıllık ısıtma derece-gün hesabında 14, 16, 18, 20, 22 °C gibi 5
farklı denge sıcaklığını, yıllık soğutma derece-gün hesabında ise 18, 20, 22, 24, 26, 28 °C gibi 6 farklı
denge sıcaklığını kullanmışlardır. Buna göre 18 °C denge sıcaklığında yıllık ısıtma derece gün
değerleri en yüksek 4827 ile Erzurum’da, en düşük olan 690 değeri ile İskenderun’da hesap edilmiştir
[15]. Büyükalaca ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada en az 14 yıllık uzun dönem sıcaklık değerleri
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

256 _______

kullanılarak, farklı denge noktası sıcaklıkları için ısıtma derece gün ve soğutma derece gün bölgelerini
oluşturmuşlardır. Isıtma derece-gün değerleri için 14, 16 ve 18 °C, soğutma derece-gün değerleri için
ise 22, 24 ve 26 °C denge noktası sıcaklıklarını uygun görmüşlerdir. İllerin farklı ısıtma ve soğutma
derece gün bölgelerinde yer alabildiği tespit edilmişler ve soğutma uygulamaları içinde soğutma
derece-gün bölgelerinin tespit edilmesi gerektiğini söylemişlerdir [16]. Papakostas ve Kyriakis,
çalışmalarında Atina ve Selanik şehirleri için ısıtma ve soğutma derece saat değerleri hesap
etmişlerdir. Isıtma yükü hesabında denge sıcaklığı olarak 10–20 °C arasındaki farklı sıcaklık
değerlerini, soğutma yükü hesabında ise 20–27.5 °C arasındaki farklı sıcaklık değerlerini
kullanmışlardır. Buna göre 20 °C denge sıcaklığında belirlenen Atina şehri için en yüksek ısıtma
derece saat değeri 7872 olup, bu değer Selanik için 10320 olarak hesap edilmiştir [17].
Yıllık ısıtma ve soğutma derece-saat değerleri dış ortam sıcaklığı ile belirlenen bir denge sıcaklığı
arasındaki farkların saatlik olarak bütün bir yıl boyunca toplanması ile elde edilir. Bu çalışmada denge
sıcaklıkları ısıtma için 18 °C soğutma için ise 26 °C kullanılmıştır. Aynı zamanda meteorolojiden İzmir
iline ait uzun yıllar kaydedilmiş saatlik sıcaklık ve saatlik güneşlenme şiddeti verileri temin edilmiştir.
Güneş hava sıcaklığının belirlenen denge sıcaklığından düşük olduğu durumlarda yıllık ısıtma derecesaat değerleri eşitlik (1)’de verilen denklem ile elde edilir.

Burada; HDH yıllık ısıtma derece-saat değerini, T b (°C) denge sıcaklığını, T sa (°C) güneş hava
sıcaklığını ifade eder. Parantezin üzerindeki + işareti sadece pozitif değerlerin hesaba katılacağını
gösterir. Fakat denge sıcaklığı güneş hava sıcaklığından küçük, yani T sa >T b olur ise yıllık soğutma
derece-saat sayıları (2) eşitliğindeki gibi hesap edilmektedir.

Burada; CDH yıllık soğutma derece-saat değerini gösterir. Güneş hava sıcaklığı ise aşağıdaki
denklem yardımı ile hesaplanmaktadır.

(3) eşitliğinde, T o saatlik ortalama dış ortam sıcaklığı, α s yüzeyin güneş radyasyonunu yutma oranı, h o
dış yüzeydeki konveksiyon ve ışıma kombine ısı transfer katsayısı, q güneş yüzeye bağlı güneş
radyasyonu ve ε yüzeyin yayma oranıdır. İkinci terim T surr ≠T o olduğu zaman son terim mat yüzeydeki
ısı kazanç etkisine işaret eder. h o = 17 W/m2°C alındığında, yazın tasarlanan değerler için α s /h o oranı
açık ve koyu renkli yüzeyler için 0.026–0.052 m2°C/W olarak belirlenir. Bu çalışmada α s /h o oranı
0.026, 0.039 ve 0.052 m2°C/W için ayrı ayrı hesap edilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır [13].
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Şekil 1. İzmir İlinin Güneş Radyasyonlu ve Radyasyonsuz Değerleri İçin Aylık Isıtma ve Soğutma
Yükleri
İzmir’e ait güneş radyasyonlu ve radyasyonsuz olarak hesaplanan aylık ısıtma ve soğutma yükleri
Şekil 1 ile gösterilmiştir. Güneş radyasyonunun ısıtma ve soğutma yükleri üzerindeki etkisi α s /h o
oranının artması ile daha belirgin görülmektedir. Özellikle sıcak iklim bölgesinde bulunan İzmir gibi
illerin soğutma yükü hesabında güneş radyasyonunun oldukça önemli bir etkisi vardır.

3. BİNALARDA TÜKETİLEN YILLIK ENERJİ MİKTARI
Konutlardaki en büyük ısı kayıpları, duvar, döşeme, çatı, pencere ve ısı köprüleri gibi yapı
elemanlarından gerçekleşmektedir. Bu bölgelerden oluşan ısı kayıpları oranları yapının mimarisine,
konumuna, ısı yalıtım durumuna ve kullanılan yapı malzemelerinin özelliklerine göre değişiklik
göstermektedir. Ancak genel olarak, bina yüksekliği artıkça dış duvarlardan gerçekleşen ısı kayıp
oranlarının da arttığı görülmektedir. Isı kayıplarının oranı binalarımızın tek katlı ya da çok katlı
olmasına göre farklılık arz etmektedir.
Tablo 2. Tek Katlı ve Çok Katlı Binalardaki Ortalama Isı Kayıpları Oranları [18].

Tek katlı
Çok katlı

Dış duvar

Çatı

25
40

22
7

Bodrum
%
20
6

Pencere

Hava kaçakları

20
30

13
17

Tablo 2‘den görüldüğü gibi binalarımızdaki ısı kayıplarının büyük bir bölümü dış duvarlarımızdan
meydana gelmektedir. Bilindiği gibi duvar yapıları iklim bölgelerine göre değişiklik göstermektedir.
İzmir gibi sıcak iklime sahip bölgelerde tuğlalar sadece ince sıva ile kaplanırken, soğuk iklim
bölgelerinde sandviç tipi duvar yapıları tercih edilmektedir. Bu çalışmada dış duvardan kaynaklanan ısı
kayıplarını önlemek için dış duvarlara uygulanacak olan yalıtımın optimum kalınlığı hesabı her iki
duvar tipi için iki farklı yalıtım malzemesi kullanılarak yapılmıştır. Duvar tiplerine ait kesitler Şekil 2’ de
görülmektedir.
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Duvar tipi 1
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Tuğla
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Yalıtım malzemesi
Duvar tipi 2 (Sandviç duvar)

Şekil 2. İki Farklı Duvar Tipine Ait Kesitlerin Gösterimi
Dış duvarların birim alanından meydana gelen ısı kaybı aşağıdaki denklem ile elde hesap
edilmektedir.

(4) eşitliğinde; q (W/m2) birim alandan meydana gelen ısı kaybı, U (W/m2K), toplam ısı transfer
katsayısı olup, yalıtımsız duvar için toplam ısı transfer katsayısı eşitlik (5)’de görüldüğü gibi hesap
edilmektedir.

Burada, U un yalıtımsız durumdaki duvarların toplam ısı transfer katsayısını, R i ve R o (m2K/W),
sırasıyla iç ve dış yüzeylerin ısıl dirençleri, R w yalıtımsız duvar tabakalarının ısıl direnci, R tw yalıtımsız
duvar tabakasının toplam ısıl direncidir. Yalıtım tabakasının ısıl direnci ise eşitlik (6) ile ifade
edilmektedir.

Burada, x (m) yalıtım malzemesinin kalınlığı, k (W/mK) ise yalıtım malzemesinin ısıl iletkenlik
katsayısıdır.
Yalıtımlı ve yalıtımsız duvarların ısı transfer katsayıları arasındaki fark eşitlik (7) ile elde edilmektedir.

Yalıtımlı veya yalıtımsız durumdaki bina dış duvarlarından meydana gelen ısı kayıplarını karşılamak
için ısıtma amaçlı tüketilen yıllık enerji miktarı eşitlik (8) ile hesap edilmektedir.

Burada, HDH ısıtma derece-saat sayısı, C F ($/m3) ısıtmada kullanılan yakıt maliyeti, LHV (j/m3) yakıtın
alt ısıl değeri, η s ısıtma sisteminin verimini ifade etmektedir. Benzer şekilde soğutma sistemi için yıllık
enerji miktarı aşağıda verilen eşitlik (9) denklemi yardımı ile hesap edilmektedir.
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

259 _______

Burada, CDH yıllık soğutma derece-saat sayısı, C E ($/kWh) elektrik maliyeti ve COP soğutma
sisteminin performans katsayısıdır.

3. ÖMÜR ÜZERİNDEN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI, ENERJİ TASARRUFU VE GERİ ÖDEME
SÜRELERİNİN HESABI
Optimum yalıtım kalınlığı belirlenirken ömür maliyet analizinin yapılması gerekmektedir. N yıllık ömür
üzerinden toplam ısıtma maliyeti şimdiki (net) değer faktörü (PWF) ile birlikte değerlendirilmelidir.
Şimdiki değer faktörü faiz oranı (i), enflasyon oranı (d) ve yalıtımın ömrüne (N) bağlıdır. Yalıtım ile olan
net enerji tasarrufu miktarı P 1 -P 2 metodu kullanılarak elde edilir. P 1 faiz ve enflasyon oranlarının eşit
olup olmamasına göre eşitlik (10)’daki gibi iki farklı şekilde hesap edilmektedir.

P 2 ise aşağıda verilen denklem yardımı ile hesap edilmektedir.

(11) eşitliğinde M s yıllık bakım ve işçilik maliyetinin ilk alınan maliyet değerine oranı, R v perakende
satış değerinin ilk satış değerine oranıdır. Buna göre bakım ve işçilik maliyetleri sıfır kabul edilirse P 2
değeri 1 alınabilir [19].
Duvar yüzeyine uygulanacak olan ısı yalıtımının birim yüzey için maliyeti eşitlik (12) ile hesap
edilmektedir.

Burada; C i ($/m3) yalıtım malzemesinin birim metreküp fiyatı, x (m) uygulanacak olan yalıtım kalınlığı,
C ins ($/m2) ise birim yüzey için yalıtımın maliyetidir.
P 1 -P 2 metoduna göre ısıtma için elde edilecek enerji tasarrufu eşitlik (13) ile hesap edilmektedir.

(13) eşitliğinde S H ($/m2) ısıtma için enerji tasarrufunu, C F ($/m3) yakıt (doğalgaz) maliyetini, η s ile
ısıtma sisteminin verimini, LHV (J/m3) ise yakıtın alt ısıl değerini ifade etmektedirler. Benzer şekilde
soğutma sistemi için enerji tasarrufu denklemi eşitlik (14) ile elde edilmektedir.

Burada S C ($/m2) soğutma için enerji tasarrufunu, C E ($/kWh) elektrik maliyetini, COP soğutma
sisteminin etkinlik katsayısını ifade etmektedirler.
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Toplam maliyeti minimum yapacak olan yalıtımın kalınlığı bize optimum yalıtım kalınlığını vermektedir.
Buna göre ısıtma ve soğutma için optimum yalıtım kalınlığı sırası ile eşitlik (15) ve (16)’da verilen
denklemler yardımıyla hesap edilmektedir.

Burada, x op,H (m) ve x op,C (m) sırası ile ısıtma ve soğutma için optimum yalıtım kalınlığını ifade
etmektedir. Yalıtım maliyetine karşılık geri ödeme süreleri faiz (i) ve enflasyon (d) oranlarının eşit olup
olmamasına göre farklı denklemler ile elde edilir. Bu çalışmada hesaba katılan i ve d farklı oranlar
oldukları göz önüne alındığında, ısıtma ve soğutma için geri ödeme süreleri sırası ile eşitlik (17) ve
(18)’de verilen denklemler yardımı ile hesap edilmektedir.

Burada, N P,H (yıl) ve N P,C (yıl) ısıtma ve soğutma için geri ödeme sürelerini belirtmektedir. Bütün bu
hesap edilen değerler sonucunda yakıt ve yalıtım maliyetlerinden oluşan toplam maliyet değeri ısıtma
ve soğutma için eşitlik (19) ve (20)’de verilen denklemler yardımı ile hesap edilmektedir.

Bu eşitliklerde kullanılan C t,H ($/m2) ve C t,C ($/m2) sırasıyla ısıtma ve soğutma için toplam maliyeti ifade
etmektedir.
Görüldüğü üzere optimum yalıtım kalınlığı, enerji tasarrufu ve geri ödeme süreleri yakıt maliyeti,
yalıtım maliyeti, duvar ve yalıtım malzemesi özellikleri, şimdiki değer faktörü gibi birçok parametreye
bağlıdır. Hesaplarda kullanılan parametreler ve bunların değerleri Tablo 3’de verilmektedir.
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Tablo 3. Hesaplarda Kullanılan Parametreler ve Değerleri
Parametre
Yakıt
Doğalgaz (ısıtma için)
Alt ısıl değeri, (LHV)
Maliyet, C F
Verim,
Elektrik (soğutma için)
Maliyet, C E
Etkinlik katsayısı, COP
Yalıtım
Sıkıştırılmış Polistiren (XPS)
İletkenlik, k
Maliyet, C I
Genleştirilmiş Polistiren (EPS)
İletkenlik, k
Maliyet, C I
Dış duvarlar
Duvar tipi 1
Duvar tipi 2 (Sandviç duvar)
Ekonomik veriler
Faiz oranı, i
Enflasyon oranı, d
Ömür, N
Denge sıcaklıkları
Isıtma için, T b
Soğutma için, T b

Değeri
34.526 * 106 J/m3
0.481 $/m3
% 93
0.184 $/kWh
2.5
0.028 W/mK
144 $/m3
0.034 W/mK
85 $/m3
R tw,1 =0.649 m2K/W
R tw,2 =0.827 m2K/W
% 16
% 10
10
18°C
26°C

4. DIŞ DUVARLARDAKİ YOĞUŞMA KONTROLÜ
Isıl konforu ve enerji tasarrufunu sağlamak için bina dış duvarlarına ısı yalıtımı yapılmaktadır. Ancak,
yalıtım yapılırken su buharı hareketlerinin de göz önüne alınması gerekir. Çünkü su buharı difüzyonu
sonucu olan yoğuşma, yapı malzemeleri üzerinde olumsuz etki oluşturduğu gibi ısı transferinin de
artmasını sağlar. Bu da enerji kaybına neden olur. Yoğuşma önlenemez ve yapı içerisinde yayılırsa
duvarlarda zamanla nem yüzünden rutubet meydana gelir. TS 825 bina kabuğunu oluşturan yapı
elemanlarının nem ile ilgili performansının belirlenmesinde kullanılmak üzere hesaplama modeli olarak
Glaser Grafik Yöntemi’ni esas almaktadır.
Yapı elemanlarının içinde yoğuşma olması, yapı elemanının iki tarafındaki farklı sıcaklıklar ve farklı
nem yüzdesi sonucu oluşan farklı buhar basınçları, her elemandaki çok küçük gözenekler yardımıyla
su buharının hareket etmesine neden olur. Glaser yöntemi için pratik hesaplamalarda kullanılan
eşdeğer hava tabakası kalınlığının hesabı eşitlik (21) ile hesap edilmektedir [20].

Burada, S d (m) eşdeğer hava tabakası kalınlığını, μ buhar difüzyonu direnç katsayısı, L (m) duvar
tabaka kalınlığı belirtmektedir [21].
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Şekil 3. Duvar Katmanlarının Gösterimi
Şekil 3’de bir dış duvarı oluşturan katmanların kesit resmi görülmektedir. Duvarın iç ve dış yüzey
sıcaklıkları eşitlik (22) ve (23) ile ayrı ayrı hesap edilmektedir.

Burada, T iy (°C) iç yüzey sıcaklığını, T dy (°C) dış yüzey sıcaklığını, h i (W/m2K) iç yüzey ısı taşınım
katsayısı, h d (W/m2K) dış yüzey ısı taşınım katsayısını ifade etmektedir.
Duvar katmanları arasındaki ara yüzey sıcaklıkları aşağıda verilen eşitlik (24)’deki denklem yardımı ile
her bir katman arası için ayrı ayrı hesap edilmektedir.

Yoğuşma kontrolü için iç ve dış ortamlar için iklim şartları Tablo 4 ile verilmiştir. İzmir için dış ortam
sıcaklığı meteorolojiden elde edilen saatlik sıcaklık verilerinden elde edilen en düşük sıcaklık değeri
hesaba katılmıştır.
Tablo 4. İç Ve Dış İklim Sınırlandırma Şartları Tablosu
Yoğuşma periyodu
Hava sıcaklığı
Bağıl nem
Doymuş su buharı basıncı
Su buharı kısmi basıncı

İç iklim şartları
(°C)
(%)
(Pa)
(Pa)

18
50
2064
1032

Dış iklim şartları
-5
80
401.8
321.4

Yoğuşma kontrolünde, duvar katmanları arasındaki herhangi bir bölgede sıcaklığa bağlı su buharı
doyma basıncı değeri hiçbir zaman su buharı kısmi basınç eğrisinin altında olmamalıdır. Eğer olursa
bu durumda yoğuşma meydana gelir.
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SONUÇLAR
Bu çalışmada Türkiye’nin birinci derece-gün bölgesinde bulunan İzmir ili için güneş radyasyonlu ve
radyasyonsuz ısıtma ve soğutma yükleri kullanılarak hesaplar yapılmıştır. Hesaplamalarda ısıtma
derece-saat sayıları için 18 °C, soğutma derece-saat sayıları için ise 26 °C denge sıcaklığı
kullanılmıştır. İki farklı duvar tipi için farklı yalıtım malzemeleri kullanarak yapılan hesaplamalarda elde
edilen sonuçlar Tablo 5 ve Tablo 6 ile verilmiştir. Binalarda yalıtım kalınlığının artması ısı kaybını
azaltır ve enerji tasarrufunu sağlar. Daha fazla enerji tasarrufu sağlamak istenir ise yalıtımın kalınlığı
arttırılabilir. Artan yalıtım kalınlığı yakıt maliyetlerini azalttığı gibi yalıtım maliyetini de arttırmaktadır.
Fakat belirli bir seviyeden sonra sağlanacak enerji tasarrufu yalıtım maliyetini karşılayamamaktadır.
Şekil 3’de birinci duvar tipine uygulanacak olan sıkıştırılmış polistiren yalıtım malzemesi kullanarak
yalıtım kalınlığı ile maliyet arasındaki ilişki verilmiştir.
50
45
40

Maliyet ($/m2)

35

Isıtma

Radyasyonlu

Soğutma

Radyasyonsuz

30
25

Toplam maliyet

20
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Şekil 4. Güneş Radyasyonlu (Α s /H o =0.026 M2°C/W) ve Radyasyonsuz Isıtma ve Soğutma Yüklerine
Göre Yalıtım Kalınlığı-Maliyet İlişkisi
Şekil 4’te görüldüğü gibi yakıt ve yalıtım maliyetlerinden oluşan toplam maliyet belirli bir noktaya kadar
azalmakta daha sonra artmaktadır. Toplam maliyeti minimum eden noktadaki yalıtım kalınlığı bize
optimum yalıtım kalınlığını değeri verir. Güneş radyasyonunun ısıtma yüküne etkisi göz önüne
alındığında optimum yalıtım kalınlığı azalırken, soğutma yüküne etkisi hesaba katılır ise optimum
yalıtım kalınlığı artmaktadır. İkinci duvar tipinde genleştirilmiş polistiren (EPS) yalıtım malzemesi
kullanılarak çeşitli denge sıcaklıklarında hesap edilen güneş radyasyonlu ve radyasyonsuz yıllık ısıtma
ve soğutma yüklerine göre optimum yalıtım kalınlıklarının değişimi Şekil 5’de verilmiştir.
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Şekil 5. Güneş Radyasyonlu ve Radyasyonsuz Isıtma ve Soğutma Yüklerine Göre Çeşitli Denge
Sıcaklıkları ile Optimum Yalıtım Kalınlıkları Arasındaki İlişki
Tablo 5. Sıkıştırılmış Polistiren (XPS) Yalıtım Malzemesi Kullanarak İki Farklı Duvar Tipi İçin Optimum
Yalıtım Kalınlığı, Enerji Tasarrufu ve Geri Ödeme Süreleri

Radyasyonsuz
Radyasyonlu
(0.026 m2°C/W)
Radyasyonlu
(0.039 m2°C/W)
Radyasyonlu
(0.052 m2°C/W)

Duvar tipi 1 (R wt =0.649 m2K/W)
Geri ödeme süresi,
Optimum yalıtım
Enerji tasarrufu,
(yıl)
kalınlığı, (m)
($/m2)
Isıtma
Soğutma
Isıtma
Soğutma
Isıtma
Soğutma
0.0419
0.0143
13.93
1.63
3.61
6.21
0.0357

0.0606

10.14

29.14

3.99

2.82

0.0347

0.0791

9.56

49.66

4.06

2.31

0.0340

0.0955

9.20

72.31

4.10

1.99

Duvar tipi 2 (R wt =0.827 m2K/W)
Optimum yalıtım kalınlığı,
Enerji tasarrufu, ($/m2)
(m)
Isıtma
Soğutma
Isıtma
Soğutma
0.0369
0.0093
8.49
0.54

Geri ödeme süresi, (yıl)
Isıtma
4.5

Soğutma
7.61

0.0307

0.0556

5.89

19.26

4.95

3.52

0.0297

0.0741

5.50

34.22

5.03

2.90

0.0291

0.0905

5.26

50.98

5.09

2.51
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Tablo 6. Genleştirilmiş Polistiren (EPS) Yalıtım Malzemesi Kullanarak İki Farklı Duvar Tipi İçin
Optimum Yalıtım Kalınlığı, Enerji Tasarrufu ve Geri Ödeme Süreleri

Radyasyonsuz
Radyasyonlu
(0.026 m2°C/W)
Radyasyonlu
(0.039 m2°C/W)
Radyasyonlu
(0.052 m2°C/W)

Duvar tipi 1 (R wt =0.649 m2K/W)
Geri ödeme süresi,
Optimum yalıtım
Enerji tasarrufu,
(yıl)
kalınlığı, (m)
($/m2)
Isıtma
Soğutma
Isıtma
Soğutma
Isıtma
Soğutma
0.0641
0.0246
15.85
2.335
3.107
5.387
0.0553

0.0909

11.78

31.88

3.431

2.414

0.0538

0.1175

11.16

53.22

3.492

1.978

0.0528

0.141

10.77

76.59

3.532

1.706

Duvar tipi 2 (R wt =0.827 m2K/W)
Optimum yalıtım kalınlığı,
Enerji tasarrufu, ($/m2)
(m)
Isıtma
Soğutma
Isıtma
Soğutma
0.0580
0.0185
10.2
1.042

Isıtma
3.876

Soğutma
6.63

0.0492

0.0849

7.334

21.8

4.272

3.026

0.0477

0.1115

6.902

37.58

4.346

2.486

0.0468

0.135

6.63

55.06

4.395

2.148

Geri ödeme süresi, (yıl)

Buna göre soğutma yüklerine göre yapılan hesaplamalarda güneş radyasyonunun etkisi daha fazla
görülmektedir. Optimum yalıtım kalınlığı radyasyonsuz durumda 0.018 m, güneş radyasyonlu
(α s /h o =0.052 m2°C/W) durumda ise 0.13 m olarak hesap edilmiştir.
İzmir gibi sıcak iklim bölgesinde bulunan illerde soğutma yüküne göre güneşin radyasyon etkisi
arttıkça optimum yalıtım kalınlığı değeri de artmaktadır. Ancak ısıtma yüküne göre yapılan
hesaplamalarda güneşin radyasyon etkisi hesaba katıldığında optimum yalıtım kalınlığının düştüğü
görülmektedir. Radyasyonsuz ısıtma yüküne göre elde edilen optimum yalıtım kalınlığı 0.058 m iken
güneşin radyasyon (α s /h o =0.052 m2°C/W) etkisi hesaba katıldığında bu değer 0.046 m olmaktadır. Bu
nedenle sıcak iklim bölgelerinde radyasyonlu soğutma yüküne göre optimum yalıtım kalınlığı hesabı
yapılmalıdır.
Ülkemizde yakıt fiyatları oldukça yüksek değerlerdedir. Bu nedenle ısı yalıtımı ile elde edilecek enerji
tasarrufları oldukça önemlidir. Bu çalışmada kullanılan her iki yalıtım malzemesi için birinci duvar
tipinde elde edilen enerji tasarrufu yalıtım kalınlığı ilişkisi Şekil 6 ve Şekil 7 ile verilmiştir.
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Şekil 6. Sıkıştırılmış Polistiren (XPS) İçin Güneş Radyasyonlu ve Radyasyonsuz Isıtma ve Soğutma
Yüklerine Göre Enerji Tasarrufu Yalıtım Kalınlığı İlişkisi
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Şekil 7. Genleştirilmiş Polistiren (EPS) İçin Güneş Radyasyonlu ve Radyasyonsuz Isıtma ve Soğutma
Yüklerine Göre Enerji Tasarrufu Yalıtım Kalınlığı İlişkisi
Görüldüğü gibi ısıtma yüküne göre yapılan hesaplarda güneş radyasyonunun hesaba katılmasıyla
enerji tasarrufları azalmaktadır. Fakat soğutma yüküne göre hesap yapılır ve güneş radyasyonu da
hesaba katılır ise enerji tasarrufunda önemli ölçüde artış gözlenmektedir. Ayrıca enerji tasarrufları
optimum yalıtım kalınlıklarına kadar artarken bu değerden sonra azalış göstermektedir. Şekil 6’da
radyasyonsuz soğutma yüküne göre 1.63 $/m2’lik bir enerji tasarrufu sağlanırken, radyasyonlu
durumda (α s /h o =0.052 m2°C/W) bu değer 72.31 $/m2 olarak hesap edilmiştir. Şekil 7 ile gösterilen
grafikte ise radyasyonsuz soğutma yüküne göre 2.33 $/m2’lik bir enerji tasarrufu elde edilirken,
radyasyonlu durumda bu değer 76.59 $/m2 olarak belirlenmiştir.
Radyasyonlu soğutma yüküne (α s /h o =0.026 m2°C/W) göre sıkıştırılmış polistiren yalıtım malzemesi
için 0.06 m’lik optimum yalıtım kalınlığına karşılık 29.14 $/m2’lik bir enerji tasarrufu elde edilmiştir.
Genleştirilmiş polistiren için ise radyasyonlu soğutma yüküne (α s /h o =0.026 m2°C/W) göre yapılan
hesaplamalarda 0.09 m’lik optimum yalıtım kalınlığına karşılık 31.8 $/m2’lik bir enerji tasarrufu elde
edilmiştir. Görüldüğü gibi hemen hemen aynı enerji tasarrufunu daha az bir yalıtım kalınlığı ile
sıkıştırılmış polistiren malzeme kullanarak sağlamak mümkündür. Bu nedenle dış duvarların ısı
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yalıtımı uygulamalarında sıkıştırılmış polistiren malzeme kullanılması, aynı kalınlıkta genleştirilmiş
polistirene göre daha fazla enerji tasarrufu elde edilir. Aynı zamanda daha az maliyetlidir.
Radyasyonlu ve radyasyonsuz olarak elde edilen optimum yalıtım kalınlıklarına göre yoğuşma
kontrolü yapıldığında su buharı difüzyonu eşdeğer hava tabakası kalınlığı ile katmalar arası sıcaklık
değerlerine karşılık gelen doyma basınçları araştırılmıştır. Sıkıştırılmış polistiren kullanarak birinci
duvar tipine ait özellikler Tablo 7’de görülmektedir. Tablodaki yalıtım kalınlığı değeri güneş
radyasyonlu soğutma yüküne (α s /h o =0.026 m2°C/W) göre belirlenen değer hesaba katılmıştır.
Tablo 7. Yoğuşma Kontrolü İçin Gerekli Difüzyon Grafiği Tablosu (Duvar Tipi 1)
1

No

Tabaka

İç
ısı
taşınım
katsayısı

2

4
Difüzyon
dengi
hava
tabakası
kalınlığı
Sd

Isı
iletkenlik
katsayısı

L

3
Su
buharı
difüzyon
direnci
katsayısı
µ

(m)

-

-

-

Tabaka
kalınlığı

5

Sıcaklık

k

6
Yüzeysel ısı
taşınım
direnci,
malzemenin
ısı direnci
1/h, 1/Λ

T

P

(m)

(W/mK)

(m2K /W)

(°C)

(Pa)

-

-

0.13

18

2064

16.93

1929

16.74

1906

13.26

1524

-4.38

423.3

-4.67

413.2

-5

401.8

1

İç sıva

0.02

15

0.3

0.87

0.023

2

Delikli tuğla

0.19

5

0.95

0.45

0.422

3

Sıkıştırılmış
polistiren

0.06

80

4.8

0.028

2.142

4

Dış sıva

0.03

15

0.45

0.87

0.034

-

-

-

-

0.04

Dış
ısı
taşınım
katsayısı

ΣS d =

6.5

1/U=

7

8
Doymuş
su
buharı
basıncı

2.791

Bu tablo ile verilen değerlere göre difüzyon dengi hava tabakası kalınlığına bağlı olarak elde edilen
yoğuşma kontrolü grafiği Şekil 8 ile verilmiştir.
1929

1906

P (Pa)

1524

1032

423.3
413.2
321.4
0
0 0.3

6.05 6.5

1.25

Sd (m)

Şekil 8. Yalıtımlı Duvar Tabakası İçin Yoğuşma Periyodu Difüzyon Grafiği(Duvar Tipi 1)
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Burada alttaki doğrusal çizgi iç ve dış ortam sıcaklıklarına karşılık gelen doymuş su buharı kısmi
basınçlarını ifade etmektedir. Üstte bulunan çizgi ise katmanlar arasındaki sıcaklık değerlerine karşılık
gelen doymuş su buharı basınçlarıdır. Eğer doymuş su buharı basınç eğrisi kısmi basınç eğrisinin
altında bir bölgede çıkar ise yoğuşma meydana gelir. İzmir için radyasyonlu soğutma yüküne göre
hesap edilen optimum yalıtım kalınlığına bağlı olarak yoğuşma kontrolü yapılmış ve yoğuşmanın
olmadığı gözlenmiştir.
İzmir için birinci duvar tipine göre yalıtımsız durumda elde edilen yoğuşma grafiği Şekil 9 ile verilmiştir.
Görüldüğü gibi bir bölgede doyma basınç eğrisi kısmi basınç eğrisinin altında kalmıştır. Böyle bir
durumda o bölgede yoğuşma meydan gelecektir. Görüldüğü gibi bina dış duvarlarına uyguladığımız
yalıtım ile aynı zamanda yoğuşma probleminin de önüne geçmek mümkündür.
1537

1458

P (Pa)

1032

502.2
453.2
321.4

Yoğuşma var

0
0

0.3

1.25

1.7

Sd (m)

Şekil 9. Yalıtımsız Duvar Tabakası İçin Yoğuşma Kontrolü Grafiği (Duvar Tipi 1)
Sonuç olarak sıcak iklim bölgelerindeki binalarda tüketilen enerjinin büyük bir bölümü soğutma amaçlı
kullanılmaktadır. Soğutma sistemleri için harcanan elektrik enerjisi miktarı ısınma amaçlı tüketilen
yakıt miktarına oranla daha fazladır. Optimum yalıtım kalınlığı hesabı yapılırken bu bölgelerde güneşin
radyasyon etkisinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu nedenle hesaplamalarda
güneşin radyasyon etkisinin de hesaba katıldığı soğutma yükü esas alınmalıdır. Uygulanan yalıtım
işleminin yanı sıra bina dış duvarları için yoğuşma kontrolü de en az yalıtım kadar önemlidir. Çünkü
yoğuşma önlemi yapılmayan duvarın yapısı değişen iklim koşullarına bağlı olarak su biriktirmekte ve
ısı transferini hızlandırmaktadır. Ayrıca yoğuşmanın gerçekleştiği yerlerde yapı elemanları ve yalıtım
malzemesi zarar görmektedir.
SEMBOLLER

C
CDH
COP
d
EA
HDH
h
ho
i
k
LHV
N
NP

Isıtma sisteminin verimi
Fiyat, maliyet [$/m3, $/kg, $/kWh]
Yıllık soğutma derece-saat [°C-saat]
Soğutma sisteminin performans katsayısı
Enflasyon oranı
Yıllık ısıtma enerjisi [J/m2]
Yıllık ısıtma derece-saat [°C -saat]
Isı taşınım katsayısı [W/m2K]
Dış yüzeydeki konveksiyon ve ışıma
kombine ısı transfer katsayısı [W/m2°C]
Faiz oranı
Isıl iletkenlik, kondüktivite [W/mK]
Yakıtın alt ısıl değeri [J/m3, J/kWh]
Ömür [yıl]
Geri ödeme süresi [yıl]
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Basınç
Isı kaybı [W/m2]
Güneş radyasyonu [W/m2]
Isıl direnç [m2°C /W]
Enerji tasarrufu [$/m2]
Difüzyon dengi hava tabakası kalınlığı (m)
Denge sıcaklığı [°C]
Saatlik ortalama dış ortam sıcaklığı [°C]
Güneş-hava sıcaklığı [°C]
Hava sıcaklığı [°C]
Toplam ısı transfer katsayısı [W/m2°C]
Yalıtım kalınlığı [m]
Yüzeyin güneş radyasyonunu yutma oranı
Yüzeyin yayma oranı
Su buharı difüzyon direnç faktörü
Bağıl nem

ALTSİMGELER
A
C
E
F
H
I
ins
i
o
op
t
un
w
wt

Yıllık
Soğutma
Elektrik
Yakıt
Isıtma
Yalıtım malzemesi
Yalıtım
İç ortam
Dış ortam Optimum
Optimum
Toplam
Yalıtımsız
Duvar malzemesi
Yalıtım malzemesi hariç toplam duvar
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YAPILARIN DIŞ DUVARLARINDA OPTİMUM YALITIM
KALINLIĞININ ÜÇ FARKLI METODLA TESPİTİ
Figen BALO
Aynur UÇAR
Mustafa İNALLI

ÖZET
Binalarda ısı enerjisi tasarrufu, ancak doğru uygulanmış bir ısı yalıtımı ile sağlanabilmektedir.
Kullandığı enerjinin önemli bir kısmını dışarıdan sağlayan ülkelerde enerjinin verimli olarak
kullanılması ve böylece enerjiden tasarruf sağlanması gitgide daha önemli hale gelmektedir. Bu
çalışmada, dört iklim bölgesinden birer şehir (İzmir, Diyarbakır, Uşak, Bayburt) için binaların dış
duvarlarında kullanılan yalıtım malzemesinin optimum kalınlığının belirlenmesinde, üç farklı metot
kullanılmıştır. İlk metot, enerji maliyetlerine bağlı derece gün metodudur. İkinci metot, yakıt ve yalıtım
malzemesinin maliyetine bağlı olan termoekonomik optimizasyon metodudur. Son metot olarak,
Türkiye’de binaların yalıtım kalınlıklarını tespit etmek için kullanılan TS 825 standardı kullanılmıştır.
Sonuçlar göstermiştir ki, şehirler ve optimizasyon metodlarına bağlı olarak optimum yalıtım kalınlığı
0.038 cm ve 0.144 cm arasında, enerji kazancı 2.122 $/m2 ve 5.992 $/m2 arasında, ve geri ödeme
süresi 1.99 yıl ve 3.143 yıl arasında değişmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yalıtım kalınlığı; Optimizasyon; Termoekonomik

ABSTRACT
Thermal energy conservations only can be provided with using the countries provide a major amount
of their energy from abroad, using of the energy effectively and so obtaining of energy saving become
more and more important. In this study, three different methods for determining the optimum thickness
of insulation material using in external walls of building for one apiece city (İzmir, Diyarbakır, Uşak,
Bayburt) from four climate zones of Turkey are presented. The first method is life cycle cost based on
the energetic costs. The second method is thermoeconomic optimization based on the cost of
insulation materials and fuel. Finally, the third method is optimization of insulation thickness by Turkish
Thermal Insulation Standard-TS 825 based on heat energy requirement of buildings. The results show
that the optimum insulation thickness vary between0.038 cm and 0.144 cm, energy savings vary
2
2
between 2.122 $/m and 5.992 $/m , and payback periods vary between 1.99 years ve 3.143 years
depending on the city and optimization method.
Keywords: Insulation thickness; Optimization; Thermoeconomic

GİRİŞ
Enerji, tüm ülkeler için önemli ve stratejik bir kavramdır. Isı, sıcaklık farkından kaynaklanan bir enerji
geçişidir. Binalarda ısı enerjisi tasarrufu, ancak doğru uygulanmış bir ısı yalıtımı ile sağlanabilmektedir.
Evler ve binalar verimli ve doğru bir şekilde yalıtıldığında, enerji verimi artacak ve parasal olarak
tasarruf sağlanacaktır. Isı yalıtımına verilen önemin her geçen gün arttığı ülkemizde yalıtım
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uygulamaları da çeşitlilik göstermektedir. Bu doğrultuda, optimal konfor koşullarının sağlanmasında,
dış duvar ısı yalıtım sistemlerinin doğru şekilde seçilmesi oldukça önemlidir. Düşük yalıtım kalınlığı,
ısının içeriden dışarıya ya da dışarıdan içeriye daha fazla geçmesine neden olur ve sonuçta ısıl konfor
ve enerji tasarrufu üzerinde olumsuz bir etki oluşturur. Binalarda artan yalıtım kalınlığı ile ısı kaybı
dolayısıyla, ısıtma yükü ve yakıt maliyeti azalır. Ancak kalınlığın artması yalıtım maliyetinin artması
demektir. Yakıt ve yalıtım maliyetinin toplamından oluşan toplam maliyet, belirli bir değerine kadar
azalır; bu seviyeden sonra artar. Dolayısıyla yalıtım kalınlığı için optimum bir değer söz konusudur. Bu
nedenle optimum yalıtım kalınlıklarının tespiti ve konutlarda uygulanması önem arz etmektedir.
Değişik metotlar kullanarak binaların dış duvarları için uygulanan yalıtım malzemelerinin optimum
yalıtım kalınlıklarını belirlemek amacıyla birçok çalışmalar yapılmıştır. Büyükalaca ve arkadaşlar [1],
Türkiye için ısıtma ve soğutma derece gün değerleri üzerinde temel sıcaklığın etkisini araştırmışlardır.
Bununla birlikte enlem, boylam ve deniz seviyesinden yüksekliğine bağlı olarak ısıtma ve soğutma
derece gün değerlerinin değişimini araştırmışlardır. Isıtma ve soğutma derece gün değerleri için
Türkiye’nin iç bölgelerinin kuzeydoğusunda ve tüm Türkiye boyunca mevcut büyük dalgalanmalar
olduğunu buna bağlı olarak kıyaslamalı şekilde daha fazla ısı enerjisi gereksinimi olduğunu tespit
etmişlerdir. Bolattürk [2], binaların dış duvarlarında yalıtımın kullanımını değişik iklim bölgesindeki
şehirler için analiz etmiştir. Optimum yalıtım kalınlığını, farklı yakıtlar için geri dönüşüm periyodu ve
enerji kazancı miktarını ömür maliyet analizi metodunu kullanarak hesaplamıştır. Optimum yalıtım
kalınlığını, 2 ile17 cm, geri dönüşüm periyodunu 1.3 ile 4.5 yıl, enerji kazancını 22% ile 79% arasında
belirlemişlerdir. Şişman ve arkadaşları [3], Türkiye’nin dört farklı iklim bölgesindeki birer şehir için
derece gün değerlerini temel alarak yalıtılmış dış duvarlarda yıllık enerji kazancını ömür maliyet analizi
ile belirlemişlerdir. Aslan ve Köse [4], genellikle Kütahya şehrinde mevcut bir bina içinde mevcut farklı
referans durumlar için ekserji metodunu kullanmışlardır. Ekserji üzerinde yoğuşmuş buharın etkisini
hesaba katmışlardır. İç sıcaklık 18, 20 ve 22OC olduğunda, enerji kazancını sırasıyla 74.9%, 76.3% ve
78.8%, optimum yalıtım kalınlıklarını 0.060, 0.065, 0.075 m olarak belirlemişlerdir. Yoon ve arkadaşları
[5] Kore’deki değişik iklim bölgelerinde optimum yalıtım kalınlığını bulmak için termal kütleyi hesaba
katarak ısı depolama yapılarının toplam soğutma yükü üzerinde değişik yalıtım sistemlerinin etkisini
belirlemiştir.
Tablo 1. Seçilmiş Şehirlerin İklim Karakteristikleri
Şehir

Enlem
(derece)

Boylam
(derece)

Isıtma derecegün (0C-günler)
(180C için)

Kış için açık
hava sıcaklığı
(0C)
0

Çevrenin
doymuş
buhar
basıncı
(Pa)
611

Çevrenin
kısmi
buhar
basıncı
(Pa)
488

İzmir
(1. bölge)
Diyarbakır
(2. bölge)
Uşak
(3. bölge)
Bayburt
(4. bölge)

27009ı

38025ı

1865

40014ı

37055ı

2142

-3

476

380

29025ı

38041ı

2414

-12

217

173

40015ı

40016ı

4149

-15

165

132

Türkiye ısıtma için ortalama sıcaklıklara göre belirlenmiş derece-gün değerlerine bağlı olarak dört iklim
bölgesine bölünmüştür. Bu çalışmada Türkiye’nin dört farklı iklim bölgesinden birer il temel alınarak
(İzmir, Diyarbakır, Uşak, Bayburt), üç farklı metot (derece gün metodu, termoekonomik optimizasyon
metodu, TS 825 standardı) için kıyaslanması yapılmış, sonuçlar tablolar ve grafikler halinde verilmiştir.
10 yıllık sürede enerji kazancı ve geri ödeme periyodu bu şehirler için belirlenmiştir. Isıtma derece-gün
değerleri de bir iklim bölgesinden diğer iklim bölgesine önemli derecede değişmektedir. Bu çalışmada
seçilmiş şehirlerin yıllık ısıtma derece-gün değerleri (18 °C temel sıcaklığı için) Tablo 1’de verilmiştir.
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2. DIŞ DUVARLARIN YAPISI
Bu çalışmada araştırılan duvarların şematik gösterimi Şekil 1’de verilmiştir. Duvarların yapısı 2,5 cm iç
sıva, 20 cm gaz beton, yalıtım malzemesi ve 3 cm dış sıva olarak belirlenmiştir. Bu yapı analiz edilen
şehirler için hesaplamalarda kullanılmıştır. Bu çalışmada yalıtım malzemesi olarak Ekstrüde Polistiren
kullanılmıştır. Optimum yalıtım kalınlığının hesaplanmasında kullanılan parametrelerin değerleri, geri
dönüşüm periyodu ve yalıtılmış binalar için net enerji kazancı Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2 Hesaplamalarda Kullanılan Parametreler
Parametreler
Derece-günler, DD (ºC-gün)
Yakıt
Cf
Hu
s
Baca gazlarının sıcaklığı
Yanma odası sıcaklığı
İç şartlar
RH
Ti
P sat,i
P par,i
Yoğuşma zamanı
Yalıtım malzemesi
İletkenlik, k
Fiyat, C i
Dış duvarlar
2,5 cm iç sıva
20 cm gaz beton
3 cm dış sıva
R wt
Faiz oranı, i
Enflasyon oranı, d
Ömür süresi, N

Değer
Table 1’de verilmiştir
Kömür
0.2198 $/kg
29.272x106J/kg
0.65
190°C
550°C
%50
20°C
2340 Pa
1170 Pa
1440 h
Extrüde polystren
0.037 W/mK
25.62 $/m3
k=0.87 W/mK
k=0.15W/mK
k=0.87 W/mK
0.5019 m2 K/W
8%
10%
10 yıl

Şekil 1. Dıştan Yalıtımlı Gaz Beton Duvar
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3. OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ TESPİTİ
Bu çalışmada optimum yalıtım kalınlığı, dıştan yalıtım ile yalıtılmış yapıların dış duvarlarında, aşağıda
verilen üç farklı optimizasyon tekniği kullanılarak tespit edilerek elde edilen sonuçların kıyaslaması
yapılmıştır.
3.1.Ömür Maliyet Analizi
Ömür maliyet analizi, yalıtılmış bir binada, ısıtma ve soğutma maliyeti açısından bina ömrü boyunca
elde edilen net kazancın belirlenmesinde çok sık kullanılan bir metottur. Bu metot, hem yalıtım
malzemelerinin ve yakıtların fiyatlarını hem de enflasyon ve ilk yatırım maliyetlerindeki değişimlerin
etkilerini hesaba katarak optimum yalıtım kalınlığını belirlemekte kullanılır. Ömür maliyet analizinin
hesaplama metotlarından biri P 1 -P 2 metodudur. Bu metotta;
Her bir birim yüzey için ısıtmanın yıllık enerji maliyeti C A ,

CA 

86400 DD C f

(1)

x

 Rwt   H u  s
k


Burada; Cf ($/kg) yakıt maliyeti, Hu (J/kg) yakıtın ısıl değeri, k yalıtım malzemesinin ısıl iletim katsayısı
(W/mK), Rwt; Ri + Rw + R O ‘nin toplamı ( m2K/W),  S yakma sisteminin verimi, DD ise Derece gün
sayısıdır (°C gün).

C ins  C i x

(2)

Burada yalıtım malzemesinin $/m3olarak maliyeti Ci, ve x yalıtım kalınlığını göstermektedir.
Bu metodta iki ekonomik gösterge temel alınır. Birincisi (P 1 ), ilk yıl için yakıt fiyatına ömür yakıt
fiyatının oranıdır. P 1 in en düşük değeri, ortalama yakıt fiyatlarının yüksek olduğunu gösterir bu
potansiyel ortalama yakıt kazancının belirlenmesi açısından önemlidir. İkincisi (P 2 ), yatırım miktarına
yatırımın sonucu olarak giren ömürlük masrafların oranıdır. P 2 ’nin en yüksek değeri, yatırım en düşük
ilk maliyete sahip olduğunda elde edilir. Fakat en yüksek fiyatlar donatılara aittir. P 1 ve P 2 için
denklemler aşağıda verilmiştir [6].

j 1

1  i
P1  N , i, d   
j
j 1 1  d 
N

 1   1 i N 

  if i  d
1  
 d  i   1  d  

 N
if i  d

1  i

P2  1  P1 M S  Rv 1  d



N

(3)

(4)

Burada; d: Enflasyon oranı, i: Faiz oranı, N: Ömür süresi (yıl), Ms: Başlangıçtaki ilk maliyete, işletme
fiyatı ve yıllık bakım fiyatının oranıdır, R V: ilk maliyete, perakende satış fiyatının oranıdır. Birim alan
başına (ömür boyunca) ısıtma için harcanan net enerjinin fiyat kazancı S, aşağıdaki gibi formüle
edilebilir [7].

S  C A P1  P2 C ins

(5)

Veya
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P1  P2 C i x

(6)

Net enerji kazancının optimum değeri Denklem 6 maksimize edilerek belirlenebilir. Buna göre
fonksiyon olarak Denklem 6 ve MATLAB optimization Toolbox kullanılarak yalıtım kalınlığının optimum
değeri elde edilir. Maksimum net enerji kazançları içinde elde edilen değer optimum yalıtım kalınlığı
olarak adlandırılır. Geri ödeme süresi N p, Denklem 7 ile hesaplanabilir.

Np 









ln[1  P2 C i H u  s Rwt  R 2 wt k d  i  86400 DD C f 1  d 
ln1  i  1  d 

(7)

Denklem 7’de i=d ise geri ödeme süresi N p , Denklem 8 yardımıyla hesaplanabilir.

Np 





P2 C i H u s Rwt  R 2 wt k 1  i 
86400 DDC f

(8)

3.2. Termoekonomik Optimizasyon
Termoekonomik analiz yakıt ve yalıtım malzemelerinin fiyatları ile birlikte, dış duvarlarda yoğuşmuş
buharı da hesaba katarak yalıtımın kalınlığını optimize etmek için kullanılır.
Isı transferine bağlı olarak yıllık ekserji kayıpları Ex loss,Q , Denklem 9 ile hesaplanabilir [8].

Exloss ,Q 

86.4 DD
Rwt  x k  s

(9)

Termodinamiğin 2. kanunu, yanma işlemine uygulanırsa, baca gazları yüzünden ekserji kayıpları
aşağıdaki gibi belirlenebilir.

Exloss , S  Tout  nout s out  Tin  nin s in

(10)

veya

Exloss , S  Tout  nout s o T , P   Ru ln y Patm out  Tin  nin s o T , P   Ru ln y Patm in

(11)

Burada; s: entropi (kJ/kmol K, kJ/kg K), n: mol (kmol), P: Basınç (Pa), T: Sıcaklık (oC), y karışımın mol
kesri ve R u üniversal gaz sabitidir.
Yakıt Q F kadar enerjiye sahiptir. Bu enerjinin sadece birazı yanma odası etrafından suya transfer
edilir. Bu yüzden yakıtın yanmasıyla ortaya çıkan ısının ekserjisi literatür [8]’de verildiği gibi aşağıdaki
formülle hesaplanabilir:

 T
Ex F  1  rt
 Tcc


QF


(12)

Burada; T rt :Isıtma çevrimi dönüş sıcaklığını, T cc :Yanma odası sıcaklığını ifade etmektedir. Havayı
mükemmel gaz olarak düşünürsek, yoğuşmuş buhar yüzünden ekserji yıkımı Denklem 13 ile
hesaplanabilir.
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(13)

Burada hi ve ho sırasıyla iç ve dış ortamın entalpisi (kJ/kmol, kJ/kg), m c; yoğuşmuş buharın miktarıdır
[8].

Ppar ,o  Pcp 
 Ppar ,i  Pcp

mc  t c 

6
6
1.5x10 S di 1.5x10 S do 

(14)

Denklem 14’de P par,I , P par,o ve P cp sırasıyla içerdeki ve dışardaki kısmi basınç ile yoğuşma düzeyindeki
basınctır. Şekil 2, ısıtma sezonunda dış duvar boyunca sıcaklık dağılımını ile doymuş ve kısmi buhar
basınçlarının eğrilerini gösterir.
Klasik ekonomik analiz içinde fiyat dengesi genellikle sabit halde çalışan tüm sistem için formüle edilir
[9].
CI
OM
C p ,tot  C F ,tot  Z tot
 Z tot

(15)

CI
OM
Z tot
: Sermaye yatırım fiyatı ($), Z tot : İşletme ve bakım fiyatı ($) olup, birim başına yakıt fiyatı c F

($/kg) hesaba alınarak, birim alan başına yıllık yakıt fiyatı C F,tot ;

C F ,tot  c F

Exloss ,Q  Ex d

(16)

Ex F  Exloss , S

ile hesaplanır. Denklem 15 içine Denklem 16 eklenerek, Denklem 17 elde edilir.

C P ,tot  c F

Exloss ,Q  Ex d
Ex F  Exloss , S

 cins x

(17)

Burada C ins ($/m3) yalıtımın fiyatıdır. Yalıtım kalınlığının optimum değeri Denklem 17 minimize edilerek
belirlenebilir.
3.3. TS 825 (Türkiye Isı Yalıtım Standartı)
TS 825’e gore; bir yıl için binanın ısı ihtiyacı Q year , her ay için gerekli ısı ihtiyaçlarının toplamı
tarafından hesaplanmalıdır. Her ay için ısı ihtiyacı, aylık ortalama değerler kullanılarak hesaplanabilir
[10].

Q year   Qmonth

(18)

Qmonth  H Ti  To ,m    m i ,m   s ,m  t

(19)

Burada T i ve T o,m: aylık ortalama iç ve dış sıcaklıkları (0C), η m: kazançlar için aylık ortalama verimlilik
faktörünü,  s,m :aylık ortalama güneş kazancını (W), i,m : aylık ortalama iç kazançları (W), t:zamanı
[bir ay içinde saniyelerin sayısı (60*60*24*30=2 592 000;s)] ifade etmektedir. Özgül ısı kaybı (H)
aşağıdaki formülle hesaplanabilir;
H=H T +H V

(20)
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Burada H T ve H V ; sırasıyla iletim ve havalandırma tarafından özgül ısı kaybıdır. H T ve H V ; aşağıdaki
formüller tarafından hesaplanır.

HT   AU  I U I

(21)

Burada A: Bina bileşenlerinin açık alanı (m2), U: açık bina bileşenlerinin ısıl geçirgenliği (W/mK), U 1 :
Isı köprüsünün doğrusal ısıl geçirgenliği (W/mK), I:yatay yüzeyler üzerinde güneş radyasyonudur
(W/m2).

H V   c V    c nh VV  0.33 nh VV

(22)

Burada ρ: Havanın birim hacim kütlesi (kg/m ), c: Havanın özgül ısısı (J/kgK), Vt: Hacimsel hava
değişim debisi (m3/h), n h : Hava değişim sayısı (h-1), Vv: Havalandırılan hacim (m3)’ dir. Aylık ortalama
güneş kazancı (  s,m ), Denklem 23 yardımıyla hesaplanabilir;

 s ,m  rso ,m g so ,m I so,m Aso   rn ,m g n ,m I n ,m An   re,m g e,m I e,m Am   rw,m g w,m I w,m Aw 

(23)

Eşitliğin sağındaki alt indisler, yönü göstermektedir. Bu yüzden, m aylık ortalama değeri gösterirken s,
n, e, w sırasıyla güney, kuzey, doğu ve batı yönlerini gösterir. TSE 825’de yöne göre saydam
yüzeylerin aylık ortalama gölgelenme faktörü (r), 0.8 (bir veya iki katlı müstakil binalar için), 0.6
(ağaçlar tarafından gölgelenmiş bir veya iki katlı müstakil binalar için) veya 0.5 (şehir merkezinde çok
katlı teraslı binalar için) olabilir. g: yöne göre saydam elemanların güneş enerjisi geçirme faktörünü, I:
yöne göre dik yüzeylere gelen aylık ortalama güneş ışınımı şiddeti (W/m2), A yöne göre toplam
pencere alanını (m2) göstermektedir. Verimlilik faktörü(η m ) aşağıdaki amprik formül tarafından
hesaplanabilir.

m  1  e
GLRm 

 1

 GLRm






i   s ,m

H Ti  To ,m 

(24)

(25)

Burada; Ti,m: Aylık ortalama iç ortam sıcaklığı [Konutlar için 19°C (diğer binalar için TS 2164)], To,m :
aylık ortalama dış hava sıcaklığı, φi,m : aylık iç kazançlar (W), φs,m: aylık ortalama güneş enerjisi
kazancıdır (W).

4. DEĞERLENDiRMELER
Bu çalışmada, Türkiye’deki tipik dıştan yalıtımlı duvarlar için üç farklı metod kullanılarak dört farklı iklim
bölgesinden seçilen birer şehir için optimum yalıtım kalınlıkları belirlenmiştir. Optimizasyon çalışması
Şekil 1’de gösterilen aynı dış duvar kullanılarak yapılmıştır. Simülasyonda kullanılan parametreler
Tablo 2’de verilmiştir.
Binalarda artan yalıtım kalınlığı ile ısı kayıpları azalır. Yalıtım kalınlığı artarsa, ısıtma yükü ve
kullanılan yakıt miktarı azalır. Diğer yandan yalıtım maliyeti, yalıtım kalınlığı ile doğru orantılı olarak
artar. Toplam maliyet, yalıtım malzemesi ve yakıt maliyetinin toplamıdır. Toplam maliyet yalıtım
kalınlığının belli değerine kadar azalır. Bu seviyenin ötesinde toplam maliyet artar.
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Şekil 2.a.Doymuş ve kısmi buhar basınç eğrileri
b. Isıtma sezonunda dış duvar boyunca sıcaklık dağılımı
Analiz edilen dört şehir için, ömür maliyet optimizasyon metodu kullanıldığında, toplam maliyet
üzerinde yalıtım kalınlığının etkisi, Şekil 2’de gösterildiği gibi tespit edilmiştir. Minimum toplam
maliyette yalıtım kalınlığı, optimum yalıtım kalınlığı olarak adlandırılır. optimum yalıtım kalınlığı İzmir,
Diyarbakır, Uşak ve Bayburt şehirleri için sırasıyla 0.073 - 0.077 - 0.101 - 0.138 m olarak belirlenmiştir.

Şekil 3. Analiz Edilen Dört Şehir İçin Ömür Maliyet Analizi Optimizasyon Metodu Tarafından Optimum
Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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Farklı iklim bölgelerinden seçilmiş sözkonusu dört şehir için, Termoekonomik optimizasyon metodu
kullanılarak optimum yalıtım kalınlığı Şekil 3’de gösterildiği gibi hesaplanmıştır. Şekilden de görüldüğü
gibi optimum yalıtım kalınlığı, ömür maliyet analizi kullanılarak elde edilen sonuçlarla kıyaslandığında
İzmir, Diyarbakır, Uşak ve Bayburt şehirleri için sırasıyla %2.6, %4.9, %22.3 ve %41.6 daha fazla
bulunmuştur. Termoekonomik optimizasyon metodunda, yalıtım kalınlığını optimize etmek için, dış
duvarlarda yoğuşan buhar hesaba katımaktadır. Oysa ömür maliyet analizi optimizasyon metodunda
bu durum hesaba katılmamıştır. Ömür maliyet analizi optimizasyon metodu, enerjiye bağlı maliyeti
temel alan bir metodtur.

Şekil 4. Analiz Edilen Dört Şehir İçin Termoekonomik Optimizasyon Metodu Tarafından Optimum
Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi
Şekil 4 analiz edilen dört şehir için Türk ısı yalıtım standartı TS 825 kullanıldığında elde edilen
optimum yalıtım kalınlıklarını göstermektedir. Optimum yalıtım kalınlıkları sözkonusu şehirlere bağlı
olarak 0.038 ile 0.120 arasında değişmektedir. Şekil 4’den de görüldüğü gibi optimum yalıtım kalınlığı
İzmir, Diyarbakır, Uşak ve Bayburt şehirleri için sırasıyla 0.038, 0.067, 0.088, 0.120 m olarak tespit
edilmiştir. Bu metodla bahsedilen şehirler arasında en düşük optimum yalıtım kalınlığı İzmir şehiri için
elde edilmiş olup, elde edilen değer, ömür maliyet analizi optimizasyon metoduyla elde edilen
değerden %47.9 termoekonomik optimizasyon metodu ile elde edilen değerden %49.3daha düşüktür.
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Şekil 5. Analiz Edilen Dört Şehir İçin TS 825 Türkiye Isı Yalıtım Standartı Tarafından Optimum Yalıtım
Kalınlığının Belirlenmesi

Şekil 6. Ömür Maliyet Analizi Tarafından Analiz Edilen Dört Şehir İçin Optimum Yalıtım Kalınlığı Ve
Geri Dönüşüm Süresi
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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Şekil 7. Termoekonomik Optimizasyon Tarafından Analiz Edilen Dört Şehir İçin Optimum Yalıtım
Kalınlığı ve Geri Dönüşüm Süresi

Şekil 8. TS 825 Türkiye Isı Yalıtım Standartı Tarafından Analiz Edilen Dört Şehir İçin Optimum Yalıtım
Kalınlığı ve Geri Dönüşüm Süresi
Analiz edilen dört şehir için; TS 825 Türkiye ısı yalıtım standartı tarafından optimum yalıtım kalınlıkları
Şekil 5 ile kullanılan üç metotla optimum yalıtım kalınlığına göre geri ödeme süreleri, Şekil 6, 7 ve 8’de
verilmiştir.
Tablo 3 Analiz Edilen Şehirler İçin Optimum Yalıtım Kalınlığı, Enerji Kazançları ve Geri Ödeme
Süreleri
Ömür maliyet optimizasyon

İzmir
Diyarbakır
Uşak
Bayburt

Termoekonomik
optimizasyon

TS 825

Optimum
yalıtım
kalınlığı
(m)

Enerji
kazançları
($/m2)

Geri
ödeme
süresi
(yıl)

Optimum
yalıtım
kalınlığı
(m)

Enerji
kazançları
($/m2)

Geri
ödeme
süresi
(yıl))

Optimum
yalıtım
kalınlığı
(m)

Enerji
kazançları
($/m2)

Geri
ödeme
süresi
(yıl)

0.073
0.077
0.101
0.138

3.263
3.409
4.276
5.756

3.121
2.878
2.722
2.765

0.075
0.081
0.130
0.144

3.336
3.557
5.441
5.992

3.143
3.050
2.751
2.807

0.038
0.067
0.088
0. 120

2.122
3.046
4.709
5.050

2.38
2.24
2.19
1.99
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Daha yüksek derece-gün değerlerine sahip daha soğuk yerler, daha büyük optimum yalıtım kalınlıkları
gerektirir. Ama daha düşük derece-gün değerlerine sahip daha sıcak iklimler daha küçük optimum
yalıtım kalınlıkları gerektirir. Yani geri ödeme süresi, derece-gün değerlerinin artışı ile azalır. Bu
açıkça, soğuk iklim bölgelerine uygulanan yalıtım kalınlıklarının maliyetinin daha yüksek olmasına
rağmen geri ödeme süresinin daha kısa olduğunu gösterir. Heaplamalarda kullanıılan bu üç metoda
gore, analiz edilen şehirler için, optimum yalıtım kalınlıkları, enerji kazançları ve geri ödeme süreleri
Tablo 3’de verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi, optimizasyon metodu ve şehirlere bağlı olarak,
optimum yalıtım kalınlıkları 0.038 cm ve 0.144 cm arasında değişirken,enerji kazançları 2.122 $/m2 ve
5.992 $/m2, geri ödeme süreleri ise 1.99 yıl ve 3.143 yıl arasında değişmektedir. En düşük geri ödeme
süresi Türk ısı yalıtım standartı TS 825 kullanıldığında Bayburt şehrinde elde edilirken, en yüksek
değer Termoekonomik optimizasyon metodu kullanıldığında İzmir şehirinde elde edilmiştir.

SONUÇ
Bu çalışmada, ekstrüde polistrenle dıştan yalıtılmış dış duvarlar üç farklı optimizasyon metodu ile
incelenmiştir ve aynı parametreler kullanılarak kıyaslamalı bir çalışma yapılmıştır. Dış duvarların
optimum yalıtım kalınlıkları, 10 yıllık bir ömür üzerinden enerji maliyet kazançları ve geri dönüşüm
periyotları Türkiye’nin dört farklı iklim bölgesindeki İzmir, Diyarbakır, Uşak ve Bayburt şehirleri için, üç
farklı optimizasyon metodu kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki yalıtım kalınlığı, dış
duvar sistemlerinin dizaynında önemli bir parametredir. Termodinamiğin 2. kanununu temel alan
termoekonomik optimizasyon metoduyla hesaplanan optimum yalıtım kalınlıkları diğer optimizasyon
metodlarından daha yüksek çıkmıştır. Optimizasyon metodu ve farklı iklim bölgelerinde yer alan
sözkonusu dört şehir için optimum yalıtım kalınlıkları 0.038 cm ve 0.144 cm arasında, enerji kazancı
2.122 $/m2 ve 5.992 $/m2 arasında, ve geri ödeme süresi 1.99 yıl ve 3.143 yıl arasında değiştiği tespit
edilmiştir.

SEMBOLLER
CA
Ci
Cins
Cf
As
d
DD
Hu
i
k
N
Np
Ri
Rins
RO
Rw
Rtw
S
S
C
h
m
n
P

ısıtma için yıllık enerji maliyeti (YTL/m2-yıl)
Yalıtım malzemesinin maliyeti (YTL/m3)
Yalıtım malzemesinin maliyeti (YTL/m2)
Yakıt maliyeti (YTL/kg)
Yıllık toplam maliyet farkı (YTL/m2)
Enflasyon oranı
Derece gün sayısı (°C gün)
Yakıtın ısıl değeri (J/kg)
Faiz oranı
Yalıtım malzemesinin ısıl iletim katsayısı (W/mK)
Ömür süresi (yıl)
Geri ödeme süresi (yıl)
İç ortam havasının ısıl direnç katsayısı (m2K/W)
Yalıtım malzemesinin ısıl direnç katsayısı (m2K/W)
Dış ortam havasının ısıl direnç katsayısı (m2K/W)
Yalıtımsız duvar tabakasının ısıl direnç katsayısı (m2K/W)
Ri + Rw + R O ‘nin toplamı ( m2K/W)
Kazançlar (/m2)x Yalıtım malzemesinin kalınlığı (m)
Yakma sisteminin verimi
Fiyat ($)Ex Ekserji (kJ/m2)
Entalpi (kJ/kmol, kJ/kg)
Kütle oranı (kg/m2 yıl)
Mol (kmol)
Basınç (Pa)
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Ru
s
T
y

Üniversal gaz sabiti (kJ/kmol K)
Entropi (kJ/kmol K, kJ/kgK)
Sıcaklık (oC)
Mol kesri

CI
Z tot

Sermaye yatırım fiyatı ($)

Z

OM
tot
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İşletme ve bakım fiyatı ($)

ALT INDISLER
atm
c
cc
cp
F
ins
in
loss,Q
loss,S
o
out
par
rt

atmosfer
yoğuşma,
yanma odası
yoğuşma düzeyi
yakıt
yalıtım
iç
ısı transferi yüzünden kayıplar
baca gazları yüzünden kayıplar
dış ortam, çevre
dış
kısmi buhar
Isıtma çevrimi dönüş sıcaklığı

Üst indisler
o
–

25 °C and 101.325 kPa’da değerler
Molar değerler
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ÖZET
Bu çalışmada, iklimlendirme sistemlerinde kullanılan klima santrallerinin veriminin arttırılmasına
yönelik CFD (hesaplamalı akışkanlar dinamiği) paket programı ile yapılan incelemeler
değerlendirilmiştir. Klima santrallerindeki mevcut hücre yapısı CFD analiz programı olan Fluent’de
çözülerek, çıkan sonuçlar değerlendirip akışın yapısını bozan ve yüksek basınç düşümüne neden olan
kısımlar tespit edilmiştir. Teorik çalışmalar İTÜ Makina Mühendisliği bölümünde gerçekleştirilmiştir.
Geliştirilen yeni tasarımların Fluent‘de CFD çözümünü elde ederek minimum direnç ve minimum
basınç kaybı oluşturacak klima santrali hücre yapısını elde etmek böylece ilk tasarıma göre %5-%7
oranında daha düşük enerji tüketimi yapan klima santrali tasarlamak amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Klima santrali, CFD, İç basınç kayıpları

ABSTRACT
At this study, CFD analysis were carried out in order to increase the efficiency of the air handling unit
used at the heating ventilating air conditioning systems. Air handling unit consist of chambers. All
chambers were modeled using CFD code Fluent. The velocity and static pressure distribution in the
chambers were investigated and the parts of the chambers were determined which disturbed the fluid
flow and caused higher pressure drop. The theoretical study was carried out at Istanbul Technical
University Department of Mechanical Engineering. It is aimed to obtain minimum pressure loss in the
chambers of AHU by modeling the new developed constructions using CFD code Fluent. Thus it is
intended to construct new generation of AHU with less energy consumption of 5 – 7 %.
Key Words: Air handling unit, CFD, Internal pressure losses

1. GİRİŞ
Klima santralleri, genel olarak hava şartlandırma üniteleri olarak tanımlanabilir. Kullanım amacı; kapalı
bir mekana istenilen sıcaklık ve nem değerlerinde filtrelenmiş temiz hava sağlamaktır. Fakat
şartlandırma esnasında hava, farklı klima santrali bileşenleriyle karşılaşmakta, dolayısı ile her
karşılaştığı engel bir basınç düşümü oluşturmaktadır. Basınç düşümlerinin yüksek olması ise daha
büyük güç gerektiren motor seçimine sebebiyet verecektir. Dolayısı ile iç kayıplar azaltıldığında
kapasiteler küçülecek, daha düşük enerji tüketen klima santralleri tasarlanabilecektir. Klima santralinin
işletilmesi en fazla enerji tüketimi fazda gerçekleşmektedir [1].
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Sayısal çözümleme için FLUENT 6.3.26 programı kullanılmıştır [2]. FLUENT, karmaşık geometrideki
akışın, ısı geçişinin ve yanma gibi kimyasal reaksiyonlarının modellenmesi için geliştirilmiş bir
bilgisayar programıdır. Çözümlemek üzere ele alınan geometrinin üç boyutlu hücre yapısı
oluşturularak sayısal çözümleme yapma imkânı sağlar.
Sayısal çözümleme aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
1. Modelleme hedeflerinin tayini: Modelden istenen sonuçlar nelerdir ve nasıl kullanılacaklar?
Modelden istenilen hassasiyet nedir?
2. Sayısal çözümleme modelinin seçimi: Modellenecek fiziksel sisteminin belirlenmesi.
Çözümleme bölgesinin başlangıç ve sonunun belirlenmesi. Sınır şartlarının saptanması.
Problemin iki veya üç boyutlu modellenmesinin belirlenmesi. Uygun grid yapısının seçilmesi.
3. Fiziksel modellerin seçimi: Akışın laminer olup olmadığının belirlenmesi. Isı geçişinin öneminin
belirlenmesi. Akışın sıkıştırılabilir olup olmamasının belirlenmesi.
4. Çözüm metodunun tayini: Problem mevcut çözümleyici kullanılarak çözülebilir mi? Problemin
yakınsama zamanı nedir?
Problemin önemli özellikleri belirlendikten sonra yapılacak işlemler aşağıda sıralanmıştır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Model geometrinin oluşturulması
Modelin ağ yapısının (mesh) oluşturulması
İki veya üç boyutlu model için uygun çözümleyicinin çalıştırılması
Gridin kontrolü
Çözümleyici seçimi
Çözüm modellerinin seçimi: laminer veya türbülanslı, kimyasal bileşenler veya reaksiyonlar, ısı
geçiş modelleri. İlave modellerin tanımlanması: fanlar, ısı değiştiricileri, poroz ortam vb.
Malzeme özeliklerinin belirlenmesi
Sınır şartlarının belirlenmesi
Çözüm kontrol parametrelerinin ayarlanması
Akış alanının başlatılması
İlk çözümlemenin yapılması
Sonuçların değerlendirilmesi
Sonuçların kaydedilmesi
Gerekliyse grid yapısı iyileştirilmesi veya sayısal/fiziksel modelin gözden geçirilmesi.

Bu çalışmada geometriyi çizmek ve ağ yapısını oluşturmak için GAMBIT 2.2.20 programı
kullanılmıştır. Ağ yapısı oluşturulurken iki parametre önem kazanmaktadır. Bunlar hücre sayısı ve grid
yoğunluğudur. Yapılacak modellemede kritik noktalarda gridin yoğun olması, diğer noktalarda ise kaba
ağ yapısı oluşturulması gerekmektedir. Bu şekilde geometri optimum hücre yapısına bölünüp optimum
çözüm zamanı elde edilebilir. Bunların dışında, ağ yapısı oluşturulurken kullanılan hücre elemanı da
önem kazanmaktadır. GAMBIT 2.2.20 bu konuda çeşitli eleman tipleri tanımlamaktadır. En genel
olarak üç boyutlu geometri için iki hücre elemanı tipi kullanılmaktadır. Bunlar üçgen yüzeylere sahip
tetrahedral elemanlar ve dörtgen yüzeylere sahip hexahedral elemanlardır.
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2. KLİMA SANTRALİ HÜCRELERİNİN CFD MODELLENMESİ
GAMBIT 2.2.20 programında geometrik model düzenlenmiş, ağ oluşturulmuş ve sınır şartları
tanımlanmıştır. Oluşturulan model CFD programı FLUENT 'e okutulmuştur. Çözüme esas "case"
dosyasının yapılanması için modeller, çözüm yöntemi, malzeme ve sınır şartları tanımlanmıştır.
Çalışma HP Z800 iş istasyonu kullanılmıştır.
Problemi çözmek için seçilen modeller aşağıda verilmiştir:
1. Denklem çözücü (solver): FLUENT’te iki çözücü mevcuttur; “segregated” ve “coupled”. Bu
çalışmada segregated çözücü, implicit formülasyon ve zamandan bağımsız model
kullanılmıştır.
2. Viskoz model: Modelde türbülanslı akışı tanımlayabilmek için standart k-epislon modeli
kullanılmıştır. Bu modeli için kullanılan diğer sabit katsayılar FLUENT ’in içinde yer alan
katsayılar alınmıştır.
Çözümlenmek üzere ele alınan Klima santrali hücresinin hava giriş kesiti mass flow inlet (kütle debisi
girişi) sınır şartı, hücre çıkış kesiti ise pressure outlet (basınç çıkış) sınır şartları ile tanımlanmıştır.
Filtre, porous jump (poroz geçiş) sınır şartı ile tanımlanmıştır. Santral hücresi yüzeyleri wall (duvar)
sınır şartı ile modellenmiştir. Hücre duvarlarından olan ısı kayıp ve kazançları ihmal edilmiştir.
Hücrenin iç yapısında kalan ve hava giriş ve çıkışına müsaade edilen kesitler interior (iç yapı) olarak
belirtilmiştir.
Malzemelerin özellikleri girildikten sonra çalışma ve sınır şartlarının tanımlanması gerekmektedir.
Çalışma şartları için 1 atmosfer basınç, hava yoğunluğu 1.225 kg/m3 ve yerçekimi ivmesi 9.81 m/s2
alınmıştır.
Under-relaxation (yakınsama) parametreleri hesaplanan bir büyüklük için iki iterasyon arasındaki farkı
etkilemektedir ve 0 ile 1 arasında bir değer almaktadırlar. Bu sayının düşük tutulması ile iki iterasyon
arasındaki farkın azalması sağlanır ve ıraksama sorunu giderilmiş olur.
CFD programı Fluent kullanılarak modellenen klima santralinin veri dosyası Şekil 1’de verilmiştir. Bu
ünite, filtre, plakalı ısı geri kazanım, ısıtma ve soğutma, aspiratör, vantilatör, susturucu, damper
bölümlerinden oluşmaktadır.
Solidworks programında çizilmiş olan santral bölümleri Gambit programına okutulmuştur. Gambite
aktarılan geometri üzerinden ölçü alınarak, ilgili hücre Gambit programında tekrar çizilmiştir. Çizilen
geometri hücrelere ayrılmış (meshlenmiş) ve sınır şartları girilmiştir. Bu işlem her hücre için ayrı ayrı
yapılmıştır. Elde edilen geometri kaydedilmiş ve mesh yapısı ile birlikte “export” edilmiştir. Gambitte
oluşturulan meshlenmiş geometri Fluent programına okutulmuş ve daha önce tanımlanmış özellikleri
kontrol edilmiştir. Geometrinin ağ yapısının uygunluğu kontrol ettirilmiştir. Fluent programında ilgili
modeller seçilmiştir. İlgili hücrenin modellenmesi için gerekli sınır şartları incelenmiş ve gerekli veriler
tespit edilmiştir. Model Fluent programında koşturularak, çıkan sonuçlar irdelenmiştir.
Isıtma ve soğutma bataryaları için gerekli olan ısı geçiş katsayıları, basınç kayıp katsayıları üretici
tarafından verilen teknik bilgi föylerinden alınmıştır.
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Şekil 1. Hava Şartlandırma Ünitesinin Teknik Bilgi Föyü.

3. ASPİRATÖR HÜCRESİ
Aspiratör hücresi fanı, elektrik motorunu, taşıyıcı ayakları, kasnakları içerecek şekilde gerçek
boyutlarda modellenmiştir. Fanın emiş ağızları ve salyangoz geometrisi gerçek formda ve ölçülerdedir.
Kabin gerçek boyutta ve kabin içindeki profiller dikkate alınarak modellenmiştir. (Şekil 2). Aspiratör
hücresi emiş kesitine “mass flow inlet”, fan çıkış kesitine “pressure outlet” sınır şartları verilmiştir. Fan
emiş debisi 8000 m3/h olarak alınmıştır.
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Şekil 2. Aspiratör Hücresi Mesh Yapısı
Şekil 3’de aspiratör hücresinde yatay düzlemde bileşke hız dağılımı verilmiştir. Bu metinde yer alan
tüm hız dağılımının verildiği şekillerde bileşke hız değeri gösterilmiştir. Havanın büyük kısmının,
girişinde kasnak olmayan, emiş ağzından emildiği görülmektedir. Bu emiş ağzındaki hız değeri 30 m/s
değerindedir. Kasnak olan emiş ağzından ise kasnağın serbest bıraktığı kesitlerden hava emişi halka
şeklinde gerçekleşmektedir. Bu kesitten giren hava hızı ortalama 15 m/s dir. Daha yüksek hızla giren
hava fan çıkış ağzında hava debisinin büyük kısmının bir yarıda toplanmasına sebep olmaktadır
(Şekil 4).
Şekil 5’de aspiratör hücresi içindeki statik basınç dağılımı verilmiştir. Elektrik motoru, fan salyangoz ve
fan çıkış ağzının yer aldığı hücre duvarı statik basıncı yüksek olduğu görülmektedir. Elektrik motoru
etrafında düşey düzlemde statik basınç dağılımı Şekil 6’da verilmiştir. Elektrik motorunun kasnak
tarafında, hücre ile motor arasındaki kısımda geçiş alanındaki daralmadan dolayı statik basınçta artma
gözlemlenmiştir.

Şekil 3. Aspiratör Hücresi Yatay Düzlemde Hız
Dağılımı

Şekil 4. Aspiratör Çıkış Kesitindeki ve Emiş
Ağızlarındaki Hızın Değişimi
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Şekil 6. Elektrik Motoru Etrafında Statik Basınç
Dağılımı

4. DAMPER HÜCRESİ
Damper kanatları ve hücre gerçek formda ve ölçülerde modellenmiştir. Hücre içindeki filtre gerçek
konumunda çizilmiştir (Şekil 7). Damper hücresi emiş kesitine “mass flow inlet”, hücre çıkış kesitine
“pressure outlet” sınır şartları verilmiştir. Filtre yüzeyleri “porous jump” olarak belirlenmiştir

Şekil 7. Damper Hücresinin Mesh Yapısı
Şekil 8 a’da damper hücresi düşey düzleminde hız dağılımı verilmiştir. Damper kanatları hücre giriş
kesitini daraltmakta kanatlar arasındaki hız artarak hava jetleri oluşturmaktadır. Damper yüksekliği
hücre yüksekliğinden daha azdır. Damperi geçen hava huzmesi hücrenin filtre öncesi bölümünde
düşey kesitte genişlemektedir. Bu sebeple hücrede hız döngüleri oluşmaktadır. Hava filtresi dört
parçadan oluşmaktadır. Filtre düzlemi düşey olarak eşit iki parçaya, yatay olarak eşit olmayan iki
parçaya ayrılmıştır. Üst kısımdaki iki filtre parçasının yükseklikleri alttaki iki parçadan daha azdır.
Filtrenin dört bölümü artı formunda profil yapı birbirinden ayırmaktadır. Filtre hava akışına direnç
oluşturmaktadır. Filtrenin yapısı ve akışa direnç oluşturması sonucu Şekil 8a’da verilen filtre sonrası
hız dağılımı oluşmaktadır. Hava akımı ikiye bölünerek bir kısmı üst bir kısmı alt filtre bölümlerinden
geçmektedir. Filtreleri ayıran yatay profilin akışa karşı oluşturduğu engel de damperden gelen havanın
filtre üzerinden geçerken dağılımını etkilemektedir. Damperi üzerinden geçerek hücre içinde giren
hava, filtre öncesinde tam homojen bir hız dağılımı oluşturmamaktadır. Hava üst ve alt filtre
bölümlerine dağılmaktadır. İki filtre grubu arasındaki yatay profilin etkisi ile üst filtre grubu çıkışındaki
hava hızı hücre üst kısmında daha yüksek değer almaktadır. Alt filtre grubu daha yüksek olduğu için
filtre sonrası hücrede hız dağılımı üst filtre grubumdaki duruma göre daha homojen olmaktadır.
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Profillerin hava akışına karşı engel teşkil etmesi sebebiyle hücre çıkış ağzındaki profillere çarpan
havanın hızı artmaktadır. Şekil 8b’de damper hücresi üst kısmındaki yatay düzlemde hız dağılımı
verilmiştir. Damper girişinin olmadığı bu bölgede filtre öncesi hücre içinde hız döngüleri oluşmaktadır.
Filtrenin üst yarısında hızın 3 – 4 m/s değerinde olduğu görülmektedir. Filtreden sonraki bölümde
havanın hücre yan yüzeylerine doğru yayıldığı, hücre merkezinde hava hızının düşük olduğu
belirlenmiştir. Şekil 8c’de damper hücresi alt kısmındaki yatay düzlemde hız dağılımı verilmiştir. Hız
dağılımının gösterildiği yatay düzlem iki damper kanadı arasından geçmektedir. Damper kanatları
arasındaki hız, kesit daralmasından dolayı daha yüksektir. Hava filtreye kadar birbirine paralel hız
konturları oluşturarak yayılmaktadır. Damper genişliğinin hücre genişliğinden az olması sebebiyle
hücre yan duvarlarına yakın bölgelerde hız döngüleri oluşmaktadır. Hava alt filtre grubuna homojen
hızla girmektedir. Filtreler arasındaki düşey profil etkisi ile filtre sonrası akış ikiye bölünmekte ve hücre
yan duvarlarına doğru yönelmektedir. Şekil 8c ve 8d’de düşey ve yatay düzlemde statik basınç
dağılımı görülmektedir. Filtredeki basınç kaybı sebebiyle filtre öncesi yüksek olan statik basıncın
filtrede düşerek, filtre sonrası azaldığı görülmektedir. Filtre üzerindeki profilin ve damper kanatların
önünde hava durgunlaştığı için statik basınç artış görülmektedir. Damper sonrası filtre öncesi kısmın
üst ve alt bölümlerinde ölü bölgeler oluştuğundan hava akımı buralara ulaşamamakta ve filtre
etrafındaki çerçeve profilin basınç kaybına etkisi olmamaktadır.

(a) Düşey Düzleminde Hız Dağılımı

(b) Yatay Düzlem (Üst Kısım) Hız Dağılımı

(c) Yatay Düzlem (Alt Kısım) Hız Dağılımı

(d) Düşey Düzlem Statik Basınç Dağılımı

Şekil 8. Damper Hücresi Sayısal Model Sonuçları

5. KARIŞIM HÜCRESİ
Damper kanatları ve hücre gerçek formda ve ölçülerde modellenmiştir. Gambitte çizilen geometri alt
hacimlere bölünerek farklı sıklıkta meshlenmiştir (Şekil 9). Orijinal geometride iki bölme arasındaki
damperin üst kenara olan uzaklığı 237 mm dir.
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Karışım hücresi emiş kesitine “mass flow inlet”, hücre çıkış kesitine “pressure outlet” sınır şartları
verilmiştir. Diğer tüm yüzeyler “wall” olarak tanımlanmıştır. Hava debisi 8000 m3/h olarak alınmıştır.
Hücresi içindeki akışkan “fluid” olarak tanımlanmış ve Fluent programında akışkan cinsi hava olarak
belirlenmiştir. Sol üst damper egzoz çıkışı, sağ üst damper hava girişidir. Dışarı atılan egzoz havası
4000 m3/h, hücreye giren taze hava ise 4000 m3/h debidedir. İki bölüm arasında damper üzerinden bir
kısım egzoz sağ bölüme geçerek taze ile karışıp hücreyi terk etmektedir. Hava hücreyi terk etmeden
önce filtre üzerinden geçmektedir. Filtre yüzeyleri “porous jump” sınır şartı ile tanımlanmıştır.

Şekil 9. Karışım Hücresi
Diğer kısmı ise hücreyi ikiye ayıran bölme üzerindeki damperden geçerek diğer kısma girmektedir.
Hücrenin sol kısmının alt tarafından ölü bölge oluşmaktadır (Şekil 10a). Sağ üst taraftaki damperden
hücreye gelen taze havanın bir kısım egzoz havası ile karışarak hücreyi terk etmektedir. Hücrenin sağ
alt tarafında, ara damperin alt kısmında hız döngüsü oluşmaktadır. Hava karışımı hücreyi terk
etmeden önce filtreden geçmektedir. Taze hava damperinden gelen hava ara damperden gelen
havayı aşağıya doğru yönlenmesine sebep olmakta ve filtrenin alt yarısından hücreden çıkmaktadır.
Taze hava ise ağırlıklı olarak filtrenin üst yarısından geçmektedir. Bir kısım egzoz havası ile taze
havanın tam olarak karışmadığı görülmektedir.
Karşım hücresi çıkışındaki hız dağılımı Şekil 10b’de verilmiştir. Taze hava ve ara damperden gelen
egzoz havası sırasıyla filtrenin üst ve alt kısımlarından geçmekte ve karşım hücresini terk etmektedir.
Taze hava girişi egzoz havasının aşağıya doğru yönlenmesine sebep olmaktadır. Fitrenin en üst
kısmında yer alan profil ile filtre alanı içinde yer alan ara profil hücre çıkışındaki hız dağılımını
etkilemektedir. Hücre çıkışındaki hava debisi, üst ve alt yarı filtre genişlikleriyle orantılı olarak dağılım
göstermektedir. Yukarıda bahsedilen profillerin etkisi bu iki yatay filtre bölümlerinin üst kısımlarında
düşük hız bölgeleri oluşmaktadır. Alt bölümlerde ise hız değeri artmaktadır. Taze hava girişinin ve
profillerin, hücre çıkışında oluşan hız dağılımını etkilediği görülmektedir.
Şekil 10c’de hücre düşey kesitindeki statik basınç dağılımı verilmiştir. Ara damperin bulunduğu ve
hücreyi ikiye ayıran duvar üzerinde basınç yığılması oluşmaktadır. Hücrenin tümü pozitif basınçtadır.
Filtre etrafındaki profiller akışa engel teşkil oluşturdukları görülmektedir.
Damper konumu üst kenardan olan uzaklığı 156 mm olarak değiştirilmiştir. Bu durumda oluşan hız
dağılımı incelendiğinde hücrenin her iki bölümünde alt kısımlarda görülen ölü bölgelerin kaplandığı
hacim artmıştır (Şekil 11a). Ara damperin alt kısımlarından geçen hava miktarının daha fazla olduğu
görülmektedir. Ara damperden gelen egzoz havasının taze hava ile tam karışmadan filtre üzerinden
geçerek hücreyi terk etmektedir. Filtre üzerindeki yatay profil hücre çıkışından alt kısımlarda hava
dağılımını, ara damperin yukarıdaki bir konuma kaydırılması sebebiyle olumsuz etkilemiştir.
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Şekil 11b’de hücre çıkışındaki hız dağılımı verilmiştir. Bu dağılım incelendiğinde filtreyi ikiye ayıran
profilin etkisi ile alt ve üst filtre parçalarında benzer hız dağılımı karakteristiği oluşmaktadır. Buna göre
üst kısımlarda düşük, alt bölümlerde yüksek hava hızları oluştuğu görülmektedir. Hava hızı dağılımı
hücre çıkış kesitinde düzgün değildir. Şekil 10b’de verilen hava hız dağılımı ile kıyaslandığında düşük
hız değerinin hâkim olduğu bölgelerin genişlediği görülmektedir. Şekil 11c’de hücre düşey kesitindeki
statik basınç dağılımı verilmiştir. Ara damperin bulunduğu ve hücreyi ikiye ayıran duvar üzerinde
basınç yığılması oluşmaktadır. Hücrenin tümü pozitif basınçtadır. Filtre etrafındaki profiller akışa engel
teşkil oluşturdukları görülmektedir.
Damper konumu üst kenardan olan uzaklığı 50 mm olarak değiştirilmiştir. Bu durumda oluşan hız
vektörleri incelendiğinde hücrenin her iki bölümünde alt kısımlarda görülen ölü bölgelerin kaplandığı
hacim, orijinal geometri ile kıyaslandığında artmıştır (Şekil 12a). Ara damperin alt kısımlarından geçen
hava miktarının daha fazla olduğu görülmektedir. Ara damperden gelen egzoz havasının taze hava ile
diğer geometrik düzenlemelere kıyasla daha iyi karıştığı görülmektedir. Filtre üzerindeki yatay profilin,
hücre çıkışındaki hava dağılımına olan etkisinin daha az olduğu görülmektedir.
Şekil 12b’de hücre çıkışındaki hız dağılımı verilmiştir. Yukarıda verilen iki durumda elde edilen hız
dağılımları ile kıyaslandığında, ara damperin yukarıda konumlandırılması hücre çıkış kesitinde
homojen hız dağılımı sağlamamıştır. Düşük hız bölgesinin genişlediği ve keskinleştiği görülmektedir.
Ara damperin konumunu yukarı doğru değiştirmek hücre çıkışında hız dağılımını iyileştirmemiştir.
İncelenen üç durumunda en iyi hız dağılımı orijinal geometride gerçekleşmiştir. Şekil 12c’de hücre
düşey kesitindeki statik basınç dağılımı verilmiştir. Ara damperin bulunduğu ve hücreyi ikiye ayıran
duvar üzerinde basınç yığılması hücrenin yarısına yayılmaktadır. Hücrenin tümü pozitif basınçtadır.
Hücrenin sol yarısındaki basınç dağılımı daha homojendir. Filtre etrafındaki profiller akışa engel teşkil
oluşturdukları görülmektedir.

6. FİLTRE HÜCRESİ
Damper kanatları ve hücre gerçek formda ve ölçülerde modellenmiştir. Hücre içindeki filtre gerçek
konumunda çizilmiştir (Şekil 13). Damper filtre arası mesafe 399 mm, filtre hücre çıkışı arası mesafe
399 mm dir.

Şekil 13. Filtre Hücresi Mesh Yapısı
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(a) Düşey Düzlemde Hız Dağılımı

(b) Düşey Düzlemde Hız Dağılımı

(b) Çıkış Kesitinde Hız Dağılımı

(b) Çıkış Kesitinde Hız Dağılımı

(c) Statik Basınç Dağılımı

(c) Statik Basınç Dağılımı

Şekil 14. Filtre Hücresi Sayısal Modelleme
Sonuçları (x=399mm)

Şekil 15. Filtre Hücresi Sayısal Modelleme
Sonuçları (x = 705 mm)
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Hava hızı, dört damper kanadının arasından geçerken artmaktadır (Şekil 14a). Damper kanatlarını
içeren bölümün kesiti hücre kesitinden az olduğu için dar kesitten gelen hava geniş hacimde hava jeti
oluşturmaktadır. Damper aralarında hızlanan havanın oluşturduğu huzmelerin hücre içindeki hız
dağılımında etkisi devam etmektedir. Hücrenin filtre öncesi kısmında alt ve üst köşelerde ölü bölgeler
oluşmaktadır. Filtre yatay ve düşey bölmeler ile dört parçaya ayrılmıştır. Üstteki iki parçanın yüksekliği
alttaki iki parçaya kıyasla daha azdır. Filtreyi yatay bölen profil damperden gelen akışı düşey yönde
ikiye ayırmaktadır (Şekil 14a).
Hücre çıkışında hız dağılımı Şekil 14b’de verilmiştir. Hızın dağılımı yatay ve düşey düzlemde elde
edilen hız dağılımının birleşimi şeklindedir. Çıkış kesitinin üst ve alt kısımlarında kenarda yüksek hız
orta kısımlarda çok düşük hız dağılımı şeklinde oluşmuştur.
Şekil 14c’de düşey kesitteki statik basınç dağılımı verilmiştir. Filtre öncesi basınç daha yüksek iken
filtre sonrası düşmektedir. Profillerde basınç değeri en yüksek değerdedir.
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Değiştirilmiş filtre hücresinde damper filtre arası mesafe 705 mm, filtre hücre çıkışı arası mesafe 399
mm dir. Havanın kesit boyunca daha iyi yayılmasını sağlamak için damper filtre arası mesafe
arttırılarak yeni bir geometri oluşturulmuştur. Şekil 15a’da düşey düzlemde hız dağılımı görülmektedir.
Mesafenin artırılması damper çıkışında havanın kesit boyunca yayılmasını sağlamamıştır. Orijinal
geometri çözümü ile kıyaslandığında mesafenin artırılması üst ve alt bölgelerde kalan ölü bölgelerin
genişlemesine sebep olmuştur. Hava akışı filtre üzerindeki profiller sebebiyle ikiye bölünmüştür.
Çıkış kesitinin orta kısımlarında hız çok düşük seviyededir (Şekil 15b). Filtre sonrasında yer alan çıkış
kesitinin filtreye yakınlaştırılması profilin sebep olduğu özellikle düşey yöndeki akış ayrılmasının
şiddetini azaltacaktır.
Şekil 15c’de düşey kesitteki statik basınç dağılımı verilmiştir. Filtre öncesi basınç daha yüksek iken
filtre sonrası düşmektedir. Profillerde basınç değeri en yüksek değerdedir.

7. ISITMA VE SOĞUTMA HÜCRESİ
Hücre ısıtma, soğutma bataryaları ve damlacık tutucudan oluşmaktadır (Şekil 16). Isıtma ve soğutma
bataryalarının gerçek geometrileri çizilmemiş, gerçek bataryalarda oluşan basınç kaybını oluşturacak
şekilde radyatör sınır şartı olarak modellenmiştir. Damlacık tutucunun gerçek geometrisi modellemede
kullanılmıştır. Bataryaların özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Batarya özellikleri.

Kuru Termometre Giriş Sıcaklığı (°C)
Kuru Termometre Çıkış Sıcaklığı (°C)
Hava Tarafı Basınç Kaybı (Pa)

Isıtıcı Batarya
-1.35
16.7
30

Soğutucu Batarya
33
26
87

Şekil 16. Isıtma ve Soğutma Hücresinin Mesh Yapısı
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(b) Hava Giriş Kesitinde Hız Dağılımı

(b) Hava Giriş Kesitinde Hız Dağılımı

138

110

25
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(c) Statik Basınç Değerleri
Şekil 17. Isıtma Soğutma Hücresi (Orijinal
Geometri, Sıcak Çözüm)

Giriş

Soğutucu

Çıkış

Isıtıcı

Soğutucu

Isıtıcı

Giriş

157

Damla tutucu

(a) Yatay Düzlemde Hız Dağılımı

Damla tutucu

(a) Yatay Düzlemde Hız Dağılımı

128

30

Çıkış

3.5

(c) Statik Basınç Değerleri
Şekil 18. Isıtma Soğutma Hücresi (Yeni
Geometri, Sıcak Çözüm)

Şekil 17a’da yatay düzlemde hız dağılımı verilmiştir. Hava hızının ısıtıcı batarya öncesinde daha
düşük olduğu, ısındıktan sonra bir miktar artığı görülmektedir. Geometrideki kesit genişlemelerinde ölü
bölgeler oluştuğu görülmektedir (daire ve dörtgen ile gösterilen kısımlar). Akışta yön değiştirmeler
oluşturmak amacıyla kesiti düzenlenmiş olan damlacık tutucunun bazı kısımlarında çok düşük hızlar
oluşmaktadır. Giriş düşey düzlemindeki hız dağılımı Şekil 17b’de verilmiştir. En dış kenarlarda havanın
durgun olduğu, iç kısımlara doğru artarak en büyük hız değerine ulaştığı görülmektedir. En büyük hız
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değeri bant şeklinde kenarlara yakın oluşmuştur. Merkeze doğru ilerledikçe hız düşmekte homojen
dağılım oluşmaktadır. Şekil 17c’de şematik şekil üzerinde hücrenin ortasından geçen yatay çizgi
boyunca statik basınç değerlerleri verilmiştir. En fazla basınç kaybının soğutma bataryasında
gerçekleştiği görülmektedir.
Şekil 18a’da yeni geometride sıcak durum için yatay düzlemde hız dağılımı verilmiştir. Şekil 17a’da
verilen hız dağılımı ile kıyaslandığında hücre giriş ve çıkışında yapılan geometrik değişikliklerin ölü
bölgeleri ortadan kaldırdığı görülmektedir (daire içindeki kısımlar). Diğer geçiş bölgelerinde genişleme
ve daralmanın etkisi ile hız dağılımının etkilendiği görülmektedir. Konik geçişler oluşturulduğunda üst
kısımlarda kalan köşeli kısımlar ölü bölgeler oluşturmaktadır (dörtgen içindeki kısımlar). Giriş düşey
düzlemindeki hız dağılımı Şekil 18b’de verilmiştir. Şekil 17b’de verilen orijinal geometride hücre
girişinde hız dağılımı ile karşılaştırıldığında açılı geçişin oluşturulduğu geometride hız dağılımının daha
homojen olduğu görülmektedir. Orijinal geometride kenarlarda meydana gelen düşük hız ve bant
şeklinde oluşan hız kademeleşmesinin bu çözümde oldukça dar bir kısma indirgendiği görülmektedir.
Giriş kesitindeki açılı geometri hız dağılımında homojenliği arttırmıştır.

142

110

25

0

(a) Orijinal Geometri

167

Damla tutucu

Giriş

Soğutucu

Çıkış

Isıtıcı

Soğutucu

Isıtıcı

Giriş

Damla tutucu

Şekil 19’da soğutma durumu için orijinal ve yeni geometrideki statik basınç değişimi verilmiştir. Isıtma
çözümünde olduğu gibi en fazla basınç kaybının soğutma bataryasında gerçekleştiği görülmektedir.

131

28

Çıkış

-3

(b) Yeni Geometri

Şekil 19. Statik Basınç Değerleri (Soğuk Çözüm)

8. PLAKALI ISI GERİ KAZANIM HÜCRESİ
Taze ve egzoz havası plakalı ısı değiştiriciden geçmektedir (Şekil 20). Isı geri kazanım hücresi taze
hava ve egzoz havası girişleri “mass flow inlet”, çıkışları “pressure outlet” sınır şartları verilmiştir. Diğer
tüm yüzeyler “wall” olarak tanımlanmıştır. By-pass geçişi tamamen kapalıdır, ısı değiştiricisi
bölümünün taze hava girişi damper üzerinden olmaktadır. Hava debileri 8000 m3/h olarak alınmıştır.
Akışkan “fluid” olarak tanımlanmış ve Fluent programında akışkan cinsi hava olarak belirlenmiştir.
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Egzoz
hava giriş

Plakalı ısı
değiştirici

By-Pass

Egzoz
hava çıkış

Taze hava
çıkış

Şekil 20. Isı Geri Kazanım Hücresi Sınır Şartları (By-Pass Kapalı)
Isı değiştiricinde iki plaka arası genişlik 10 mm dir. Plakaların oluşturduğu akış kanalları bir taze hava
bir egzoz havası geçişi şeklinde düzenlenmiştir. Her iki akış ısı değiştiricisinden geçerken dar
kanallara ayrılarak plakalıların arasından akmaktadır. Taze hava ve egzoz havası, ısı geri kazanım
hücresi içinde çapraz geçmektedir. Bu çözümde taze ve egzoz havası plakalı ısı değiştiricinin
kendilerine ait bölümlerinden geçmektedir. Şekil 21 ve 22 de düşey kesitte hız dağılımı verilmiştir. Bypass geçişinin tamamen kapalı olması ve plakalı ısı değiştiricisi geçiş kesitinin yarısının taze hava
veya egzoz havasına ayrılması sebebiyle akış kesitleri daralmaktadır. Bu sebepten dolayı taze hava
ve egzoz havası giriş ve çıkış bölmelerinde hızın artığı görülmektedir.

Taze hava
giriş

Egzoz
hava giriş

Plakalı ısı
değiştirici

Egzoz
hava çıkış

Taze hava
çıkış

Şekil 21. Taze ve Egzoz Havasının Düşey Düzlemdeki Hız Dağılımı (By-Pass Kapalı)
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Şekil 22. Taze Hava Giriş, Egzoz Hava Çıkış Düzlemdeki Hız Dağılımı (By-Pass Kapalı)

Taze hava
giriş

Egzoz
hava giriş

Plakalı ısı
değiştirici
Egzoz
hava çıkış

Taze hava
çıkış

Şekil 23. Taze ve Egzoz Havası Çıkış Kesitlerindeki Hız Dağılımı (By-Pass Kapalı)
Düşey düzlemdeki statik basınç değişimi Şekil 24 de verilmiştir. Hızın düşük olduğu taze hava ve
egzoz havası giriş bölümlerinde statik basıncın yüksek olduğu, damper ve by-pass kanalında kesit
daralması sebebiyle statik basıncın artığı görülmektedir. Plakalı ısı değiştiricisi içinde basınç düşerek
çıkış bölümlerinde en düşük değere ulaşmaktadır. Taze ve egzoz havası taraflarında basınç düşümü
116 Pa olarak gerçekleşmiştir.
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Egzoz
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giriş
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değiştirici
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çıkış

Egzoz
hava çıkış

Şekil 24. Taze ve Egzoz Havasının Düşey Düzlemdeki Statik Basınç Dağılımı (By-Pass Kapalı)
Isı geri kazanım hücresinin taze hava ve egzoz havası giriş bölümlerinin üst yatay yüzeyleri plakalı ısı
değiştiricinin yüzeylerine paralele duruma getirilerek akışların daha az basınç kaybı ile ısı
değiştiricisine yönlendirilmesi amaçlanmıştır. By-pass geçişi kapalı çözüm yapılmıştır. (Şekil 25).

Taze hava
giriş

By-Pass

Egzoz
hava çıkış

Çıkartılan
Kısım

Egzoz
hava giriş

Plakalı ısı
değiştirici

Taze hava
çıkış

Şekil 25. Isı Geri Kazanım Hücresi Yandan Görünüş (By-Pass Kapalı)
Her iki akış ısı değiştiricisinden geçerken, dar kanallara ayrılarak plakalıların arasından akmaktadır.
Bu çözümde taze ve egzoz havası plakalı ısı değiştiricinin kendilerine ait bölümlerinden geçmektedir.
Şekil 26 ve 27’de düşey kesitte hız dağılımı verilmiştir. By-pass geçişinin tamamen kapalı olması ve
plakalı ısı değiştiricisi geçiş kesitinin yarısının taze hava veya egzoz havasına ayrılması sebebiyle akış
kesitleri daralmaktadır. Bu sebepten dolayı taze hava ve egzoz havası giriş ve çıkış bölmelerinde hızın
artığı görülmektedir. Orijinal geometri sonucu (Şekil 21) ile karşılaştırıldığında hız dağılımında önemli
ölçüde değişim görülmemektedir.
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Şekil 26. Taze ve Egzoz Havasının Düşey Düzlemdeki Hız Dağılımı (By-Pass Kapalı)
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Şekil 27. Taze Hava Giriş, Egzoz Hava Çıkış Düzlemdeki Hız Dağılımı (By-Pass Kapalı)
Taze ve egzoz havası çıkış kesitlerinde plakalı ısı değiştiricisi kısmına karşılık gelen alanda yüksek,
by-pass bölümüne karşılık gelen alanda ise sıfır değerinde olduğu görülmektedir (Şekil 28). Yüksek
hız değerinin oluştuğu bölgede dağılım düzgündür. Düşey kesitte basınç dağılımı Şekil 29’da
verilmiştir. Her iki hava akışı için giriş basıncı 117 Pa dır.

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

308 _______

Şekil 28. Taze ve Egzoz Havası Çıkış Kesitlerinde Hız Dağılımı (By-Pass Kapalı)

Taze hava
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Egzoz
hava giriş

Plakalı ısı
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Şekil 29. Taze ve Egzoz Havasının Düşey Düzlemdeki Statik Basınç Dağılım Dağılımı
(By-Pass Kapalı)

9. SUSTURUCU
Susturucu hücresi gerçek boyutlarda modellenmiştir. Kabin gerçek boyutta ve kabin içindeki profiller
dikkate alınarak modellenmiştir. Gambitte çizilen geometri alt hacimlere bölünerek farklı sıklıkta
meshlenmiştir (Şekil 30).
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Şekil 30. Susturucu Hücresi Mesh Yapısı
Susturucu hücresi emiş kesitine “mass flow inlet”, fan çıkış kesitine “pressure outlet” sınır şartları
verilmiştir. Susturucunun hava ile temas eden yan yüzeyleri “interior” olarak belirlenmiştir. Susturucu
kısımları “porous zone” olarak girilmiştir. Diğer tüm yüzeyler “wall” olarak tanımlanmıştır. Hava debisi
8000 m3/h olarak alınmıştır.
Şekil 31’de yatay düzlemdeki hız dağılımı verilmiştir. Susturucuyu oluşturan poroz malzemede düşük
hız, susturucu arasındaki kısımlarda yüksek hız oluşmaktadır. Poroz ortamdaki direnç susturucu
içindeki hızı belirlememektedir. Susturucuların hava girişine dik olan yüzeyleri duvar olduğundan bu
yüzeylerde ölü bölgeler oluşmaktadır (Şekil 31). Akışa dük yüzeylere çarpan hava boşluklara doğru
yönlenmekte, susturucu arasındaki boşlukların girişinde yüksek hız oluşmaktadır. Susturucu poroz
ortamın geçirgenliğine bağlı olarak bir miktar hava poroz ortama sızmaktadır. Ara boşlukların çıkışında
hava hızı düşmekte ayrı birer hava huzmesi halinde çıkış kesitinden hücreyi terk etmektedir.
Susturucu ortamın çıkış kesitine bakan yüzeyleri de duvar olduğundan bu kısımlarda ölü bölgeler
oluşmaktadır.
Şekil 32’de düşey düzlemde susturucunun poroz ortamı içindeki hız dağılımı verilmiştir. Hücre giriş ve
çıkış kesitine dik katı yüzeylerde hava ve poroz malzeme ile temaslı her iki yüzeyde ölü bölgeler
oluşmaktadır. Poroz ortamda hava akışı gerçekleşmekte, ortalama 1.4 m/s değerini almaktadır.
Susturucu ortamlar arasındaki boşluk kısmındaki hava hızının dağılımı Şekil 33’de görülmektedir. İki
susturucu arasındaki boşluğa giren hava sınır tabaka ve akışın tam gelişmemiş olması sebebiyle
yüksek hız değerine sahiptir (Şekil 31). Susturucu arasında oluşan dörtgen kanalda akışın gelişmesi
ile hızın maksimum değeri düşmüştür. Susturucu üst ve kenarlarındaki profiller üzerinde ölü bölgeler
oluşmaktadır (Şekil 33).

Şekil 31. Susturucu Hücresi Yatay Düzlemde Hız Dağılımı
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Şekil 33. Susturucular Arasındaki Boşlukta
Hız Dağılımı

Susturucu içinde akış hızı düşük susturucular arasındaki boşluklarda hava hızı yüksektir. Hızın düşük
olduğu susturucularda statik basınç yüksek, hızın yüksek olduğu boşluklarda ise statik basınç düşük
değerdedir (Şekil 34). Hücre sol ve sağ yanını katı yüzey oluşturduğundan diğer ara kısımlar gibi
havanın poroz ortama sızması burada sadece bir yan yüzeyden gerçekleşmektedir. Şekil 31’de verilen
hız dağılımından kenarlardaki boşluklara yönlenen hava dış yüzeylere çarpmaktadır.
Susturucunun hava giriş kesitine dik yüzeyindeki statik basınç artışı ve üst ve alt yatay profillerin statik
basınca etkisi Şekil 35 de görülmektedir.

Şekil 34. Susturucu Hücresi Yatay Düzlemde
Statik Basınç Dağılımı

Şekil 35. Susturucular Arasındaki Boşlukta Statik
Basınç Dağılımı

10. YAYICI HÜCRESİ
10.1. Boş Hücre İçin Sayısal Model
Yayıcı olarak tasarlanacak geometrinin oluşturduğu iyileştirmeyi belirleyebilmek için boş hücredeki
hava hızı dağılımı modellenmiştir. Hücre kesiti 1200 x 1200 mm, hücre derinliği 612 mm, hava giriş
kesiti 300 x 300 mm dir. Şekil 36’DA boş hücrenin geometrisi verilmiştir. Hücre hava giriş kesitine
“mass flow inlet”, çıkış kesitine “pressure outlet” sınır şartları verilmiştir. Hava debisi 3000 m3/h olarak
alınmıştır. Akışkan “fluid” olarak tanımlanmış ve Fluent programında akışkan cinsi hava olarak
belirlenmiştir.
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Şekil 36. Yayıcı İçin Boş Hücre Geometrisi
Boş hücreye giren hava hücre içinde az miktarda yayılmaktadır (Şekil 37). Çıkış kesitindeki merkezde
yoğunlaşmış hız dağılımı görülmektedir. Hava çok dar bir alandan hücreyi terk etmekte çıkış kesitinin
büyük bir kısmı hava hızı sıfırdır (Şekil 38).

Şekil 37. Hücre Düşey Kesitte Hız Dağlımı

Şekil 38. Hücre Çıkışında Hız Dağılımı

10.2 Geliştirilmiş Yayıcı Geometrisi
Hücre çıkışında hız dağılımının homojenleşmesini sağlamak için tasarlanan kesik kare piramit
şeklindeki hücrenin taban kenar uzunlukları artırılmıştır. Hücre kesiti 1200 x 1200 mm, hücre derinliği
612 mm, yayıcı çıkış kesiti 900 x 900 mm, yayıcı tepe yüzeyi kesiti, 5 x 5 mm, yayıcı yüksekliği 50
mm, hücreye hava giriş kesiti 300 x 300 mm olarak belirlenmiştir. Yayıcı, 5 x 5 mm kesitindeki tepe
yüzeyi hava giriş kesitinin tam orta hizasında olacak şekilde hücre içine yerleştirilmiştir. Piramidin
tavanı yoktur, yan yüzeyleri poroz malzeme ile kaplıdır. Piramidin taban kenarları hücre kenarlarına
paralel olacak şekilde yerleştirilmiştir (Şekil 39).
Hücre hava giriş kesitine “mass flow inlet”, çıkış kesitine “pressure outlet” sınır şartları verilmiştir. Hava
debisi 3000 m3/h olarak alınmıştır. Akışkan “fluid” olarak tanımlanmış ve Fluent programında akışkan
cinsi hava olarak belirlenmiştir. Yayıcı yüzeyleri “porous jump” olarak tanımlanmıştır.
Hücreye giren hava yayıcı etkisi ile yayılmakta ve hızı azalmaktadır (Şekil 40). Yayıcı kenarlarının
uzatılması hücre içinde hava dağılımını iyileştirmiştir. Çıkış kesitindeki merkezde, kısa kenarlı yayıcıya
kıyasla daha iyi oranda yayılmış olduğu, kesit üzerinde sıfır hızın hâkim olduğu bölgelenin oldukça
azaldığı görülmektedir. (Şekil 41). Yayıcı geometrisi çıkış kesitinde havanın homojen dağılımında
önemli iyileşme meydana gelmiştir.
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Şekil 39. Yayıcının Hücre İçindeki Durumu

Şekil 40. Yayıcı Bölümünde Düşey Kesitte Hız
Dağılımı

Şekil 41. Yayıcı Hücresi Çıkış Kesitinde Hız
Dağılımı

11. DÖNER ISI DEĞİŞTİRİCİ HÜCRESİ
11.1. Değişiklik Yapılmamış Döner Isı Değiştirici Hücresi
Isı değiştirici hücresi gerçek boyutlarda ve konstrüktif yapısı aslının aynı olarak modellenmiştir. Döner
ısı değiştiricinin ısı geçiş yüzeyleri çizilmemiş, çapı ve genişliği gerçek boyutlarda modellenmiştir.
Gambitte çizilen geometri alt hacimlere bölünerek farklı sıklıkta meshlenmiştir. Böylece mesh sayısı
optimize edilerek bilgisayar zamanı optimum seviyeye indirilmiş ve değişimlerin fazla olduğu
bölgelerde hız dağılımının daha hassas elde edilmesi sağlanmıştır (Şekil 42, 43). Hücre yüksekliği
1896 mm, genişliği 1530 mm, döner ısı değiştiricisinin çapı 1398 mm, genişliği 244 mm, döner ısı
değiştiricisinin önündeki ve arkasındaki bölümlerin derinliği 283 mm dir.
Isı değiştirici hücresi taze hava ve egzoz havası girişlerine “mass flow inlet”, çıkışlarına “pressure
outlet” sınır şartları verilmiştir. Döner ısı değiştirici “porous zone” olarak tanımlanmıştır. Diğer tüm
yüzeyler “wall” olarak tanımlanmıştır. Hava debileri 8000 m3/h olarak alınmıştır. Akışkan “fluid” olarak
tanımlanmış ve Fluent programında akışkan cinsi hava olarak belirlenmiştir.
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Şekil 42. Döner Isı Geri Değiştirici Hücresi
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Döner
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Şekil 43. Döner Isı Geri Değiştirici Hücresi Yandan Görünüş
Taze hava bölümü altta ve egzoz havası bölümü üstte yer almaktadır. Hücre yatay olarak ikiye
ayrılmıştır. Taze hava ve egzoz havası giriş ve çıkış kesitleri ve döner ısı değiştiricinin bu bölümlerdeki
büyüklüğü aynıdır. Şekil 44’de düşey düzlemdeki hız konturları verilmiştir. Havanın hücreye giriş ve
çıkış kesitleri ısı değiştirici dairesel alanından daha büyüktür. Hücre girişleri ve çıkışları dairesel ısı
değiştiricinin çapıyla karşılaştırıldığında özellikle düşey yönde yüksektir. Hücre giriş kesitlerinden
homojen dağılım ile alt üst bölümlere giren taze ve egzoz havasının hızı, dörtgen kesitten daha küçük
kesitteki daire kesite geçişte ani daralmadan dolayı, artmaktadır. Giriş kısımların üst (egzoz havası) ve
alt (taze hava) kesit daralmadan dolayı buralarda ölü bölgeler oluşmaktadır (Şekil 44). Üsteki ölü
bölgeleri dairesel ısı değiştiriciden geçiş için kullanamayan hava ısı değiştiricisine doğru yönelmekte
ve ısı değiştiricisinin üst (ve alt) yayında hız değerindeki artış daha fazla olmaktadır. Hız konturları
incelendiğinde ölü bölgenin etkisi ile havanın aşağıya (ve yukarı) doğru yığıldığı görülmektedir. Döner
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ısı değiştiriciden çıkan taze ve egzoz havası ısı değiştiricisinden daha büyük kesitteki bir hacme
geçmekte, ani genişleme meydana gelmektedir. Çıkış bölümlerinin üst (egzoz havası) ve alt (taze
hava) kısımlarında ölü bölgeler oluşmaktadır. Taze ve egzoz havasının hücre çıkış kesitleri giriş
kesitleri ile aynı olmasına rağmen döner ısı değiştiricisinin kesitinin küçük olması sebebiyle hücreyi
terk eden havaların hızları artmaktadır.
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Şekil 44. Döner Isı Değiştirici Hücresi Düşey Düzlemde Hız Dağılımı
Şekil 45’de egzoz havası bölümünde, Şekil 46’da taze hava bölümünde yatay düzlemdeki hız
konturları ve hız vektörleri verilmiştir. Hava giriş kesiti düşey düzlemde olduğu gibi yatay düzlemde de
daralmaktadır. Döner ısı değiştiriciye giriş, hava giriş kesitinden daha küçük kesitten
gerçekleşmektedir. Yatay düzlemde yan kenarlarda hız vektörleri ısı değiştiricisine doğru
yönelmektedir. Döner ısı değiştiricisinin üzerine ve düşey yönde yerleştirilmiş profiller akışa engel
oluşturmakta arkalarında ölü bölgeler oluşmaktadır. Isı değiştiricisinden çıkan hava, yatayda daha
büyük kesit alanına boşaldığı için kenarlarda ölü bölgeler oluşmaktadır.

Egzoz
hava
girişi

Egzoz
hava
çıkışı

Şekil 45. Döner Isı Değiştirici Hücresi Yatay Düzlemde Hız Dağılımı (Egzoz Havası Bölümü)
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Taze hava
çıkışı

Taze hava
çıkışı

Şekil 46. Döner Isı Değiştirici Hücresi Yatay Düzlemde Hız Dağılımı (Taze Hava Bölümü)
Taze hava giriş ve egzoz havası çıkış bölümlerini içeren düşey düzlemdeki hız dağılımı Şekil 47’de
verilmiştir. Egzoz havasının ısı değiştiricisi içinden geçtiği alan egzoz çıkış bölümünün kesit alanından
küçük olduğu için üstte ölü kısımlar oluşmaktadır. Havanın hücreyi terk ettiği kesitin genişliği hücrenin
genişliğinden daha azdır. Çıkış kesitinde tekrar bir daralma meydana gelmektedir. Isı değiştiricinden
çıkan hava önce genişlemekte sonra daha dar bir kesitten geçerek hücreyi terk etmektedir. Bu
sebepten egzoz havası çıkışında düşey yanlarda ölü bölgeler oluşmaktadır. Isı değiştiricisinin orta
kısmındaki iki düşey profil akışın bütünlüğünü bozmaktadır. Isı değiştiricisini üç bölüme ayırmakta,
yarım daire alan içinde hız dağılımının düzgünlüğünü bozmaktadır. Isı geçişi bakımından hızın daha
yüksek olduğu akış alanları daha etkin kullanılabilir.

Egzoz hava
çıkışı

Egzoz havası
çıkış kesiti

Taze hava
giriş kesiti
Taze
girişi

hava

Şekil 47. Döner Isı Değiştirici Hücresi Düşey Düzlemde Hız Dağılımı
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11.2. Değişiklik Yapılmış Döner Isı Değiştirici Hücresinin Sayısal Modeli 1
Döner ısı değiştiricisinin yüzeyini daha etki olarak kullanmak için orijinal geometride değişiklikler
yapılmıştır. Bu başlık altında incelenen geometride hücre derinlikleri artırılmıştır (Şekil 48, 49). Orijinal
geometride derinliği 283 mm olan hücrenin (Şekil 43) önüne, 918 mm derinliğinde toplam (taze hava
ve egzoz havası bölümleri) 2568 mm yüksekliğinde bölümler eklenmiştir. Hücre yüksekliği: 2568 mm,
genişliği: 1590 mm, ısı değiştiricisi önündeki ve arkasındaki hücrelerin derinliği: 918 mm (hava giriş ve
çıkış hücreleri) , 314 mm (ısı değiştiricisi önü ve arkası), döner ısı değiştiricisinin çapı 1796 mm,
genişliği 290 mm. Derinlikleri verilen kısımların genişlikleri sırasıyla, 1590 mm ve 1896 mm dir. Isı
değiştirici hücresi sınır şartları bölüm 11.1 de verilenlerle aynıdır.
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Şekil 48. Döner Isı Geri Değiştirici Hücresi
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Şekil 49. Döner Isı Geri Değiştirici Hücresi (Yandan Görünüş)
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Taze hava bölümü altta ve egzoz havası bölümü üstte yer almaktadır. Hücre yatay olarak ikiye
ayrılmıştır. Taze hava ve egzoz havası giriş ve çıkış kesitleri ve döner ısı değiştiricinin bu bölümlerdeki
büyüklüğü aynıdır. Şekil 50’de düşey düzlemdeki hız konturları verilmiştir. Havanın hücreye giriş ve
çıkış kesitleri ısı değiştirici dairesel alanından daha büyüktür. Hücre girişleri ve çıkışları dairesel ısı
değiştiricinin çapıyla karşılaştırıldığında özellikle düşey yönde yüksektir. Hücre giriş kesitlerinden
homojen dağılım ile alt üst bölümlere giren taze ve egzoz havasının hızı, dörtgen kesitten daha küçük
kesitteki daire kesite geçişte ani daralmadan dolayı, artmaktadır. Giriş kısımların üst (egzoz havası) ve
alt (taze hava) kesit daralmadan dolayı buralarda ölü bölgeler oluşmaktadır (Şekil 50). Üsteki ölü
bölgeleri dairesel ısı değiştiriciden geçiş için kullanamayan hava ısı değiştiricisine doğru yönelmekte
ve ısı değiştiricisinin üst (ve alt) yayında hız değerindeki artış daha fazla olmaktadır. Döner ısı
değiştiriciden çıkan taze ve egzoz havası ısı değiştiricisinden daha büyük kesitteki bir hacme
geçmekte, ani genişleme meydana gelmektedir. Çıkış bölümlerinin üst (egzoz havası) ve alt (taze
hava) kısımlarında ölü bölgeler oluşmaktadır. Taze ve egzoz havasının hücre çıkış kesitleri giriş
kesitleri ile aynı olmasına rağmen döner ısı değiştiricisinin kesitinin küçük olması sebebiyle hücreyi
terk eden havaların hızları artmaktadır. Hücrenin derinliği arttırılmasına rağmen hava akışı orijinal
geometridekiyle benzerlik göstermektedir. Hücre derinliğinin artırılması ile havanın ısı değiştiricisinden
çıktıktan sonra hücrenin kesitine daha iyi yayılması hedeflenmişti. Bu iyileşmenin sağlanmadığı, çıkış
kısımlarında üst ve alt kısımlarda ölü bölgelerin orijinal geometriye benzer şekilde oluştuğu
görülmektedir.
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Şekil 50. Döner Isı Değiştirici Hücresi Düşey Düzlemde Hız Dağılımı
(Üst Bölüm Egzoz, Alt Bölüm Taze Hava)
Şekil 51’de egzoz havası bölümünde yatay düzlemdeki hız konturları ve hız vektörleri verilmiştir. Hava
giriş kesiti düşey düzlemde olduğu gibi yatay düzlemde de daralmaktadır. Döner ısı değiştiriciye giriş,
hava giriş kesitinden daha küçük kesitten gerçekleşmektedir. Yatay düzlemde yan kenarlarda hız
vektörleri ısı değiştiricisine doğru yönelmektedir. Isı değiştiricisinden çıkan hava, yatayda daha büyük
kesit alanına boşaldığı için kenarlarda ölü bölgeler oluşmaktadır. Hücrenin derinliğinin artırılması ısı
değiştiricisinden çıkan hava huzmesi açılarak çıkışa doğru ilerlemektedir. Çıkış kesitinde hava hız
dağılımının homojenleşmesini bakımından olumlu etkilemektedir.
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Şekil 51. Döner Isı Değiştirici Hücresi Yatay Düzlemde Hız Dağılımı (Egzoz Bölümü)
Taze hava giriş ve egzoz havası çıkış bölümlerini içeren düşey düzlemdeki hız dağılımı Şekil 52’de
verilmiştir. Egzoz havasının ısı değiştiricisi içinden geçtiği alan egzoz çıkış bölümünün kesit alanından
küçük olduğu için üstte ölü kısımlar oluşmaktadır. Isı değiştiricinden çıkan hava önce genişlemekte
sonra daha dar bir kesitten geçerek hücreyi terk etmektedir. Bu sebepten egzoz havası çıkışında
düşey yanlarda ölü bölgeler oluşmaktadır. Isı değiştiricisinin orta kısımlarında hız daha yüksek olduğu
için ısı geçişi bakımından daha etkin kullanılabilir.
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Şekil 52. Döner Isı Değiştirici Hücresi Düşey Düzlemde Hız Dağılımı
(Üst Bölüm Egzoz Çıkış, Alt Bölüm Taze Hava Giriş)
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11.3. Değişiklik yapılmış döner ısı değiştirici hücresinin sayısal modeli 2
Döner ısı değiştiricisinin yüzeyini daha etki olarak kullanmak için orijinal geometride değişiklikler
yapılmıştır. Bu başlık altında incelenen geometride hücre derinlikleri artırılmıştır (Şekil 53, 54). Orijinal
geometride derinliği 283 mm olan hücrenin (Şekil 43) önüne, 918 mm derinliğinde toplam (taze hava
ve egzoz havası bölümleri) 2568 mm yüksekliğinde bölümler eklenmiştir. Isı değiştiricisinin çapı 2006
mm ye artırılmıştır.
Hücre yüksekliği: 2568 mm, genişliği: 1590 mm, ısı değiştiricisi önündeki ve arkasındaki hücrelerin
derinliği: 918 mm (hava giriş ve çıkış hücreleri) , 314 mm (ısı değiştiricisi önü ve arkası), döner ısı
değiştiricisinin çapı 2006 mm, genişliği 290 mm. Derinlikleri verilen kısımların genişlikleri sırasıyla,
1590 mm ve 2106 mm dir. Isı değiştirici hücresi sınır şartları bölüm 11.1de verilenlerle aynıdır.
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Şekil 53. Döner Isı Geri Değiştirici Hücresi

Egzoz
havası çıkış

Egzoz
havası giriş
918

Taze
havası giriş

314 290 314

918

Taze
havası çıkış

Döner
ısı
değiştirici

Şekil 54. Döner Isı Geri Değiştirici Hücresi (Yandan Görünüş)
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Şekil 55’de düşey düzlemdeki hız konturları verilmiştir. Havanın hücreye giriş ve çıkış kesitleri ısı
değiştirici dairesel alanından daha büyüktür. Hücre girişleri ve çıkışları dairesel ısı değiştiricinin çapıyla
karşılaştırıldığında özellikle düşey yönde yüksektir. Hücre giriş kesitlerinden homojen dağılım ile alt üst
bölümlere giren taze ve egzoz havasının hızı, dörtgen kesitten daha küçük kesitteki daire kesite
geçişte ani daralmadan dolayı, artmaktadır. Giriş kısımların üst (egzoz havası) ve alt (taze hava) kesit
daralmadan dolayı buralarda ölü bölgeler oluşmaktadır (Şekil 55). Üsteki ölü bölgeleri dairesel ısı
değiştiriciden geçiş için kullanamayan hava ısı değiştiricisine doğru yönelmekte ve ısı değiştiricisinin
üst (ve alt) yayında hız değerindeki artış daha fazla olmaktadır. Döner ısı değiştiriciden çıkan taze ve
egzoz havası ısı değiştiricisinden daha büyük kesitteki bir hacme geçmekte, ani genişleme meydana
gelmektedir. Çıkış bölümlerinin üst (egzoz havası) ve alt (taze hava) kısımlarında ölü bölgeler
oluşmaktadır. Taze ve egzoz havasının hücre çıkış kesitleri giriş kesitleri ile aynı olmasına rağmen
döner ısı değiştiricisinin kesitinin küçük olması sebebiyle hücreyi terk eden havaların hızları
artmaktadır. Hücrenin derinliği arttırılmasına rağmen hava akışı orijinal geometridekiyle benzerlik
göstermektedir. Hücre derinliğinin artırılması ile havanın ısı değiştiricisinden çıktıktan sonra hücrenin
kesitine daha iyi yayılması hedeflenmişti. Bu iyileşmenin sağlanmadığı, çıkış kısımlarında üst ve alt
kısımlarda ölü bölgelerin orijinal geometriye benzer şekilde oluştuğu görülmektedir. Diğer tüm ölçüler
aynı iken sadece ısı değiştiricinin çapı değiştirilmiştir. Çap bir önceki çözümle (bölüm 11.2)
karşılaştırıldığında artırılmıştır. Çap artarken hücre yüksekliği değişmemiştir. Isı değiştiricinin çapının
artırılması çıkış taraflarındaki hızın azalmasına sebep olmuştur.
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Şekil 55. Döner Isı Değiştirici Hücresi Düşey Düzlemde Hız Dağılımı
(Üst Bölüm Egzoz, Alt Bölüm Taze Hava)
Şekil 56’da egzoz havası bölümünde yatay düzlemdeki hız konturları ve hız vektörleri verilmiştir.
Döner ısı değiştiricisi kesiti hava giriş kesitinden daha küçüktür. Yatay düzlemde yan kenarlarda hız
vektörleri ısı değiştiricisine doğru yönelmektedir. Isı değiştiricisinden çıkan hava, yatayda daha büyük
kesit alanına boşaldığı için kenarlarda ölü bölgeler oluşmaktadır. Bölüm 11.2 de verilen durumdaki ısı
değiştirici çapından daha büyük olduğu için ölü bölgeler daha az bir kısımdadır. Isı değiştiricisinden
çıkan havanın akış kesiti artmaktadır. Bu artış 11.2 bölümündekinden daha azdır. Hava derinliği az
olan geniş hacme girmekte, burada hücreye doğru yönlenmektedir. Geniş hacimde daha dar kesitli bir
hacme boşalma sırasında bağlantı kenarında hızın artığı görülmektedir (Şekil 56). Bu durum hava
çıkış bölümünde hava dağılımının düzgünlüğünün kaybolmasına sebep olmaktadır.
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Şekil 56. Döner Isı Değiştirici Hücresi Yatay Düzlemde Hız Dağılımı (Egzoz Bölümü)
Taze hava giriş ve egzoz havası çıkış bölümlerini içeren düşey düzlemdeki hız dağılımı Şekil 57’de
verilmiştir. Egzoz havasının ısı değiştiricisi içinden geçtiği alan egzoz çıkış bölümünün kesit alanından
küçük olduğu için üstte ölü kısımlar oluşmaktadır. Isı değiştiricisinden çıkan hava daha geniş kesitteki
hacmin yüzeyine çarparak düşey yönde yukarı doğru ilerlemektedir. Kenarları takip eden hava
hücrenin üst kenarına boyunca ilerlemekte ve hücre orta kısmından aşağıya dönmektedir. Isı
değiştiricisinin orta kısımlarında hız daha yüksek olduğu için ısı geçişi bakımından daha etkin
kullanılabilir.
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Şekil 57.Döner Isı Değiştirici Hücresi Düşey Düzlemde Hız Dağılımı
(Üst Bölüm Egzoz Çıkış, Alt Bölüm Taze Hava Giriş)
Taze hava giriş bölümündeki hız dağılımı Şekil 57’ in alt yarısında verilmiştir. Döner ısı değiştiricisinin
kesit alanı hücre alanından küçük olduğu için hücreden ısı değiştiricisine geçişte ani daralma meydana
gelmektedir. Hücrede genişleyen hava ısı değiştiricinin sağ, sol ve alt tarafındaki duvarlara çarparak,
ısı değiştiricisine doğru yönlenmektedir. Hücrenin sağ, sol ve alt bölümlerinde havanın toplanması ve
ısı değiştiricisine doğru yönlenmesinden dolayı hız değeri artmaktadır. Isı değiştiricisinin taze havanın
geçtiği bölümünde homojen hız dağılımı oluşmamaktadır. Bu durum ısı geçişi bakımından ısı
değiştiricisinin etki kullanımını etkileyebilir.
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11.4. Değişiklik Yapılmış Döner Isı Değiştirici Hücresinin Sayısal Modeli 3
Döner ısı değiştiricisinin yüzeyini daha etki olarak kullanmak için orijinal geometride değişiklikler
yapılmıştır. Bu başlık altında incelenen geometride hücre derinlikleri artırılmıştır (Şekil 58, 59). Orijinal
geometride derinliği 283 mm olan hücrenin (Şekil 43) önüne, 918 mm derinliğinde toplam (taze hava
ve egzoz havası bölümleri) 2568 mm yüksekliğinde bölümler eklenmiştir. Isı değiştiricisinin çapı 2006
mm ye artırılmıştır. Isı değiştiricisinin ön ve arkasındaki hacimlerin derinliği 314 mm den 620 mm ye
artırılmıştır. Hücre yüksekliği: 2568 mm, genişliği: 1590 mm, ısı değiştiricisi önündeki ve arkasındaki
hücrelerin derinliği: 918 mm (hava giriş ve çıkış hücreleri) , 620 mm (ısı değiştiricisi önü ve arkası),
döner ısı değiştiricisinin çapı 2006 mm, genişliği 290 mm. Derinlikleri verilen kısımların genişlikleri
sırasıyla, 1590 mm ve 2106 mm dir.
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Şekil 58. Döner Isı Geri Değiştirici Hücresi
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Egzoz havası bölümü
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Şekil 59. Döner Isı Geri Değiştirici Hücresi (Karşıdan Görünüş)
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Şekil 60’da düşey düzlemdeki hız konturları verilmiştir. Havanın hücreye giriş ve çıkış kesitleri ısı
değiştirici dairesel alanından daha büyüktür. Hücre girişleri ve çıkışları dairesel ısı değiştiricinin çapıyla
karşılaştırıldığında özellikle düşey yönde yüksektir. Hücre giriş kesitlerinden homojen dağılım ile alt üst
bölümlere giren taze ve egzoz havasının hızı, dörtgen kesitten daha küçük kesitteki daire kesite
geçişte ani daralmadan dolayı, artmaktadır. Giriş kısımların üst (egzoz havası) ve alt (taze hava) kesit
daralmadan dolayı buralarda ölü bölgeler oluşmaktadır (Şekil 60). Üsteki ölü bölgeleri dairesel ısı
değiştiriciden geçiş için kullanamayan hava ısı değiştiricisine doğru yönelmekte ve ısı değiştiricisinin
üst (ve alt) yayında hız değerindeki artış daha fazla olmaktadır. Döner ısı değiştiriciden çıkan taze ve
egzoz havası ısı değiştiricisinden daha büyük kesitteki bir hacme geçmekte, ani genişleme meydana
gelmektedir. Çıkış bölümlerinin üst (egzoz havası) ve alt (taze hava) kısımlarında ölü bölgeler
oluşmaktadır. Taze ve egzoz havasının hücre çıkış kesitleri giriş kesitleri ile aynı olmasına rağmen
döner ısı değiştiricisinin kesitinin küçük olması sebebiyle hücreyi terk eden havaların hızları
artmaktadır. Hücrenin derinliği arttırılmasına rağmen hava akışı orijinal geometridekiyle benzerlik
göstermektedir. Hücre derinliğinin artırılması ile havanın ısı değiştiricisinden çıktıktan sonra hücrenin
kesitine daha iyi yayılması hedeflenmişti. Bu iyileşmenin sağlanmadığı, çıkış kısımlarında üst ve alt
kısımlarda ölü bölgelerin orijinal geometriye benzer şekilde oluştuğu görülmektedir. Diğer tüm ölçüler
aynı iken sadece ısı değiştiricinin çapı değiştirilmiştir. Çap bir önceki çözümle (bölüm 11.2)
karşılaştırıldığında artırılmıştır. Çap artarken hücre yüksekliği değişmemiştir. Isı değiştiricinin çapının
artırılması çıkış taraflarındaki hızın azalmasına sebep olmuştur.
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Şekil 60. Döner Isı Değiştirici Hücresi Düşey Düzlemde Hız Dağılımı
(Üst Bölüm Egzoz, Alt Bölüm Taze Hava)
Şekil 61’de egzoz havası bölümünde yatay düzlemdeki hız konturları ve hız vektörleri verilmiştir.
Döner ısı değiştiricisi kesiti hava giriş kesitinden daha küçüktür. Yatay düzlemde yan kenarlarda hız
vektörleri ısı değiştiricisine doğru yönelmektedir. Isı değiştiricisinden çıkan hava, yatayda daha büyük
kesit alanına boşaldığı için kenarlarda ölü bölgeler oluşmaktadır. Bölüm 11.2 de verilen durumdaki ısı
değiştirici çapından daha büyük olduğu için ölü bölgeler daha az bir kısımdadır. Isı değiştiricisinden
çıkan havanın akış kesiti artmaktadır. Bu artış 11.2 bölümündekinden daha azdır. Hava derinliği az
olan geniş hacme girmekte, burada hücreye doğru yönlenmektedir. Geniş hacimde daha dar kesitli bir
hacme boşalma sırasında bağlantı kenarında hızın artığı görülmektedir (Şekil 61). Artan hızın etkisi bir
önceki duruma kıyasla daha az bir kısımda devam etmekte, hücre çıkışına doğru hız değeri
düzgünleşmektedir. İncelenen tüm durumlar içinde çıkış kesitinde en iyi hız dağılımı bu geometride
elde edilmiştir.
Taze hava giriş ve egzoz havası çıkış bölümlerini içeren düşey düzlemdeki hız dağılımı Şekil 62’de
verilmiştir. Egzoz havasının ısı değiştiricisi içinden geçtiği alan egzoz çıkış bölümünün kesit alanından
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küçük olduğu için üstte ölü kısımlar oluşmaktadır. Isı değiştiricisinden çıkan hava daha geniş kesitteki
hacmin yüzeyine çarparak düşey yönde yukarı doğru ilerlemektedir. Kenarları takip eden hava
hücrenin üst kenarına boyunca ilerlemekte ve hücre orta kısmından aşağıya dönmektedir. Isı
değiştiricisinin orta kısımlarında hız daha yüksek olduğu için ısı geçişi bakımından daha etkin
kullanılabilir.
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Şekil 61. Döner Isı Değiştirici Hücresi Yatay Düzlemde Hız Dağılımı (Egzoz Bölümü)
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Şekil 62. Döner Isı Değiştirici Hücresi Düşey Düzlemde Hız Dağılımı
(Üst Bölüm Egzoz Çıkış, Alt Bölüm Taze Hava Giriş)
Taze hava giriş bölümündeki hız dağılımı Şekil 62 nin alt yarısında verilmiştir. Döner ısı değiştiricisinin
kesit alanı hücre alanından küçük olduğu için hücreden ısı değiştiricisine geçişte ani daralma meydana
gelmektedir. Hücrede genişleyen hava ısı değiştiricinin sağ, sol ve alt tarafındaki duvarlara çarparak,
ısı değiştiricisine doğru yönlenmektedir. Hücrenin sağ, sol ve alt bölümlerinde havanın toplanması ve
ısı değiştiricisine doğru yönlenmesinden dolayı hız değeri artmaktadır. Isı değiştiricisinin taze havanın
geçtiği bölümünde homojen hız dağılımı oluşmamaktadır. Bu durum ısı geçişi bakımından ısı
değiştiricisinin etkin kullanımını etkileyebilir.
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SONUÇ
Klima santralinin hücrelerinin Fluent programında modellenmesi ile akışa direnç gösteren hücre
eleman ve kısımlarının belirlenmesi mümkün olmuştur. Bu sonuçlardan yararlanılarak hücre iç yapısı
ve yerleşiminde değişiklikler yapılarak basınç kaybının azaltılması sağlanabilir. Elde edilen hız ve
basınç grafikleri yardımı ile hücre bazında aşağıdaki sonuçlar belirlenmiştir.
Çalışmada ele alınan tüm hücrelerdeki ortak konstrüktif özellik profillerin varlığıdır. Profillerin bir kısmı
akışa paralel, bir kısmı akışa dük yöndedir. Akışa dik yönde olanlar, hücre içindeki akım çizgilerini
bozan, statik basınç kaybını arttıran etki oluşturmaktadır. Bazı hücrelerde akışın gelişimi üzerindeki
etkisi diğer etkenlerden daha fazladır. Filtre hücresinde bu durum belirgin olarak gözlenmektedir.
Hücre içindeki basınç kaybında etkili olan bir başka geometrik etki ise kesit daralmaları veya akışın ani
olarak yön değiştirmesine sebep olan düzenlemelerdir. Buna örnek olarak döner ısı geri kazanım
hücresi verilebilir. Hücreler arasında geçişte önceki hücrenin çıkış kesit alanının küçük, sonraki
hücrenin giriş kesit alanın büyük olması hücre içindeki hız dağılımının homojen olmamasına sebep
olmaktadır. İki hücre arasındaki geçişte yayıcı kullanılması hız dağılımının düzgünleştirilmesi
sağlayacaktır.
Aspiratör hücresinde kasnağın fan emiş ağzına yakın olması, emiş ağızlarından simetrik olarak hava
emişinin gerçekleşmesini engellemektedir. Bu durum fan çıkış kesitindeki hız ve basınç dağılımının
düzgünlüğünü bozmaktadır. Elektrik motoru akışa karşı statik direnç oluşturmaktadır. Hücre içindeki
bir cismin varlığı hücre içinden geçen havanın karşılaştığı direnci arttırmaktadır. Hücre içindeki fan ve
motor ayaklarının varlığı ve yapısı basınç kaybını arttırmaktadır. Ayakların düzenlenmesindeki
değişiklikler basınç kaybını azaltacaktır.
Damper hücresinde damper grubunun yüksekliği hücre yüksekliğinden küçüktür. Dar bir hava akış jeti
geniş bir hacme açılması ile hücre alt ve kısımlarında ölü bölgeler oluşmaktadır. Filtre üzerindeki
profiller akışın parçalanmasına sebep olmaktadır. Bu profiller kesit alanına kıyasla küçük bir alana
sahip olmasına rağmen hücre çıkış kesitinde düzgün olmayan hız dağılımına sebep olmaktadır.
Karışım hücresinde egzoz havasının bir kısmı ile taze hava karışarak filtre üzerinden geçip hücreyi
terk etmektedir. Ara damperin konumu ve taze havanın dik yönde girişi ile filtre üzerindeki profillerin
varlığı çıkış kesitindeki hız dağılımını ve hücre içindeki statik basınç dağılımını etkilemektedir. Ara
damperin konumunun değiştirilmesi ile yapılan çalışmada çıkış hız dağılımı üzerinde damper
konumunun etkili olduğu tespit edilmiştir. Ara damperin yukarı doğru kaydırılması hücre girişindeki
statik basıncın 125 Pa dan 148 Pa değerine artmasına sebep olmuştur.
Filtre hücresindeki akış, damper hücresindeki akışa benzerlik göstermektedir. Filtre öncesi hücre
uzunluğunun etkisi incelenmiştir. Hücre çıkışındaki hız dağılımı üzerindeki en büyük etkiyi filtre
üzerindeki profillerin oluşturduğu belirlenmiştir. Hücre içindeki en büyük basınç kaybını filtre
oluşturduğu için hücre boyunun uzatılması statik basınç üzerinde etki oluşturmamıştır.
Isıtma ve soğutma hücresindeki profiller ölü bölgelerin oluşmasına ve statik basınç değerinde
kayıplara sebep olmaktadır. Hücre giriş ve çıkışında ve hücre içindeki geçiş bölgelerinde açılı yapının
kullanımı ölü bölgeleri azaltmış, hücre girişinde daha düzgün hız dağılımı oluşmasını sağlamıştır. Açılı
giriş ve çıkış ile basınç değeri 138 Pa değerinde 157 Pa değerine artmıştır.
Plakalı ısı geri kazanım hücresinde ani kesit daralmaları ve yön değiştirmeler hız ve basınç
dağılımında etkili olmaktadır. Akışın plakalı ısı değiştiricisine yönlendirilmesi için hücre yapısında
yapılan değişiklik statik basınç değerinde değişiklik oluşturmamıştır. Susturucu hücresinde ani kesit
değişimi basınç kaybı üzerindeki en büyük etkendir. Kesit daralması ile hız artmakta ve basınç kaybını
arttırmaktadır.
Hücreler arası geçişte hız dağılımını düzgünleştirmek için tasarlanan yapının oluşturduğu iyileştirme
boş hücredeki durumla karşılaştırılmıştır. Hücre içine yerleştirilen kare piramit şeklindeki cismin etkisi
incelenmiştir. Piramidin yan yüzeyleri poroz malzeme ile kaplanmıştır. Hücre ketine göre küçük bir
kesitten giren hava piramidin etkisi ile saçılmış ve hücre çıkış kesitinde daha düzgün hava dağılımı
sağlanmıştır.
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Döner ısı değiştiricisinde prizmatik kesit alanında akış dairesel kesitteki ısı değiştiricisinden geçmekte
ve tekrar prizmatik kesit içinden geçerek hücreyi terk etmektedir. Kesit değişiklikleri olduğu gibi ani
daralmalar ve genişlemeler de gerçekleşmektedir. Ani kesit değiştirmelerin ölü bölgeler oluşturduğu
görülmüştür. Hücre kesitinin ısı değiştiricinin kesitinden küçük olması halinde ısı değiştiricinin tüm etkili
alanının akış tarafından kullanılmadığı belirlenmiştir. Hücre uzunluğunun arttırılmasının statik basınç
üzerindeki etkisinin olumlu olduğu ancak daha fazla arttırmanın statik basınçtaki artışı azalttığı
gözlemlenmiştir. Orijinal geometride hücre girişindeki statik basınç değeri 7030 Pa iken en iyi durumda
statik basınç 9030 Pa değerinde gerçekleşmiştir.
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HESAPLAMALI ISI-KÜTLE GEÇİŞİ İLE YOĞUŞMA VE
BUHARLAŞMANIN MODELLENMESİ
Seyhan UYGUR ONBAŞIOĞLU
S. Aslı KAYIHAN
Deniz YILMAZ

ÖZET
Havanın şartlandırılması, kurutma, gıda depolama gibi geniş bir yelpazedeki amaçlara yönelik
uygulamalarda, havanın bir yüzeyle teması ve bu yüzey aracılığıyla bir akışla ısı alışverişi
sözkonusudur. Isı alışverişi, hem havanın hem de bu akışkanın hareketinden etkilendiği için, tüm
ısıtma, soğutma ve havalandırma uygulamalarında sıcaklık alanı ile birlikte, hız alanının da bulunması
önemlidir. Son yıllarda gittikçe yaygınlaşan ticari paket programlar, sıcaklık ve hızın konuma bağlı
dağılımlarını ve zamana bağlı değişimlerini bulmayı olanaklı kılan, “kullanıcı dostu” tasarım araçları
olmuşlardır. Bu programlar, “momentum” ve “enerji” denklemlerine ilave olarak, “kütle transportu”
denklemini de çözdükleri için, “psikrometri”nin kapsamını oluşturan, “nemli havanın” irdelenmesi de
kolaylaşmıştır. Ancak; “tesisat” uygulamalarının birçoğunda karşılaşılan, “soğuk yüzeyde yoğuşma” ya
da gıda saklanması problemlerinde, gıdanın içerdiği suyun buharlaşmasından dolayı havanın neminde
oluşan artış, bu programlarla doğrudan simule edilememektedir. Kullanıcının, faz değişimlerini bu
programa tanıtabilmesi için ek kodlar yazması gerekmektedir. Bu çalışmada, Fluent® programının,
“user defined function” modülü, psikrometrik açıdan yoğuşma ve buharlaşmayı programa tanıtacak
şekilde kullanılmıştır. Deneysel sonuçlarla karşılaştırılan her iki örnek çalışmada (soğuk tavan
uygulamalarında yoğuşma ve kapalı hacimde kurutma), psikrometrik bağıntılar, kütle transportu ve
enerji denklemine kaynak terimi olarak ilave edilmişlerdir. Sonuç olarak; kütle transportu - enerji
dengesi ilişkisi bağlamında, psikrometrik açıdan kritik olan değerlerin, hesaplamalı yöntemlerle,
tasarım öncesinde öngörülmesi olanaklı olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yoğuşma, Buharlaşma, Sayısal Model, UDF

ABSTRACT
Since they do not release the open sources, the commercial soft wares are not very helpful in
modeling the phase change phenomena such as condensation on the cold surfaces or evaporation
during the drying processes. These events should be included by the source terms of the transport
equations and the user needs to define them within the contents of a code. For FLUENT®, it is called
User Defined Function, UDF. In the current study, the examples of UDF applications for condensation
and drying processes are presented.
Key Words:Condensation, Evaporation, Computational Model, UDF

1. GİRİŞ
İçinde nem kaynağı olan hacimlerin ısıtılması sırasında buharlaşma sonucu açığa çıkan buharın
dağılımı birçok uygulamada tasarımı önemli ölçüde etkiler. Örneğin; kurutma işleminin amacı,
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kurutulması istenen hacmin emmiş olduğu suyu buharlaştırmak olduğuna göre, su buharının bu
hacmin içerisindeki ve çevresindeki dağılımı, kurutma hızını etkileyecektir. Aynı şekilde, soğutulan bir
hacimde nemli havanın soğuk yüzeylerle teması, hava içerisindeki su buharının yoğuşmasına neden
olacaktır.
Isıtılan veya soğutulan bir hacimde, havanın doğal ya da zorlanmış hareketine ilave olarak, hava
içerisindeki su buharının dağılımını verecek yönetici denklemlerin de çözülmesi gereklidir. Bu transport
denklemleri kütlenin, momentumun ve enerjinin korunumunu temsil etmektedirler. Konfor ve hedef
açısından hava içerisindeki su buharı için yazılan transport denklemi de “bileşenlerin korunumu”
şeklinde bu denklemlerle birlikte çözülmektedir. Son yıllarda; programların kullanım kolaylıkları ve
artan bilgisayar hızları, bu denklemlerin çözümünde paket program uygulamalarını yaygınlaşmıştır.
Ancak; bu programların kaynak kodları kapalı olduğu için, bu denklemlerin genel yapılarının dışına
çıkılamamaktadır.
Bir yönetici denklemin genel yapısı aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
Bağımlı değişkenin zamana göre değişimi+bağımlı değişkenin taşınımı
difüzyonu+bağımlı değişkenin üretimi/tüketimi

bağımlı değişkenin
(1)

Örneğin, enerji denklemi için sıcaklığın zamana göre değişimi ile taşınımla ısı geçişinin toplamı,
iletimle ısı geçişi, ısı üretimi ve viskoz dissipasyon toplamına eşit olacaktır.
Sayısal açıdan, (1) denkleminin sağ tarafındaki son terim “kaynak terimi” olarak ifade edilir. Bağımlı
değişken φ olarak adlandırılırsa, (1) denklemi;
(2)
şeklinde olacaktır.
Örneğin; momentum denklemindeki basınç gradyanı ve bünye kuvvetlerini temsil eden terimler; enerji
denkleminde viskoz dissipasyon ve enerji üretimi terimleri kaynak terimleridir. Ticari yazılım
programları, bu terimlerin bir bölümünün çözümlemede kullanılmasına olanak tanır. Ancak; problemin
özelliğine göre değerlendirilmesi gereken kaynak terimleri ticari programların verimliliğini
azaltmaktadır. Isıtma ve soğutma uygulamalarındaki buharlaşma ve yoğuşmanın çözümlenmesi de bu
tür bir problem olarak ele alınmalıdır.
Aslında, ticari programların hemen hepsi iki fazlı akışı çözebilmektedirler. Ancak; buradaki “iki faz”,
önceden oluşmuş fazların birlikte bir kanalda akması şeklindedir ve en fazla bu akış sırasındaki yüzey
gerilmeleri kaynak terimi olarak programa girilebilmektedir. Fakat; faz değişimi için ayrı bir kod yazımı
gerekecektir.

2. FAZ DEĞİŞİMİNİN MODELLENMESİ VE PSİKROMETRİ
Faz değişimi iki başlık altında incelenebilir:
i-İki fazlı akışta, yönetici denklemler her iki faz için ayrı ayrı veya birlikte çözülebilmekte [1], faz
değişimi bu denklemlere kaynak terimi olarak girmektedir.
ii-Isıtma soğutma uygulamalarında, fazdeğişimi havanın içerisindeki su buharının yoğuşması veya
nemli bir hacmin içerisindeki suyun buharlaşmasıdır. Bu durumda, kaynak terimi, “bileşenlerin
korunumu” denklemindedir. Bileşenlerin korunumu denklemi, psikrometrik uygulamada, havanın
“özgül nemi” için yazılımış transport denklemidir:
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FLUENT® paket programında, her iki durumda da dışarıdan kod yazılması gerekmektedir. Bu
çalışmanın konusu, psikrometrik uygulamalar olduğu için, ikinci problem üzerinde durulacaktır.
Bu uygulamalarda, program tarafından çözülen “bileşenin korunumu denklemi” aşağıdaki şekildedir:

C
 
C 
  Dsb,hava

t x 
x 

(3)

Burada C, hava içerisindeki su buharı kütlesinin toplam hava kütlesine oranıdır [2]. Bu oranın,
subuharı kütlesi/kuru hava kütlesi oranına eşit alınması önemli bir fark oluşturmamaktadır.
Yoğuşmadan ya da buharlaşmadan dolayı, C bağımlı değişkeninde bir artış (üretim) ya da azalış
(tüketim) olduğunda, bu olayı temsil eden terimin (3) denklemine “kaynak terimi” olarak girilmesi
gerekir. Bu terimin kullanıcı tarafından ifade edilip programa tanıtılması için yoğuşma ve buharlaşma
aşamaları doğru tanımlanmalıdır. Ayrıca; bu faz değişimi nedeniyle,

q   mb * h fg

(4)

şeklinde bir enerji üretim veya tüketim terimi enerji denklemine ilave edilmelidir. (Burada,
hacim başına yoğuşan su buharı veya buharlaşan su; h fg ise gizli ısıdır.)

, birim

Dışarıdan kod yazılarak programa tanıtılması, UDF (User Defined Function) oluşturulması olarak
adlandırılır. Yoğuşmayı temsil eden UDF kodunun adımları aşağıdaki şekildedir:
1. Ana programın belirlediği sıcaklık dağılımından doyma basıncı hesaplanır.
2. Bu basınçtaki özgül nem miktarı hesaplanır:
w sat = P sat /ρR su T
3. Soğuk yüzeye en yakın akış hücresinde
λ w sat ≤w
olup olmadığı sorgusu yapılır. λ, burada, sayısal nedenlerden dolayı kullanılan, 0.9–1.0 aralığında bir
“rahatlatma” katsayısıdır. Bu sorguya yanıt olumlu ise, diğer bir deyişle, o hücrede, mutlak nem değeri
doyma değerini geçmişse yoğuşma vardır. Yoğuşan su buharı miktarı, (w-w sat )ρ/(t 2 -t 1 ) şeklinde (3)
denklemine, bu miktarın, o sıcaklıktaki gizli ısı ile çarpımı da enerji denklemine eklenir.
Buharlaşma için, ısıtılan hacim ile ısıtmanın yapıldığı hacim ayrı ayrı incelenerek, iki hacim arasındaki
ortak yüzeyler “kütle geçirgen” şekilde programa tanıtılır. Buharlaşmayı modelleyen UDF adımları ise
şöyle özetlenmiştir:
1. Isıtmanın yapıldığı hacimde, ana programdan elde edilen sıcaklık dağılımına göre doyma
basıncı hesaplanır.
2. Isıtılan hacimde ana programdan elde edilen sıcaklık dağılımına göre doyma basıncı
hesaplanır.
3. İki basıncın farkı kullanılarak

mb  

P
y

(5)

denkleminden [3], ısıtılan hacmin birim yüzey alanından olan buharlaşma hesaplanır. Burada; m b ’’;
malzeme tabakasından geçen su buharı akısını, ; malzemenin su buharı geçirgenliğini, ∆y ise
tabakanın kalınlığını göstermektedir. (5) denkleminden elde edilen değer, ısıtılan hacmin malzeme
yapısına göre belirlenmiş olan spv (surface per volume) değeri [4] ile çarpılarak birim hacim başına
buharlaşma hesaplanır, (3) denklemine tanıtılır; daha sonra gizli ısı ile çarpılarak enerji denklemine
verilir.
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Her iki algoritmada, bazı büyüklüklerin, örneğin hesaplanan doyma basıncı değerinin her iterasyon
öncesi ana programda ve UDF kodunda güncellenmesi şarttır.

3. KURUTMA UYGULAMASI
Thorvaldsson ve Janestad tarafından yapılan çalışmada [5] francala ekmek, geleneksel bir fırında,
210°C fırın içi sıcaklığında, doğal taşınımla, kurutulmaktadır (Şekil 1). Bu kurutma işleminde alınan
ölçümler, yukarıda anlatılan UDF modelinin doğrulanmasında kullanılmıştır.

Şekil 1. Kapalı Bir Hacimde Ekmek Kurutulması [5]
FLUENT® programında yapılan çözümlemede fırının iç kısmındaki ve poroz yapı olarak tanıtılan
ekmek bölgesindeki boşluklardaki sıcaklık dağılımına göre hesaplanan doyma basıncı değerleri her
iterasyonda güncellenerek, UDF koduna gönderilmiştir. Burada, ekmeğin birim yüzeyinden buharlaşan
suyun miktarı, (5) denklemi kullanılarak belirlenmiştir. Ekmek için geçirgenlik ve spv değerlerinin
çarpımı 10-11 mertebesinde alınmıştır. Başlangıçta, ekmeğin %40 nemli olduğu kabülü ile yapılan
deneylerle, UDF katkılı modellemenin karşılaştırması Şekil 2-3’de görülmektedir. Modelleme ile
ekmeğin yüzeyinde ve merkezinde elde edilen su buharı miktarları ile ekmeğin içinde kalan nem
hesaplanmıştır.

Şekil 2. Kurutulan Ekmeğin Yüzeyinde Kalan Nem Miktarı İçin Deney [5 ] ve Model Sonuçları [Bu
Çalışma].
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Şekil 3. Kurutulan Ekmeğin Merkezinde Kalan Nem Miktarı İçin Deney [5] ve Model Sonuçları [Bu
Çalışma].
Yüzeyde ve merkezde, modelin belirlediği, kalan su yüzdesi, toplam kurutma süresinin yarısı kadar bir
zaman içerisinde deneysel sonuçlarla uyum içerisindedir. Ancak; nem miktarı %5’e düştüğünde,
kuruma, yavaşlayarak sürmektedir. Modelin bu durumu yansıtmayışının nedeni, ekmeğin geçirgenlik
değerinin ve poroz yapısının, içerdiği nem miktarına bağlı olarak değişmesidir. Bu değişimin de UDF
kodu ile programa tanıtılması olanaklıdır.

4. SOĞUK TAVAN UYGULAMASI
Soğutmalı asma tavan sistemi; metal asma tavan sistemine benzeyen, üstüne monte edilmiş
borulardan sıcak veya soğuk suyun geçmesiyle insanların bulunduğu ortamı iklimlendirerek konfor
seviyesinde tutmaya yarayan bütün bir sistemdir.
Tavandan soğutma sistemlerinin olumlu ısıl konfor özelliklerinin yanında, uygulanmasını zorlaştıran
en önemli dezavantajı yoğuşmadır. Tavan panellerinden maksimum performansı elde etmek için,
tavan yüzey sıcaklığının çiğ noktası sıcaklığının altına düşmemesi amacıyla sürekli kontrol altında
tutulması gereklidir [6].
Bu çalışmada ise, tavandan soğutulan kapalı bir hacimde sıcaklık ve nem dağılımını incelemek
amacıyla bir sayısal model oluşturulmuş ve bu sayısal model deneyler ile doğrulanmıştır. Literatürdeki
diğer çalışmalardan farklı olarak, tavandan soğutulan test odasının (Şekil 4) içinde, herhangi bir
havalandırma sistemi kullanılmamış, nem alıcı yerleştirilmemiş, farklı parametrelerin oda içerisindeki
sıcaklık ve nem dağılımı üzerine etkileri araştırılmıştır. Yine aynı oda içerisinde nem üretimi yapılmış
ve bunun için oluşturulan sayısal modele, yukarıda anlatılan şekilde UDF kodu eklenmiştir.
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Şekil 4. Tavandan Soğutma Yapılan Test Odasının Şematik Gösterimi.
Sayısal ve deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen özgül nem değerleri Şekil 5’de gösterilmektedir.
Özgül nem değerlerinin, yoğuşmanın başlamasından sonra, sabit kaldığı, hem deneysel, hem de
modelleme sonuçlarından görülmekte; soğuk yüzeyde yoğuşmayı modellemek üzere yazılan UDF
kodunun, deneylerle uyumlu sonuçlar verdiği anlaşılmaktadır.
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Şekil 5. Tavandan Soğutulan Odanın, Tavan (a) ve Merkezinde (b), Özgül Nemin Yatay Boyunca
Değişimi.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bildiride özetlenen çalışmalar aşağıdaki noktaları tartışmaya açmaktadır:






Isıtma ve soğutma uygulamalarında faz değişimi enerji tüketimi açısından irdelenmesi gereken
bir konudur.
Isıtma ve kurutma gibi işlemlerde, buharlaşma ve oluşan buharın psikrometriye etkisi, buharın
taşınımı ve difüzyonu birlikte modellenerek incelenmelidir.
Soğuk tavan uygulamaları gibi alternatif iklimlendirme sistemlerinde ve diğer işlemlerde nemli
havanın soğuk yüzey ile teması sonucu oluşan yoğuşma, konforu ve işlemin amacını olumsuz
etkilemektedir. Bu nedenle yoğuşmanın da modellenmesi gereklidir.
Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan ticari paket programlar, kapalı kodlar olduklarından, faz
değişiminin bu programlarla modellenmesinde zorluklar yaşanmaktadır.
Bu kodlara kullanıcı tarafından tanımlanmış kodlar anlamına gelen UDF modüllerinin
yazılması gereklidir.
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UDF modüllerinin kurutma, gıda saklama, soğuk tavan uygulamaları gibi konularda yazılması
için yönetici denklemlerin yapısı ve psikrometri arasındaki ilişkiler doğru kurulmalıdır.
Nemli havanın içerisindeki su buharı miktarının soğuk yüzeyde yoğuşma veya bir hacimdeki
buharlaşma nedeniyle değişimi difüzyon ve faz değişimini birlikte içermekte; bu değişimler
malzeme yapısına bağlı olmaktadır.
Psikrometri, malzeme yapısı ve hesaplamalı ısı ve kütle geçişi arasındaki ilişkiyi kurgulamak
amacıyla, uygulamadaki senaryolar modellenmeli ve deneylerle doğrulanmalıdır.
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ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİLERİ VE BİR
ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
Bener KURT
İlhami HORUZ

ÖZET
Absorbsiyonlu Isı Yükseltici (AIY) sistemleri, kendilerine has eşsiz özellikleriyle atık ısı kaynaklarının
düşük veya orta sıcaklık seviyelerini, faydalı daha yüksek sıcaklık seviyelerine yükseltebilen
cihazlardır. Bu çalışma suyun soğutucu akışkan olarak kullanıldığı, lityum bromür-su eriyiği kullanan
AIY sistemlerinin analizini ve bir sanayi kuruluşuna uygulanmasını kapsamaktadır. Öncelikle temel
Absorbsiyonlu Isı Pompası (AIP) ve AIY sistemleri izah edilmiş ve çalışma prensipleri açıklanmıştır.
AIY sistemlerinin termodinamik analizi sunulduktan sonra bir endüstriyel kuruluşa uygulanışı teorik
olarak incelenmiştir. Bu amaçla, bir bilgisayar programı hazırlanmış ve sistem performansına etki eden
değişik parametreler incelenmiş ve sonuçlar grafik halinde sunulmuştur. Ayrıca, araştırmalar
derinleştirilerek bu şekilde bir sanayi uygulamasında AIY sisteminin ısıtma tesir katsayısını arttırmak
yani dolayısıyla elde edilen proses suyu veya buharının debisini arttırmak için sistem üzerinde nasıl
değişiklikler yapılabileceği ve bu değişikliklerin etkileri karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve sonuçlar
tablo halinde sunulmuştur. Araştırmalar bir AIY sisteminin ısı geri kazanımı gayesiyle bir sanayi
kuruluşuna uygulanması durumunda sistem üzerinde yapılan değişikliklerle AIY sisteminin ısıtma tesir
katsayısı temel AIY sistemine göre %14.1 ve absorberdeki ıs transferi %158.5 ve üretilen proses suyu
%3.59 oranında arttırılabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Atık ısı geri kazanımı; Absorbsiyon; Lityum bromür-su eriyiği; Absorbsiyonlu ısı
yükselticisi.

ABSTRACT
Absorption Heat Transformer (AHT) systems are devices with the unique capability of raising the
temperature of low or moderately warm waste heat sources to more useful levels. The study includes
an investigation and an industrial application of the AHT systems using water-lithium bromide
solutions with water as the refrigerant. First, a basic AHT system was described, the operating
sequence was explained and thermodynamic system analysis was presented. Next, an application of
the AHT system to an industrial company was analyzed. A computer code was prepared to determine
the effect of different parameters on the AHT system performance and the results were presented in
graphical form. Additionally, it was shown that how the basic AHT system could be modified to
increase the COP and the heat transfer at the absorber, in other words, the hot process water
produced. The system performance data were presented in a tabular form for different system
modifications from the base system for comparison. It was proven that, by applying different
modifications, the COP could be increased by 14.1%, the heat transfer at the absorber by 158.5% and
the hot process water produced by 3.59% compared to the basic AHT system.
Key Words: Waste heat recovery, Absorption; Water-Lithium bromide solution; Absorption heat
transformer
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1. GİRİŞ
İşletmelerde atık baca gazları, atık sıcak sular, soğutma suları, eksik yanma ürünleri gibi yollarla,
harcanan enerjinin bir bölümü çevreye salınmaktadır. Bu kayıplar çok karışık olmayan sistemler ile
geri kazanılabilmektedir.
Atık ısıdan geri kazanım yöntemleri genellikle; baca gazı ısı geri kazanım sistemleri, atık su ısı geri
kazanım sistemleri, proses soğutma sularındaki enerjinin değerlendirilmesi gibi uygulamalardır. Bu
sistemler, ısı değiştiricileri ve kontrol mekanizmaları kullanılan ve sıcak akışkan ile soğuk akışkanın
ısıtılması prensibine dayanan ve bundan sonra direkt geri kazanım sistemleri olarak adlandırılacak
olan sistemlerdir. Direkt sistemlerin verimleri %90-95’lere varabilmektedir. Direkt geri kazanım
sistemlerinde ısıtılan akışkanın sıcaklığı hiçbir zaman enerji kaynağı akışkanın sıcaklığının üzerine
çıkamaz. Dolayısıyla bu uygulamalar her proses için uygun değildir.
Atık ısıların sıcaklıkları yükseltilebilirse proses için faydalanılabilir enerji üretilmiş olur. Bu gayeyle
düşük sıcaklıklı bir enerji kaynağını, harici bir ısı kullanmaksızın, sıcaklığını yükselterek
faydalanılabilirliğini arttırmak amacıyla Absorbsiyonlu Isı Yükselticileri (AIY) kullanılabilir [1-6].
Endüstride düşük sıcaklıklı atık ısının bulunduğu bir çok proses bulunmaktadır. Genellikle bu atık
ısılardan faydalanılamadan çevreye atılmaktadır. Bu çalışmada Absorbsiyonlu Isı Yükselticiler
kullanılarak farklı endüstriyel proseslerdeki atık enerjiden, faydalanılabilir enerji üretimi ve kullanımı
incelenmiştir.

2. ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİSİ
Absorpsiyonlu ısı yükselticisi, Şekil 1’de görüleceği üzere, temel olarak buharlaştırıcı, yoğuşturucu,
kaynatıcı ve absorberden meydana gelmektedir. Bu gruba enerji tasarrufu sağlanabilmesi için
kaynatıcı ve absorber arasına eriyik eşanjörü konulabilmektedir. Sanayiye yönelik uygulamalar için
eriyik eşanjörünün avantaj veya dezavantaj teşkil ettiği durumlar ilerleyen bölümlerde irdelenecektir.

Şekil 1. Absorbsiyonlu Isı Yükselticisi ( Eriyik Eşanjörlü) Şematik Gösterimi
Tek kademeli AIY çalışma prensibi absorbsiyonlu soğutma sistemine oldukça benzer. Fakat, Şekil
1’den de görüleceği üzere absorbsiyonlu soğutma sisteminde alt basınçta çalışan absorber ve
buharlaştırıcı AIY sistemde üst basınçta çalışmaktadır. Atık ısı kaynatıcıyı tahrik etmekte ve proses
suyu veya buharı da absorberden elde edilmektedir. Absorber üst basınç seviyesinde çalıştığından
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sıcaklık seviyesi yüksektir ve dolayısıyla bu elemanı soğutmak için kullandığımız soğutma suyu çıkış
sıcaklığı da çok yüksek sıcaklık seviyelerinde olmaktadır. Bu şekilde kaynatıcıyı tahrik eden atık ısı
sıcaklık seviyelerinin çok çok üstünde proses suyu/buharı elde etmek mümkün olmaktadır [7-13].
Sistemin çalışma prensibi kısaca şöyledir; (6) noktasında düşük basınçta olan lityum bromür-su eriyiği
kaynatıcıya girer, burada düşük sıcaklıklı atık ısı enerjisi kaynatıcıda eriyiğe aktarılır. Suyun
buharlaşarak yoğuşturucuya ayrılmasından dolayı lityum bromür açısından zenginleşen eriyik (zengin
eriyik), (7) noktasında bir pompa yardımıyla basıncı buharlaştırıcı basıncına yükselecek şekilde
arttırılır ve buharlaştırıcıdan gelen su buharını absorbe etmek üzere absorbere göderilir. Kaynatıcıda
(1) noktasında buhar fazına geçip eriyikten ayrılan su, yoğuşturucu basıncında kaynatıcıdan
yoğuşturucuya gider. (2) noktasında yoğuşturucuda yoğuşan akışkanın basıncı (3) noktasında bir
pompa yardımıyla buharlaştırıcı basıncına yükseltilir. Buradan çıkan yüksek basınçtaki akışkan
buharlaştırıcıya girer. Akışkanın buharlaşması için buharlaştırıcıya ısı verilir. Yüksek basınçta
soğutucu akışkan (4) noktasında absorbere girer ve burada kaynatıcıdan gelen eriyik tarafından
absorbe edilir. Bu olay esnasında gerçekleşen fiziko-kimyasal reaksiyon neticesinde yüksek sıcaklıklı
ısı açığa çıkar. Döngünün sağlanabilmesi için absorberde oluşan bu ısının alınması gerekir. Absorbere
gönderilen soğutma suyu bu ısıyı absorberden uzaklaştırırken kızgın su/buhar fazına geçer ki
böylelikle AIY sistemi yardımıyla kaynatıcıyı tahrik eden düşük sıcaklıklı atık ısı yardımıyla yüksek
sıcaklık seviyelerinde proses suyu veya buharı elde edilmiş olur. Absorberde buharlaştırıcıdan gelen
suyu absorbe ederek lityum bromür konsantrasyonu düşen eriyik (fakir eriyik) bir kısılma vanasından
geçirilerek kaynatıcıya geri gönderilir ve böylece çevrim tamamlanır.
Şekil 2’de aynı çevrimin basınç - sıcaklık diyagramı sunulmuştur. Şekil 2’den de görüldüğü gibi iki
farklı basınç seviyesi bulunmaktadır. Eğer buharlaştırıcı ve kaynatıcı aynı atık ısı kaynağından
besleniyorsa 3 farklı sıcaklık seviyesinden bahsedilebilir. Ayrıca en yüksek sıcaklığın absorberde
meydana geldiği de açıkça görülmektedir.

Şekil 2. AIY Sisteminin Basınç-Sıcaklık Diyagramı
Absorbsiyonlu ısı yükselticisi sisteminin termodinamik analizine temel oluşturacak birtakım kabuller
yapılması gerekir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir [14–19];
1. Her elemanın sıcaklığı uniform ve sabit değerdedir.
2. Kaynatıcı ve yoğuşturucu basıncı, yoğuşturucu sıcaklığına karşılık gelen doyma basıncıdır.
3. Buharlaştırıcı ve absorber basıncı, buharlaştırıcı sıcaklığına karşılık gelen soğutucu akışkan
doyma basıncıdır.
4. Kaynatıcıdan ayrılan soğutucu akışkanın sıcaklığı ve basıncı kaynatıcı sıcaklığı ve
basıncındadır.
5. Yoğuşturucudan ayrılan soğutucu akışkan, doymuş sıvı fazındadır.
6. Buharlaştırıcıdan ayrılan soğutucu akışkan, doymuş buhar fazındadır.
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7. Absorberden ayrılan eriyik, absorber basınç ve sıcaklığında denge halindedir.
8. Kaynatıcıdan ayrılan eriyik, kaynatıcı basınç ve sıcaklığında denge halindedir.
9. Aynı sıcaklık ve konsantrasyon için, denge halindeki eriyik entalpisi ile dengesiz haldeki
entalpi eşittir.
10. Absorber, kaynatıcı, buharlaştırıcı, yoğuşturucu içerisinde ve boru donanımında basınç kaybı
meydana gelmemektedir.
11. Sisteme iş girişi ihmal edilebilir ( Pompa işi çok küçük).
Kütlesel debi dengesi aşağıdaki gibi ifade edilebilir;

m 6  m 7  m 1

(1)

m 6  x6  m 7  x7

(2)

m 1  m 2  m 3  m 4

(3)

m 5  m 6

(4)

m 7  m 8

(5)

Şekil 1’de ana bileşenleri gösterilmiş olan AIY sisteminin ısı ve kütle dengesinden yola çıkarak
dolaşım oranı, eşanjör verimi, ana bileşenlerin ısıl kapasiteleri ve Isıtma Tesir Katsayısı değerleri
hesaplanabilir. Dolaşım oranı Şekil 1 için Denklem 6’da sunulmuştur,
.

f=

m zengin
.

m soğ
.

=

7
x6
m
=
 1 x7 - x6
m

(6)

.

Buradaki m zengin ve m soğ , sırasıyla zengin eriyik ve soğutucu akışkan kütlesel debileri ve X lityum
bromür konsantrasyonudur.
Ana elemanların ısıl kapasiteleri aşağıdaki denklemler kullanılarak hesaplanabilir;

Q Kay
 h1  f  h7  ( f  1)  h6
m 1

(7)

QYoğ
 h2  h1
m 1

(8)

qBuh

Q
 Buh  h4  h3
m 1

(9)

q Abs

Q
 Abs   f  1  h5  f  h8  h4
m 1

q Kay 
qYoğ 

(10)

Isıtma Tesir Katsayısı (COP), bir sistemin çeşitli sıcaklık seviyelerindeki ısı transferi kabiliyetinin bir
göstergesidir. Birim iş başına yapılan ısıtma olarak tarif edilen COP değeri bir AIY sistemi için
Denklem 11’de ki gibi ifade edilebilir.

COPAIY 

Q Abs
QKay  QBuh

(11)
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Aynı sıcaklıklar arasında çalışan Carnot çevriminin COP değeri sadece ana elemanların sıcaklıklarına
bağlı olarak aşağıda verilmiştir;

(12)
AIY sistemini analiz etmek için yukarıda izah edilen analize dayanan ve akış şeması Şekil 3’de
sunulan bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Yapılan analiz sonuçları literatürde yayınlanan diğer
çalışmalarla karşılaştırılmış ve çok güzel bir uyum olduğu gözlenmiştir.

Şekil 3. Akış Diyagramı

3. ABSORBSİYONLU ISI YÜKSELTİCİSİNİN BİR ENDÜSTRİYEL TESİSE UYGULANMASI
Bu bölümde amaç bir AIY sistemin bir endüstriyel tesise uygulanması ve tesisteki atık ısılardan
yararlanarak tesis için ihtiyaç duyulan kızgın su ve buhar üretimini sağlamaktır. Örnek proses olarak
bir tekstil fabrikasındaki kojenerasyon ünitesinin gömlek suyunun ısısından faydalanılarak enerji
tasarrufu yapılması incelenmiştir. Kojenerasyon tesisi 4 üniteden oluşmaktadır. Bunların her birinden
15 ton/h debisinde 90±2C sıcak gömlek suyu bulunmaktadır. Toplam 60 ton/h debisinde 90C
mertebelerindeki sıcak su yeterince etkin kullanılamamaktadır. Maksimum fayda sağlanabilmesi için
aynı enerjiden farklı yollarla faydalanma yoluna gidilmiştir.
Bu çalışmanın amacı bir AIY sistemi ile atık ısıyı değerlendirerek absorberde 130C sıcaklığa ulaşmak
ve absorberden uzaklaştırılan ısı ile basınçlı boya makinelerinin ihtiyacı olan 120C sıcaklıktaki suyun
teminini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için çeşitli uygulamalar yapılmış ve sonuçlar
karşılaştırılmıştır.
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SONUÇ
Tesisteki atık ısıdan faydalanabilmek için farklı AIY sistemleri tasarlanmıştır ve Şekil 3’de akış
diyagramı verilen bilgisayar programı bu amaçla yeniden düzenlenmiştir. Böylelikle farklı sistemlerin
kapasitelerinin ve sıcaklık değişimlerinin etkilerinin hesaplanması sağlanmıştır.
Öncelikle Şekil 4’de gösterildiği gibi tesisteki atık ısının faydalı enerjiye dönüştürülmesi için standart bir
AIY sistemi kullanılmıştır (Sistem 1). Şekil 4’den görüldüğü üzere kaynatıcı (10) ve buharlaştırıcı (12)
aynı sıcaklıktaki (90°C) atık ısıyla ile beslenmektedir.

Şekil 4. Sistem 1 Şematik Gösterimi
Kabuller ve hesaplanan değerler Sistem 1 için Tablo-1’de verilmiştir. Ana elemanların ısı kapasiteleri
aşağıdaki gibi hesaplanmıştır;

qYoğ 
q Buh

q Kay

QYoğ

 2542,93 kJ / kg
m 1
Q
 Buh  2490,80 kJ / kg
m 1
Q Kay

 2413,67 kJ / kg
m 1

q Abs 

(12)
(13)
(14)

Q Abs
 2361,55 kJ / kg
m 1

(15)

Sistemden çıkan enerji q yoğ +q Abs =-4.904,48 kJ/kg
Sisteme giren enerji q Buh +q Kay =4.904,48 kJ/kg
Isı denkliği kurulduktan sonra sistemin performansı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır;
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Q Abs
2.351,55

 0,482
Q Kay  Q Buh 2.413,67  2.490,80

Sistem 1 deki ana elemanların sıcaklık değerlerinin sistem performansı üzerindeki etkileri incelenmiş
ve sonuçlar Şekiller 5 - 8’de sunulmuştur.
Yoğuşturucu sıcaklığının artması ile absorber ısıl kapasitesi ve COP AIY değerlerinin düştüğü tespit
edilmiştir (Bakınız Şekil 5). Bunu ana sebebi kondenser sıcaklığının artışıyla sistemin alt basıncının
artması ve dolayısıyla zengin eriyik konsantrasyonunun azalmasıdır. Bu durum dolaşım oranında bir
artış meydana getirmekte ve sonuç kendini düşük absorber ısıl kapasitesi ve COP AIY değerleriyle
göstermektedir.

Şekil 5. Absorber Isıl Kapasitesinin Yoğuşturucu Sıcaklığına Göre Değişimi ( T abs =130C, T kay =80C
ve T buh =80C).
Şekil 6 absorber ısıl kapasitesinin buharlaştırıcı sıcaklığına göre değişimini göstermektedir. Şekil 6’dan
da görüleceği üzere buharlaştırıcı sıcaklığı (aynı kaynak tarafından beslendiği için bu değer kaynatıcı
sıcaklığına eşittir) arttıkça absorber ısıl kapasitesi ve COP AIY değerleri artmaktadır. Buharlaştırıcı
sıcaklığı arttıkça sistemin üst basınç seviyesi artmakta ve fakir eriyik konsantrasyonu azalmakta ve
dolayısıyla dolaşım oranı düşmektedir. Düşen dolaşım oranı artan absorber ısıl kapasitesi ve COP AIY
değerleriyle kendini göstermektedir.
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Şekil 6. COP AIY ’ nin Buharlaştırıcı Sıcaklığına Göre Değişimi (T Abs =130C ve T Yoğ =25C)

Şekil 7. COP AIY ’ nin Buharlaştırıcı Sıcaklığına Göre Değişimi (T Abs =130C, T Kay =80C ve T Yoğ =25C)
Şekil 7 COP AIY değerinin buharlaştırıcı sıcaklığına göre değişimini göstermektedir. Şekil 6’da aynı
kaynak tarafından beslendiği için buharlaştırıcı sıcaklığı, kaynatıcı sıcaklığıyla aynı iken, Şekil 7’de
buharlaştırıcı sıcaklığının kaynatıcı sıcaklığından farklı olması durumu incelenmiştir. Sonuç olarak
buharlaştırıcı sıcaklığının kaynatıcı sıcaklığından büyük olması durumunda sistem performansında
artış olacağı gözlenmiştir. Kaynatıcı sıcaklığı sabit tutulup buharlaştırıcı sıcaklığı azaltılırsa, sistem üst
basıncı azalır ve zengin eriyik konsantrasyonu artar. Yüksek zengin eriyik konsantrasyonu, yüksek
dolaşım oranı ve düşük COP AIY değeri demektir.
COP AIY doğrudan sistemin iç verimliliğini ifade ettiği için, bu değerdeki düşüş absorberde geri
kazanılan enerji miktarına aynı oranda yansıyacaktır. Dolaşım oranının artması demek birim soğutucu
akışkan debisine karşılık, absorber ve kaynatıcı arasında dolaşacak olan eriyik miktarının artması
anlamına gelir. Bu durum sistem açısından belirli bir noktadan sonra limit değerlere ulaşacağından
verimi daha dik bir şekilde düşer. Fakir eriyik konsantrasyonunun düşmesi ile dolaşım oranı
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düşecektir. Dolaşım oranındaki düşüş soğutucu akışkan debisinin artmasına neden olmakta ve bu
durumda COP AIY değeri ve absorberde geri kazanılan enerji miktarını arttırmaktadır.

Şekil 8. Kaynatıcı Sıcaklığının COP AIY , Q Kay +Q Buh , Q Abs Üzerindeki Etkisi (T Abs =130C, T Buh =80C ve
T Yoğ =25C)
Şekil 8’de görüleceği üzere kaynatıcı sıcaklığındaki artış COP AIY değerinin artmasına neden
olmaktadır. Ancak COP AIY değerinin yüksek olması özellikle enerji tasarrufu amaçlı AIY sistemlerinde,
çok enerji kazanımı yapıldığını göstermez. Aynı grafik içinde kaynatıcıya aktarılabilen enerji miktarı
(Q Kay ) ve absorberden geri kazanılan enerji (Q Abs ) miktarları görülebilmektedir. Kaynatıcı sıcaklığının
arttırılması demek kaynatıcıdan çıkan atık ısının sıcaklığının yüksek olması anlamına gelir. Bu
durumda geri kazanılan enerji miktarı azalacaktır. Görüldüğü gibi COP değeri 0,431’den 0,486’ya yani
yaklaşık %13 mertebesinde yükselmesine rağmen kaynatıcıya aktarılabilen enerji %78 düşmektedir,
absorberden geri kazanılan enerji ise %75 oranında azalmaktadır.
Sistem 1’de atık ısı kaynağını bölüp kaynatıcı ve buharlaştırıcıya 90C sıcaklıkta verilmişti. Sistem
2’de aynı miktar atık ısı ihtiva eden gömlek soğutma suyunu öncelikle buharlaştırıcıya ardından
kaynatıcıya verilmesi durumu incelenmiştir. Şekil 9’da Sistem 2 şematik olarak gösterilmiştir.

Şekil 9. Sistem 2 Şematik Gösterimi
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Sistem 3 olarak incelenen sistemde Sistem 2’den farklı olarak eriyik eşanjörü yerine absorberden
kaynatıcıya dönen fakir eriyiğin bulunduğu hat üstüne absorber eşanjörü kullanılarak absorber dönüş
sıcaklığı düşürülmüştür. Şekil 10’da Sistem 3 şematik olarak gösterilmektedir.

Şekil 10. Sistem 3 Şematik Gösterimi
Sistem 4’de, Sistem 3’e ilave olarak, buharlaştırıcı öncesi yoğuşturucudan dışarıya atılan ısının,
buharlaştırıcı öncesi kullanılacak bir eşanjör ile soğutucu akışkanın ön ısıtılması durumu incelenmiş ve
bu ilave ısı transfer miktarı COP AIY denkleminde pay kısmında yerini almıştır. Şekil 11’de Sistem 4
şeması gösterilmektedir.

Şekil 11. Sistem 4
Bütün sistemler için sonuçlar hesaplanmış ve karşılaştırma açısından bütün sonuçlar Tablo-1’de
sunulmuştur. Unutulmamalıdır ki ana gaye absorberdeki ısı transfer miktarının, diğer bir deyişle
üretilen sıcak su/buhar miktarının mümkün olduğunca arttırılmasıdır.
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Tablo 1. Sistemlerin Karşılaştırılması
Absorber Sıcaklığı
Yoğuşturucu Sıcaklığı
Kaynatıcı Sıcaklığı
Buharlaştırıcı Sıcaklığı
Eriyik Eşanjörü Çıkış Sıcaklığı
Absorber Eşanjörü Çıkış Sıcaklığı
Buh. Ön Isıtma Eşanjörü Çıkış Sıcaklığı
f ( Dolaşım Oranı )
COPAIY
Soğutucu akışkan debisi
QAbs ( Absorberden yayılan ısı )
QBuh ( Buharlaştırıcıya aktarılan ısı )
QYoğ ( Yoğuşturucudan yayılan ısı )
Qkay (Kaynatıcıya aktarılan ısı )
Qesanjör ( Eriyik eşanjörü ısı transferi)
QAbs Eş ( Absorbereşanjörü ısı transferi)
QBuh Eş
M kızgın su
M soğutma suyu
Göm. Suyu. Buh. Çıkşı
Fakir Eriyik Konsantrasyonu
Zengin Eriyik Konsantrasyonu
Göm. Suyu. Kayn. Çıkışı

Birim
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C

kg/h
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kg/h
kg/h
°C

°C

Sistem 1
130
25
80
80
120
9,51
0,482
410
268,75
283,46
289,39
274,68
70,31
3.830
4.978
82
0,5926
0,6549
82

Sistem 2
130
25
73
80
120
18,63
0,462
807
486,91
558,13
566,80
495,58
337,11
6.939
9.749
82
0,5926
0,6244
75

Sistem 3
130
25
73
80
68
18,63
0,532
807
149,80
558,13
566,80
653,33
494,86
9.188
9.749
82
0,5926
0,6244
73

Sistem 4
130
25
73
80
68
68
18,63
0,55
870
161,49
558,13
611,01
704,29
533,45
43,53
9.904
10.947
82
0,5926
0,6244
72

Tablo 1’den de görüleceği üzere Sistem 2’nin COP AIY değer değişimini Sistem 1’den küçük olmasına
rağmen (%4) Sistem 2 ısı geri kazanım miktarındaki artış %81,1’dir. Bu artış akış mantığında yapılan
değişiklik ile sağlanmıştır. Sistem 4’de Sistem 3’e ilave olarak buharlaştırıcı öncesinde
yoğuşturucudan atılan ısı ile soğutucu akışkanın ön ısıtması sağlanmıştır. Sistem 4’ün COP AIY değer
değişimini Sistem 1’e göre sırasıyla kıyaslayacak olursak %14,1 artış sağlanmıştır, bu artışa nazaran
gerçekleşen enerji geri kazanımı %158,5 artmıştır. Bu artış yoğuşturucuda atılan ısının küçük bir
kısmının sisteme geri kazandırılması ile sağlanmıştır.

SONUÇ
Bu çalışmanın amacı AIY kullanarak düşük sıcaklıklı ısı kaynağından yüksek sıcaklıklı faydalanılabilir
enerji üretmektir. Bu nedenle bir sanayi kuruluşunda bulunan 90±2 °C sıcaklıktaki atık ısı kaynağından
yararlanarak 120°C sıcaklıkta kızgın su üretilmesi amaçlanmıştır. Analizler AIY kullanarak atık ısının
kullanılabilir enerjiye dönüşmesinin sağlanabileceğini ve duyulan enerji ihtiyacının karşılanabileceğini
ispatlamıştır. Bu yüzden AIY düşük sıcaklıklı ve orta sıcaklıklı atık ısıların sisteme geri
kazandırılmasına imkan sağlayabilmektedir.
AIY için aşağıdakiler ispatlanmıştır;





Yoğuşturucu sıcaklığı artar ise COP AIY ve absorber sıcaklığı düşer,
Buharlaştırıcı ve kaynatıcı sıcaklığı artar ise COP AIY ve absorber ısıl kapasitesinde artar.
Eğer buharlaştırıcı sıcaklığı, kaynatıcı sıcaklığından büyük olursa AIY performansı artar,
COP AIY ve absorber ısı kapasitesi artar.
Yüksek dolaşım oranı COP AIY ve absorber ısı kapasitesini düşürür.
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Direk sıcak sudan faydalanılmış olsaydı AIY’den %50 daha fazla ısı geri kazanımı sağlanabilirdi.
Dolayısıyla bu tip sistemlerin atık ısının direk bir ısı geri kazanım sistemi ile kullanılamadığı yüksek
sıcaklık ihtiyacı olup, düşük sıcaklıklı atık ısı kaynağı bulunan yerlerde kullanılmalıdır.
AIY sisteminin uygulanmasında gerçekleştirilebilecek değişiklikler ile COP değerinde %14,1 artış ve
absorber ısı kapasitesinde %158,5 ısı transferi artışı sağlanabildiği ve toplamda üretilen kızgın su
miktarında %3,59’luk artışın klasik AIY’ye göre sağlanabileceği gösterilmiştir.

SEMBOLLER
COP
f
h


m

P
q

Isıtma Tesir Katsayısı
dolaşım oranı
entalpi (kJ/kg)
kütlesel debi (kg/s)
basınç (kPa)
özgül ısı (kJ/kg)

.

Q
X
T

ısı transferi (kW)
lityum bromür konsantrasyonu
sıcaklık (oC)

ALT İNDİSLER
Abs
AIY
Buh
Carnot
Kay
soğ
Yoğ
zengin
1, 2 …

absorber
Absorpsiyonlu Isı Yükselticisi
buharlaştırıcı
Carnot
kaynatıcı
soğutucu akışkan
yoğuşturucu
zengin eriyik
noktalar

KAYNAKLAR
[1] BEST, R. 1997. Modelling of single-stage and advanced absorption heat transformers operating
with the water/Carrol mixture, Applied thermal engineering, 17(11):1111–1122
[2] BOUROUIS, M. 2000. Industrial heat recovery by absorption/compression heat pump using TFEH 2 O-TEGDME working mixture, Applied thermal engineering 20: 355–369
[3] BOUROUIS, M. 2004. Purification of seawater using absorption heat transformers with water(LiBr+Lil+LiNO 3 +LiCl) and low temperature heat sources, Desalination, 166:209–214.
[4] GENSSIE, A. ve S. KARL. 2000. Analysis of the process characteristics of an Absorption heat
transformer with compact heat exchangers and the mixture TFE–E181, Int. J. Therm. Sci, 39: 30–
38.
[5] HORUZ, İ. ve E. KUREM. 2001. A comparison between ammonia-water and water-lithium
bromide solutions in absorption heat transformers. Int. Comm. Heat and Mass Transfer, 28(3):
427–438.
[6] MA, X. Application of absorption heat transformer to recover waste heat from a synthetic rubber
plant, Applied Thermal Engineering, 23 797–806

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

351 _______

[7] MINEA, V. ve F. CHIRIAC. 2006. Hybrid absorption heat pump with ammonia/water mixture Some design guidelines and district heating application, International Journal of Refrigeration 29:
1080–1091
[8] MOSTOFIZADEH, CH. ve C. KULICK. 1998. Use of a New Type of Heat Transformer in Process
Industry, Applied Thermal Engineering, 18: 857–874
[9] RIVERA, W. 2000. Experimental Evaluation Of A Single-Stage Heat Transformer Used To
Increase Solar Pond’s Temperature, Solar Energy, 69 (5): 369–376
[10] RIVERA, W. ve R.J. ROMERO. 2000. Evaluation of a heat transformer powered by a solar pond,
Solar Energy Materials & Solar Cells, 64: 413–422.
[11] RIVERA, W. 2000. Single stage and double absorption heat transformers used to recover energy
in a distillation column of butane and pentane, International journal of energy research, 27: 1279–
1292
[12] SHI, J.Y.L. 2000. Performance analysis of an absorption heat transformer with different working
fuid combinations, Applied Energy, 67: 281–292.
[13] SMOLEN, S. ve M. BUDNİK-RODZ. 2006. Low rate energy use for heating and in industrial
energy supply systems—Some technical and economical aspects, Energy, 31: 2588–2603
[14] SCOTT, M. 1999. Experimental and theoretical study of an open multi-compartment absorption
heat transformer for di€erent steam temperatures. Part III: application to process industry, Applied
thermal engineering 19: 431–448
[15] SÖZEN, A. VE H. S. YÜCESU. 2007. Performance improvement of absorption heat transformer,
Renewable Energy 32: 267–284
[16] ŞENCAN, A. 2007. Different methods for modeling absorption heat transformer powered by solar
pond, Energy conversion and management, 48: 724–735
[17] TUFANA, V. 1997. Heat recovery in distillation by means of absorption heat pumps and heat
transformers, Applied Thermal Engineering, 17(2):171–178
[18] ZONGCHANG, Z. 2003. Thermodynamic performance of a new type of double absorption heat
transformer, Applied Thermal Engineering, 23: 2407–2414
[19] ZONGCHANG, Z. 2005. Thermodynamic performance of a double-effect absorption heattransformer using TFE/E181 as the working fluid

ÖZGEÇMİŞ
Bener KURT
1981 yılı Adana doğumludur. 2003 yılında UÜ. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühedisliği
Bölümünü bitirmiştir. Aynı Üniversiteden 2007 yılında Yüksek Mühendis ünvanını almıştır. 2003
yılından sonra özel sektörde enerji verimliliği üzerine mühendis olarak çalışmıştır. 2009 yılında
ortakları ile birlikte SAİ Enerji Ltd. Şti.’ni kurarak sanayiye enerji verimliliği projeleri üretip, ürettiği
projelerin uygulamasını yapmaktadır. Tekstil, gıda ve çelik sektörlerinde çok sayıda uygulanmış geri
kazanım ve enerji tasarrufu projeleri bulunmaktadır.
İlhami HORUZ
1967 yılı Erzincan doğumludur. 1984 yılında başladığı U. Ü. Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Makine
Mühedisliği Bölümü’nü 1988 yılında üçüncü derece ile bitirdikten hemen sonra yine aynı bölümde hem
Yüksek Lisans eğitimine hem de asistan olarak akademik hayata başladı. 1991–1994 yıllarında
İngiltere’de doktorasını yaptıktan sonra akademik hayatına U. Ü. Mühendislik- Mimarlık Fakültesi
Makine Mühedisliği Bölümü’ne devam eden İlhami Horuz, 2007 yılında Prof. Dr. Ünvanını kazanmıştır.
Amerikada üç değişik üniversitede misafir Profesör olarak çalışan İlhami Horuz halen Uludağ
Üniversitesi’ndeki görevine devam etmektedir.

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

Bu bir MMO
yayınıdır

BİLİMSEL/TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR
TÜRKİYE İKLİM BÖLGELERİNE GÖRE YILLIK YAĞIŞ MİKTARININ DIŞ DUVAR
KONSTRÜKSİYONUNUN KESİT TAYİNİNE ETKİSİ
YALÇIN YAŞAR, ASİYE PEHLEVAN, SİBEL MAÇKA
HİGROTERMAL PERFORMANS AÇISINDAN DUVAR KONSTRÜKSİYONU TASARIMINDA
BİLGİSAYAR MODELLERİNİN KULLANIMI
ASİYE PEHLEVAN, YALÇIN YAŞAR, SİBEL MAÇKA

TESKON 2011 BİLİMSEL/TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR

Bu bir MMO
yayınıdır

TÜRKİYE İKLİM BÖLGELERİNE GÖRE YILLIK YAĞIŞ
MİKTARININ DIŞ DUVAR KONSTRÜKSİYONUNUN
KESİT TAYİNİNE ETKİSİ

YALÇIN YAŞAR
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ASİYE PEHLEVAN
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SİBEL MAÇKA
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

BİLDİRİ

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

357 _______

TÜRKİYE İKLİM BÖLGELERİNE GÖRE YILLIK YAĞIŞ
MİKTARININ DIŞ DUVAR KONSTRÜKSİYONUNUN KESİT
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ÖZET
Bina kabuğunun dış ortam ile direkt temas halinde olan elemanı dış duvarlarda yağmur suyu duvar
konstrüksiyonunu oluşturan malzemelerde çürüme, küflenme ve okside olma gibi birçok yapı hasarına
yol açmaktadır. Duvar konstrüksiyonunu oluşturan malzemelerin yağmur suyundan kaynaklı olarak
ıslanması malzemelerin görevlerini eskisi gibi yerine getirememesine, bazı malzemelerde şişme veya
genleşme oluşmasına, kirleticilerin taşınmasına ve tuz kökenli bileşiklerin çözülmesine neden
olmaktadır. Yağmur suyunun duvar konstrüksiyonunu oluşturan malzemelere verdiği bu zararlar göz
önüne alındığında, duvar konstrüksiyonlarının suya karşı korunması son derece önem taşımaktadır.
Duvar konstrüksiyonlarının bağlantı detayları ve kesiti doğru tayin edildiğinde duvar yüzeyinden iç
ortama doğru akacak suyun kontrolü yeterli oranda sağlanabilmektedir. Günümüzde dış ortamdan iç
ortama yağmur suyu girişinin engellenmesi için duvar konstrüksiyonlarında kullanılan farklı su yönetim
sistemleri mevcuttur. Bunlar; dıştan sızdırmaz katmanlı koruyucu duvar, içten drenaj katmanlı duvar,
drenaj boşluklu duvar ve eş değer basınçlı yağmur perdeli duvar sistemleridir. Bu sistemlerin
kullanımına bulunulan bölgenin yıllık yağış miktarı göz önüne alınarak karar verilebilmektedir.
Bu bildiride; yağmur suyunun duvar konstrüksiyonu üzerine olan etkileri açıklanacak, duvar
konstrüksiyonlarında kullanılan su yönetim sistemleri tanıtılacaktır. Örnek uygulama olarak Türkiye’de
ki her ile ait 1996–2010 yılları arası yıllık yağış miktarlarının ortalama değerleri kullanılarak bu illere ait
duvar konstrüksiyonlarında kullanılması gerekli olan su yönetim sistemi belirlenerek bir harita üzerine
işlenecektir. Sonuç olarak bu bildiride bulunulan bölgenin iklim koşullarına göre kullanılması uygun
olan duvar konstrüksiyonunun kesit seçimi yapılarak, tasarımcıya tasarımın erken aşamalarında en
ekonomik ve verimli alternatifi seçmesinde yol gösterilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yıllık yağış miktarı, iklim bölgesi, duvar konstrüksiyonu kesiti, yağmur perdesi,
koruyucu duvar

ABSTRACT
In the exterior walls conducting with exterior environment of building envelope, rain water leads
building damages such as decay, mould and oxidation in the wall construction materials. Wetting of
wall construction materials through rain water causes uncomplated tasks of materials, occured
swelling and expansion in some materials, transported of pollutants and solvation of salt
compounds.When considered these damages through rain water, protection of wall construction
against water is very significant.When joint details and section of wall construction are correctly
estimated, control of water flowing from wall surface to internal environment can be proved sufficient.
Nowdays,there are different water manegement systems using in wall constructions to prevent of
entering rain water from external to internal. These are face-sealed barier wall, internal drainage plane
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wall, drainage cavity wall and pressure-equalized rain-screen wall systems. According to annualy
precipation of the region, using of these systems are decided.
In this study, the effects of rain water on wall constructions will be explained, water management
systems using in wall constructions will be introduced. As a sample study, using avarege values of
annualy precipation between 1996 and 2010 in cities of Turkey,water management system required
using wall constructions will be determined for each city and these will be matched a map. Finally, in
this study, according to climate conditions, section of wall constructions using appropriate will be
selected and so designer will be led for selected the most efficient and economic alternative in early
design stage.
Key Words: Annualy precipitation, climate region, wall construction section, rain screen, barrier wall

1. GİRİŞ
Binalar yapım, işletme ve bakım maliyetleri ile ilişkili olarak etkin, dayanıklı ve ekonomik olarak
tasarlanmalıdırlar. Bu tasarım sürecinde temel hedef, kullanıcıya değişen dış ortam iklimsel
koşullarından etkilenmeyen sağlıklı ve konforlu iç ortam koşullarının sağlanmasıdır. Bu koşulların etkin
bir şekilde sağlanmasında bina kabuğunun dış ortam ile direkt temas halinde olan elemanı duvarların
doğru bir şekilde tasarlanması ve duvarlardan kaynaklı oluşabilecek sorunların minimize edilmesi
büyük öneme sahiptir. Duvarların neden olduğu sorunların çoğu direkt veya dolaylı olarak yüzey
sularının iç ortama doğru hareketi ile ilgilidir. Bundan dolayı duvar konstrüksiyonlarının yüzey sularının
iç ortama hareketini engelleyecek şekilde tasarlanması gereklidir [1].
Herhangibir duvar konstrüksiyonu içerisinde yüzey suyunun hareketine birçok etken neden olmaktadır.
Bu etkenler;







Yerçekimi
Kinetik enerji
Yüzey gerilimi
Kılcallık
Hava akımı
Basınç farklılığı’

dır [2].
Yerçekimi yüzey suyunun hareketine neden olan en çok bilinen etkendir. Yüzey suları hareket
hızlarına bağlı olarak kazandıkları kinetik enerji vasıtasıylada boşluklardan içeri geçebilirler. Kinetik
enerji ile iç ortama su geçişini engellemek için kaplama tahtaları, oluk veya iç bölmeler kullanılabilir.
Yüzey gerilimi vasıtasıyla yüzey sularının hareketi suların taban alanı boyunca akması ve yüzeye
tutunarak ilerlemesi ile gerçekleşir. Bu hareket duvarın dış kenarında saçak formunda yağmur eteği
düzenlenmesi ile engellenebilir. Kılcallık ile suyun hareketi iki ıslak yüzey alanı arasındaki mesafe
küçük olduğu zaman gerçekleşir. Bu hareketi engellemek için kılcal yoldan daha geniş olan bağlantılar
arasında bir hava boşluğu oluşturulmalıdır. Suyun hareketine neden olan son iki etken rüzgar
hareketiyle ilgilidir ve bu etkenlerle baş etmek oldukça zordur. Hava akımı duvar yüzeyi üzerinde farklı
rüzgar basınçları olduğunda gerçekleşir. Bu farklı basınçlar suyun duvar içerisine geçişine neden olur.
Su rüzgar basıncının yüksek olduğu yerden alçak olduğu yere doğru hareket eder [3] Şekil 1’de yüzey
sularının hareketine neden olan etkenler şematik olarak gösterilmiştir.
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a)yerçekimi, b)kinetik enerji, c)yüzey gerilimi, d)kılcallık, e)hava akımı, f)basınç farklılığı
Şekil 1. Yüzey Sularının Duvar İçerisinden Hareketine Neden Olan Etkenler [2].
Farklı etkenlerin neden olduğu yüzey sularının iç ortama doğru haketini engellemek için duvarlarda
alınabilecek birçok önlem mevcuttur. Su yönetim sistemi olarak alınan önlemlerden en yaygın olarak
kullanılanları; dıştan sızdırmaz katmanlı koruyucu duvar, içten dreanaj katmanlı duvar, drenaj boşluklu
duvar ve eş değer basınçlı yağmur perdeli duvar konstrüksiyonlarıdır [4].
Bu çalışmada yukarıda adlandırılan duvarlarda kullanılan su yönetim sistemleri açıklanacak ve Türkiye
illerinin yıllık yağış miktarlarına göre her il için dış duvarlarda uygulanabilecek su yönetim sistemi
belirlenecektir.

2. SU YÖNETİM SİSTEMLERİ
2.1. Dıştan Sızdırmaz Katmanlı Koruyucu Duvar (DSKKD)
Dıştan sızdırmaz katmanlı koruyucu duvarlar, dış ortamdan gelen suyu durdurur ve iç ortama girişini
engellerler. Bu sistemlerde dış duvar kaplaması su yönetim sistemi olarak görev görür. Koruyucu
duvar, kalınlığından kaynaklı olarak hava geçirimsiz, taşıyıcı, veya dolu (boşluksuz) duvar olarakta
adlandırılmaktadır [4]. Bu duvarlar suyu buharlaşana kadar bünyesinde tutabildiği için depolayıcı duvar
olarakta adlandırılmaktadır. Koruyucu duvarın performansı su kuruma süresine ve su tutma
kapasitesine bağlı olarak değişmektedir [5]. Bu duvarlarda suyun uzaklaştırılma süreci yavaştır bu
nedenle iç ortamdan nemin dış ortama doğru geçişi gerçekleşmeden önce duvarın kurumasının
gerçekleşmesinin sağlanılması gereklidir [6]. Günümüzde ön dökümlü beton duvarlar ve beton blok
taşıyıcı duvarlar v.b. en yaygın olarak kullanılan koruyucu duvarlardır. Şekil 2’de dıştan sızdırmaz
katmanlı koruyucu duvar konstrüksiyonu görülmektedir.
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Şekil 2. Dıştan Sızdırmaz Katmanlı Koruyucu Duvar [4].
2.2. İçten Drenaj Katmanlı Duvar (İDKD)
Dış duvar kaplamalarının çoğu bağlantıları arasındaki boşluklardan veya malzemenin kendi
yapısından kaynaklı olarak su geçişine imkan verir. Bundan dolayı su buharını uzaklaştıracak ve
kaplama içerisinden su geçişini engelleyecek ikincil bir katmana ihtiyaç duyulmaktadır. İçten drenaj
katmanlı duvar bu ihtiyacı, sahip olduğu 10 mm veya daha küçük derinlikli, bir su bariyeri ve hava
bariyeri olarak görev gören drenaj katmanı vasıtasıyla karşılamaktadır. Bu duvarlar, dıştan sızdırmaz
katmanlı koruyucu duvarlara göre sahip olduğu drenaj katmanı sayesinde çok daha iyi koruma
sağlarlar [4]. Şekil 3’de içten drenaj katmanlı duvar konstrüksiyonu görülmektedir.

Şekil 3. İçten Drenaj Katmanlı Duvar [4]
2.3. Drenaj Boşluklu Duvar (DBD)
Bir boşluk ve su bariyeri içeren drenaj boşluklu duvar, yoğuşan su buharını ve kaplama içerisinden
geçen suyu uzaklaştırmak için boşluklara sahiptir. Bu sistemdeki boşluklarda hava dolaşımı
vasıtasıyla duvarın kuruması sağlanır. Boşluk genişliği suyun geçişini engelleyecek ölçüde seçilmeli
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ve 10 mm’den daha küçük olmamalıdır [4]. Taş kaplama, ahşap kaplama ve metal panel sistemler gibi
bir çok kaplama sisteminde drenaj boşluğu mevcuttur. Şekil 4’te drenaj boşluklu duvar konstrüksiyonu
görülmektedir.

Şekil 4. Drenaj Boşluklu Duvar [4]
2.4. Eş Değer Basınçlı Yağmur Perdeli Duvar (EDBYPD)
Eş değer basınçlı yağmur perdeli duvar, kaplamanın arkasındaki boşluktaki hava basıncının dış ortam
hava basıncına eşit olması için tasarlanan drenaj boşluklu bir duvardır [7]. Bu duvar sistemini
oluşturan elemanlar aşağıda verilmiştir.
1. Boşluğun bir yerinden diğer bir yerine hava akışını sınırlandırmak için oluşturulan bölmeli
boşluk,
2. Suyu drene eden ve bölmeli boşluk ve dış ortam arasındaki basıncın eşitlenmesini sağlayan
bölmeli boşluktaki kanallar,
3. Kesintisiz ve strüktürel olarak taşınan hava bariyeri [8]
Bölmeli boşlukta yer alan kanal boyutları, yağmur perdesi etrafındaki statik ve dinamik basınç
dengesine bağlı olarak değişiklik gösterir. Dinamik basınç koşulları altında kanal boyutları bölmedeki
hava hacmine, kanal boşluklarındaki hava akış direncine ve duvarın rijitliğine bağlı olarak değişir.
Statik basınç hava bariyer sistemindeki sızıntıya bağlıdır [9]. Etkili bir şekilde çalışan eş değer basınçlı
yağmur perdeli duvar sistemleri çok azdır. Metal ve cam giydirme duvarlar bu tip duvarlara bir örnektir.
Ancak bu duvarlarda eş değer basınçlı yağmur perdeli duvar olarak çok etkin görev görmezler [10].
Şekil 5’te eş değer basınçlı yağmur perdeli duvar konstrüksiyonu ve bu konstrüksiyonu oluşturan
elemalar gösterilmiştir.
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Şekil 5. Eş Değer Basınçlı Yağmur Perdeli Duvar Konstrüksiyonu ve Elemanları[4]
2.5. Su Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırılması
Dıştan sızdırmaz katmanlı koruyucu duvarlar yıllık yağış miktarının 762 mm’den düşük olduğu yerlerde
etkin olan ve suyu dış duvar kaplaması vasıtasıyla bünyesinde tutarak iç ortama geçişini kuruma
gerçekleşene kadar engelleyen sistemlerdir. İçten drenaj katmanlı duvar sistemleri ise yıllık yağış
miktarının 762-1270 mm olan yerlerde etkindir. Bu sistemlerde yağış miktarının artışına bağlı olarak
dış kaplamanın bağlantılarından ve malzemeden kaynaklı su geçişinin engellenmesi için 10 mm’den
daha küçük bir drenaj katmanı (su bariyeri + hava bariyeri ) düzenlenir. Drenaj boşluklu duvar sistemi
ise yıllık yağış miktarının 1270-1524 mm olduğu yerlerde etkin olup içten drenaj katmanlı duvar
sistemlerinden farklı olarak 10 mm’den daha büyük bir drenaj boşluğuna sahiptir. Eş değer basınçlı
yağmur perdeli duvar sistemleri ise diğer üç sisteme göre yıllık yağış miktarının daha çok olduğu
yerlerde etkindir [4]. Bu sistemlerde diğer üç sistemden farklı olarak bölmeli boşluk ve bu boşlukta
düzenlenen kanallar mevcuttur. Bu elemanlar vasıtasıyla suyun iç ortama geçişi engellenmektedir.
Tablo 1’de dört duvar sisteminde yer alan elemanlar ve fonksiyonları verilmiştir.
Tablo 1. Duvarlarda Kullanılan Su Yönetim Sistemlerinin Eleman ve Fonksiyonları [4]
Eleman ve
fonksiyon

Dıştan sızdırmaz
katmanlı koruyucu
duvar
-

İçten drenaj
katmanlı duvar

++
Drenaj katmanı
veya boşluğu 10
mm veya daha
küçük
Drenaj katmanı
veya boşluğu 10
mm’den daha
büyük
Bölmeli boşluk
Kaplamaya ek su
++
bariyeri
Drenaj için boşluk
++
Kanal için boşluk
±
Havalandırma için
±
boşluk
Strüktürel taşıyıcı
+
+
hava bariyer
sistemi
(-) yok, (±) opsiyonel, (+) önerilen, (++) gerekli

Drenaj boşluklu
duvar
-

Eş değer basınçlı
yağmur perdeli
duvar
-

++

++

++

++
++

++
±
±

++
++
-

+

++

Tablo 2’de duvar konstrüksiyonunu oluşturan katmanlar ve işlevleri verilmiştir.
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Tablo 2. Dış Duvar Konstrüksiyonu Katmanları ve İşlevleri [4]
Duvar Katmanları
İç ortam bitim katmanı, estetik
Boya
Duvar kaplamaları (kağıt,seramik vb.)
İç ortam bitim katmanı,strüktürel
Alçı levha
Isı yalıtımı
Yalıtım şiltesi
Dolgu (dökme) olarak kullanılan yalıtım
malzemeleri
Harca katılarak kullanılan yalıtım malzemeleri
Rijit levha yalıtım
Püskürtme poliüretan köpük
İnert gaz içerikli hava boşluğu
Yansıtıcı ve düşük emicili yüzeyler
Folyo
Boya
Cam üzerine kaplama
Su buharı kesici
Buhar kesici boya
Polietilen
Geçirimsiz duvar kaplamaları
Hava bariyeri
Sızdırmaz, şerit polietilen
Şerit, geçirimsiz membran örtü
Hava geçirimsiz kuru duvar yaklaşımı
Basit mastik ve astar
Tabaka ve akışkan halde uygulanan
membranlar
Dış ortam bitim katmanı, strüktürel
Yonga levha
Kontraplak
Alçı kaplama
Su bariyeri
Kraft kağıt ve keçe
Deliksiz membran örtüsü
Tabaka membranlar
Akışkan halde uygulanan güçlendirilmiş
membranlar
Dış ortam bitim katmanı,estetik ve temel hava
bariyeri
Kaplama sistemleri
Boya,astar ve kaplamalar

Temel İşlev
Kaplama

İkincil İşlev
Buhar kesici
Buhar kesici
Yansıtıcı yüzey
Yansıtıcı yüzey
Hava bariyeri

Yalıtım

Hava bariyeri
Hava, su bariyeri, buhar kesici, yansıtıcı
yüzey
Hava bariyeri,buhar kesici

Işınım bariyeri

Buhar kesici

Hava bariyeri
Hava bariyeri
Hava bariyeri
Hava bariyeri
Su bariyeri

Kaplama

Su bariyeri

Kaplama

Buhar kesici
Buhar kesici
Işınım bariyeri
Hava bariyeri
Buhar kesici
Su bariyeri
Hava bariyeri
Buhar kesici
Buhar kesici

Hava bariyeri
Hava bariyeri,buhar kesici
Hava bariyeri,buhar kesici

Su bariyeri,buhar kesici
Su bariyeri,buhar kesici

3. YAPILAN ÇALIŞMA
Bu çalışma için Türkiye Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden elde edilen 1996–2010 yıllarına ait
aylık yağış miktarları Türkiye’nin 81 ili için derlenmiştir. Daha sonra her il için 16 yıla ait yıllık toplam
yağış miktarları hesaplanmıştır. 16 yıla ait yıllık toplam yağış miktarının aritmetik ortalaması alınarak
her ile ait 16 yıllık ortalama yağış miktarları belirlenmiştir. Hesaplanan değerler illere göre Bölüm
2.5’de verilen yıllık yağış miktarı değer aralıklarına göre değerlendirilmiş ve bu illerde dış duvarların su
yönetimi için kullanılması uygun sistem tipleri önerilmiştir. Her il için elde edilen 16 yıllık yağış
miktarları ve önerilen duvar sistemleri Şekil 6’da verilmiştir.
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Şekil 6’da illerin 16 yıllık ortalama yağış miktarlarına göre önerilen duvar sistemlerine baktığımızda; 62
ilde dıştan sızdırmaz katmanlı koruyucu duvar (DSKKD), 15 ilde içten drenaj katmanlı duvar (İDKD), 3
ilde drenaj boşluklu duvar (DBD) ve sadece 1 ilde eş değer basınçlı yağmur perdeli duvar (EDBYPD)
sistemlerinin kullanımlarının önerildiği görülmektedir. Şekil 7’de Türkiye’de illere göre önerilen duvar
sistemlerinin kullanım oranı yüzde olarak gösterilmiştir.

Şekil 7. Türkiye’de İllere Göre Önerilen Duvar Sistemlerinin Kullanım Oranı
Şekil 8’de 16 yıllık ortalama yağış miktarlarına göre iller için önerilen duvar sistemleri harita üzerine
işlenmiştir.

Şekil 8. Türkiye’de İllere Göre Önerilen Duvar Sistemleri
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Şekil 6. İllere Göre Yıllık Yağış Miktarlarındaki Değişim [11]
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4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Yapılan bu çalışmaya göre, 16 yıllık ortalama yağış miktarlarına bağlı olarak yağmur suyunun yapı
duvarlarından iç ortama girişini engellemek için Türkiye’de ki illerin %77’sinde en ekonomik ve
geleneksel yöntem olan dıştan sızdırmaz katmanlı koruyucu duvar konstrüksiyonu, %18’inde içten
drenaj katmanlı duvar konstrüksiyonu, %4’ünde drenaj boşluklu duvar konstrüksiyonu ve sadece
%1’inde eş değer basınçlı yağmur perdeli duvar konstrüksiyonu kullanılabilir. Şekil 8’de, Türkiye
haritasına baktığımızda özellikle Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu Bölgesinin iç kesimleri ve
Akdeniz sahilinin doğu bölümünde yağış miktarının arttığı ve buna bağlı olarak duvar konstrüksiyonu
kullanımının farklılaştığı görülmektedir. Etkili su yönetim sistemi olan eş değer basınçlı yağmur perdeli
duvar konstrüksiyonunun Türkiye’nin en çok yağış alan ili Rize’de kullanılması diğer sistemlere göre
daha uygundur. Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8 incelendiğinde Türkiye’nin az yağış alan bir ülke olduğu
görülmüştür. Dıştan sızdırmaz katmanlı koruyucu duvar konstrüksiyonu kullanımının önerildiği 62 ilde
su yönetmini sağlayan diğer 3 duvar konstrüksiyonunun kullanılabileceği, ancak en ekonomik
çözümün önerilen konstrüksiyon alternatifi olduğu unutulmamalıdır.

SONUÇ
Bina kabuğunun dış ortam ile direkt temas halinde elemanı olan duvar konstrüksiyonu kesitinin tayini,
kullanıcıya sağlıklı ve konforlu iç ortam koşulları yaratılabilmesi için doğru yapılmalıdır. Duvar
konstrüksiyonu kesit tayininde özellikle yağmur suyunun etkilerini minimize edecek sistemlerinin
seçilmesi önemlidir. Bu açıdan bakıldığında bir yapıdaki duvar konstrüksiyonu kesitine karar vermede
bulunulan yerin yıllık yağış miktarı büyük öneme sahiptir. Yağış miktarı artıkça duvarlarda kullanılan su
yönetim sistemlerinde drenaj boşluğu, drenaj katmanı (su bariyeri, hava bariyeri) ve yağmur perdesi
gibi ek önlemler alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma ile tasarımcıya tasarımın ilk
aşamalarında Türkiye’de illere göre duvarlarda kullanılacak en ekonomik ve etkin su yönetim sistemi
önerilmiştir. Bu sayede tasarımcı yapı tasarımına başlamadan önce dış duvarlar için hangi su yönetim
sistemini kullanması gerektiğini bilecek ve bu yapı elemanı için en düşük bütçeyle yeterli etkinlik
sağlayabilecektir.
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ÖZET
Higrotermal performans açısından bir duvar konstrüksiyonunun tasarımında konstrüksiyonu oluşturan
katmanların her birinin iç ve dış fiziksel etkenlere karşı duvarı ne oranda koruduğu ve diğer
katmanların performansını nasıl etkilediği, duvar konstrüksiyonunun değişen iklimsel koşullara karşı
verdiği tepki ve uzun dönem boyunca gösterdiği çalışma performansı bilinmesi gerekli önemli
kriterlerdir. Bu kriterlerin belirlenmesi için tasarlanan duvar konstrüksiyonunun higrotermal
performansının ısı ve buhar akımı yöntemi ile ortaya konulması gerekmektedir. Bir duvar
konstrüksiyonunun higrotermal performansı deneysel test yöntemi, analitik ve grafik yöntemler
kullanılarak belirlenebilir. Bu amaç için, geliştirilen bilgisayar modelleri de kullanılabilmektedir. Ancak
günümüzde deneysel test yöntemlerinin çok daha fazla para, zaman ve efor gerektirmesi, analitik ve
grafik yöntemlerde genellikle bazı hataların yapılması ve bu hataların fark edilememesi duvar
konstrüksiyonlarının higrotermal performansının belirlenmesinde bilgisayar modelleri kullanımının
yaygınlaşmasını sağlamaktadır.
Bu bildiride; duvar konstrüksiyonunu oluşturan katmanlar ve işlevleri, duvar konstrüksiyonu
tasarımında dikkate alınması gerekli kriterler açıklanacak, duvar konstrüksiyonlarının higrotermal
performansının belirlenmesinde dünyada yaygın olarak kullanılan WUFİ ve MOİST 3 bilgisayar
modelleri tanıtılacaktır. Örnek uygulama olarak yukarıda belirtilen bilgisayar modelleri kullanılarak
seçilen bir duvar konstrüksiyonunun higrotermal performansı belirlenecek ve bilgisayar model
sonuçları karşılaştırılacaktır. Bu bildiri sonucunda, kullanılan bilgisayar modellerinin Türkiye’nin
iklimsel koşulları ile ilişkili olarak oluşturulan duvar konstrüksiyonlarının higrotermal performansının
belirlenmesinde uygunluğu tartışılacak ve önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Duvar konstrüksiyonu, higrotermal performans, bilgisayar modeli, WUFİ, MOİST 3

ABSTRACT
In terms of hygrothermal performance, in the wall construction design, criteria should be known that
which level each layer of the wall construction protects wall against indoor and outdoor physical
factors and how it effect performance of other layers,response of wall construction against variable
climate conditions and its working performance during long period. To determined of these criteria,
hygrothermal performance of the designed wall construction should be executed by method of heat
and vapour flow. Hygrothermal performance of the wall construction can be determined using
experimental test method, analitical and graphical methods. For this aim, developed computer models
can be also used. However, nowadays, for experimental test methods are need to more money, time
and efort, also analitical and graphical methods lead to errors and because of unaware these errors,
computer models have been used as common when determined of hygrothermal performance of wall
constructions.
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In this study; layers of the wall construction and their functions, criteria that need to be considered in
the wall construction design will be explained, WUFI and MOIST 3 computer models using as common
worldwide will be introduced in the determined of hygrothermal performance of the wall construction.
As a sample study, hygrothermal performance of selected wall construction will be determined and
results of computer models will be compared using computer softwares mentioned above. In result of
this study, using computer models will be discussed suitable and have proposals in determined of
hygrothermal performance of wall constructions composed in related to climate conditions of Turkey.
Key Words: Wall construction, hygrothermal performance, computer model, WUFI, MOIST 3

1. GİRİŞ
19. yy’lın ikinci yarısından itibaren nüfus artışı ve sanayileşmeye bağlı olarak yapı sayısında ciddi bir
artış yaşanmış, yoğun yapılaşmadan kaynaklı olarak kentlerdeki arsa fiyatları artmıştır. Arsaların
değerlerinin artması, mevcut yapı alanından maksimum düzeyde yararlanma düşüncesini gündeme
getirmiştir. Bu düşüncenin bir sonucu olarak duvar konstrüksiyon kesitlerinin incelmesi gerekliliği
ortaya çıkmış, betonarmenin yapı sektöründe yerini alması ve bina dış duvarlarında kullanılmasıyla bu
gereklilik karşılanabilir hale gelmiştir [1].
Kalın dış duvar konstrüksiyonları ile ısı, su ve nemle ilgili sorunlar kolaylıkla giderilirken duvar
konstrüksiyon kesitlerinin incelmesiyle bu gibi sorunlar için özel önlemler alınması gerekliliği
doğmuştur. Özellikle batıda 1940’lı yıllardan itibaren bu gibi önlemler için çözümler üretilmeye
başlanırken, ülkemizde ancak 1970’li yıllarda bu konu üzerine çalışmalara başlanılmış, bu sorunları
çözebilecek yeni malzeme ve teknoloji araştırmaları hız kazanmıştır. Yapı dış duvarlarında ısı, nem ve
sudan kaynaklı sorunlarla karşılaşıldıkça dış duvar konstrüksiyonunun bir bütün olarak ele alınması ve
tasarlanmasının gerektiği anlaşılmıştır [2].
Tasarım sürecinde, iç ortam ve dış ortamı birbirinden ayıran düşey yapı elemanı duvarların değişen
dış ortam iklimsel koşullarından etkilenmeden kullanıcılara sağlıklı bir şekilde yaşayabilecekleri iç
ortam konfor koşullarını sağlaması dikkate alınması gereken en önemli kriterlerden birisidir [3]. İç
ortam konfor koşullarını sağlamak için bu yapı elemanlarının iç ortam bağıl nemini kontrol ederken iç
ortama yağmur ve kar girişini engellemesi, yapıda meydana gelecek ısıtma ve soğutma yüklerini
azaltmak için kışın güneşten ısı kazancı sağlarken, yazın ısı kazançlarını minimize etmesi
gerekmektedir [4]. Başka bir ifadeyle dış duvar konstrüksiyonu tasarımında duvar konstrüksiyonunun
ısı, nem ve su akışı ile ilgili higrotermal performansının yüksek olmasına dikkat edilmelidir. Bir dış
duvar konstrüksiyonunun higrotermal performansı konstrüksiyonu oluşturan su, su buharı, ısı ve hava
bariyeri veya kesici olarak görev gören her bir katmanın performansına bağlıdır. Herbir katmanın diğer
katmanların performansını nasıl etkilediği, duvar konstrüksiyonunun mevsimsel ve 24 saat boyunca
değişen iklimsel koşullara göre nasıl davranış gösterdiği ve uzun dönem boyunca duvarın nasıl bir
fonksiyon üstlendiği duvar konstrüksiyonunun higrotermal performansı açısından önemlidir [5].
Bu çalışmada duvar konstrüksiyonlarının higrotermal performanslarının belirlenmesinde yaygın olarak
kullanılan bilgisayar modelleri vasıtasıyla örnek bir duvar konstrüksiyon kesitinin higrotermal
performansı belirlenecek, bilgisayar modelleri sonuçlarının Türkiye için uygunluğu tartışılacaktır.

2. DIŞ DUVAR KONSTRÜKSİYONUNU OLUŞTURAN KATMANLAR
Dış duvar konstrüksiyonları genel olarak iç bitim katmanı, duvar gövdesi ve dış bitim katmanı olmak
üzere üç ana katmandan oluşmaktadır. Bu konstrüksiyonlarda ısı yalıtımı görevini gövdeye ek uygun
bir konstrüksiyonla yerleştirilen ısı yalıtım malzemeleri üstlenirken, su ve nem yalıtımı işlevini dış bitim
katmanları, buhar kesicilik görevini ise daha çok iç bitim katmanları üstlenmektedir [1]. Tablo 1’de dış
duvar konstrüksiyonunu oluşturan katmanlar ve işlevleri verilmiştir.
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Tablo 1. Dış Duvar Konstrüksiyonu Katmanları ve İşlevleri [5]
Duvar Katmanları
İç ortam bitim katmanı, estetik
Boya
Duvar kaplamaları (kağıt,seramik vb.)
İç ortam bitim katmanı,strüktürel
Alçı levha
Isı yalıtımı
Yalıtım şiltesi
Dolgu (dökme) olarak kullanılan yalıtım
malzemeleri
Harca
katılarak
kullanılan
yalıtım
malzemeleri
Rijit levha yalıtım
Püskürtme poliüretan köpük
İnert gaz içerikli hava boşluğu
Yansıtıcı ve düşük emicili yüzeyler
Folyo
Boya
Cam üzerine kaplama
Su buharı kesici
Buhar kesici boya
Polietilen
Geçirimsiz duvar kaplamaları
Hava bariyeri
Sızdırmaz, şerit polietilen
Şerit, geçirimsiz membran örtü
Hava geçirimsiz kuru duvar yaklaşımı
Basit mastik ve astar
Tabaka ve akışkan halde uygulanan
membranlar
Dış ortam bitim katmanı, strüktürel
Yonga levha
Kontraplak
Alçı kaplama
Su bariyeri
Kraft kağıt ve keçe
Deliksiz membran örtüsü
Tabaka membranlar
Akışkan halde uygulanan güçlendirilmiş
membranlar
Dış ortam bitim katmanı, estetik ve temel
hava bariyeri
Kaplama sistemleri
Boya, astar ve kaplamalar

Temel İşlev
Kaplama

İkincil İşlev
Buhar kesici
Buhar kesici
Yansıtıcı yüzey
Yansıtıcı yüzey
Hava bariyeri

Yalıtım

Hava bariyeri
Hava, su bariyeri, buhar
yansıtıcı yüzey
Hava bariyeri,buhar kesici

Işınım bariyeri

Buhar kesici

Hava bariyeri
Hava bariyeri
Hava bariyeri
Hava bariyeri
Su bariyeri

Kaplama

Su bariyeri

Kaplama

kesici,

Buhar kesici
Buhar kesici
Işınım bariyeri
Hava bariyeri
Buhar kesici
Su bariyeri
Hava bariyeri
Buhar kesici
Buhar kesici

Hava bariyeri
Hava bariyeri, buhar kesici
Hava bariyeri, buhar kesici
Su bariyeri, buhar kesici
Su bariyeri, buhar kesici

3.HİGROTERMAL PERFORMANS AÇISINDAN DIŞ DUVAR KONSTRÜKSİYONU TASARIMINA
ETKİ EDEN ETKENLER
Dış duvar konstrüksiyonu tasarımına etki eden etkenler genel olarak mekanik, fiziksel, kimyasal,
biyolojik, teknolojik, kullanıcı gereksinmeleri, yasalar ve yönetmelikler, ve mimari anlayış olarak sekiz
gruba ayrılmaktadır [1]. Ancak bu çalışma duvar konstrüksiyonlarının higrotermal performansı üzerine
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odaklandığı için burada higrotermal performans açısından duvar konstrüksiyonu tasarımına etki eden
fiziksel etkenler açıklanacaktır. Bu etkenler; ısı, su ve buhar ile ilgili etkenlerdir.
3.1. Isı ile İlgili Etkenler
İç ortam konfor koşullarının sağlanması açısından yapıların yaz soğutulması ve kış ısıtılması
gerekmektedir. Soğutma ve ısıtmadan kaynaklı enerji giderlerinin azaltılması açısından duvar
konstrüksiyonlarının ısı geçirgenlik direnci değerlerinin yönetmeliklerde belirtildiği gibi olması
gereklidir. Örneğin Türkiye’de geçerli yönetmelik olan TS 825’te belirtilen ısıl geçirgenlik dirençlerine
sahip olmayan duvar konstrüksiyonlarında konstrüksiyona ek bir ısı yalıtım malzemesi eklenerek bu
değer sağlanmaya çalışılır [6]. Bu ısı yalıtım katmanı duvara içten ya da dıştan yerleştirilebilir. Isı
yalıtım malzemesinin konumu duvarın toplam ısı geçirgenlik direncini değiştirmez ancak içten
yerleştirilmesi durumunda duvarın ısıl genleşmesi kontrol edilememekte, duvarın ısı biriktirme
kapasitesi azalmaktadır. Isı yalıtım malzemesinin dıştan yerleştirilmesi halinde duvarın ısıl genleşmesi
konrol edilebilmekte ve ısı biriktirme kapasitesi artmaktadır. Bir duvar konstrüksiyonunun kesit
tasarımında higrotermal performans açısından konstrüksiyonun ısı geçirgenlik direncini artıracak
önlemler almak ve ısı yalıtımının konumunun doğru seçilmesi gereklidir. Isı geçirgenlik direnci,
konstrüksiyonu oluşturan katmanların kalınlıklarının artırılması ve katmanları oluşturan malzemelerin
ısıl iletkenlik değerleri yüksek olan malzemelerden seçilmesi ile birlikte artırılabilmektedir [3].
3.2. Su ile İlgili Etkenler
Dış duvar konstrüksiyonları dış ortamdan yağışlar yoluyla gelen sudan, zeminden kapilerite yoluyla
gelen sudan ve iç ortamdan dış ortama hareket eden su buharının yoğuşması sonucu oluşan sudan
etkilenmektedir. Bu suların dış duvar konstrüksiyonlarında meydana getirdiği zararları asgari düzeyde
tutmak için; duvar konstrüksiyonlarında drenaj katmanı veya drenaj boşluğu düzenlenmesi,
kapilariteye olanak vermeyecek gözeneklilikte malzeme kullanılması, elektroforez yöntemiyle duvarın
kurutulması, suyun yükselmemesi için duvarı yarıp kurşun bir levha yerleştirilmesi, suyun
yükselmesine engel olunması için, duvara belirli aralıklarla açılan deliklere yerleştirilen şişelerden akan
ve gözenekleri dolduran polimer esaslı kimyasal bir maddenin duvardaki suyla birleşerek jelleşmesi
gerekir [7].
3.3. Buhar ile İlgili Etkenler
Buhar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder ve bu hareket esnasında duvar
konstrüksiyonunu oluşturan malzemelerin tümü buhar geçişine izin verecek gözeneklere sahip olduğu
sürece duvar konstrüksiyonunda buhardan kaynaklı zararlar meydana gelmez. Şayet duvar
konstrüksiyonlarında kullanılan malzemeler buhar geçişine izin vermeyecek özellikte gözeneksiz ise
duvarın sıcak yüzünden su buharının duvara girmesini önleyecek önlemlerin alınması ve duvar
konstrüksiyonu katmanlarının su buharının yoğuşmadan geçebileceği şekilde düzenlenmesi gereklidir.
[8]. Dış duvar konstrüksiyonuna iç ortamdan giren su buharının dış ortama kolaylıkla atılabilmesi için
konstrüksiyonu oluşturan katmanların buhar difüzyon direnç faktörleri içten dışa doğru giderek
azalmalıdır. Bu durumda ısı yalıtım katmanı dış tarafta kullanılarak duvar gövdesi sıcak kalacak ve
buhar yönünden bir yoğuşma sorunu ortaya çıkmayacaktır. Isı yalıtım katmanının iç tarafta kullanıldığı
ve küçük buhar difüzyon direncine sahip olması durumunda, ısı yalıtım katmanı ve duvar gövdesi
arasında yoğuşma oluşacaktır. Isı yalıtım katmanı iç tarafta kullanıldığında bu katmanın iç yüzüne bir
buhar kesici katman uygulanması yararlı olacaktır. Duvar konstrüksiyonunda ısı yalıtım katmanı ve dış
kaplama arasında bir havalandırma boşluğu bırakılması da yoğuşmanın engellenmesi için alınabilecek
bir önlemdir [1].
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4. DUVAR KONSTRÜKSİYONLARININ HİGROTERMAL PERFORMANSININ BELİRLENMESİNDE
KULLANILAN BİLGİSAYAR MODELLERİ
Günümüzde, duvar konstrüksiyonlarının ve katmanlarının zamana bağlı ısı, su ve nem akışı ile ilgili
gerekli verileri kullanıcıya sağlayan çok sayıda bilgisayar modeli geliştirilmiştir. CHMC (Canada
Mortgage and Housing Corporation )’nin yaptığı bir araştırmada bu amaç için geliştirilen 45 bilgisayar
modeli incelenmiş ve bu modellerden üçü gerekli kriterleri karşılaması açısından, farklı duvar
konstrüksiyonlarının higrotermal performansının değerlendirilmesinde uygun bulunmuştur. Bu
bilgisayar modelleri; MATCH, WUFİ ve MOİST’tir. Bu modeller duvar konstrüksiyonu içerisindeki ısı,
su ve nem akışını tek boyutlu olarak hesaplamaktadır. MATCH, Danimarka’da geliştirilmiş bir modeldir
ve bu modelin elde edilmesi ve kullanımı ücretlidir. WUFİ ve MOİST modelleri ise sırasıyla Almanya ve
Amerika’da geliştirilmiş ve elde edilmesi kolaydır ve kullanımı ücretsizdir. Bundan dolayı; bu çalışmada
WUFİ ve MOİST bilgisayar modelleri tanıtılacak ve bu modeller kullanılarak örnek bir çalışma
gerçekleştirilecektir [5].
4.1. WUFİ-ORNL/IBP
WUFİ-ORNL/IBP bilgisayar modeli ilk olarak 1994’te Avrupa’da geliştirilmiş ve günümüze kadar
Avrupa’da yapı kabuğu tasarımcıları, mimarlar ve yapı fizikçileri tarafından kullanılmaktadır. WUFİORNL/IBP’nin geliştirilmesindeki amaç, tasarım aşamasında yapı kabuğunun ısı, su ve nem
performansının optimize edilmesini sağlamaktır. Kullanımı kolay ve modüller yardımıyla çalışan
bilgisayar modeli farklı bina kabuğu sistemleri için su ve suyun zararlarına karşı çözümler üretir.
İklimsel ve malzeme veritabanları ile birlikte çalışır ve modüler bir yapıya sahiptir. WUFİ-ORNL/IBP’nin
ana modülü sayısal eşitliklerin çözümünü yaparken diğer modüller iklim, konstrüksiyon ve iç ortam
iklimsel koşulların detaylarının üretilmesini sağlar. Modüllerin her biri birbiriyle ilişkili olarak çalışır.
Hesap sonuçları WUFİ-FİLM sekmesiyle görselleştirilebilir. Bu sekme ile duvar konstrüksiyonu
katmanlarındaki su miktarı, bağıl nem ve sıcaklık değerlerindeki değişim günlük ve yıllık olarak
gösterilebilir. Simülasyon sonucunda incelenen duvar konstrüksiyonunun higrotermal performansı
enerji, küflenme, zarar değerlendirme, korozyon ve iç ortam hava kalitesi modülleri ile belirlenir [9].
WUFİ-ORNL/IBP, yapı fiziğinin önemli uygulamaları için tasarlanmış bir bilgisayar modelidir ancak bu
modelin kabul ettiği bazı sınırlamalar vardır. Bu sınırlamalar; ısı ve nem akışını tek boyutlu olarak
hesaplaması, konstrüksiyon katmanlarındaki hava akışı, hidrostatik basınç altındaki zemin suyunun
hareketi ve yerçekimi etkisinden kaynaklı oluşabilecek ısı ve nem akışını dikkate almamasıdır. Ayrıca
bu bilgisayar modeli zamana bağlı olarak malzemelerin higrotermal özelliklerindeki değişimi dikkate
almaz [10].
WUFİ-ORNL/IBP toplam 3 ana modüle sahiptir. Bunlar; girdi, hesaplama ve çıktı modülleridir. Girdi
modülünde, konstrüksiyonu oluşturan katman malzemeleri ve boyutsal özellikleri, yönlenme, eğim ve
yapı yüksekliği, iç ve dış yüzey ısı transfer katsayıları, başlangıç bağıl nemi ve iç ortam hava sıcaklığı,
iklimsel koşullar ve simülasyonun yapılacağı zaman aralığı belirlenir. Kullanıcı, girdi menüsünde
gerekli verileri girdikten sonra hesaplama modülünü kullanarak simülasyonu başlatır. Simülasyon
sonucunda, duvar konstrüksiyonunun ve katmanlarının her birinin zamana bağlı olarak değişen su
miktarları, konstrüksiyonun iç ve dış yüzeylerindeki bağıl nemin ve ısı akışının zamana bağlı olarak
değişimi ve katmanlardaki yüzey sıcaklıkları grafik ve sayısal olarak çıktı modülünde gösterilir. Şekil
1’de WUFİ-ORNL/IBP bilgisayar modelinin çalışma şeması verilmiştir [9].
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Şekil 1. WUFİ-ORNL/IBP Çalışma Şeması [9].
4.2. MOİST
MOİST bilgisayar modeli 1998’te Ulusal Teknoloji ve Standartlar Enstitüsü (NIST) tarafından
geliştirilmiştir. Kullanıcı etkin olarak tasarlanan bilgisayar modeli duvar konstrüksiyonlarındaki ısı ve
nem akışını tek boyutlu olarak hesaplar, yılın zamanına bağlı olarak duvar konstrüksiyonunun iç ve dış
sınırlarındaki nem ve ısı akışlarının yanında konstrüksiyonun katmanlarının yüzeylerindeki bağıl nemi
veya konstrüksiyon katmanlarının herbirinin sıcaklık ve nem içeriği bilgilerini kullanıcıya sunar. Bu
model iç ortam bağıl nemindeki yıllık değişimlerin tahmin edilmesinde de kullanılır. MOİST ile;









Duvar konstrüksiyonlarında ahşaptan kaynaklı çürümenin yol açacağı nem içeriğindeki artış
potansiyelinin tahmini,
Buhar kesici kullanımının gerekli olup olmadığı, gerekliyse nereye yerleştirileceği,
Yüksek nem içerikli konstrüksiyon malzemelerinin kuruma oranları,
Konstrüksiyon katmanlarındaki yüzey nemi tahmini ve böylece küflenme potansiyeli,
Isıl direnç üzerine nemin etkileri,
Duvar nem içeriği üzerine yapı geçirimsizliğinin etkisinin analizi,
Duvar nem performansı üzerine farklı duvar konstrüksiyon malzemeleri veya tasarımının
etkilerinin değerlendirilmesi,
İç ortam bağıl nemi üzerine farklı iç ortam nem miktarının, mekanik havalandırmanın veya
iklimsel koşulların etkilerinin araştırılması

gerçekleştirilebilir [11].
Bu modelin en önemli sınırlaması duvar konstrüksiyonu katmanlarındaki ısı ve nem akışlarını tek
boyutlu olarak hesaplamasıdır. Hesaplamalarda, duvar konstrüksiyonundaki nemin düşey hareketi gibi
iki ve üç boyutlu etkileri ve çerçeve elemanlarının etkilerini dikkate almadığı gibi hava hareketinden
kaynaklı ısı ve nem akışlarını da dikkate almaz, incelenen konstrüksiyonu hava geçirimsiz olarak kabul
eder. Bu gibi kısıtlamaların önemli olduğu uygulamalarda yapı uygulayıcıları duvar konstrüksiyonunun
nem performansının araştırılmasında LATENITE gibi daha gelişmiş modellerin veya laboratuar
deneylerinin kullanılmasını önerir [9].
MOİST bilgisayar modeli ASHRAE çiğleşme noktası yöntemlerinden daha doğru nem analizi
tahminleri yapar. Hesaplamalarında Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın 24 numaralı prosedüründeki
teorik yaklaşımı kullanır [11].
Modüler ve kullanıcı etkin bir bilgisayar modeli olan MOİST toplam 3 ana modüle sahiptir. Bunlar, girdi
yöneticisi, hesaplama ve çıktı yöneticisi modülleridir. Girdi yöneticisi modülü; malzeme veritabanı, bina
konstrüksiyonu, girdi parametreleri, iç ortam parametreleri ve çıktı/analiz seçenekleri alt modülleri ile
ilişkili olarak çalışır. Bu ana modülde kullanıcı duvar konstrüksiyonu tipini belirler, katman malzemeleri
seçimini yapar, iklimsel koşulları belirler, simülasyonun yapılacağı zaman aralığını ve iç ortam iklim
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koşulları girdilerini girer ve çıktı sonuçlarının neler olacağına karar verir. Kullanıcı girdi yöneticisi
modülünde gerekli verileri girdikten sonra hesaplama modülünü kullanarak simülasyonu başlatır.
Simülasyon sonucunda, sınır koşulları parametreleri, konstrüksiyon katmanlarının nem içeriği, katman
yüzeylerindeki bağıl nem, iç ve dış ortam sınırlarındaki ısı ve nem akışı, tüm duvarın ısıl direnci ve
katmanlardaki yüzey sıcaklıkları grafik ve sayısal olarak çıktı yöneticisi modülünde gösterilir. Şekil 2’de
MOİST bilgisayar modelinin çalışma şeması verilmiştir [9].

Şekil 2. MOİST Çalışma Şeması [9].

5. YAPILAN ÇALIŞMA
Örnek çalışma için WUFİ-ORNL/IBP ve MOİST bilgisayar modellerinde kullanılmak üzere 4 katmanlı
havalandırmasız, yalıtımlı, ahşap çerçeve boşluklu hafif bir duvar konstrüksiyonu seçilmiştir. Şekil 3’te
seçilen duvar konstrüksiyonunun yapısı görülmektedir. Bu duvar konstrüksiyonunun soğuk iklim
bölgesinde olduğu ve güneye yönlendiği varsayılmıştır. Simülasyon için her iki bilgisayar modelinin
iklimsel veritabanında kayıtlı olan yurt dışından soğuk bir iklim bölgesi seçilmiştir. Her iki modelde de
Türkiye illeri için iklimsel veri dosyaları bulunmamaktadır. Ancak Türkiye illeri içinde iklimsel veri
dosyaları oluşturulup bu modellerle entegre çalıştırılabilir. Eldeki verilerin yetersizliğinden kaynaklı
olarak modellerde yer alan ortak iklimsel veriler kullanılarak simülasyon gerçekleştirilmiştir.
Simülasyonun gerçekleştirildiği bölgenin iklimsel özellikleri Şekil 4 ve Şekil 5’te verilmiştir. Başlangıç
bağıl nemi %50, iç ortam hava sıcaklık değeri ise 210C olarak alınmıştır. Simülasyon 01/01/2010 01/01/2011 arasında 1 yıllık bir süreç için yapılmıştır. Tablo 2’de incelenen duvar konstrüksiyonu
katmanları ve hesaplamalarda kullanılan özellikleri verilmiştir. Ahşap çerçeve boşluklu hafif duvar
konstrüksiyonu simülasyon uygulamalarında en çok kullanılan konstrüksiyon tipi olduğu için seçilmiştir
[9]. MOİST bilgisayar modelinde, duvar konstrüksiyonunda yer alan ısı yalıtım katmanı üzerinde çok
az nem toplaması ve bina konstrüksiyonunun nem performansı üzerine çok az etki yapmasından
kaynaklı olarak depolayıcı olmayan eleman olarak simülasyona dahil edilmiş, grafiklerde bu katmanın
etkisi gösterilmemiştir. WUFİ-ORNL/IBP bilgisayar modelinde ise ısı yalıtım katmanının duvar
konstrüksiyonunun ve katmanlarının nem ve ısı akışına etkisi elde edilen grafiklerde gösterilmiştir [11].
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Şekil 3. WUFİ-ORNL/IBP ve MOİST Bilgisayar Modellerinde İncelenen Duvar Konstrüksiyonu

Şekil 4. Simülasyonun Gerçekleştirildiği Bölgenin Sıcaklık ve Bağıl Nem Değerlerindeki Yıllık
Değişimler
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Şekil 5. Simülasyonun Gerçekleştirildiği Bölgenin Konumsal Bilgileri, Güneş Işınım Şiddeti ve Toplam
Yağış Miktarlarındaki Değişimlerin Grafiksel Analizi [12].
Tablo 2. İncelenen Duvar Konstrüksiyonu Katmanları ve Özellikleri [12,13].
Katman adı

Kalınlıkm

Yoğunlukkg/m2

Gözeneklilikm3/m3

Özgül ısı
kapasitesiJ/kg.K

Isıl
iletkenlikW/mK

Ahşap kaplama
Yonga levha
Cam yünü
Alçı levha

0.0127
0.0127
0.089
0.0127

740
264.5
30
850

0.666
0.95
0.99
0.65

1880
1880
840
870

0.094
0.049
0.035
0.163

Su buharı
difüzyon
direnç
faktörü
53.1
6.8
1.3
6.0

5.1. WUFİ-ORNL/IBP ve MOİST Bilgisayar Modelleri Simülasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması
Bu bölümde örnek duvar konstrüksiyonu iki bilgisayar modeli kullanılarak simüle edilmiş, duvar
konstrüksiyonundan ve katmanlarından gerçekleşen ısı, nem ve su akışı ile ilgili elde edilen sonuç
grafikler karşılaştırılmıştır.
5.1.1. Isı Akışı İle İlgili Elde Edilen Sonuçlar
WUFİ-ORNL/IBP ve MOİST bilgisayar modelleri duvar konstrüksiyonunun iç ve dış yüzeyindeki ısı
akışlarını zamana bağlı olarak hesaplamaktadır. Şekil 6’da incelenen duvar konstrüksiyonun iç ve dış
yüzeyindeki ısı akış miktarlarının zamana bağlı değişimi görülmektedir. Şekil 6 (a)’dan görüldüğü gibi
WUFİ-ORNL/IBP ısı akışlarını günlük olarak hesap ederken, MOİST (Şekil 6 (b)) haftalık olarak hesap
etmektedir.
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2

Isı akışı (W/m )

Dış yüzey
İç yüzey

Gün

a)WUFİ-ORNL/IBP Bilgisayar Modeli Sonuçları [12]

İç yüzey

Dış yüzey

b)MOİST 3 Bilgisayar Modeli Sonuçları [13]
Şekil 6. Duvar Konstrüksiyonun İç ve Dış Yüzeyindeki Isı Akış Miktarları
Bilgisayar modelllerinden birinin günlük diğerinin ise haftalık hesap yapması ısı akış eğrisinde
farklılıklara neden olmaktadır.
5.1.2. Nem Akışı ile İlgili Elde Edilen Sonuçlar
WUFİ-ORNL/IBP bilgisayar modeli duvar konstrüksiyonunun iç ve dış yüzeyindeki nem akışlarını
zamana bağlı olarak hesaplarken, MOİST bilgisayar modeli iç ve dış yüzeydeki nem akışının yanında
duvar konstrüksiyonu katmanlarının zamana bağlı olarak değişen nem içeriklerinide hesaplamaktadır.
Şekil 7’de WUFİ-ORNL/IBP ve MOİST ile hesap edilen duvar konstrüksiyonunun iç ve dış yüzeyindeki
nem akışları gösterilirken, Şekil 8’de MOİST ile hesap edilen duvar konstrüksiyon katmanlarının
herbirinin iç ve dış yüzeylerindeki nem içeriklerinin ortalamasının zamana bağlı değişimleri
görülmektedir.
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Nem akışı kg/s.m2)

Dış yüzey
İç yüzey

Zaman (Gün)
Şekil 7. WUFİ-ORNL/IBP ile Hesaplanan Duvar Konstrüksiyonun İç ve Dış Yüzeyindeki Nem Akışı
[12].

Şekil 8. MOİST ile Hesap Edilen Duvar Konstrüksiyonu Katmanlarının Nem İçerikleri[13].
Şekil 8 incelendiğinde yıl boyunca dış yüzey üzerindeki ahşap kaplamanın içerdiği nemin diğer
katmanlara göre oldukça fazla olduğu görülmektedir. İç yüzey üzerindeki alçı levha su buharını
geçirgen özeliğinden kaynaklı nem tutmamakta ve bundan kaynaklı olarakta nem içeriği diğer
katmanlara göre oldukça az olmaktadır. Bu grafik, konstrüksiyonun dış kaplamasının içerdiği nemin
azaltılması için neler yapılabileceği konusunda kullanıcıya bilgiler vermektedir. Örneğin dış
kaplamanın iç yüzeyine veya nem içeriğinin fazla olduğu başka bir katman üzerine bir buhar kesici
uygulanmasının gerekli olup olmadığı bu grafik yardımıyla bulunabilir. Şekil 9’da ise MOIST ile hesap
edilen katmanların iç ve dış yüzeylerinin nem içerikleri görülmektedir.
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Şekil 9. MOİST ile Hesap Edilen Duvar Konstrüksiyonu Katmanlarının İç ve Dış Yüzeylerinin Nem
İçerikleri[13].
5.1.3. Su Akışı ile İlgili Elde Edilen Sonuçlar

Toplam Su miktarı(kg/m3)

WUFİ-ORNL/IBP bilgisayar modeli duvar konstrüksiyonunun zamana bağlı olarak değişen su miktarını
hesaplarken, duvar konstrüksiyon katmanlarındaki zamana bağlı olarak değişen su miktarlarını da
hesap etmektedir. Şekil 10 ve Şekil 11’de sırasıyla duvar konstrüksiyonunun toplam su miktarı ve
duvar konstrüksiyonu katmanlarındaki su miktarı değerleri görülmektedir. MOİST programı
konstrüksiyondaki ve katmanlarındaki su miktarı değerlerini hesaplamamaktadır. WUFİ-ORNL/IBP
bilgisayar modelinin su miktarı değerlerini hesaplaması sayesinde kullanıcı kullanacağı duvar
konstrüksiyonunun hangi katmanlarında su bariyeri kullanması gerektiğini belirleyebilir.

Zaman (Gün)
Şekil 10. WUFİ-ORNL/IBP ile Hesap Edilen Duvar Konstrüksiyonunun Su Miktarı[12].
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Su miktarı(kg/m3)

Ahşap kaplama
Yonga levha

Su miktarı(kg/m3)

Cam yünü
Alçı levha

Zaman (Gün)
Şekil 11. WUFİ-ORNL/IBP ile Hesap Edilen Duvar Konstrüksiyonu Katmanlarındaki Su Miktarı[12].
WUFİ-ORNL/IBP bilgisayar modeli, yılın her gününe ait duvar konstrüksiyonunun higrotermal
performansıyla ilgili hesap sonuçlarının zamana bağlı değişimini bir animasyon arayüzü vasıtasıyla
kullanıcıya sunmaktadır. Kullanıcı bu animasyon arayüzü sayesinde 1 yıl boyunca günlük değişimleri
kolayca takip edebilecek ve duvar konstrüksiyon kesitinde higrotermal performans açısından alması
gereken önlemlere kolaylıkla karar verebilecektir. Şekil 12’de yılın en soğuk günü olan 21 Ocak’ta
duvar konstrüksiyonunun higrotermal performansını gösteren animasyon ekranı görülmektedir.

Şekil 12. Duvar Konstrüksiyonunun 21 Ocak’taki Higrotermal Performansı[12].
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6. BULGULAR VE İRDELEME
Yapılan bu çalışmaya göre, duvar konstrüksiyonunun ısı, nem ve su akışı ile ilgili higrotermal
performansını belirlemede WUFİ-ORNL/IBP ve MOİST bilgisayar modellerinin kullanımı uygundur.
Ancak iki modelin de birbirine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Örneğin kullanıcı duvar
konstrüksiyonunda özellikle suya karşı bir önlem almak istiyorsa o zaman konstrüksiyondaki ve
katmanlarındaki su miktarının zamana bağlı değişimlerini hesaplayan WUFİ-ORNL/IBP bilgisayar
modelini, neme karşı önlem almak istiyorsa konstrüksiyondaki ve katmanlarındaki nem içeriklerinin
zamana bağlı değişimlerini hesaplayan MOİST bilgisayar modelini kullanmalıdır. Başka bir ifadeyle
kullanıcı WUFİ-ORNL/IBP sayesinde yıl boyunca duvar konstrüksiyonuna girebilecek su miktarını
azaltmak için konstrüksiyonda farklı konumlarda çeşitli su bariyerlerini kullanıp etkisini test
edebilmekte ve en etkin su bariyerine ve konumuna karar verebilmekte iken MOİST sayesinde de
konstrüksiyonda buhar kesici kullanılıp kullanılmayacağına, tipine ve konumuna kolaylıkla ve kısa
sürede karar verebilmektedir. WUFİ-ORNL/IBP bilgisayar modelinin kullanımı daha kolay ve
veritabanında bulunan malzeme sayısı daha fazladır. MOİST programı veri girdisinin çok oluşu ve
anlaşılma güçlüğü, hesaplamalarını gün yerine haftalara göre yapmasından kaynaklı kullanıcıyı
zorlamaktadır. WUFİ-ORNL/IBP bilgisayar modelinin kullanıcıya sunduğu grafikler görsel yönden daha
basarılı ve daha anlaşılır bulunmuştur.

SONUÇ
Higrotermal performans açısından, bina kabuğunun dış ortam ile direkt temas halinde elemanı olan
duvar konstrüksiyonu kesiti iç ortam konfor koşullarının sürekliliği ve konstrüksiyonu oluşturan
malzemelerden yüksek ve uzun ömürlü verim elde edilmesi için doğru şekilde yapılmalıdır. Duvar
konstrüksiyonlarının higrotermal performanslarının belirlenmesinde bilgisayar modelleri kullanılarak
etkin sonuçlar elde edilmektedir. Dünyada çeşitli ülkelerde bilgisayar modelleri üzerine çalışmalar
yapılmış ve yapılmaktadır. Türkiye’de ise henüz böyle bir çalışma mevcut değildir. Bu açıdan
bakıldığında Türkiye’de geliştirilen bilgisayar modellerinin kullanılabilmesi için, iklimsel veri
dosyalarının oluşturulup bilgisayar modellerinin veritabanlarına yüklenmesi ve duvar konstrüksiyonu
katmanlarını oluşturan malzemelerin fiziksel özelliklerinin belirlenip modellerde kullanılması gereklidir.
Bu çalışma ile tasarımcı, duvar konstrüksiyonlarının higrotermal performanslarını belirlemede yardımcı
olan Türkiye’de kullanımı henüz yaygınlaşmamış bilgisayar modelleri hakkında bilgilendirilmiştir. Bu
sayede tasarımcı bu modelleri kullanarak tasarımın erken aşamalarında duvar konstrüksiyonlarından
uzun süreçte higrotermal performans açısından yüksek verim elde edilmesini zaman, para ve efor
kaybetmeden sağlayabilecektir.
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ÖZET
R744 (CO2), soğutma endüstrisinin gelişme dönemlerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Ancak, kritik
nokta civarında veya üzerindeki ısı atımı nedeniyle ortaya çıkan soğutma tesir katsayısındaki düşüş ve
yüksek çalışma basınçları nedeniyle yerini halokarbon soğutucu akışkanlara bırakmıştır. Halokarbon
soğutucu akışkanların çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile alternatif, doğal soğutucu akışkan
olarak yeniden kullanılmaya başlanmıştır. Güncel makine ve eşanjör teknolojisi, sistem kontrol
elemanları sayesinde R744 (CO2) verim yönünden transkritik çevrim ile özellikle kuzey ülkelerinde ve
subkritik kaskad çevrim ile güney ülkelerde rekabetçi seviyelere ulaşmıştır.
Son zamanlarda soğuk içecek otomatlarında, süpermarketlerde, soğuk odalarda, gıda üretim ve
işleme tesislerinde, endüstriyel dondurma üretim makinelerinde, ısı pompalarında ve araç klimalarında
CO2'nin soğutucu akışkan olarak kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.
Makalemizde R744 (CO2)’in soğutucu akışkan olarak kullanıldığı sistemler ile kanatlı borulu CO2
evaporatör ve gaz soğutucular hakkında bilgiler aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: CO2, R744, Transkritik Çevrim, Subkritik Çevrim, Gaz Soğutucusu, Doğal
Akışkan

ABSTRACT
R744 (CO2) was used in the early stages of the refrigeration industry, but it lost the competition with
halocarbon refrigerants because of its high operating pressure and the loss of capacity and coefficient
of performance when rejecting heat near or above the critical point. Because the negative effect of
halocarbon refrigerants on environment, that R744 (CO2) started to used recently. New heat
exchanger technology and system components allow R744 (CO2) to reach competitive efficiency
levels for transcritic cycle especially in northern countries and for sub-critic cascade cycle in southern
countries.
Recently, CO2 has been intensely studied for application as the primary refrigerant in transcritical
mobile air conditioners, vending machines, supermarkets, cold rooms, food production and process
industry, industrial ice cream machineries and heat pumps.
This article is prepared to give general technical information on R744 (CO2) cooling systems, CO2
evaporators and gas coolers.
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1. GİRİŞ
20. yüzyıl boyunca gelişmiş ülkelerin başını çektiği sanayileşme, büyüme, kalkınma üçgeninde
gerçeklesen ekonomik faaliyetler, insanın yaşamını sürdürdüğü çevresel alanların kaldıramayacağı bir
kirlenmeyle sonuçlanmıştır. Toprak, su ve hava, insan yaşamını tehdit eder boyutlarda bir kirlilik
düzeyiyle karşı karşıyadır. Problemin boyutlarını fark etmeye başlayan ülkeler kalıcı çözüm arayışına
girmiş bulunmaktadırlar [1]. Bu alanda her geçen yıl yeni standartlar ve normlar geliştirilip uygulamaya
koyulmaktadır. Süreç ile ilişkili firmalar da yaşanan gelişmelere uyum sağlayabilmek için yeni yasa ve
standartlara uygun teknolojiler, ürünler ve imalat (proses) yöntemleri geliştirmek durumunda
kalmaktadırlar.
Birçok endüstri dalı gibi iklimlendirme sektörü de bu gelişmelerden etkilenmektedir. Soğutma
sistemlerinde kullanılan, küresel ısınmayı hızlandırıcı, ozon tabakasına zararlı, çevreye negatif etkisi
olan kloroflorokarbonlar (CFC) ve hidrokloroflorokarbonların (HCFC) yerine çevreye uyumlu soğutucu
akışkan çözümleri bulunması noktasında çalışmalar yapılmaktadır. Hidroflorokarbonlar (HFC), klor
içermeyen etan, metan gibi doğal gazlardan sentez yolu ile elde edilmekte olup klor yerine hidrojen
ikame edilmekte ve bu nedenle göreceli olarak daha çevreci diye tanımlanmaktadır [2, 3]. CO2’nin yanı
sıra isobütan, propan gibi doğal akışkanlar yanıcı ve patlayıcı olmaları nedeniyle büyük şarjlı
sistemlerde kullanılamaz. R717 (NH3, Amonyak) gazı ise bakır alaşımlarına etkisi, toplu mahallerde ve
büyük şarjlı sistemlerdeki zehirleme riski dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.
Küresel ısınmaya etkisi olmayan ve ozon tabakasına zarar vermeyen doğal soğutucu akışkanlar ise
kuşkusuz bu süreçte en önemli alternatiflerdir. CO2 gazı bu noktada etkili bir çözüm olarak karşımıza
çıkmaktadır. CO2, soğutma endüstrisinin gelişme dönemlerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Ancak,
kritik nokta civarında veya üzerindeki ısı geçişi nedeniyle ortaya çıkan soğutma tesir katsayısındaki
düşüş ve yüksek çalışma basınçları nedeniyle yerini halokarbon soğutucu akışkanlara bırakmıştır [4].
Halokarbon soğutucu akışkanların çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile alternatif, doğal
soğutucu akışkan olarak yeniden kullanılmaya başlanmıştır. Güncel makine ve eşanjör teknolojisi,
sistem kontrol elemanları sayesinde CO2 verim yönünden transkritik çevrim ile özellikle kuzey
ülkelerinde ve subkritik kaskad çevrim ile güney ülkelerde rekabetçi seviyelere ulaşmıştır. R744 (CO2),
31,06 °C düşük kritik nokta sıcaklığı ve 73,8 bar yüksek kritik nokta basıncından dolayı diğer
geleneksel soğutucu akışkanlara nazaran bir takım ek teknik gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır.

2. SOĞUTUCU AKIŞKAN OLARAK R744 (CO2)
R744 (CO2), 1850 yılında ilk kez soğutucu akışkan olarak, Britanyalı Alexander Twining tarafından
gündeme getirilmiştir. Fakat ilk CO2 soğutma sisteminin yapılması 1860’lı yılların sonunda Amerikalı
Thaddeus S.C. Lowe tarafından gerçekleştirilmiştir. Temiz ve güvenilir oluşundan dolayı 1920’lere
kadar gemilerde ve endüstride yaygın olarak kullanılmıştır. 1928’de CFC’lerin kullanılmaya
başlanmasıyla, yukarıdaki sebeplerden dolayı CO2 yavaş yavaş market dışında kalmış, 1950’lerde de
kullanımı son bulmuştur. 20. yüzyıl sonlarına gelindiğinde CFC’lerdeki kısıtlamalar yoğunlaştığı için
yeni arayışlara girilmiş ve CO2 ve NH3 gibi eski, doğal akışkanlar tekrar gündeme gelmiştir. 1990’da
Prof. Gustav Lorentzen’in transkritik CO2 çevrimi patent uygulaması bu konu için bir milat
oluşturmuştur [5].
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2.1. CO2 Çevresel Özellikleri
Soğutucu akışkanların çevresel özellikleri ile ilgili iki temel kavram mevcuttur.
1. ODP (Ozon Tüketme Potansiyeli - Ozone Depletion Potential): Bir gazın ozon tabakasına
verebileceği zararı ifade eder. Bağıl bir değer olarak bulunur [6].
2. GWP (Küresel Isınma Etkisi – Global Warming Potential): CO2’in GWP’si 1 kabul edilerek belli
zaman sürecinde bir sera gazının çevreye küresel ısınma etkisini CO2’e bağıl olarak veren
değerdir [6].
CO2’in ozon tüketme potansiyeli sıfırdır (ODP=0) ve küresel ısınmaya doğrudan etkisi çok düşük
seviyededir (GWP=1). Tablo 1’de yaygın bilinen soğutucu akışkanların çevresel özellikleri
verilmektedir.
Tablo 1. Yaygın Bilinen Soğutucu Akışkanların Çevresel Özellikleri [6]
Soğutucu Akışkan

Soğutucu Akışkan Sınıfı

ODP

GWP

R 11

CFC

1

4600

R 12

CFC

0,82

10600

R 22

HCFC

0,034

1700

R 134a

HFC

0

1300

R 410a

HFC

0

1980

R 404a

HFC

0

3780

R 407c

HFC

0

1650

R 507a

HFC

0

3850

R744 (CO2)

Doğal Akışkan

0

1

R 717 (NH3)

Doğal Akışkan

0

<1

ODP: (R11=1 kabul edilmiştir) GWP: (CO2=1 kabul edilmiştir)
ODP ve GWP kavramlarına ek olarak literatürde Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi (TEWI) kavramı da
mevcuttur. Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi (TEWI), akışkanın ve bulunduğu sistemin doğrudan ve
dolaylı olarak yarattığı küresel ısınma etkisini tanımlar. Akışkanın özelliklerinden dolayı çevrede
oluşturduğu etki doğrudan etkidir. Kullanıldığı soğutma sistemine enerji temini esnasında oluşan CO2
emisyonu ise dolaylı etkidir. İki etkinin birden toplamı Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi (TEWI) şeklinde
tanımlanır. CO2, soğutma sistemlerinde toplam eşdeğer ısınma etkisinin azaltılmasında da etkili bir
akışkandır [7].
2.2 CO2 Güvenilirlik
Soğutucu akışkanlar zehirlilik yönünden 2 gruba ayrılır. A sınıfı derişikliği 400 ppm’e eşit veya altındaki
olan soğutkanları gösterir. B sınıfı derişikliği 400 ppm’in üzerindeki soğutkanları gösterir. CO2
derişikliği 400 ppm altındaki soğutucu akışkanlar için zehirlilik belirtisi olan A sınıfındadır [8].
Yanıcılık yönünden soğutucu akışkanlar 3 sınıfa ayrılır. Sınıf 1; 21°C’de ve 101 kPa basınçta
alevlenme testinde yanmayan soğutucu akışkanları gösterir. Sınıf 2; 21°C’de, 101 kPa basınçta 0.10
kg/m3 yoğunlukta düşük yanıcılık gösteren ve 19 kJ/kg’dan düşük yanma ısısı üreten soğutkanları
ifade eder. Sınıf 3; 21°C’de, 101 kPa basınçta 0.10 kg/m3 yoğunlukta yüksek yanıcılık gösteren ve 19
kJ/kg’dan büyük yanma ısısı üreten soğutucu akışkanları ifade eder. CO2 yanıcı özelliği olmaya sınıf
1’de yer almaktadır [8].
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CO2’in zehirsiz olduğu belirtilmesine rağmen, havadaki konsantrasyonuna bağlı olarak insanlar
üzerinde bir takım fiziksel etkileri vardır. Havadaki CO2 derişimi hacimce %2-3 arasında iken
solunumda hızlanma ve hafif bir baş ağrısı hissedilebilir. Acil Yaşam ve Sağlık Tehlikesi (IDLH)
konsantrasyonu %4’te sabitlenmiş ve ölümcül konsantrasyonun %10 olduğu belirtilmiştir. Pratikte sınır
konulan, havadaki %5 CO2 oranı gayet mantıklı bir değerdir [9]. Sonuç olarak bu sınır değere göre
tasarımlar yapılmalı ve herhangi bir kaza veya bir sızıntı durumunda canlılara verilen zarar en aza
indirilmelidir.
Tablo 2’de yaygın bilinen soğutucu akışkanların güvenilirlik yönünden sınıflandırılması verilmektedir.
Tablo 2. Yaygın Bilinen Soğutucu Akışkanların Güvenilirlik Yönünden Sınıflandırılması [8]
Soğutucu
Akışkan

R 11

R 12

R 22

R 134a

R 410a

R 404a

R 407c

R 507a

R744
(CO2)

R 717
(NH3)

Zehirlilik

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

Yanıcılık

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2.3. CO2 Termofiziksel Özellikleri
Bir soğutma sistemi tasarlarken soğutucu akışkan özellikleri büyük önem arz etmektedir. CO2
özelliklerinin diğer geleneksel soğutucu akışkanlardan farklı olduğu bilinmektedir. Karşılaştırma
yapıldığında CO2’in en dikkat çekici özelliği düşük kritik nokta sıcaklığı (31,06 °C) ve yüksek basıncıdır
(73,8 bar). CO2'yi uygulamadaki diğer bir sınırlayıcı etken -56,6 °C ve buna karşılık gelen 5,1 bar
basınçtaki yüksek üçlü noktasıdır. Ayrıca geleneksel akışkanlarla (CFC, HCFC, HFC, HC)
karşılaştırıldığında buhar basıncı ve hacimsel ısı transferi kapasitesi (0°C’de 22545 kJ/m3) oldukça
yüksektir [9].
CO2 faz diyagramından da görüleceği gibi iki fazın denge halinde bulunduğu üç durum vardır: KatıGaz, Katı-Sıvı, Sıvı-Gaz denge durumları. Atmosfer basıncı altında CO2 yalnızca katı veya gaz halde
bulunabilir. Bu basınçta sıvı faz mümkün değildir. Bu sıcaklığın üzerinde CO2 süblimleşerek gaz fazına
geçer. 5,2 bar ve -56,6°C CO2’in üç halinin dengede olduğu koşuldur. Bu şartlarda maddenin üç hali
denge durumundadır. 31,1°C’de CO2 kritik noktaya ulaşır. Bu noktada sıvı ve gaz fazının yoğunlukları
eşittir ve iki faz arasındaki farklılık ortadan kalkar. Bunun sonucunda yeni bir fazın ortaya çıkması söz
konusudur. Maddenin bu fazına süperkritik faz denir. Şekil 1’de CO2 Faz Diyagramı, Şekil 2’de CO2
lnP – h Diyagramı verilmektedir.

Şekil 1. CO2 Faz Diyagramı [10]

Şekil 2. CO2 lnP – h Diyagramı [10]
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Tablo 3’ten görüldüğü gibi CO2 cazip termofiziksel özelliklere ve benzer halokarbon soğutucu
akışkanlarına nazaran düşük viskozite, yüksek hacimsel kapasite, yüksek ısıl iletkenlik ve yüksek
buhar yoğunluğuna sahiptir.
Tablo 3. Yaygın Bilinen Soğutucu Akışkanların Termofiziksel Özellikleri [11]
Gaz Faz
Yoğunluğu
(kg/m3)
[b]

Isıl
Kapasite
cp,
(kJ/kg)
[a]

Hacimsel
Kapasite
(kJ/m3)
[a]

Isı İletim
Katsayısı
k,
(W/m.K)
[a]

Dinamik
Viskozite
μ,
(mPa.s)
[a]

Tkritik, (°C)

Pkritik,
(bar)

Sıvı Faz
Yoğunluğu
ρf, (kg/m3)
[a]

R 11

198

44,1

1536,9

2,36

0,85

450,76

0,09

0,5

R 12

112

42,2

1400,1

17,185

0,93

2636,52

0,62

0,25

R 22

96,2

49,9

1285,7

20,41

1,16

4205,28

0,09

0,22

R 134a

101,1

40,6

1298,9

13,9

1,3

2773,75

0,09

0,27

R 410a

72,13

49,3

1175

28,82

1,5

6566,35

0,1

0,16

R 404a

72

37,3

1154,8

29,91

1,3

4953,99

0,07

0,18

R 407c

86,74

46,2

1240,8

18,86

1,4

3973,24

0,01

0,21

R 507a

70,6

37,05

1161,1

30,98

1,37

5055,32

0,072

0,18

R744 (CO2)

31

73,7

934,26

94,148

2,5

22089,00

0,11

0,101

R 717 (NH3)

132,3

113,3

640,28

3,31

4,41

4192,51

0,56

0,172

Soğutucu
Akışkan

Açıklamalar: [a] -1,1°C'deki doymuş sıvı; [b] -1,1°C'deki doymuş buhar

2.4. CO2 Akışkanının Maliyeti
Tablo 4’te yaygın bilinen soğutucu akışkanların karşılaştırmalı fiyatları görülmektedir. Doğal akışkan
olarak CO2’in, maliyetinin geleneksel akışkanlara göre çok daha düşük olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Yaygın Bilinen Soğutucu Akışkanların Karşılaştırmalı Fiyatları [12]
R134a

R404a

R407c

R410a

R507

9,38 €/kg

8,85 €/kg

10,68 €/kg

9,58 €/kg

19,53 €/kg

R744 (CO2)
0,52 €/kg

R717 (NH3)
1,3 €/kg

3. CO2 TEMEL SOĞUTMA ÇEVRİMLERİ
CO2 soğutma sistemlerinde Subkritik ve Transkritik olmak üzere iki tip temel çevrim vardır. Subkritik
olarak adlandırılan çevrimin tamamında basınç kritik noktanın altındadır. Transkritik çevrimde ise
çevreye ısı geçişi kritik noktanın üzerinde gerçekleşir.
3.1 Subkritik Çevrim
3.1.1 Direkt Genleşmeli CO2 Subkritik Çevrim
Subkritik çevrim soğutma endüstrisinde en çok kullanılan sistemdir. Bütün sıcaklıklar ve basınçlar kritik
noktanın altında, 3’lü noktanın üzerindedir. Tek kademeli CO2 subkritik çevrim oldukça basit bir
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sistemdir. Fakat kısıtlı sıcaklık aralığı ve yüksek basınçtan dolayı bazı dezavantajları bulunmaktadır.
Düşük kondenzasyon sıcaklığından dolayı çevreye ısı geçişinin geçekleşmesi güçleşir. Çalışma
basıncı 60 bar seviyelerindedir [13].

Şekil 3. Direkt Genleşmeli CO2 Subkritik Çevrim
[14]

Şekil 4. Direkt Genleşmeli CO2 Subkritik Çevrim
ln P – h Diyagramı [10]

3.1.2. CO2 Subkritik Kaskad Çevrimi
CO2 kaskad sistem, birbirine karışmayan iki farklı akışkanlı iki çevrimden oluşan bir soğutma
çevrimidir. İki çevrimden bir tanesi genellikle sıkıştırma çevrimidir ve dışarıya ısı geçişinin gerçekleştiği
çevrimdir. Bu sistemlerde, akışkan olarak R 717 (NH3, amonyak) başta olmak üzere, R404A ve uygun
diğer HFC akışkanlar kullanılır [15]. Bu tip sistemlerde çalışma basıncı 40–45 bar dolaylarındadır [16].

1–2 CO2 Kompresöründe izentropik sıkıştırma
2–3 Kaskad Kondenserde (kovan tipi) CO2'in sabit
basınçta yoğuşması
3–4 Genleşme Valfinde sıvı CO2'in genleşmesi
4–1
Subkritik
Evaporatörde
sabit
basınçta
buharlaşma
5-6 R717/R404A/R134A,…vb. Kompresöründe
izentropik sıkıştırma
6-7 R717/R404A/R134A,…vb. Kondenserinde sabit
basınçta yoğuşma
7-8 R717/R404A/R134A,…vb. Genleşme Valfinde
sabit entalpide genişleme
8–5 Kaskad Kondenserde (kovan tipi) sabit basınçta
NH3'ün buharlaşması
Şekil 5. Subkritik CO2 - R717/R404A/R134A,
Kaskad Çevrimi Şeması [15]

Şekil 6. Subkritik CO2 - R717/R404A/R134A
Kaskad Çevrimi ln P – h Diyagramı [17]
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Kaskad sistemlerde farklı olarak kaskad kondenseri olarak bilinen ısı değiştiricisinde CO2
yoğunlaşırken, yüksek sıcaklık tarafındaki akışkan buharlaşmaktadır. Bu tip ısı değiştiriciler plaka tipi
veya boru-kovan tipinde olabilir [16].
3.2. CO2 TRANSKRİTİK ÇEVRİM
3.2.1. CO2 Transkritik Çevrim
CO2, 31,06 °C düşük kritik nokta sıcaklığı ve 73,8 bar yüksek kritik nokta basıncına sahiptir. Klasik
buhar sıkıştırmalı çevrimlerde olduğu gibi akışkanın kondenserde yoğuşarak atmosfere ısı atması
mümkün değildir. Süperkritik bölgede çevreye ısı geçişi gaz fazındaki CO2’in yoğuşmaksızın,
sıcaklığının düşmesiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen çevrimlere “transkritik CO2 çevrimi” denir
[6]. Bu sebeple sistemde kondenserin yerini gaz soğutucu alır. Transkritik CO2 çevriminde
Kompresörde sıkıştırılmış CO2, gaz soğutucusunda ısısını çevreye atar [18].

Şekil 7. CO2 Transkritik Çevrim [19]

Şekil 8. CO2 Transkritik Çevrim ln P – h Diyagramı
[10]

3.2.1.1. İç Isı Değiştiricili Tek Kademeli Basit Transkritik Çevrimi
Transkritik sistemlerde etkenliği arttırmaya yönelik olarak iç ısı değiştiricisi kullanılmaktadır. Bu eşanjör
sistemin EER değerini arttırmaya yönelik hem gaz soğutucu çıkış sıcaklığını düşürürken hem de
kompresöre sıvı kaçmasını engellemek için akümülatör görevi görerek evaporatör çıkışında gaz
olmasını garanti altına alır.

Şekil 9. İç Isı Değiştiricili CO2 Transkritik Çevrim [10]
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

398 _______

1–2 Kompresörde izentropik sıkıştırma
2–3 Gaz Soğutucusunda sabit basınçta ısı geçişi
3–4 İç Isı Değiştiricide soğuma
4–5 Genleşme Valfinde sabit entalpide genleşme
5–6 Transkritik Evaporatörde sabit basınçta
buharlaşma
6–1 İç Isı Değiştiricide kızdırma
Şekil 10. İç Isı Değiştiricili CO2 Transkritik Çevrim [20]

Şekil 11. İç Isı Değiştiricili CO2 Transkritik Çevrim
ln P – h Diyagramı [21]

Şekil 12. İç Isı Değiştiricili CO2 Transkritik Çevrim
T-S Diyagramı [21]

3.2.1.2. İç Isı Değiştiricili Gaz By-Passlı Basit Transkritik Çevrimi
Transkritik sistemlerin verimliliğini artırmak için gaz by-passlı olarak tasarımlar da
gerçekleştirilmektedir. Geleneksel sistemlerden farklı olarak ikinci bir genleşme vanası sisteme eklenir.
Birinci genleşme işlemi gaz soğutucudan likit tankına gerçekleşirken burada sıvı ve gaz fazları oluşur.
Daha sonra tekrar sıvı istenen buharlaşma sıcaklığına kadar kısılmış olur. Bu sistemlerde hem ikinci
genleşmeden dolayı evaporatörün girişindeki kuruluk derecesi azaltılmış olur böylece sistemin EER
değeri artar hem de ara basınç kademesinde likit tankı kullanıldığından dolayı sistemin dış ortam ile
bağlantısı azaltılmış olur. Sistem de ayrıca dengeleme valfi bulunur. Bu valf sayesinde likit tanktaki
basınç seviyesini kontrol ettiğinden dolayı genleşme vanası öncesi sıcaklık dolayısıyla da evaporatör
giriş entalpisi kontrol edilir.
1–2 Kompresörde izentropik sıkıştırma
2–3 Gaz Soğutucusunda çevreye izobarik (sabit
basınçta) ısı geçişi
3–4 İç Isı Değiştiricisinde soğuma
4–5 Genleşme Valfinde sabit entalpide genişleme
5- Sıvı Buhar Ayıracında sıvı ve gaz fazının
ayrışması
6–7 Genleşme Valfinde sıvının sabit entalpide
genleşmesi
7–8 Transkritik Evaporatörde sabit basınçta
buharlaşma
9–10 Genleşme Valfinde sabit entalpide genleşme
11–1 İç Isı Değiştiricisinde Aşırı Kızdırma
Şekil 13. İç Isı Değiştiricili Gaz Bypasslı CO2 Transkritik Çevrim [20]
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Şekil 15. İç Isı Değiştiricili Gaz Bypasslı CO2
Transkritik Çevrim T-S Diyagramı [27]

4. CO2 AKIŞKANLI SİSTEMLERİN DİĞER GAZLI SİSTEMLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI VE
SİSTEM VERİMLİLİĞİ
Son yıllarda CO2 Transkritik Soğutma sistemlerinde yapılan çalışmalar, özellikle iklimin daha ılıman ve
soğuk olduğu bölgelerde bu çevrimin daha kazançlı olduğu göstermektedir. Bu düşünceyi ön plana
çıkaran sebep ise sistem EER değerinin dış ortam sıcaklığının düşük olduğu bölgelerde daha yüksek
olmasıdır. İngiltere’ de TESCO ve Danimarka’ da FAKTA süpermarketleri CO2 Transkritik Soğutma
uygulamalarında Kuzey Avrupa ülkelerinde başı çekmektedir. Yazın sıcak geçtiği dönemlerde bile bu
ülkelerde CO2 Transkritik soğutma sistemlerinde harcanan enerjinin konvansiyonel sistemlerle
karşılaştırıldığında yakın olduğu gözlemlenmiştir. Aşağıda ortalama yıllık sıcaklıklar baz alınarak
Avrupa’ nın önemli şehirlerinde R404A tek kademeli sistem ile CO2 Transkritik çevrimin enerji
tasarrufu karşılaştırmaları Avrupa coğrafik haritası üzerinde gösterilmektedir. [22]

Şekil 16. Avrupa Bölgesinde R744 (CO2) Transkritik Soğutma Sistem Verimliliğinin R404A gazına göre
karşılaştırılması [22]
R744 soğutma sistemlerinin genel olarak orta ve düşük sıcaklıktaki ılıman ve soğuk iklim kuşaklarında
daha verimli olduğu görülmüştür. Çok sıcak iklim koşullarına sahip bölgelerde kaskad sistemlerin
kullanımı tavsiye edilmektedir [23,27].
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Süpermarket derin dondurucu ve normal soğutmanın birlikte uygulandığı sistemlerde daha yüksek
etkenlik katsayıları ve verimlilik artışı sağlayabilmek için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca sıcak
iklim bölgelerinde evaporatif kondenser uygulamaları ile verimliliklerin artırılabilmesi çalışmalarının
ilerleyen dönemlerde yoğunluk kazanacağı düşünülmektedir [27].

5. CO2 AKIŞKANLI SOĞUTMA SİSTEMLERİ TEMEL ELEMANLARI
5.1. CO2 Kompresörler
Günümüzde CO2 ile soğutma teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte birçok firma piyasaya kompresör
sürmüştür. Hem subkritik hem de transkritik uygulamalara yönelik rotorlu, hermetik, yarı-hermetik,
sarmal, vidalı ve santrifüj tipte kompresörle bulunabilmektedir. Transkritik kompresörler uygulamaya
yönelik olarak tek ve iki kademeli olarak seçilebilir. Bu kompresörler ayrıca ekonomizer ekipmanıyla da
bulunabilmektedir [24].

Şekil 17. Çalışma Basınçlarının Karşılaştırılması [25]
R744 soğutma sistemlerinde kullanılan kompresörlerin avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibidir;
Tablo 5. R744 Kompresörleri Avantaj ve Dezavantajları [24]
Avantajlar



Dezavantajları

Düşük sıkıştırma oranı ve
yüksek hacimsel verimlilik
Düşük süpürme hacmi




Çok düşük sıcaklıklardaki uygulamalarda basma hattı
sıcaklığı çok fazla artmaktadır.
Çalışma basınları yüksek olduğundan dolayı dış kabuk ve
diğer komponentlerde önemli bir takviye gerekmektedir.

5.2. CO2 UYUMLU YAĞLAYICILAR
CO2 transkritik soğutma sistemlerinde karışabilen veya karışamayan tipte olmak üzere iki tipte sentetik
yağlayıcı kullanılmaktadır. Polyfaolefin (PAO) karışamayan tipte yağlayıcı olup, genellikle sıvı CO2
üzerinde akmaktadır. Karışabilen tipte ise Polyester (POE) yağlayıcılar kullanılır ancak bu
yağlayıcılarda suya karşı çok fazla hassasiyet bulunduğundan yağda stabilizasyon sağlanmalıdır.
Ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda mevcuttur [10].
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Tablo 6. Yağlayıcıların Karşılaştırılması [10]
Yağ Tipi
Çözünebilirlik

PAO
Az

POE
Çok

Hidroliz

Az

Suya karşı yüksek hassasiyet

Yağ Ayırıcı

Yüksek derecede filtrasyon gereli (Aktif
karbon ve çok kademeli)

HFC/ HCFC sistemlerinde olduğu
gibi basit

Yağ Besleme

Düşük sıcaklıktaki toplama kabından yağ
drenajı için gerekli

HFC/ HCFC sistemlerinde olduğu
gibi basit

Dezavantajlar

Yağ ayırıcı ve beslemede özel
gereklilikler

Yağda stabilizasyon ve suya karşı
hassasiyet

5.3. CO2 Genleşme Valfleri
Sistemde gaz soğutucu çıkışında CO2 gazını evaporatöre sabit entalpide göndermek için mutlaka
genleşme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemi gerçekleştiren vanalar aşağıdaki gibidir; [26]





Kapilar Boru veya Orifis
Otomatik Genleşme Valfi
Termostatik Genleşme Valfi
Elektronik Genleşme Valfi

Valflerin avantaj ve dezavantajlarını Tablo 10’da bulabilirsiniz.
Tablo 7. Genleşme Valflerinin Karşılaştırılması [10]
Kapilar Boru / Orifis

Mekanik Genleşme
Valfi

Termostatik
Genleşme Valfi

Elektronik
Genleşme Valfi

Avantaj

Çok basit ve ucuz.

Değişken kapasiteye
göre reaksiyon
gösterir.

Dış ortamdaki
değişken sıcaklığa
göre karşılık gösterir.

Sisteme tam
kontrol ve
optimizasyon
sağlar.

Dezavantaj

Sadece belirlenen
şartlarda optimal
çalışır.

Sadece tek bir set
değeri vardır, dış
ortamdaki değişken
sıcaklığa yeteri kadar
reaksiyon göstermez.

Değişken kapasiteye
göre optimizasyon
yapmaz.

Pahalı ve
kompleks
sistemlerdir.

Şekil 18. R744 Elektronik Genleşme Vanaları
[26]
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5.4. Kanatlı Borulu CO2 Isı Değiştirgeçleri
Friterm A.Ş. Ar-Ge bölümü bünyesinde, çevreye duyarlı teknolojiler ana başlığı altında TÜBİTAK
destekli bir bilimsel araştırma kapsamında, CO2 subkritik ve transkritik soğutma sistemlerinde
kullanılmak üzere evaporatör ve gaz soğutucu dizaynları üzerine çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamında
kanatlı borulu CO2 ısı değiştiricileri tasarımı için bir yazılım geliştirilmesi ve bir test laboratuarının
kurulması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, yazılım verileri ile test laboratuarı verileri karşılaştırılarak
yazılım sonuçlarının test sonuçlarına uyumluluğu sağlanmıştır. Aşağıdaki bilgiler bu araştırma
çalışması sonucunda ortaya çıkan verilerin genel bir çerçeve içerisinde aktarılmasıdır. [27]
5.4.1. CO2 Evaporatörler
Kanatlı borulu CO2 evaporatörleri hem subkritik hem de transkritik çevrimde kullanılabilirler. Tasarım
için gerekli veriler temelde üç kısım altında ele alınmaktadır:
1. Hava tarafı tasarım verileri
2. CO2 tarafı tasarım verileri
3. Isı değiştiricisi tasarım verileri

Şekil 19. FRTCOILS CO2 Evaporatör Modülü Arayüzü [27]
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5.4.1.1. Hava Tarafı Tasarım Verileri
1. Atmosfer basıncı: Havanın basınca bağlı fiziksel özelliklerinin belirlenebilmesi için atmosfer
basıncı bilinmelidir. Burada atmosfer basıncı değeri yerine ‘Rakım’ değerleri de tanımlanabilir.
2. Hava debisi: İstenen kapasiteyi karşılayabilecek hava debisi bilinmelidir. Hava hızı veya
kütlesel debi değerleri de tanımlanabilir.
3. Giriş sıcaklığı: Soğutucunun çalışacağı ortam havası giriş sıcaklığı bilinmelidir.
4. Bağıl Nem: Soğutucunun çalışacağı ortam havası bağıl nemi bilinmelidir. Bu kısımda bağıl
nem yerine yaş termometre sıcaklığı da tanımlanabilir.
5.4.1.2. CO2 Tarafı Tasarım Verileri
1. Akışkan Debisi: Akışkan debisi biliniyor ise evaporatör çıkış şartları kolaylıkla hesaplanabilir
Bu durumda kızgınlık değeri debi miktarına göre belirlenir. Eğer bilinmiyorsa aşağıda
tanımlanması istenen diğer veriler ile birlikte kızgınlık değerinin belirtilmesi gereklidir.
2. Evaporasyon sıcaklığı: Ürün ve soğutucu kullanım gereksinimlerine istinaden belirlenen ortam
havası sıcaklığı ile buharlaşma sıcaklığı farkını karşılayacak evaporasyon sıcaklığı bilinmelidir.
3. Kuruluk Derecesi:
 Transkritik R744 (CO2) Soğutma Çevriminde, Evaporatöre giren akışkanın özelliklerinin
belirlenebilmesi için akışkanın kuruluk derecesi bilinmelidir. Bu değer çevrimde ısı atımı görevi
yapan gaz soğutucunun çalışma basıncı ve çıkış sıcaklığına bağlıdır.

Şekil 20. Transkritik Çevrim Kuruluk Derecesi Tayini [20]


Subkritik R744 (CO2) Soğutma Çevriminde, sistemin tasarım Kondenzasyon sıcaklığı ile aşırı
soğutma miktarı bilinmelidir.

Şekil 21. Subkritik Çevrim Kuruluk Derecesi Tayini [20]
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4. Kızgınlık Derecesi: Evaporatör çıkış şartlarının bilinmesi için kızgınlık dercesi belirtilmelidir.
5. Aşırı Soğutma Derecesi: Subkritik CO2 soğutma çevriminde tanımlanan kondenzasyon
sıcaklığı ile genleşme vanası öncesi sıcaklık farkıdır.
5.4.1.3. Isı Değiştiricisi Tasarım Verileri
Kanatlı borulu ısı değiştiricisi tasarım verileri aşağıda verilmiştir.
 Borular ve sıralar arası mesafe ile boru çapı ve dizilişlerini tanımlayan batarya geometrisi
 Kanat dizili uzunluk
 Boru sayısı
 Sıra sayısı
 Geçiş sayısı veya devre sayısı
 Kanat hatvesi
 Kanat malzemesi
 Kanat kalınlığı

olektör çapları (eğer biliniyorsa)
 Distribütör boruları çapı ve boyutu
 Boru malzemesi
 Boru kalınlığı
Yukarıda üç ana başlık altında tanımlanan veriler, kanatlı borulu CO2 ısı değiştiricinin tasarlanmasına
ve hesaplanmasına imkân sağlar.

Şekil 22. Bakır Boruların ve Dirseklerin (Kurvelerin) Görünümü [27]
CO2 ısı değiştiricinin tasarımında dikkat edilmesi gereken bazı önemli konular vardır. Örneğin, CO2
evaporatörlerinde çalışma basınçları konvansiyonel soğutma sistemlerinde çalışan evaporatörlerin
çalışma basınçlarına nazaran daha yüksektir. Bu nedenle kullanılan bakır boru et kalınlıklarının
artırılması gerekir.
Bir diğer konu ise, CO2 gazı R404A, R410A, R134A, vb. gibi gazlara kıyasla yüksek özgül ısı, yüksek
iletim katsayısı ve düşük viskozite değerlerine sahiptir. Bu durum iki gaz için aynı kütlesel debide CO2
gazında daha düşük basınç kaybına neden olur. CO2 ısı değiştiricinin tasarımında gözlemlenen bir
konu da yüksek hacimsel verim nedeni ile boru çapların da küçülmeye gidilebildiğidir.
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen veriler ışığında tasarlanan CO2 evaporatör prototipleri ortamla
dengeli tip kalorimetrik test laboratuarında teste alınmışlardır.

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

405 _______

Şekil 23. Laboratuarda CO2 Evaporatör Ürünü Testi [27]

Şekil 24. CO2 akışkan hazırlama ünitesi [27]
CO2 evaporatörlerinin test edilmesi için belirlenen koşullar Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 8. Evaporatör Test Şartları [27]
Test

Test Edilen
Ürünler

CO2 Evaporasyon
Sıcaklığı (oC)

CO2 Kütlesel
Debisi (kg/h)

Hava Giriş
Sıcaklığı (oC)

1

Prototip 1

1,58

193,11

12,02

Hava Bağıl
Nemi
(%)
45,17

1,25

164,068

10

48,79

-7,08

122,829

-0,01

50,20

2
3

Prototip 2

4

Prototip 3

-12,39

76,492

-0,01

41,50

5

Prototip 4

-2,74

110,705

15,03

27,70

Evaporatör tasarımları için elde edilen test sonuçları geliştirilen FRTCOILS CO2 yazılım programında
incelenmiştir. Elde edilen deney sonuçları Tablo 12’de görülmektedir.
Tablo 9. CO2 Evaporatör test sonuçları [27]
Test

Test Edilen Ürünler

Deney Sonuçları
Kapasite (kW)

1

Prototip 1

11,503
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9,667
7,684

4

Prototip 3

4,665

5

Prototip 4

6,989

Elde edilen test sonuçları ile geliştirilen yazılım programı arasında uyumluluk elde edilmiştir.
5.4.1. CO2 Gaz Soğutucular
Kanatlı borulu CO2 gaz soğutucular transkritik çevrimde kullanırlar. Tasarım için gerekli veriler
evaporatörlerdeki gibi hava tarafı, CO2 tarafı ve ısı değiştiricisi tasarım verileri olmak üzere temelde üç
kısım altında ele alınmaktadır:

Şekil 25. FRTCOILS CO2 Gaz Soğutucusu Modülü Arayüzü [27]
5.4.2.1. Hava Tarafı Tasarım Verileri
1. Atmosfer basıncı: Havanın basınca bağlı fiziksel özelliklerinin belirlenebilmesi için atmosfer
basıncı bilinmelidir. Burada atmosfer basıncı değeri yerine ‘Rakım’ değerleri de tanımlanabilir.
2. Hava debisi: İstenen kapasiteyi karşılayabilecek hava debisi bilinmelidir. Hava hızı veya
kütlesel debi değerleri de tanımlanabilir.
3. Giriş sıcaklığı: Gaz soğutucunun çalışacağı dış ortam havası sıcaklığı bilinmelidir.
4. Bağıl Nem: Dış havanın bağıl nemi etkili bir parametre olmamakla beraber değeri bilinmelidir.
5.4.2.2. CO2 Tarafı Tasarım Verileri
1. Akışkan Giriş Sıcaklığı: Akışkan giriş sıcaklığı sistem çalışma basınçları ve kompresör
verimine bağlı olarak belirtilmelidir.
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Şekil 26. Akışkan Giriş Sıcaklığının Belirlenmesi [20]
2. Akışkan Debisi: Akışkan debisi biliniyor ise gaz soğutucu çıkış şartları hesaplanabilir Eğer
bilinmiyorsa aşağıda tanımlanması istenen diğer veriler ile birlikte CO2 gaz soğutucu çıkış
sıcaklığının belirtilmesi gereklidir.
3. Akışkan Çıkış Sıcaklığı: Akışkan debisinin bilinmediği durumlarda gaz soğutucu çıkış sıcaklığı
mutlaka belirtilmelidir. Tasarımlarda CO2 çıkış sıcaklığının hava giriş sıcaklığına yakın
yaklaşık 3-5 K olması istenir.
4. CO2 Basıncı: Gaz soğutucu tasarımlarında çalışma basıncı dış ortam sıcaklığı ve kompresör
verilerine bağlı olarak belirlenir. Ayrıca sistem EER değerini sadece kompresör basma hattı
basıncı değil dış ortam ve gaz soğutucu çıkış sıcaklığı gibi diğer parametrelerde
etkilemektedir. Bu sebepten dolayı sistem tasarımı esnasında optimizasyon çalışması
yapılmalıdır.
5.4.2.3. Isı Değiştiricisi Tasarım Verileri
Kanatlı borulu ısı değiştiricisi tasarım verileri aşağıda verilmiştir.













Borular ve sıralar arası mesafe ile boru çapı ve dizilişlerini tanımlayan batarya geometrisi
Kanat dizili uzunluk
Boru sayısı
Sıra sayısı
Geçiş sayısı veya devre sayısı
Kanat hatvesi
Kanat malzemesi
Kanat kalınlığı
Kollektör çapları (eğer biliniyorsa)
Distribütör boruları çapı ve boyutu
Boru malzemesi
Boru kalınlığı

Yukarıda üç ana başlık altında tanımlanan veriler, kanatlı borulu CO2 ısı değiştiricinin tasarlanmasına
ve hesaplanmasına imkân sağlar.
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen veriler ışığında tasarlanan CO2 gaz soğutucusu prototipleri ortamla
dengeli tip kalorimetrik test laboratuarında teste alınmışlardır.
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Şekil 27. CO2 Gaz Soğutucu Ürünü [27]
Tasarlanan gaz soğutucu Friterm A.Ş. Ar-Ge Test laboratuarındaki teste tabi tutulmuştur. Test şartları
Tablo 13’de belirtilmiştir.
Tablo 10. Gaz Soğutucusu Test Şartları [27]

1

CO2 Giriş Basıncı
(Mpa)
7,647

CO2 Giriş
Sıcaklığı (oC)
64,78

CO2 Kütlesel
Debisi (kg/h)
281,879

Hava Giriş
Sıcaklığı (oC)
25,03

Hava Debisi
(m3/h)
6840

2

9,2

84,92

227,47

25

6840

Test

Gaz soğutucu test sonuçları, geliştirilen FRTCOILS CO2 yazılım programında incelenmiştir. Elde
edilen deney sonuçları aşağıda görülmektedir.
Tablo 11. CO2 Gaz Soğutucu Test Sonuçları [27]
Test

Deney Sonuçları
Kapasite (kW)

1

13,215

2

14,535

Laboratuarda gerçekleştirilen prototip testleri ile yazılım çalışmaları desteklenmiştir. Oluşturulan
yazılım programından elde edilen sonuçlar ile deneysel verilerin uygunluğu sağlanmıştır. Sonuç olarak
kanatlı borulu CO2 evaporatör ve gaz soğutucusu tasarımına olanak sağlayan yazılım programı
oluşturulmuştur.

SONUÇ
Yaşamın her alanında geçmişten geleceğe mutlak ihtiyaç olan soğutma sistemlerinde uzun zamandır
yaygın olarak CFC ve HCFC soğutucu akışkanlar kullanılmaktadır. Bu kimyasal gazlar sera etkisi
yarattığından dolayı küresel ısınma probleminin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle soğutucu
akışkan olarak yeni alternatifler arayışına gidilmiştir. Bu noktada dikkatleri üzerine çeken doğal
akışkanlarda CO2 uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. R744 gazı için ozon tüketme faktörü sıfır
ve küresel ısınma yaratma potansiyeli birdir. Çok ucuz olmasının yanı sıra temin edilmesi de kolaydır.
En önemli özellikleri ise yüksek hacimsel soğutma kapasitesi ve ısı özelikleridir. Bu durum hem boru
tesisatının emme ve basma hatlarında hem de kullanılan kanatlı borulu ısı değiştiricilerin boru
çaplarında küçülmeye gidilmesini sağlar. Tüm bu önemli avantajların yanında CO2, 31,06 °C düşük
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kritik nokta sıcaklığı ve 73,8 bar yüksek kritik nokta basıncından dolayı diğer geleneksel soğutucu
akışkanlara nazaran bir takım ek teknik gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır.
Kritik nokta basıncının diğer gazlara kıyasla çok yüksek olmasının özellikle güvenlik açısından
problem yaratmaması için kullanılan sistem ekipmanlarının mekanik dayanımının artırılması
gerekmektedir. Kritik nokta sıcaklığının düşük olması özellikle ılıman ve sıcak iklime sahip ülkelerde
sistemi basma hattının kritik üstü sıcaklıkta çalışması konusunda zorlamaktadır. Bu durum kaskad
sistem uygulamaları ve kritik üstü noktada gaz soğutucu uygulamalarında optimizasyon çalışmalarıyla
giderilmektedir.
Yukarıda yapılan çalışmalarda da görüldüğü üzere, tasarım şartlarına uygun olan sistem seçimi önem
kazanmaktadır. Özellikle daha ılıman ve soğuk iklime sahip bölgelerde subkritik ve transkritik sistemler
daha yüksek verimlilikte çalışmaktadır. Sıcak iklim bölgelerinde ise CO2 kaskad uygulamaları daha
verimli olmaktadır.
Sistemin en önemli komponentlerinden olan evaporatör ve gaz soğutucu tasarımları için gerekli
yazılım geliştirme çalışmaları yürütülmüştür. Yazılım çalışmaları laboratuarda gerçekleştirilen prototip
testleri ile desteklenmiştir. Oluşturulan yazılım programından elde edilen sonuçlar ile deneysel verilerin
uygunluğu görülmüştür. Sonuç olarak kanatlı borulu CO2 ısı değiştiricisi tasarımına olanak sağlayan
yazılım programı elde edilmiştir.
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HAVA SOĞUTMALI GRUPLARIN EVAPORATİF
ÖNSOĞUTMA İLE VERİM VE KAPASİTE ARTIŞI
UYGULAMASI
Güray KORUN

ÖZET
Kondenser havalarının, kurulumu son derece basit, yatırım maliyeti ve işletme masrafları düşük olan
evaporatif ön soğutma ile soğutulması sonucu, hava soğutmalı grupların, soğutma performansında
artış, kompresörün çektiği elektrik gücünde düşüş, verimlerinde(COP) artış, arıza periyotlarında
düşme ve grup ekonomik ömründe uzama gerçekleşmektedir. Kuru soğutucularda ise istenen proses
sıcaklıklarına daha kolay ulaşım ve enerji sarfiyatlarında tasarruf sağlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ön soğutma, kondenser verimi, soğutma verimi, evaporatif soğutma, verim artışı,
enerji kazanımı, su spreyleme, ped sistemi.

ABSTRACT
The pre-cooling the air intake of the condensers achieves energy conservation and increase in
performance of air-conditioning systems. In this study, two types of evaporative cooling systems
(water misting and ped system) are evaluated on pre-cooling of the air intake of the condensers.
Key Words: Pre-cooling, condenser efficiency, cooling efficiency, COP, energy saving, water mist,
ped system, evaporative cooling.

1. GİRİŞ
Küresel ısınma sonucu ve olumsuz işletme koşulları yüzünden birçok mevcut hava soğutmalı klimalar
ve kuru soğutucular tasarım değerlerinin üzerinde çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu durumdaki
klimaların kapasiteleri yetersiz kalmakta, yüksek basınçta çalışarak elektrik sarfiyatları ve arıza
periyotları artmaktadır. Kuru soğutucularda ise istenen proses sıcaklıklarının sağlanamaması,
üretimde kalitesizlik, enerji sarfiyatlarında artış yaratmaktadır.
Soğutma sistemlerinin kondenserlerine uygulanacak evaporatif soğutma ile kondenserlere giriş havası
soğutularak, sistem verimi artırılır, enerji sarfiyatlarında tasarruf sağlanır.
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2. HAVA SOĞUTMALI KONDENSER TASARIMINDA GİRİŞ HAVA SICAKLIĞININ ÖNEMİ
Klimalarda ve kuru soğutucular tasarlanırken sistemden (hava soğutmalı kondenserlerde) atılmak
istenen ısı enerjisi(soğutma prosesi) için genellikle bakır borulu, alüminyum kanatlı serpantinler
kullanılmaktadır.
Çapraz akışlı bir serpantinde tanımlanan hissedilir soğutma kapasitesi (q td )
q td = U o A o Δt m
U o = Havayla serpantindeki akış arasındaki hissedilir ısı transferi katsayısı
A o = Yüzey Alanı
Δt m = Hava sıcaklığıyla akışkan arasındaki logaritmik sıcaklık farkı
Δt m =

(t a1 – t r2 ) – (t a2 – t r1 )
Ln [ (t a1 – t r2 ) / (t a2 – t r1 ) ]

t a1 = Serpantine giren hava sıcaklığı
t a2 = Serpantinden çıkan hava sıcaklığı
t r1 = Serpantine giren akışkan sıcaklığı
t r2 = Serpantinden çıkan akışkan sıcaklığı
Buradan da görüldüğü üzere, sistemin kapasite ve verimini belirleyen hususlardan biri de serpantin
üzerinden geçen havanın sıcaklığıdır. Bu havayla, serpantin içinde dolaşan akışkanın (su, yağ,
soğutucu gaz vb.) arasındaki sıcaklık farkı ne kadar yüksek olursa serpantinden alınacak verim ve
kapasite o kadar yüksek olmaktadır.

3. SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNDE DÜŞÜK KONDENZASYON SICAKLIĞININ ETKİSİ
Hava soğutmalı su soğutma çevriminde, kondensere giren havanın soğuk olması veya soğutulması,
sistemin kondenzasyon sıcaklığını ve kondenzasyon basıncını düşürecektir. İdeal soğutma çevriminde
1–2–3–4 olarak çalışan sistem, kondenser giriş hava sıcaklığı düştükten sonra 1–2’-3’-4’ çalışacaktır.

BASINÇ

3

2
2'

3'

4'

1

4
ENTALPİ

Şekil 1
Çalışma basıncının düşmesiyle kompresör daha düşük enerji ihtiyacı duyacak ve daha düşük enerji
sarfiyatları gerçekleşecektir.
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3. EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ
Evaporatif soğutma, suyun buharlaşma enerjisinden faydalanarak havayı adyabatik olarak soğutma
işlemidir. Bir diğer tanımla; su buharlaşmak için üzerinden geçen havadan ısı alır, böylelikle hava
soğumuş olur. Havanın yüklendiği nem değeri artar.

Şekil 2
Psikometrik diyagramda evaporatif soğutma prosesin gerçekleşmesi:
T A = Dış Hava Kuru Termometre Sıcaklığı
T B = Dış Hava Yaş Termometre Sıcaklığı
T C = Evaporatif soğutma sonucu havanın kuru termometre sıcaklığı
T C = T A – (T A – T B ) ƺ

ƺ = Evaporasyon Verimi

TA – TC
ƺ=

TA – TB

Evaporatif soğutma sonucu oluşan havanın sıcaklığı, dış havanın yaş temometre sıcaklığı ve
evaporatif soğutma sisteminin evaporasyon verimine bağlıdır.
Örnek olması açısından; Sıfır Rakımda, %85 evaporasyon verimli bir evaporatif soğutma sistemi için
farklı dış hava bağıl nem değerlerine göre, evaporatif soğumuş havanın sıcaklık değerleri Tablo 1’de
verilmiştir.
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Tablo 1.

4. EVAPORATİF ÖN SOĞUTMA İLE KAZANIMLARA ÖRNEK
Tablo 2, hava soğutmalı grup imalatçılarından birinin, farklı dış hava koşullarındaki grup için, kapasite
ve kompresörünün çektiği güçlerle ilgilidir.
Tablo 2

Tablo 3.

Tablo 3’te, 7°C evaporatör su çıkış sıcaklığına göre verilen değerler incelenmiştir.
Bu grubun dış hava sıcaklığı 40°’de çalışmasıyla, 30°C’de çalışması arasında:
Kapasitede %11 artış
Kompresörün çektiği güçte %19 azalma
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COP’de %25 artış gerçekleşmektedir.
Bu koşulları kondenser ön-soğutma ile sağladığımız düşünülürse, kondensere giren havanın 40°’den,
30°C’ye düşürülmesiyle, mevcut sitemin kapasitesi %11 artacak, kompresörün çektiği güç ise %19
azalacaktır. COP’deki artış ise %25 olacaktır. Bu değer sistemin toplam kazanımıdır.

5. İŞLETME MALİYETLERİ AÇISINDAN SU TÜKETİMİ
Sistemin su tüketimi evaporasyonla (buharlaşmayla) oluşur. Buharlaşan su miktarı için:
E (litre/saat) = [  q  (X2 – X1) ] / 1000
E: Su tüketimi [litre/saat]
: Havanın yoğunluğu [kg/m3]
q: Hava Debisi [m3/h]
X1: Dış hava nem miktarı [g/kg]
X2: Evaporatif soğutmadan sonraki havanın nem miktarı [g/kg]
1000 m3/h havanın, farklı dış hava koşulları ve %82 evaporasyon verimi için su tüketimi Tablo 4’te
verilmiştir.
Tablo 4
30°C
35°C
40°C

%30 RH
5.0 litre/h
5.6 litre/h
6.1 litre/h

%40 RH
4.1 litre/h
4.6 litre/h
5.0 litre/h

%50 RH
3.32 litre/h
3.7 litre/h
3.9 litre/h

6. EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ TİPLERİ
Kondenser ön soğutmalarında en sık kullanılan evaporatif soğutma tipleri
1. Su spreyleme sistemi
2. Petek Sistemi
6.1 Su Spreyleme Sistemi
Bir pompa aracılığıyla 60-70bar basınca yükseltilmiş su, yüksek basınca dayanıklı plastik
hortumlardan geçirilerek, hortum üzerine tesis edilmiş nozullar aracılığıyla pulvarize olarak atmosfere
püskürtülür. Hava akımı içine püskürtülen su zerrecikleri buharlaşır ve buharlaşırken havadan ısı alır
ve evaporatif soğutma gerçekleşmiş olur.
Bu sistem kondenserlerin önüne sıralı nozullar şeklinde tesis edilir. (Resim 1–2–3)
Su zerreciklerinin kondenser yüzeylerine temas edip kireçlenme yapmaması için, su bir ağ üzerine
püskürtülür, nozulların zamanla kireçten dolayı tıkanmaması içinse su ayrıca şartlandırılarak sisteme
verilir.
Su tüketiminin minumum olması ve evaporasyonun verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için
mikroprosesli kontrol sistemleri kullanılır. Bu sistemler dış havanın yaş termometre sıcaklığıyla, kuru
termometre sıcaklığına göre, havanın suya doyma noktasını hesaplar, bu hesaplara göre, su
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spreyleme sisteminin çalışma süresi ve frekans ayarı yapılır. Sistem belirli aralıklarla durur ve
tekrardan çalışır.

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Su spreyleme sisteminin evaporasyon verimi çalışma anlarında %85’tir.
İşletme maliyeti açısından su filtrelerinin değişimi ve su yumuşatma sisteminin işletme maliyetleri
düşünülmelidir.
Su spreyleme sisteminin enerji sarfiyatı, suyu 60–70 bar basınçlandıran su pompasının enerjisidir.
Sistemin kapasitesine göre 1kw-5kw arası değişir.
6.2 Petek Sistemi
Gözenekli ve selülozik malzemeden özel olarak imal edilmiş petekler (Resim 4), küçük bir su
sirkülasyon pompası vasıtasıyla ıslatılır. Petek üzerinden geçen hava suyu buharlaştırır, buharlaşan
su havadan ısı alır ve evaporatif soğutma gerçekleşmiş olur.
Bu sistemi kondenserlerin önüne ön soğutma amaçlı kullanmak için petekler metal (Paslanmaz veya
Alüminyum) kasetler içine konur. Kasetlerin altında bulunan havuz haznesi şebekeden suyla beslenir.
Su küçük bir su pompasıyla peteklerin üzerine akıtılır. Buharlaşan su flatör vananın açılmasıyla
şebekeden suyunu tamamlar. (Resim 5–6)
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Resim 4.

Resim 5.

Resim 6.
Sistem basit bir oda termostatıyla kontrol edilir. Petekli sistemde, sistem sadece dış hava sıcaklığı,
ayarlanan değerin altına düştüğünde durur. Ayarlanan sıcaklık genelde 25° üzerinde çalışma
koşuludur. Dış hava termostattan ayarlanan sıcaklığın üzerine çıktığında sirkülasyon pompası devreye
girer ve petekleri ıslatmaya başlar. Gün içinde 25 derecenin altına düşüş olmadan, sistem durmaz ve
sistem dur kalklar yapmadan istikraralı bir şekilde çalışır. Bu sayede kondenser basıncında
dalgalanmalar olmaz.
Petekli sistemlerde ise evaporasyon verimi kullanılan petek cinsine, hava hızına ve petek kalınlığına
göre %75-%95 arası değişmektedir.
Petek sistemi, kondenser hava tarafında basınç kaybı yaratmaktadır. Basınç kaybı hava debisinin
düşmesine sebep olur. Bununla birlikte birçok soğutma grubunda hava debisi, fanların devriyle veya
çalışma adetleriyle ayarlanmaktadır. Bu tip gruplarda bir problem yaratmazken, tek devirli ve otomatik
verim kontrolü olmayan gruplarda veya kuru soğutucularda bu husus göz ardı edilmemelidir.
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Petek sistemlerinde, kullanılan suyun cinsine göre peteklerde kireç oluşur, kireç oluşumunu önlemek
için zaman ayarlı otomatik drenaj sistemi kullanılır. 3–5 senede bir yenileriyle değiştirme ihtiyacı
olabilir. Yumuşatılmış su kullanılması şart değildir, bununla birlikte kullanılmasında sakınca yoktur.
Petek sisteminin harcadığı enerji küçük bir su sirkülasyon pompasıdır. Sistemin kapasitesine göre
120W-500W arası değişmektedir.
Petek sisteminde gruba servis verme zahmetlidir. Servis ihtiyacı olduğunda peteklerin kasetlerinden
çıkarılması gerekir.
Petek sistemlerinde petek üzerinden geçen hava hızı verimi doğrudan etkiler. Tavsiye edilen değer 3
m/s ve altıdır.

8. SONUÇ
Soğutma verimlerinde %25’lere kadar COP artışı sağlayan, teknolojik olarak imalatı, kurulumu ve
işletmesi çok kolay olan evaporatif ön soğutma sistemleri, gerek soğutma gruplarında olsun gerekse
kuru tip soğutucularda olsun, kullanımı ülkemizde de yaygınlaşmaktadır. Firmalar gerek su spreyleme
sistemiyle gerekse petek sistemiyle özel üniteler ve sistemler geliştirmiş ve satışlarını yapmaktadır.
Bununla birlikte mevcut kullanılan hava soğutmalı gruplarda veya kuru tip soğutuculara da bu
sistemler kolayca uygulanabilmekte ve mevcut sistemin kapasitesini artırmak ve enerji tasarrufu
sağlamak mümkün olmaktadır.
Enerji maliyetlerinin her geçen gün artması ve soğutma sistemlerinde kullanılan enerjinin boyutları
düşünüldüğünde, geliştirilecek ve uygulanacak tasarruf sistemlerinin, hem üreticiye hem işletmeciye
hem de ülkemize faydaları büyük olacaktır.
Bahsedilen avantajlar yanında, su soğutma gruplarının düşük basınçlarda çalışması kompresörün
yıpranmasını önler ve arıza periyotlarını uzatır böylelikle kompresörün ekonomik ömrü de uzamış olur.
Ünite imalatçılarının imalatlarında, projelendirme esnasında sistemlerin tasarlanmasında ve işletme
sahiplerinin mevcut veya yeni tesis edecekleri sistemlerinde kondenser ön-soğutmayı
değerlendirmeleri ülkemize ve işletmeciye ekonomik yönden büyük katkı sağlayacaktır.
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CO 2 İLE ÇALIŞAN TRANSKRİTİK SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN
DENEYSEL İNCELENMESİ
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Burak OLGUN
Emre OĞUZ
Hasan HEPERKAN

ÖZET
Uzun yılllardan beri soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlar olarak CFC ve HCFC
gazlarının ozon tabakasına zarar verdiğinin anlaşılması üzerine bu gazlar Montreal Protokolü ile
yasaklanmıştır. Son yıllarda Ozon tabakasına zarar veren gazların yerine yapılan alternatif gaz arayışı
sonucunda CO 2 gazına olan ilgi artmıştır. Diğer gazlara oranla daha az kirleticiliği ve Termofiziksel
özellikleri sayesinde günümüzde CO 2 uygulamaları artmıştır. Uygulamada yüksek kapasiteli kaskat
soğutma sistemlerinde veya yine yüksek kapasiteli endüstriyel uygulamalarda bolca kullanılmaya
başlanmıştır. Buzdolabı uygulamalarında 100 W ila 300 W arasında soğutma kapasiteleri
kullanılmaktadır. Piyasadaki CO 2 ile çalışan kompresörlerin buzdolabı uygulamalarında kullanılan
sıcaklıklarda test değerleri mevcut değildir. Yıldız Teknik Üniversitesinde hazırlanan deney düzeneği
ile bir kompresör kalorimetre test sistemi oluşturulmuştur. Bu sayede düşük kapasiteli CO 2 soğutma
sisteminde istenilen çalışma sıcaklıklarına göre kompresör performans değerleri ortaya çıkarılmış ve
değerlendirme sonuçları çalışma içerisinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: CO 2 , Transkritik soğutma çevrimi, Soğutma

ABSTRACT
The vapor compression cycle using refrigerant CFC and HCFC is widely used in refrigeration, airconditioning and water heating industries. Utilization of these gases are prohibited by the Montreal
Protocol. The critical temperature of CO2 is much lower than that of the other refrigerants, namely
31.06°C. The gas cooling process which occurs at a constant pressure but at variable temperatures
takes the place of the condensation process that occurs at both constant pressure and temperature.
Domestic type refrigerators use smaller compressor capacities between 100 W to 300 W. Data on
CO2 refrigeration cooling cycle applications and calorimetric measurements are not available in the
market and literature. In Yildiz Technical University laboratories a setup has been built to test the
refrigerator model. Utilizing the experimental setup, our research group is determining the
performance characteristics of commercially available CO2 compressors at different pressures and
temperatures. In this article, the performance characteristics will be presented and discussed.
Key Words: CO 2 , Transcritical cooling cycle, refrigeration
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1. GİRİŞ
Soğutma, iklimlendirme ve sıcak su hazırlama endüstrilerinde kullanılan buhar sıkıştırmalı çevrim,
düşük sıcaklıkta buharlaşarak ısı çeken ve yüksek sıcaklıkta yoğuşarak bu ısıyı farklı bir ortama
taşıyan soğutucu akışkanlara ihtiyaç duymaktadır. Uzun yıllardan beri bu tür sistemlerde kullanılan
CFC ve HCFC gazlarının ozon tabakasına zarar verdiğinin anlaşılması üzerine, bu maddelerin
kullanımı Montreal Protokolü ile yasaklanmıştır. CFC ve HCFC soğutkanlarına alternatif olarak
geliştirilen HFC gazlarının ise, küresel ısınma etkisi olduğu tespit edilmiş ve bu gazların kullanımı da
Kyoto Protokolü ile kısıtlanmıştır. Bu bağlamda, ozon tabakasına zarar vermeyen ve küresel ısınma
etkisi olmayan alternatif soğutucu akışkanlar üzerine yapılan çalışmalar son yıllarda artmıştır.
1900’lü yılların başında özellikle gemilerdeki soğutma sistemlerinde soğutkan olarak kullanılan
karbondioksit [1], CFC, HCFC ve HFC soğutkanlarının çevreye verdiği zararın anlaşılması, doğal
soğutkanlar olan amonyağın zehirli, hidrokarbonların (HC) ise yanıcı olması nedeniyle 1990’lı yılların
ortalarında tekrar gündeme gelmiş ve soğutma, klima ve su ısıtıcısı uygulamaları üzerine yapılan
çalışmalar, günümüze kadar artarak devam etmiştir.
Diğer soğutkanlarla karşılaştırıldığında, 31.06°C gibi oldukça düşük bir kritik sıcaklığa sahip olan
karbondioksitin (CO2) farklı çevrimlerdeki uygulamalarında, ısının atıldığı ortam sıcaklığının kritik
sıcaklıktan yüksek olması durumunda, kritik altı bölgede sabit sıcaklık ve basınçta gerçekleşen
yoğuşma prosesinin yerini sabit basınç – değişken sıcaklıkta gerçekleşen gaz soğuma prosesi
almakta ve böylelikle transkritik soğutma / ısı pompası çevriminden bahsedilmektedir. CO2
çevrimlerinin transkritik olma özelliğinin yanısıra, aynı doyma sıcaklıklarında doyma basıncının diğer
soğutkanlara göre 10–20 kat daha yüksek olması, sistemde kullanılan kompresör, ısı değiştiricisi ve
kısılma cihazı gibi komponentlerin tasarımında da önemli değişiklikler gerektirmekte ve bu konular
literatürde detaylı olarak çalışılan başlıklar arasında yer almaktadır.
Her ne kadar literatürde bazı sayısal ve deneysel çalışmalar mevcut olsa da, özellikle -10°C’tan daha
düşük buharlaşma sıcaklığı gerektiren uygulamalar için yapılmış herhangi bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Derin dondurucu bölmesine sahip ev tipi buzdolaplarında buharlaşma sıcaklığının 30°C mertebesinde olması nedeniyle, -10°C’tan daha düşük sıcaklıkların da incelenmesi ve bu
sıcaklıklar için optimum egzoz basıncı değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan çalışmada
ticari olarak üretilen bir CO 2 kompresörünün bellirli kondenzasyon ve evaparasyon sıcaklıklarında
sağlamış olduğu soğutma kapasiteleri ortaya çıkarılmıştır.

2. DENEYLERDE KULLANILAN CİHAZLAR
Hazırlanan deney tesisatı klasik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemini modellemektedir. Hazırlanan
deney düzeneğinde aşağıda liste olarak verilen elemanlar mevcuttur.
Soğutma çevrimini oluşturan elemanlar
1.
2.
3.
4.

Kompresör
Kondenser
Evaporatör
Çok turlu kısılma vanası

Ölçüm sisteminde kullanılan cihazlar
1.
2.
3.
4.

Yüksek basınç sensörü
Düşük basınç sensörü
Debimetre
Isılçift (thermocouple)
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Şekil 1’de Yıldız Teknik Üniversitesi Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı laboratuvarında
hazırlanmış bulunan deney düzeneğinin akış şeması görülmektedir.

Şekil 1 Deney Düzeneği Akış Şeması
Tablo 1 Akış Şeması Numaralandırılmış Elemanların Listesi
1. Yüksek basınç sensörü

2. Kondenser

4. Kondenser Soğutma suyu
çıkış
7. Subcooler su giriş
10. Subcooler 2
13. Kısılma vanası
16. Soğutucu serpantin
19. Düşük basınç sensörü

5. Svı Deposu

3. Kondenser Soğutma suyu
giriş
6. Subcooler1

8.
11.
14.
17.
20.

9.
12.
15.
18.
21.

22. Pompa 1
25. Chiller

Subcooler su çıkış
Subcooler su giriş
I tüpü
Gözetleme camı
Kompresör

23. Pompa 2

Debimetre
Subcooler su çıkış
Elektrikli ısıtıcı
Şarj/Vakum Noktası
Kondenser soğutma suyu
şartlandırma havuzu
24. Su deposu

Test düzeneği şartlandırılmış iki adet kabinden oluşturulmuştur. Kabinlerden biri kompresörün
içerisinde bulunduğu kabindir. Diğer kabin ise ısı değiştiricisinin içerisinde bulunduğu kabindir.
Hazırlanan sistemde kondenser, harici bir chiller (hava soğutmalı kondenserli su soğutucu) yardımıyla
soğutulan su ile beslenmektedir. Hazırlanan sistemde chiller deney düzeneğinin ihtiyacı olan
soğutmayı sağlamaktadır. Chiller kullanılarak, Subcoolerlar, kondenser, kabin şartlandırmalarının
soğutması sağlanmaktadır. Subcoolerlar ile çevrimde kullanılan CO2 gazının sıvı fazda kısılma
vanasına girmesi amaçlanmaktadır. Chillerin devreye giriş çıkışları sırasında sistemin sıcaklık
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değişiminden fazla etkilenmemesi için chiller ile deney düzeneği arasında bir depo kullanılması
planlanmıştır.
Kondenser soğutma suyu şartlandırma havuzu kullanılarak kondenserin ihtiyacı olan su soğutma
ihtiyacı sabit sıcaklıkta PID kontrolü ile elde edilmektedir. Su şartlandırma havuzunun kullanılmasının
nedeni ise chillerin devreye girip çıkması sırasında arada her ne kadar bir su deposu bulunsa da
soğutma suyunun sıcaklığında bir dalgalanma yaşanmasıdır. Su şartlandırma havuzu ise bu
dalgalanmanın önüne geçmek ve istenilen sabit sıcaklıkta suyun hazırlanması görevini üstlenmektedir.
Şekil 2’de kompresör kabini görülmektedir.
Şekil 3’de ısı değiştirici kabini görülmektedir.

Şekil 2 Kompresör Kabini

Şekil 3 Isı Değiştirici Kabini
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2.1. Ölçüm Ekipmanları
Yüksek basınç sensörü: CO 2 ile çalışmaya uygun kalibrasyonlu 4-20mA elektronik çıkış verebilen 0–
150 bar gibi yüksek basınçlarda çalışmaya uygun bir basınç sensörüdür. Hassasiyeti %2’dir.
Düşük basınç sensörü: CO 2 ile çalışmaya uygun 0–30 bar aralığında çalışan, 4-20mA çıkış sinyali
verebilen bir basınç sensörüdür. Hassasiyeti %2’dir.
Termokupl: Hazırlanan deney düzeneğinde akış şemasında verilen noktaların sıcaklık ölçümlerini
yapmak amacı ile T tipi termokupllar ile sıcaklık ölçümleri yapılmaktadır.
PLC: Hazırlanan tesisatta sıcaklık kontrolleri, datalogging, ve otomasyon yapabilmek amacı ile
Panasonic/NAİS marka bir PLC grubu kullanılmıştır.
Debimetre: CO 2 ile çalışmaya uygun Siemens marka kalibrasyonlu 4-20mA çıkış sinyali verebilen %1
hassasiyetli coriolis tip debimetre temin edilmiştir.
Sistemde çeşitli kondenzasyon ve evaparasyon sıcaklıklarına göre sağlanan soğutma miktarı
ölçülmüştür. Bu çalışmada aşağıda sıralanan şartlarda yapılan testler ele alınmıştır.




70 Bar Kondenser Basıncı / -10 °C evaparasyon sıcaklığı
70 Bar Kondenser Basıncı / -20 °C evaparasyon sıcaklığı
70 Bar Kondenser Basıncı / -30 °C evaparasyon sıcaklığı

SONUÇ
CO 2 ile çalışan transkritik soğutma sisteminde 70 bar kondenser basıncına karşılık olarak -10/-20/-30
°C evaporasyon sıcaklıklarına göre deney sonuçları Grafik 1.’de verilmiştir.

Grafik 1. Evaporasyon Sıcaklıklarına Göre Soğutma Kapasitesi (W)
Deney düzeneğinde yapılan testlere göre soğutma etkinlik katsayısı Grafik 2’de verilmiştir.
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Grafik 2. Evaporasyon Sıcaklıklarına Göre Sistemin Soğutma Etkinlik Katsayısı
Deney setinden elde edilen sonuçlara göre debiler, -10°C evaporasyon sıcaklığı için 3,98 kg/h, -20°C
evaporasyon sıcaklığı için 1,90 kg/h, -30°C evaporasyon sıcaklığı için 0,91 kg/h olarak ölçülmüştür.
Teorik olarak diğer soğutkanlar ile karşılaştırma yapmak amacı ile belirtilen debi değerleri kullanılarak
hesap yapılmıştır. Yapılan hesaplamalarda 30°C kondenzasyon sıcaklığındaki R134a veya R22 ile
çalışan bir soğutma çevrimi ile 70 bar kondenser basıncındaki CO 2 ile çalışan bir soğutma çevrimi
karşılaştırılmıştır. R134a ve R22 gazı için yapılan hesaplamalarda kondenzasyon sıcaklığı 30°C,
kısılma vanası giriş sıcaklığı 25°C ve kompresör giriş sıcaklığı 25°C olarak alınmıştır. Yapılan
hesaplamalar belirtilen değerlere göre çalışan buhar sıkıştırmalı bir soğutma sistemindeki soğutma
miktarı (W) ve SEK değerleri, Grafik 3. ve Grafik 4 olarak verilmiştir.

Grafik 3.CO 2 ile Diğer Soğutma Gazlarının Soğutma Kapasitelerinin Karşılaştırması
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Grafik 4. CO 2 ile Diğer Soğutma Gazlarının SEK Karşılaştırması - Teorik
Grafik 3’ten görüldüğü üzere CO 2 kullanılan bir sistemde aynı debi değerinde olsa dahi diğer
akışkanlara göre daha fazla soğutma elde edilebilmektedir; fakat Grafik 4’e bakıldığında SEK değeri
karşılaştırılan diğer akışkanlara göre biraz daha düşüktür. Başlıca neden kompresörün transkritik
bölgede daha fazla iş yapıyor olması olarak özetlenebilir. Bu sonuçlardan görülmektedirki CO 2 ‘nin
diğer akışkanlara göre soğutma kapasitesi daha yüksektir. Sonuçlara bakıldığında CO 2 ’nin teorik SEK
değeri 4 olarak görülmektedir. Deneysel değerler ise 2 olarak bulunmuştur. Her ne kadar soğutma
performansı olarak rekabetçi bir akışkan olsa bile SEK değerlerine bakıldığında bu akışkanların daha
avantajlı olduğu belirlenmiştir. Çevreye olan olumlu etkilerinin bedeli özgül enerji sarfiyatındaki artış
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışma T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün
desteğiyle, 00238.STZ.2008–1 kodlu proje kapsamında gerçekleştirilmiş olup yayındaki hiçbir görüş,
tespit veya kanaat Bakanlık'ın resmi görüşü değildir.
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ÖZET
Bu çalışmada bir model kara taşıtı (Ahmed cismi) etrafındaki akış yapısı Parçacık Görüntülemeli Hız
Ölçme Yöntemi (PIV) kullanılarak deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler serbest yüzeyli, kapalı
çevrim bir su kanalında model yüksekliğine ve serbest akım hızına bağlı olarak hesaplanan
4
Re H =1.5x10 Reynolds sayısında gerçekleştirilmiştir. PIV yöntemiyle model boyunca çeşitli
düzlemlerde zaman-ortalama ve anlık hız vektörleri, akım çizgileri ve girdap dağılımları elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kara taşıtı aerodinamiği, Ahmed cismi, Parçacık görüntülemeli hız ölçme yöntemi

ABSTRACT
In this study, flow structures around a model ground vehicle (Ahmed body) were investigated
experimentally using the particle image velocimetry (PIV) technique. The present experiments were
4
conducted in a closed-loop open surface water channel with the Reynolds number Re H =1.5x10
based on the model height. The PIV technique provided time-averaged and instantaneous velocity
vectors map, streamline topology and vorticty contours at various planes along the model.
Key Words: Ground vehicle aerodynamics, Ahmed body, Particle image velocimetry

1. GİRİŞ
Kara taşımacılığı, ülkemizde kullanılan en yaygın taşımacılık yöntemidir; yolcu taşımacılığının %95’i,
yük taşımacılığının ise %92’si kara yoluyla yapılmaktadır [1]. Kara taşıtları aerodinamiğine ait detaylı
bilgilerin elde edilmesi, yakıt tüketiminin ve yakıt emisyonlarının azaltılması, araç performansının,
yolcu konforunun ve güvenliğinin artırılabilmesi açısından önemlidir.
Kara araçlarının aerodinamiği ile ilgili yapılan deneysel ve sayısal çalışmaların çoğunluğunda gerçek
araçların etrafındaki akış yapılarına benzer özellikleri oluşturabilecek basitleştirilmiş model araçlar
kullanılmıştır [2, 3, 4, 5, 6]. Çalışmalarda en çok kullanılanı basitleştirilmiş araç modeli Ahmed cismi
olarak adlandırılan modeldir [2]. Ahmed ve arkadaşları [2] yaptıkları çalışmada Ahmed cisminin
arkasındaki ölü akış bölgesinde üst üste konumlanmış bir çift at nalı girdabı ve eğik yan kenarlardan
yayılan girdaplar gözlemlemişlerdir [2]. Duell ve George [3] arka eğim açısı 900 olan otobüs benzeri
Ahmed cismini ölü akış bölgesinde hız ve basınç ölçümleri gerçekleştirmişlerdir. Model arkasındaki ölü
akış bölgesi büyük halka tipi bir girdaptan oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu ölü akış bölgesi yaklaşık
olarak bir model yüksekliği mesafeye kadar genişlemektedir. Model alt ve üst yüzeylerindeki sınır
tabakalar model arkasındaki keskin köşelerden ayrılarak kayma tabakalarını oluşturmuştur. Ölü akış
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bölgesinde boyutsuz frekansı St (Strouhal sayısı)=1.157 olan periyodik girdap kopmaları ölçülmüştür.
Sphon and Gillieron [4] bir model kara taşıtı etrafındaki karmaşık akış yapısını su kanalı içerisinde akış
görüntüleme yöntemi kullanarak deneysel olarak incelemişlerdir. Modelin ön kısmında tavanda ve
yanal yüzeylerde ayrılmış akış bölgeleri gözlemlenmiş, bu bölgelerdeki girdap kopmalarının gürültü
gibi zararlı etkiler oluşturabileceği belirtilmiştir. Model arkasındaki ölü akış bölgesinde birbiri üzerinde
ters yönde dönen girdap çiftinin hakim olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmada Reynolds sayısı
Re= 3x103 dolaylarında seçilmekle birlikte gözlemlenen akış yapılarının yüksek Reynolds sayılarındaki
akış yapılarıyla benzerlik gösterdi ve bu nedenle düşük hızlı su kanallarının bu tür çalışmalar için
kullanılabilir olduğunu belirtmişlerdir.
Basitleştirilmiş model kara taşıtları etrafındaki akış yapısı hesaplamalı akışkanlar mekaniği (HAD)
yöntemlerinin doğrulanması için, farklı türbülans modelleri kullanarak birçok sayısal çalışmada
incelenmiştir [7, 8, 9, 10].
Bu çalışmada bir model kara taşıtı etrafındaki akış yapısı Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçme Yöntemi
(PIV) kullanılarak deneysel olarak incelenmiştir. Elde edilen deneysel verilerin hesaplamalı akışkanlar
mekaniği uygulamalarının doğrulanması için kullanılabileceği düşünülmektedir.

2. YÖNTEM
Deneyler, Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, Akışkanlar Mekaniği Laboratuarında
bulunan kapalı çevrim açık su kanalında gerçekleştirilmiştir. Su kanalı, iki adet su deposu, bu depolar
arasında bulunan saydam ölçüm bölgesi, suyun çevrimini sağlayan santrifüj pompa, pompa devrini
kontrol eden hız kontrol ünitesi, akış düzenleyici ve filtrelerden oluşmaktadır. Kanalın türbülans
yoğunluğu %0.5 civarındadır. Deneyler serbest akım hızı U ∞ =218 mm/s ve model yüksekliğine bağlı
olarak hesaplanan Re H =1.5x104 Reynolds sayısında gerçekleştirilmiştir. Kara taşıtlarının aerodinamiği
ile ilgili yapılan deneysel çalışmalarda, aracın sabit yola göre bağıl olarak hareket ettiği gerçek yol
koşullarının benzeşimi için kullanan birçok yöntem vardır. Model araçların, yükseltilmiş, sabit bir
platform üzerine yerleştirilmesiyle gerçekleştirilen benzeşim tekniği en yaygın olarak kullanılan
yöntemlerden biridir. Bu çalışmada gerçek yol koşullarını sağlamak amacıyla model araç, kanal
tabanından 160mm yükseklikte bulunan 20mm et kalınlığına sahip ve 2000 mm uzunluğundaki bir
plaka üzerine yerleştirilmiştir. Keskin köşelerden oluşabilecek akış düzensizliklerini önlemek amacıyla
plakanın uç kısımları yuvarlatılmıştır. Deney kurulumu şematik olarak Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1. Deney Kurulumu
Ahmed cismine ait geometrik detaylar Şekil 2‘ de görülmektedir. Bu çalışmada 1/4 ölçeğindeki Ahmed
cismi kullanılmıştır, model pleksiglas malzemeden imal edilmiştir.
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Şekil 2. Ahmed Cismi
Model araç etrafındaki akış alanı PIV yöntemi kullanarak ölçülmüştür. PIV deney kurulumu şematik
olarak Şekil 3’ de görülmektedir. Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçme yöntemiyle hız ölçümü
yapabilmek için akış içerisine yoğunluğu akışkan yoğunluğuna yakın parçacıklar eklenmektedir. Lazer
huzmeleriyle belirli bir zaman aralığında arka arkaya aydınlatılan akış alanına ait iki adet görüntü,
dijital kamera ile kaydedilmektedir. Elde edilen bu görüntüler, ağ olarak adlandırılan küçük bölgelere
ayrılarak her bir ağ bölgesindeki parçacıkların yer değiştirmeleri bulunmaktadır. Her iki görüntü
arasındaki zaman aralığı ve parçacıkların aldıkları mesafe bilindiğinden göz önüne alınan ağ
bölgesindeki ve buna bağlı olarak tüm akış alanındaki hız vektörleri hesaplanabilmektedir. PIV sistemi
her biri 120 mJ gücündeki Nd:YAG lazer kaynağı çifti, yüksek çözünürlüklü dijital kamera, lazer
kaynakları ve dijital kameranın birlikte çalışmasını sağlayan eş zamanlayıcı ve çeşitli optik
elemanlardan oluşmaktadır. Saniyede 15 adet görüntü çekebilen dijital kamera 1600x1186 piksel
çözünürlüğe sahiptir ve 60 mm lik objektifle donatılmıştır. Akış içerisine 12 mikron çapında küresel
parçacıklar serpiştirilmiştir. Ölçüm alanı yaklaşık 2 mm kalınlığındaki lazer huzmesiyle aydınlatılmıştır.
Lazer darbeleri arasındaki zaman aralığı 2ms olarak seçilmiştir. Art arda kaydedilen iki adet
görüntüden elde edilen anlık hız vektör alanları kullanılarak anlık akım çizgileri ve girdap dağılımları
elde edilmiştir. Zaman-ortalama akış yapısına ait özellikleri belirlemek amacıyla 350 adet anlık hız
alanı ölçülmüştür.
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Şekil 3. PIV Deney Kurulumu

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
PIV ölçümleri model boyunca düşey simetri ekseni z=0 ve model arka yüzeyine paralel x=0.08H,
1.08H, 1.80H, 2.72H düzlemlerinde gerçekleştirilmiştir. Şekil 4’ de düşey simetri ekseninde, model
etrafındaki ortalama hız vektörleri <v>, akım çizgileri <> ve eş girdap eğrilerinin <>, dağılımı
görülmektedir. Burada kesik çizgiler negatif (saat yönünde), sürekli çizgiler ise pozitif (saatin tersi
yönünde) girdap dağılımını göstermektedir. Model ön yüzeyindeki durgunluk noktasından (S ab ) yukarı
doğru yönlenen akış, model ön üst köşesinden ayrılarak model üzerinde ayrılmış bir akış bölgesi
oluşturmuştur. Bu ayrılmış akış bölgesi, model ön yüzeyinden x=0.91H mesafedeki N a noktasına
kadar genişlemektedir. Ayrılmış akış bölgesinin kalınlığı 0.11H kadardır. F 1 noktası model ön yüzeyine
x=0.7H uzaklıktadır. Model arkasındaki 250 eğimli yüzeyde akış ayrılması gözlemlenmemiştir. Model
arkasındaki akış alanında birbiri üzerinde ters yönde dönen, simetrik olmayan çevrinti çifti açıkça
görülmektedir. Saat yönünde dönen çevrinti model arkasında daha büyük bir alanı kaplamaktadır.
Şekil 4Z’ de hız vektörleri <V> ve akım çizgileri <>, dağılımından model arka yüzeyine doğru
yönlenen ters akış ve model arka yüzeyindeki yukarı doğru yönlenmiş akış görülebilmektedir. Kara
taşıtlarının arkasındaki ayrılmış akış bölgesinin büyüklüğünün araçlara etkiyen direnç kuvvetinde
önemli rol oynadığı bilinmektedir. Model arkasındaki ayrılmış akış bölgesi model arka yüzeyinden
x=0.6H mesafedeki S 1 noktasına kadar genişlemektedir. S 1 noktası plaka yüzeyinden y=0.3H
yüksekliktedir. F 1 ve F 2 noktalarının koordinatları sırasıyla x 1 =0.23H, y 1 =0.34H ve x 2 =0.34H,
y 2 =0.059H dir. Şekil 5’de hesaplamalı akışkanlar mekaniği uygulamaları için model boyunca düşey
simetri eksenindeki hız profilleri sunulmuştur.
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Şekil 4. Düşey Simetri Ekseni z=0’da Zaman Ortalama Hız Vektörleri <v>, Akım Çizgileri <> ve Eş
Girdap Eğrileri<>, Dağılımı (< min >=±5 s-1, Δ<ω>=10 s-1).

Şekil 5. Düşey Simetri Ekseni z=0 İçin Hız Profilleri.
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Kara taşıtlarının aerodinamik yapılarının daha iyi anlaşılabilmesi için araç etrafındaki anlık akış
alanlarının elde edilmesi önemlidir. PIV ölçüm yönteminin üstünlüklerinden biri de ölçüm yapılan akış
alanının tümüne ait ortalama ve anlık görüntülerin elde edilebilmesidir. Şekil 6’da düşey simetri ekseni
z=0’ da model arkasındaki anlık hız vektörleri v, akım çizgileri  ve eş girdap eğrilerinin , dağılımı
görülmektedir. Burada N, elde edilen 350 adet anlık görüntü içerisinden seçilen anlık görüntünün
sayısını göstermektedir. Model arkasındaki akış yapısı oldukça düzensizdir. Akış alanlarının gelişimi
ve birbirleriyle olan etkileşimi açıkça görülmektedir. N=123’de eğimli yüzeyin alt köşesinden ayrılarak
saat yönünde dönen akış alanının etkin olduğu görülmektedir. N=126’dan başlayarak model alt arka
köşesinden ayrılarak saatin tersi yönde dönen akış alanının gelişimi gözlemlenebilir. Üst kısımdaki
negatif girdap (V 1 ) model eğik yüzeyinden ayrılmayarak akış yönünde uzamaktadır. Bu girdaptan
kopan girdap parçacıklarının alt kısımdaki pozitif girdap (V 2 ) ile etkileştiği görülmektedir. Bu girdap
etkileşimlerinin modele dinamik yükler uygulayabileceği düşünülmektedir. Pozitif girdap (V 2 ) akış
yönünde ilerleyerek uzamakta (N=126) ve kopmaktadır (V 3 , N=129). Elde edilen anlık görüntülerde
modelin yerleştirdiği plaka yüzeyinin neden olduğu negatif girdap parçacıkları da gözlemlenmiştir.
Akışın plaka yüzeyine birleşme noktasının akış boyunca plaka yüzeyinde ileri ve geri kararsız olarak
hareket ettiği görülmektedir.

Şekil 6. Düşey Simetri Ekseni z=0’da Anlık Hız Vektörleri v, Akım Çizgileri  ve Eş Girdap Eğrileri ,
Dağılımı (< min >=±5 s-1, Δ<ω>=10 s-1).
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Şekil 7’de model arka yüzeyine paralel x=0.08H, 1.08H, 1.80H, 2.72H düzlemlerindeki ortalama hız
vektörleri <v>, akım çizgileri <> ve eş girdap eğrilerinin <>, dağılımı görülmektedir. Tüm akış
alanlarında model arkasındaki eğimli yanal yüzeylerin oluşturduğu birbirine göre ters yönde dönen iki
adet güçlü çevrintinin etkin olduğu açıkça görülmektedir. Çevrinti merkezleri akış yönünde aşağı doğru
ilerleyerek modelin yerleştirildiği plaka yüzeyine yaklaşmaktadır. Çevrinti merkezi F 1 ’ in plakaya olan
düşey mesafesi x=0.08H düzleminde y 1 =0.37H iken x=2.72H düzleminde y 1 =0.23H değerindedir.
Bütün düzlemlerde çevrinti çifti arasındaki aşağı doğru yönlenmiş akış alanı açıkça görülmektedir.
Akış yönünde ilerledikçe girdap çifti basıklaşıp yayılarak model sınırlarının dışına doğru genişlemekte
ve birbirine yaklaşmaktadır. Model arka yüzeyine paralel düzlemde genel akış yapısı olarak akış
yönünde ilerledikçe, akışın aşağıya doğru hareket ettiği ve model sınırlarının dışına doğru genişlediği
görülmektedir.

Şekil 7. Model Arka Yüzeyine Paralel Düzlemlerdeki Ortalama Hız Vektörleri <v>, Akım Çizgileri <>
ve Eş Girdap Eğrileri<>, Dağılımı.
Şekil 8’de x=1.08H düzlemindeki anlık hız vektörleri v ve eş girdap eğrileri , dağılımı görülmektedir.
Anlık akış alanının ortalama akış alanından oldukça farklı olduğu ve ortalama akış alanındaki girdap
çiftinin birçok anlık girdaptan meydana geldiği görülmektedir. Akış alanına ait 350 adet anlık
görüntüden elde edilen animasyonlarda negatif ve pozitif girdap parçacıklarının rastgele hareket ettiği,
birbirleriyle ve model yerleştirildiği plakayla etkileşim içinde oldukları görülmektedir.
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Şekil 8. Model Arka Yüzeyine Paralel x=1.08H Düzlemindeki Anlık Hız Vektörleri v ve Eş Girdap
Eğrileri , Dağılımı.

SONUÇ
Bu çalışmada bir model kara taşıtının (Ahmed cismi) zaman ortalama ve anlık akış yapısı deneysel
olarak incelenmiştir. Düşey simetri ekseninde modelin ön üst yüzeyinde ayrılmış akış bölgesi
gözlemlenmiştir. Modelin 250 eğimli yüzeyinde akış ayrılması gözlemlenmemiştir. Model arkasındaki
akış alanını birbiri üzerinde ters yönde dönen, simetrik olmayan çevrinti çifti oluşturmaktadır. Model
arka yüzeyine paralel düzlemlerde eğimli yanal yüzeylerin oluşturduğu birbirine göre ters yönde dönen
iki adet güçlü çevrintinin etkin olduğu görülmektedir. Anlık görüntüler yardımıyla model arkasındaki
akış yapılarının etkileşimi sunulmuştur. Bu çalışmada elde edilen deneysel sonuçların hesaplamalı
akışkanlar mekaniği uygulamalarının doğrulanması için kullanılabileceği düşünülmektedir.
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İÇERİSİNDE DELİNMİŞ KARE İĞNE KANATÇIKLAR
BULUNAN KARE KANALDA İKİ OPTİMİZASYON
TEKNİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bayram ŞAHİN
Eyüphan MANAY

ÖZET
Bu çalışmada, içersinde delinmiş kare kesitli iğne kanatçıklar bulunan dikdörtgen bir kanala
termodinamik optimizasyon uygulanmıştır. Boyutsuz entropi üretim miktarını belirlemek için Reynolds
sayısı (Re=13.500, 27500 ve 42.000), akış yönünde iğne kanatçık boşluk oranı (S y /D=1.208, 1.944 ve
3.4) ve düşey boşluk oranı (C/H=0, 0.33 ve 1) dikkate alınmıştır. Minimum entropi üretimi yaklaşımıyla
elde edilen sonuçlar bir diğer optimizasyon tekniği ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Bu yolla,
aynı şartlar altında iki optimizasyon tekniğinin karşılaştırması yapılmıştır. İki farklı optimizasyon
tekniğinin birlikte kullanımı optimizasyon açısından daha güvenilir sonuçların elde edilmesine yol
açmıştır.
Anahtar Kelimeler: Termodinamik optimizasyon, Taguchi Metodu, entropi üretimi, delinmiş iğne
kanatçıklar.

ABSTRACT
In this study, thermodynamic optimization in a rectangular channel equipped with perforated pin-fins
having square cross section has been carried out. Reynolds number (Re=13.500, 27500 ve 42.000),
pin-fin spacing ratio in streamwise direction (Sy/D=1.208, 1.944 ve 3.4) and clearance ratio (C/H=0,
0.33 ve 1) have been taken into consideration to obtain non-dimensional entropy generation rate. The
results obtained via minimum entropy generation approach have been compared with the results of an
other optimization technique, Taguchi method. By this way, the comparison of the results of two
separate optimization technique have been made under the same conditions. The combined use of
two different techniques has led to get more reliable results with respect to optimization process.
Key Words: Thermodynamic optimization, Taguchi method, entropy generation, perforated pin-fins.

1. GİRİŞ
Yüzeylerin genişletilmesi yoluyla ısı transferinin artırılması yaygın olarak kullanılan yöntemlerin
başında gelir. Temeli ısı transferi yüzeyinin artırılması olan bu yöntemlerde kanatlar ve kanatçıklar
kullanılmaktadır. Çalışmalarda geometrik düzenleme genellikle kanatlar ve kantçıklarda yapılmaktadır.
Kanatların geometrileri değiştirilerek (kare, silindir, dikdörtgen, üçgen v.s.), kantlar üzerine ya da ısının
transfer edileceği yüzey üzerine kanatçıklar ekleyerek veya üzerlerinde delikler açılarak yapılan
geometrik modifikasyonun ısı transferi üzerine etkileri araştırılmaktadır. Genişletilmiş yüzeylerden ısı
transferi üzerine yapılmış birçok çalışma mevcuttur. Literatürdeki son modifikasyonlara gelinceye
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kadar kanat geometrisi değiştirme işlemi önce düz kanatlardan başlamış ve daha sonra farklı
varyasyonlarla genişletilmiş yüzeylerden ısı transferi çalışmalarına ulaşmıştır.
Kanatçıklar tabanın ısı yayma yüzeyini artırmak için kullanılırlar ve kullanılmalarıyla birlikte ısı transferi
ve beraberinde basınç düşüşünde artış meydana getirirler. Bir iğne kantçık üzerinden onu çevreleyen
ortama transfer edilen ısı miktarı başlıca tabandaki ve kanatçıklar üzerindeki sıcaklık dağılımına, iğne
kanatçık geometrisine ve kullanılan malzemenin termal iletkenliğine, akışkanın debisine bağlıdır [1].
İğne kanat geometrisinin değiştirilmesinin yanı sıra aynı geometrili kantların bir dizi halinde
kullanımıyla da ısı transferi yüzey alanı artırılmaktadır. Farklı yerleşim düzenlerinde (ardışık ve çapraz)
bir dizi silindirik iğne kanatçığa ait ısı transferi ve akış karakteristikleri Bilen ve arkadaşları [2]
tarafından incelenmiş ve artan ısı transfer yüzey alanı ve türbülanstan dolayı kantçık kullanımının ısı
transferini artırdığı ve basınç düşümünde artışa yol açtığı görülmüştür. Kanat dizisinden ısı transferi
çalışmalarında sık kullanılan geometrilerden biri de baklava kesitli kanatlardır. Isı transferi geometrik
parametrelerle büyük oranda değişmektedir. Kanatsız ve baklava kesitli iğne kanatçıklı yüzeyler termal
performans açısından kıyaslandıklarında kanatçıklı yüzeyden transfer edilen ısı transferi miktarı
kanatçıksız duruma göre çok büyüktür [3, 4].
Kanat ya da kanatçık kullanımıyla genişletilmiş yüzeylerden ısı transferi çalışmaları yüzey üzerine
eklenen kanatların delinmesi ile bu alandaki araştırmalara yeni bir boyut kazandırmıştır. Kanatçıklar
üzerinde açılan delikler ısı transferini artırmakta ve deliklerin artışıyla (delik çapı ve sayısı) ısı transferi
daha da artmaktadır [5, 6, 7]. Aynı sayıdaki kanat üzerinden transfer edilen ısı açısından delik çapı
artırılması delik sayısının artırılmasından daha etkilidir. Benzer şekilde açılı olarak açılan delikler düz
açılan deliklerden daha yüksek ısı transferi sağlamaktadır [5]. Isı transferi delinmiş kanat yüksekliğinin
ve kanatçıklar arası mesafenin azalmasıyla artmaktadır. Bu iki parametrenin artması ısı transferindeki
davranışa paralel olarak sürtünme katsayısının da artmasına neden olmaktadır [6, 7].
Kanal içerisinde akışkan akışına maruz kalan kanatların performans analizlerinde en etkili
parametrelerin düşey boşluk oranı (C/H) ve akış yönünde kanatlar arası boşluk oranının (S/D) olduğu
görülmüştür [8]. Kanatların ısı transferi karakteristikleri ve termal performanslarının incelenmesinin
yanı sıra ısı transferine etki eden bu ve diğer parametrelerin limitlerinin bilinmesi ve öncelik ve hedefler
dahilinde hangi durumda en yüksek ısı transferinin sağlanacağının bilinmesi gerekir. Bu gereksinim ısı
transferini etkileyen parametrelerin optimize edilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Birçok araştırma
ve endüstri alanında, Taguchi metodu sistem performansı üzerinde etkili bütün parametreleri göz
önünde bulundurduğundan ve gerekenden daha az sayıda deney kullanarak harcanan zamanı
azalttığından sıklıkla kullanılmaktadır [9, 10]. Taguchi metodu termal sistemlerin optimizasyonunda ve
sistemin optimum çalışma koşullarının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir
[11, 12]. Şahin ve Demir [6, 7] içerisinde delinmiş kare kesitli bir dizi iğne kanat bulunan ısı
değiştiricisinin performans analizini ve optimum çalışma koşullarını Taguchi yöntemini kullanarak
belirlemişler ve ısı transferi üzerindeki en etkili parametrelerin Reynolds sayısı, kanatçık boşluk oranı
ve yüksekliği olduğunu belirtmişlerdir. Optimizasyon için kullanılacak hedef fonksiyonları sürtünme
katsayısının minimum ve Nusselt sayısının maksimum olma durumları için belirlenmiştir.
Taguchi metodunun dışında yine termal sistemlerin optimizasyonunda kullanılan ve temeli entropi
üretiminin minimizasyonu ile ilgili olan termodinamik optimizasyon vardır. Termal bir sistemdeki ekserji
kaybı başlıca sistem içerisinde entropi üretimine neden olan tersinmezliklerle ilişkilidir. Termal
sistemlerde tersinmezliklere ve dolayısıyla ekserji kaybına neden olan iki ana unsurdan birincisi
sürtünme diğeri de ısı transferidir. Ekserji kaybı ve entropi üretim miktarı arasında direkt bir ilişki vardır
ve sistem içerisindeki entropi üretimi minimize edilirse sistemin ekserji kaybı azalacak, dolayısıyla
verimliliği artacaktır. Satapathy [13] içerisine yay yerleştirilmiş bir boruda hem laminar akış hem de
türbülanslı akış için entropi üretimi minimizasyonunu kullanarak termodinamik optimizasyon
gerçekleştirmiştir. Yay çapının boru çapına oranının optimum değerini bütün durumlar için belirlemiştir.
Sunulan bu çalışmada içerisine delinmiş kare kesitli iğne kanatçıklar yerleştirilmiş dikdörtgen bir
boruda sistem performansını (ısı transferi ve sürtünme katsayısı) etkileyen parametrelerin optimum
değerleri hem Taguchi metodu kullanılarak hem de termodinamik optimizasyon (entropi üretimi
minimizasyonu) kullanarak belirlenmiştir. Her iki optimizasyon yöntemi ile elde edilen veriler
birbirleriyle karşılaştırılarak parametrelerin daha sağlıklı ve etkin bir biçimde optimize edilmeleri
sağlanmıştır.
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2. DENEY DÜZENEĞİ
Detayları Şekil 1’de gösterilen deney düzeneği başlıca ana kanal, test bölgesi ve kanatlardan
oluşmaktadır. Kanal 20 mm kalınlığındaki ahşaptan imal edilmiş olup iç genişliği 250 mm ve yüksekliği
100 mm dir. Kanalın toplam uzunluğu 3140 mm olup giriş bölgesinin uzunluğu 1160 mm, test bölgesi
450 mm ve 350 mm çıkış bölgesinin uzunluğudur. Çevre havasına iletimle olan ısı kayıplarını iyi bir
yalıtımla engellemek için test bölgesinin dışı cam yünü ile kaplanmıştır. Termal iletkenlik ve kolay
üretilebilirlik ve maliyet açsından kanatçıklar ile alt taban aynı malzemeden imal edilmiştir. Kanatçıklar
15 mm x 15 mm lik kesti alana sahiptir ve Şekil 2a’da gösterildiği gibi levha üzerine monte edilmiştir.
Kanatçıklar açıklık oranının C/H=0, 0.333 ve 1 olmasını sağlayacak yükseklikte üretilmiş olup merkezi
tabandan 17 mm yükseklikte olacak şekilde 8 mm çapında delik açılmıştır. İğne kanatçıkların akış
yönündeki boşluk oranı (S y /D=1.208, 1.944 ve 3.417) farklı kanat sayısı verecek şekilde
düzenlenmiştir. Kanalın test bölgesindeki hidrolik çapı ve ortalama akış hızı (U) ile hesaplanan
Reynolds sayısı, 13.500, 27.500 ve 42.000 olarak alınmıştır.

(1) Efüzör, (2) termometre/anemometre, (3) diferansiyel basınç transdüzeri, (4) test bölgesi, (5) ısıtıcı
ünitesi, (6) triyak, (7) varyak, (8) difüzör, (9) fan, (10) çoğullayıcı kart, (11) bilgisayar, (12) giriş ve çıkış
termokuplları.
Şekil 1. Deney Düzeneğinin Şematik Görünümü.

Şekil 2. Isı Değiştiricisi ve Tek Kanata Ait Perspektif Görünüş.
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Isıtma ünitesi başlıca, elektrik ısıtıcısından, ateş tuğlası ve termal yalıtımdan oluşmaktadır. Elektrik
ısıtıcısının güç çıktısı 38 Volt gerilimde 5.2 Amper akım ile 200 Watt’tır. Test levhası boyunca üniform
bir ısı aksı dağılımı elde edebilmek için elektrik güç girdisi bir varyak ile kontrol edilmektedir. Alt levha,
250 mm uzunluğunda ve 250 mm genişliğinde Alüminyum malzemeden imal edilmiştir. Levha yüzey
sıcaklıkları dokuz farklı noktaya yerleştirilen termokupllar ile ölçülmüş, dış ortam hava sıcaklığı dış
hava için ayrılan bir termokupl ile ve ısıtma bölgesinin dış yüzey sıcaklığı ise dış yüzey yerleştirilen bir
termokupl ile okunmuştur. Akışkanın ortalama giriş hızı TESTO marka anemometre ile ölçülmüştür.
Termal dengeye ulaşıldığında datalar kaydedilmeye başlanmıştır. Test bölgesi boyunca basınç kaybı
kanalın hem alt hem de üst bölgesine yerleştirilen dört adet basınç tabı ile ölçülmüştür.

3. DATA HAZIRLAMA
3.1. Isı Transferi ve Sürtünme Katsayısı
İçerisine delinmiş kare kesitli iğne kanatçıklar yerleştirilmiş dikdörtgen kanalda taşınımla ısı geçişi
Denklem 1 ile hesaplanır.


 Tç  Tg
Q  hort As Ts  
 2






(1)

Burada, T s yüzey sıcaklığını, T g ve T ç sırasıyla giren ve çıkan akışkanın sıcaklıklarını göstermektedir.
A s ısı transfer yüzey alanını, h ort ortalama ısı taşını katsayısını ifade etmektedir. Denklem 1’den ısı
taşınım katsayısı çekilirse,


hort

Q


 Tç  Tg
As Ts  
 2






(2)

elde edilir. Toplam yüzey alanının alt tabanın alanı+kanatların yüzey alanı+deliklerin yüzey alanı
olduğu düşünülürse, A s Denklem 3 ile hesaplanır. Denklem 3’te W kanal genişliğini, L alt levhanın
uzunluğunu, N kanat sayısını, H kanat yüksekliğini, D kare kanadın bir kenar uzunluğunu, d ise delik
çapını belirtmektedir.

As  WL  4 NHD  N (dD  0.5d 2 )

(3)

Boyutsuz grup aşağıdaki denklemlerle hesaplanır.

Nu 

hort Dh
k

(4)

Burada k, akışkanın ısı iletim katsayısıdır. Hidrolik çap ve uniform akış hızına bağlı olarak Reynolds
sayısı Denklem 5’ten hesaplanır.  akışkanın kinematik viskozitesini belirtmektedir. Denklem 6 ile de
sürtünme katsayısı belirlenir.

Re 

UD



(5)
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(6)

L
1
 .U 2
D
2

3.2. Optimizasyon İçin Deney Planı
Bu çalışmada sistem performansını etkileyen parametrelerle uygunluk açısından ortogonal dizi deney
tasarım metodu seçilmiştir. Çalışmada üç parametre (Reynolds sayısı, kanat yüksekliği ve akış
yönünde kanatlar arası mesafe) ve her bir parametrenin üç seviyesi mevcuttur (Tablo 1). Bu sayıdaki
parametre ve seviye için (3x3) L 9 ortogonal dizisi seçilmiştir. Gürültü kaynaklarının ısı transferi ve
basınç kaybı üzerindeki etkilerini gözlemleyebilmek için her bir deney farklı zamanlarda iki kez
yapılmıştır [6]. Çalışmada hedef fonksiyonlar ısı transferi ve sürtünme katsayısı olarak belirlenmiştir.
Hedef fonksiyonlardan Nusselt sayısının maksimum olması ve sürtünme katsayısının minimum olması
istenmiştir. Taguchi’ye göre, belirlenen bu hedefler “en büyük en iyi” ve “en küçük en iyi” durumları ile
ifade edilmektedir. Bu durumlar Denklem 6 ve 7 ile değerlendirilir [6]:

1 n 1


10
log
ZL
  2
 n  i 1 yi

(7)

1 n
Z S  10 log  yi2
 n  i 1

(8)

Burada, Z performans istatistiğini, n denemelerin tekrar sayısını ve y de i. deneyin performans değerini
göstermektedir. Optimum çalışma şartlarına ya da sistem performansını etkileyen parametrelerin
optimum değerlerini sağlayan şartlar deney planı içinde her zaman yer almayabilir. Bu durumda
optimum şartlar Denklem 9 ile verilen orotgonal dizinin dengelenmiş karakteristiği kullanılarak tahmin
edilebilir ve bu denklem yardımıyla nokta tahmini yapılarak doğrulama deneyleri ile elde edilen
sonuçların Denklem 10 ile hesaplanan seçilmiş bir hata seviyesinde güven aralığında olup olmadıkları
ve dolayısıyla elde edilen sonuçların anlamlı olup olmadıkları değerlendirilebilir [6]:

yi    X i  ei
1 m 1
yi  F ;1,DFMSe MSe

nr
 N

(9)





(10)

Denklem 9’da X i. deneyde kullanılan parametre seviye kombinasyonunun etkisini,  toplam ortalama
performans değerini, ve e de i. deneydeki hatadır. Denklem 10’daki F, F tablosundaki değeri, α hata
seviyesini, DF MSe ortalama karesel hatanın serbestlik derecesini, m y i nin tahmininde kullanılan
serbestlik derecesini, N toplam deney sayısını ve n r de doğrulama deneylerindeki tekrarların sayısını
göstermektedir. Optimum şartları sağlayan deneyler seçilen deney planında mevcut ise tahminde
bulunmadan ve güven aralığı tahmini yapmadan önce Denklem 11 ile verilen omega dönüşümü
yapılır.

(db)  10 log( p /(1  p))

(11)

Deneylerin sırası orthogonal dizi deney tasarım metodu ile berlilenen L 9 ortogonal dizisinin sütunlarına
parametreleri yerleştirerek elde edilmiştir. Tablo 2’de orthogonal dizi deney tasarım metodu ile
berlilenen L 9 ortogonal dizisine ait deney planı gösterilmektedir.
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Tablo 1. Bu Çalışmadaki Deneysel Şartlar
Parametre
Akış yönünde iğne kanat boşluk oranı, S y /D
Açıklık oranı, C/H
Reynolds sayısı

1.208
0
13500

Değerler
1.944
0.333
27500

3.4
1
42000

Tablo 2. L 9 (3*3) Deney Planı.

3.3. Entropi Üretimi Minimizasyonu


İçerisinden m kütlesel debisi ile A kesitinden geçen bir akışta tabandan akışkana ısı transferi edilmesi
durumunda ortalama ısı transferi ve sürtünmeye bağlı entropi üretimi Denklem 12 ile hesaplanır [13]:


S ı üretim

qı

2



Dh 2 m f

 2

2
 T Dh A2
St
4Tb m C p

(13)

Burada  ve C p akışkanın T b ortalama sıcaklığına göre elde edilen termofiziksel özellikleridir. Denklem
14 ile,

St 


Nu
ı
ıı
, q  q L , Tb  Tg  TÇ  / 2 , m  UA
Re Pr

(14)

tanımlanır. Nusselt sayısı ve sürtünme katsayısı için Şahin ve Demir [6] tarafından verilen
korelasyonlar kullanılır.

Nu  45.99 Re 0.396 (1  C / H ) 0.608 ( S y / D ) 0.522 Pr (1/ 3)

(15)

f  2.4 Re 0.0836 (1  C / H ) 0.805 ( S y / D ) 0.0814

(16)

SONUÇ
İçerisine delinmiş kare kanatlar yerleştirilen dikdörtgen kanaldaki ısı transferi ve sürtünme katsayısı
hedef fonksiyonlar olarak alındığın da sistem performansı üzerinde etkili parametrelerin her bir
seviyesi için performans değerleri Şekil 3a ve 3b’de sunulmuştur. Şekil 3a’ incelenecek olursa,
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Reynolds sayısının artışıyla Nusselt sayısı artmakta ve maksimum değerini Re=42000’de almaktadır.
Benzer davranış Nusselt sayısının boşluk oranıyla değişimi için de geçerlidir, ve Nusselt sayısı
maksimum değerini boşluk oranının en büyük değerinde (S y /D=1.944). Kanat yüksekliği, diğer iki
parametrenin değişimlerinin aksine arttıkça Nusselt sayısı azalmakta ve Nusselt sayısı en büyük
değerini en küçük kanat boyunda (H=50 mm) almaktadır. Bu çalışmada Nusselt sayısı hedef
fonksiyonunun maksimum yapılması istendiği için ısı transferi açısından parametrelerin optimum
değeri Re=42000, S y /D=3.4 ve H050 mm olarak belirlenmiştir. Parametrelerin seviyelerinin sürtünme
katsayısı üzerine etkileri Şekil 3b’de görülmektedir. Sürtünme katsayısının Reynolds sayısı açısından
minimum olduğu değer Re=42000’de, kanat yüksekliğinin optimum olduğu değer H=50 mm ve boşluk
oranının optimum değeri ise S y /D=3.4 olarak belirlenir.

Şekil 3. Seçilen Parametrelerin; (a) Nusselt sayısı üzerine etkisi, (b) sürtünme katsayısı üzerine etkisi.
Şekil 4a ve 4b’de parametrelerin ısı transferi ve sürtünme katsayısı üzerine katkı oranları verilmiştir.
Şekil 4a incelendiği de, ısı transferi açısından en etkili parametrenin Reynolds sayısı, ikinci en etkili
parametrenin boşluk oranı ve en az etkisi olan parametrenin ise kanat yüksekliği olduğu
görülmektedir. Benzer yaklaşımla Şekil 4b incelenecek olursa, en etkili parametrenin kanat yüksekliği,
ikinci en etkili parametrenin Reynolds sayısı ve en az etkisi olan parametrenin ise boşluk oranı olduğu
görülmektedir. Parametrelerin optimum seviyeleri Nusselt sayısı ve sürtünme katsayısı hedef
fonksiyonlarına göre ayrı ayrı değerlendirilmeleri neticesinde optimum değerler elde edilmektedir.
Ancak, her iki hedef fonksiyonun birlikte değerlendirilmesi ve genel optimum koşulların elde edilmesi
gerekir. Parametrelerin önem seviyeleri dikkate alınarak genel optimizasyon için Şekil 3, 4 ve Tablo 3
birlikte değerlendirilirse, optimum şartın Re=42000, H=50 mm ve S y /D=3.4 olduğu anlaşılmaktadır.
Ayrı ayrı elde edilen optimum şartlar için yapılan tahminin doğrulama deneyleri ile elde edilen
değerlere çok yakın olduğu ve tahmin ile elde edilen değerlerin güven aralığı içerisinde olduğuna
dikkat edilmelidir. Aynı sonuç genel optimum şart için de geçerlidir.
Tablo 3. Test Edilen Modellerin Optimum Değerleri ve Performansları
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Şekil 4. Seçilen Parametrelerin Katkı Oranları; (a) Nusselt sayısına, (b) sürtünme katsayısına.
Entropi üretimi minimizasyonu ile içerisine delinmiş kare kanatlar yerleştirilmiş dikdörtgen kanal için
elde edilen boyutsuz entropi üretim miktarının Reynolds sayısı ile değişimi Şekil 5’de her bir durum
için ayrı ayrı sunulmuştur. Öncelikle, gruplar tek başlarına değerlendirildiklerin de C/H=0, 0.333 ve 1
için en düşük entropi üretiminin S y /D=3.4’de olduğu görülmektedir. Reynolds sayısı açısından en
düşük entropi üretimi Re=13500 için elde edilmektedir. Entropi üretimi minimizasyonu yöntemi ile
yapılan optimizasyon neticesinde belirlenen optimum şartlar; Re=13500, H=50 mm ve S y /D=3.4. Bu
sonuçlar Taguchi yöntemi ile elde edilen optimum şartlar ile karşılaştırıldığın da, kanat yüksekliği ve
boşluk oranı için aynı Reynolds sayısı bakımından farklılık göstermektedir. Bu farklılığın temel sebebi,
Taguchi yönteminde sadece hedef fonksiyonların şartları sağlama durumuna, yani Nusselt sayısının
maksimum ve sürtünme sayısının minimum olmasına bakılmaktadır. Oysa, termodinamik
optimizasyonda ısı transferi ve basınç düşümü nedeniyle sağlanan ve bu iki parametrelerin ayrı ayrı
değil birlikte neden oldukları entropi üretimine bakılmaktadır. Reynolds sayısının optimum değeri
arasındaki farklılık değerlendirilirken, karar aşamasında düşük Reynolds sayısının daha az
pompalama gücü gerektireceği düşüncesi ile iki optimizasyon tekniği birlikte değerlendirildiğin de,
optimum şartın Re=13500, H=50 mm ve S y /D=3.4 olduğu kolayca belirlenebilir.

Şekil 5. Boyutsuz Entropi Üretim Miktarının Reynolds Sayısı ile Değişimi.
TARTIŞMA
Sunulan bu çalışmada içerisine delinmiş kare kanatlar yerleştirilen dikdörtgen kanalda ısı transferi ve
sürtünme katsayısı üzerinde etkili parametrelerin optimum seviyelerinin belirlenmesi için Taguchi
metodu ve termodinamik optimizasyon yöntemleri kullanılmıştır. Her iki optimizasyon yöntemi
neticesinde elde edilen sonuçlara yönelik bazı çıkarımlar aşağıda sıralanmıştır.



Taguchi yöntemi ile maksimum Nusselt sayısı hedefine göre parametrelerin optimum
seviyeleri, Re=42000, H=50 mm ve S y /D=3.4 olarak belirlenmiştir.
Minimum sürtünme katsayısı hedefine göre elde edilen optimum değerler, Re=42000, H=50
mm ve S y /D=3.4 olarak belirlenmiştir.
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Hedef fonksiyonların birlikte değerlendirilmeleri durumunda Taguchi yöntemine göre
parametrelerin optimum seviyeleri, Re=42000, H=50 mm ve S y /D=3.4 olarak belirlenmiştir.
Termodinamik optimizasyon (entropi üretimi minimizasyonu) ile parametrelerin elde edilen
optimum değerleri, Re=13500, H=50 mm ve S y /D=3.4 olarak belirlenmiştir.
İki optimizasyon tekniğinin birlikte değerlendirilmeleri durumunda parametrelere ait optimum
değerlerin Re=13500, H=50 mm ve S y /D=3.4 olduğu saptanmıştır.
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DELİKLİ KARE KANATÇIKLARDAN TAŞINIMLA ISI
TRANSFERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ
Eyüphan MANAY
Bayram ŞAHİN
Şendoğan KARAGÖZ

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, bir dizi delinmiş iğne kanatçıktan türbülanslı taşınımla ısı transferini
araştırmaktır. İlgili eşitliklerin çözümü için RNG tabanlı k-ε türbülans modeli ve SIMPLE algoritma
2
kullanılmıştır. İğne kanatçıkların tabanına 4000 W/m sabit ısı akısı uygulanmıştır. Reynolds sayısı
(Re=13.500, 27.500 ve 42.000), akış yönünde iğne kanatçık boşluk oranı (Sy/D=1.208, 1.944) ve
düşey boşluk oranının (C/H=0 ve 1) ısı transferi üzerine etkileri incelenmiştir. İş akışkanı olarak hava
kullanılmış ve ışınımla ısı transferi etkileri ihmal edilmiştir. Yerel ve ortalama Nusselt ve sürtünme
katsayılarının değişimleri sunulmuş ve toplam ısı transferi iyileştirmesi irdelenmiştir. Farklı
düzlemlerdeki eş sıcaklık ve eş hız çizgileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Delikli iğne kanatçıklar, taşınımla ısı transferi, ısı transferi iyileştirmesi.

ABSTRACT
The goal of this study is to research turbulent convection heat transfer from array of perforated pinfins. RNG based k-ε turbulent model and SIMPLE algorithm are used for governing equations. 4000
W/m2 constant heat flux was applied to the base of pin-fins. The effects of clearance ratio (C/H= 0 and
1), pin-fin spacing ratio in streamwise direction (Sy/D=1.208 and 1.944) and Reynolds number
(Re=13500, 27.500 and 42000) on heat transfer have been investigated. Air is used as working fluid
and radiative heat transfer effects are neglected. Local and mean Nusselt number and drag coefficient
variations are presented, and overall heat transfer enhancement is examined. Temperature and
velocity contours on different planes were presented.
Key Words: Perforated pin-fins, convective heat transfer, heat transfer enhancement.

1. GİRİŞ
Pasif yöntemler kullanılarak ısı transferini artırma işleminin temeli ısı transfer yüzey alanının uygun
biçimlerde modifiye edilmesi ile mümkün olur. Yüzey alanı modifikasyonları, ısı transferi sağlanacak
yüzeye kanatlar ya da kanatçıklar eklemek, kanatlar üzerine daha küçük boyutlarda yüzeyler eklemek,
kanal içerisine yerleşim konumlarını değiştirmek v.s. den oluşmaktadır. Bu elemanlar kanal içerisine
tek ya da bir dizi halinde yerleştirilmeleri durumunda tahmin edileceği üzere ısı transferi hadisesi ve bu
hadiseyi etkileyen faktörler de boş bir kanalınkinden farklı olacaktır. Bu faktörlerin başında kanat
geometrisi ve sayısı, kanat eklenen yüzeyde ve kanatlarda oluşan sıcaklık dağılımı, kanatları
çevreleyen akışkanın hızı, malzemenin ısıl iletkenlik özelliği gelmektedir [1]. Bilindiği üzere ısı transferi
yüzey alanını artırmak her ne kadar ısı transferini artırsa da yüzey alanındaki artış basınç düşümünün
de artmasına neden olmaktadır [2]. Tek bir kanat dolayısıyla transfer edilen ısı miktarı boş kanaldakine
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göre daha fazla olacağı gibi kanat sayısının artırılması (kanat dizisi) ile beraber bu oran daha da
artacaktır ve dolayısıyla sürtünme katsayısı ve buna bağlı olarak basın düşüşü de [3, 4].
Kanat sayısının artırılmasının yanı sıra eklenen kanatların delinmesi de ısı transferi artışına katkıda
bulunacaktır. Delme işlemi ile akışkan akışına maruz bırakılan kanatların delinen bölgeden akışkanın
geçmesine imkan tanınmış olacak ve kantlardan emilen ısının yanın da kanat iç yüzeyinden de ısı
absorbe edilecektir [6, 7]. Kanatlar üzerinde açılan deliklerin sayısının artırılabileceği mümkün iken
benzer şekilde açılan deliklerin çaplarının da büyütülmesi de ısı transferini artıracaktır. Hem delik
sayısı hem de deliklerin çapının arttırılmasıyla sağlanan ısı transferindeki artışta delik çapındaki artışın
daha etkili olduğu yapılan çalışmalarla anlaşılmıştır [5].
Kanatlar ve kanat eklenen yüzeydeki sıcaklık dağılımının ısı transferi üzerinde etkili olduğu yukarıda
vurgulanmıştı. Deneysel çalışmalarda yerleştirilen her bir kanat üzerindeki sıcaklık dağılımını
belirlemek bir hayli zaman alıcı ve aynı zamanda büyük bir hassasiyet gerektirmektedir. Bunun yanı
sıra, kanatlar üzerindeki deliklerin hassa bir biçimde delinmesi ve çok küçük tolerans farklı üretilmeleri
de ilave bir maliyet getirmektedir. Bu güçlükler kanal içerisinde akış ortamına bırakılan elemanlar
etrafındaki akış ısı transferi olaylarının daha detaylı incelenmesi sayısal çözümleri kaçınılmaz
kılmaktadır. Peng ve Ling [8] kanal içerisine farklı eksenel hizada yerleştirdikleri kanatçıklara ait ısı
transferi ve akış karakteristiklerini üç boyutlu sayısal çalışma ile belirlemişlerdir. Deneysel veriler ile iyi
bir uyum yakalayarak kanal girişine yakın bölgelerde ısı transferinin önemli miktarda arttığını ve kanal
sonuna doğru azaldığını gözlemlemişlerdir. Şahin ve arkadaşları [9] düz kanat- boru tip ısı
değiştiricisini dış yüzeyindeki levhaların akışa paralel ve farkı açılarla yerleştirilmeleri durumunu üç
boyutlu sayısal olarak araştırmışlardır. Levha kanatların akış yönünde 30o açıyla yerleştirildiği
durumda ısı transferinin maksimum olduğunu, benzer şekilde basınç kaybının da bu kanat açısı için
en fazla olduğunu belirlemişlerdir. Kanat iç yüzeyindeki duvarlarda oluşturulan yarı küresel çukurlar
etrafındaki ısı transferi üç boyutlu sayısal olarak Xien ve Sunden [10] tarafından incelenmiştir. Isı akısı
dağılımını, akış alanını, sıcaklık dağılımı ve diğer ısı transferi karakteristiklerini belirledikleri çalışmada
kanatlar için küresel çukurların ısı transferini artırmada (kanat yüzeylerinin soğutulmasında) çok etkili
bir yöntem olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca, boş kanala göre daha yüksek ısı transferi sağlayan
küresel çukurların toplam termal performanslarının da yüksek olduğu ifade edilmiştir.
Bu çalışmada delikli kare kesite sahip kanatların bulunduğu sabit ısı akısı ile ısıtılmış bir yüzeyden
farklı akış hızları, kanat aralıkları ve kanat yükseklikleri durumunda gerçekleşen ısı transferi ve akış
koşulları sayısal olarak incelenmiş ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

2. SAYISAL YÖNTEM
2.1. Giriş
Çalışmada iki kanal açıklık oranı C/H=0 ve 1 olduğu durumlar ve kanatlar arası mesafenin S y D=1.208
ve 1.944 olduğu durumlar için GAMBIT yazılımı kullanılarak modelleme yapılmış ve çözüm ağı
kullanılmıştır. Daha sonra üç farklı Reynolds sayısı (Re=13500, 27500 ve 42000) için çözümler
gerçekleştirildi. Yapılan çözümler sonucunda, daha önceden deneysel olarak yürütülen çalışmadan [6]
elde edilen veriler sayısal çözüm sonuçları ile karşılaştırılmış ve deneysel ve sayısal sonuçların uyum
içinde oldukları gözlenmiştir. Şekil 1’de delinmiş kare kanatlar ve levhaya ait perspektif sunulmuştur.
Kanatçıklar 15 mm x 15 mm lik kesti alana sahiptir ve Şekil 1’de gösterildiği gibi levha üzerine monte
edilmiştir. Kanatçıklar açıklık oranının C/H=0 ve 1 olmasını sağlayacak yükseklikte üretilmiş olup
merkezi tabandan 17 mm yükseklikte olacak şekilde 8 mm çapında delik açılmıştır. İğne kanatçıkların
akış yönündeki boşluk oranı (S y /D=1.208 ve 1.944) farklı kanat sayısı verecek şekilde düzenlenmiştir.
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Şekil 1. Isı Değiştiricisi ve Tek Kanata Ait Perspektif Görünüş.
Sayısal çözüm prosedüründe kullanılan giriş uzunluğu 1160 mm ve test bölgesi uzunluğu 450 mm’dir.
Kanalın yüksekliği H=100 mm ve genişliği 250 mm’dir. Şekil 2a’da gösterildiği gibi sayısal modelin her
iki tarafına simetri sınır şartı uygulanmış ve levha tabanına alttan 4000 W sabit ısı akısı uygulanmıştır.
Sayısal çözümler sonucunda kanal alt duvarı boyunca Nusselt sayısı ve sürtünme katsayısı
değişimleri, ortalama Nusselt ve sürtünme katsayısı değişimleri, farklı düzlemlerde sıcaklık ve eş hız
çizgileri sunulmuştur. Ayrıca, çalışılan bütün durumlar için toplam ısı transferi iyileştirmesi de
hesaplanmıştır.

Şekil 2. (a) Delinmiş Kanatlara Ait Simetri Sınır Şartı, (b) Kanatlara Ait Ağ Yapısı.
Çalışmada havaya ait termofiziksel özellikler kullanılmış ve akışkan hızının kanal girişinde üniform,
sıcaklığının ise 300 K olduğu kabul edilmiştir. Kanal çıkışında çıkış basıncı sınır şartı uygulanmıştır
(P gösterge =0). Çözümler; ayrılmış çözücüde dolaylı (implicit) metot kullanılarak üç boyutlu ve zamandan
bağımsız elde edilmiştir. Kullanılan programda, basınç, momentum ve enerji denklemlerinin
ayrıklaştırma işlemi birinci dereceden ileri fark yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Basınç–hız denklem
çiftlerinin ayrıklaştırma işlemi için ise SIMPLE algoritması kullanılmıştır. Analizlerde yakınsanma kriteri
enerji için 10-7, diğer bütün değişkenler için 10-5 olarak seçilmiştir. Şekil 3a ve 3b farklı çözüm ağı
sayılarında giriş bölgesi sonunda U hızının ve türbülans kinetik enerjisinin kanal yüksekliği ile
değişimleri sunulmuştur. Grafiklerden görüldüğü gibi 917053 çözüm ağı sayısından sonra, çözüm ağı
sayısının artması hız ve türbülans kinetik enerjisini değiştirmemektedir. Dolayısıyla sayısal çözümlerde
bu çözüm ağı sayısı kullanılmıştır.
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Şekil 3. (a) Farklı Ağ Yapılarına Ait Hız Değişimi, (b) Farklı Ağ Yapılarına Ait Türbülans Kinetik Enerji
Değişimi.
Sayısal çalışma üç boyutlu (x, y, z) ve zamandan bağımsız olarak gerçekleştirilmiştir. Sayısal çözüm
prosedüründe kullanılan denklemler aşağıda verilmiştir. Denklem 1’de süreklilik denklemi [12];

u v w
 
0
x y z

(1)

x, y, z yönündeki momentum denklemleri ise denklem 2, 3 ve 4’te sırasıyla sunulmuştur.
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Enerji denklemi Denklem 5 ile verilmiştir.
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  2T  2T  2T 
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(5)

Taban plaka yüzeyinden x mesafesinde havaya transfer edilen ısı için enerji dengesi yazılırsa [11],





m c p ( x) T( x 1)  T( x1)  h( x)Tw ( x)  Tb ( x)2x

(6)

şeklinde uygulanır. Denklem 6’dan yerel ısı transfer katsayısı çekilirse, h(x) [11],
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(7)

 akışkanın kütlesel debisini temsil etmektedir ve Denklem
Denklem 7 ile hesaplanır. Denklem 7’deki m
8 ile hesaplanır. U m akışkanın ortalama hızını ve A kanal kesit alanını göstermektedir.

m  U m A
Nu x 

Nu 

h( x) Dh
k

1
Nu ( x)dA
A

(8)
(9)

(10)

Denklem 11’deki D h hidrolik çapı göstermektedir. Daha önce vurgulandığı gibi kanal girişinde akışkan
hızının üniform olduğu kabul edilirse Reynolds sayısı Denklem 11 ile hesap edilir.

Re  U m Dh /

(11)

4A
P

(12)

Dh 

Denklem 11’de  akışkanın kinematik viskozitesidir. Denklem 12’deki P akışkanın ıslattığı çevredir.
Sürtünme faktörü ise Denklem 13 yardımıyla bulunur. Burada  akışkanın yoğunluğunu
göstermektedir.

f 

P
1
L
U m 2
2
Dh

(13)

SONUÇLAR
Sayısal çözümlemeye başlamadan önce uygulanan çözüm prosedürünün deneysel verilerle ne oranda
uyumlu olduğunun bilinmesi önemlidir. Şekil 4’de [S y /D=1.208 için C/H=0 ve1 olduğu durumlar] sayısal
çözümleme sonucu elde edilen verilerle deneysel sonuçların karşılaştırılması görülmektedir. Şekilden
görüleceği üzere deneysel ve sayısal veriler iyi bir uyum içerisindedir.
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Şekil 4. Deneysel ve Sayısal Sonuçların Nusselt Sayısı ve Sürtünme Katsayısı Açısından
Karşılaştırılması (S y /D=1.208).
Farklı düzlemlerdeki (y ve z düzlemi) eş sıcaklık çizgileri her iki açıklık oranı (C/H=0 ve 1) ve kanat
boşluk oranı için Şekil 5’de verilmiştir. Şekil 5a yüksekliğin H=100 mm, Şekil 5b ise H=50 mm olduğu
durumu götermektedir. Her bir şeklin üst kısmında z=0.01625-düzlemindeki eş sıcaklık çizgileri ile
altında y=0-düzlemine (taban plaka) ait eş sıcaklık çizgileri sunulmuştur. Eş sıcaklık çizgileri ayrı ayrı
incelendiğinde akışkan kanal içinde ilerledikçe ısıtılmış alt yüzeyden akışkana olan ısı transferi
nedeniyle kanal çıkışına doğru ısıl sınır tabaka kalınlığının arttığı görülmektedir. Kanal çıkışında en
yüksek akışkan sıcaklığı Re=13500 olduğu akış koşullarında elde edilmiştir. Reynolds sayısı arttıkça
beklendiği gibi ısıl sınır tabaka kalınlığı ve sıcaklık gradyenleri azalmaktadır.
Kanat boyunun küçük olduğu durumda akışkanın büyük bir kısmı kanat üzerindeki by-pass hattından
kanalı terk etmekte ve yüksek olduğu duruma göre daha az debideki akışkan kütlesi yüzeyden ısı
almaktadır. Bu durumda akışkan bulk sıcaklığının daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak soğutma
hedefi dikkate alınarak yüzey eş sıcaklık çizgileri incelenirse yüzeydeki sıcaklığın daha yüksek olduğu
görülmektedir. Reynolds sayısı arttıkça akışkanın bulk sıcaklığı her iki kanat boyu için de
azalmaktadır. Ayrıca, kanat sayısı azaldıkça akışkanın bulk sıcaklığı artmaktadır, yüzey sıcaklığı ise
artmaktadır. Soğutma hedefi dikkate alındığında, yüksek kanat boyunun, yüksek Reynolds sayısının
ve en küçük boşluk oranının ısı transferi açısından daha verimli olduğu söylenebilir.
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C/H=0

C/H=1

(a) Re=13500, S y /D=1.208

(b) Re=13500, S y /D=1.208

(c) Re=27500, S y /D=1.208

(d) Re=27500, S y /D=1.208

(e) Re=42000, S y /D=1.208

(f) Re=42000, S y /D=1.208

(g) Re=13500, S y /D=1.944

(h) Re=13500, S y /D=1.944

(i) Re=27500, S y /D=1.944

(j) Re=27500, S y /D=1.944

(k) Re=42000, S y /D=1.944

(l) Re=42000, S y /D=1.944
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Şekil 5. Test Bölgesi Boyunca Eş Sıcaklık Çizgileri.
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C/H=0

C/H=1

(a) Re=13500, S y /D=1.208

(b) Re=13500, S y /D=1.208

(c) Re=27500, S y /D=1.208

(d) Re=27500, S y /D=1.208

(e) Re=42000, S y /D=1.208

(f) Re=42000, S y /D=1.208

(g) Re=13500, S y /D=1.944

(h) Re=13500, S y /D=1.944

(i) Re=27500, S y /D=1.944

(k) Re=42000, S y /D=1.944

(j) Re=27500, S y /D=1.944

(l) Re=42000, S y /D=1.944

Şekil 6. Test Bölgesi Boyunca Eş Hız Çizgileri.
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Şekil 6a ve 6b’de z=0.01625-düzleminde akışkanın eş hız çizgileri verilmiştir. C/H=0 olması
durumunda kesit daralması nedeniyle oluşan jet akışından dolayı akışkanın hızı bu bölgede oldukça
yüksektir ve delikler içerisindeki en yüksek akışkan hızı Re=42000 olduğu durumda elde edilmiştir.
C/H=1 olması durumunda ise, kanatların üst bölgesinde akışkan hızı kesit daralmasından dolayı
girişteki üniform akış hızının neredeyse 2 katına çıkmaktadır. Kanat boyunun düşük olması
durumunda, akışın kanatlar tarafından bloke olması ve kanat üzerindeki by-pass hattı ile kanalı terk
etmesi nedeniyle kanatlar arasında jet akışı oluşturmak amacıyla açılan deliklerin etkisinin kaybolduğu
gözlemlenmektedir. Kanatlar üzerinde açılan deliklerden geçen akışkan hızının kanatlar arası
mesafenin artması ile azaldığı ve jet akışının etkisinin kısmi olarak azaldığı görülmektedir.

(a) C/H=0 S y /D=1.208

(c) C/H=1 S y /D=1.208

(d) C/H=0 S y /D=1.944

(f) C/H=1 S y /D=1.944

Şekil 7.Yerel Nusselt Sayısının Alt Yüzey Boyunca Değişimi.
Şekil 7, her bir durum için kanal alt yüzeyi boyunca yerel Nusselt sayısının değişimini göstermektedir.
Kanal alt yüzeyi boyunca Nusselt sayısı C/H=0 olduğu durumda test bölgesi sonuna kadar
azalmaktadır. C/H=1 durumunda, test bölgesi girişinden itibaren Nusselt sayısı önce azalmakta daha
sonra tekrar artmaktadır. Kanat yüksekliğinin H=100 mm olduğu durumda Nusselt sayısı kanat
sayısının az olduğu duruma göre daha yüksektir. Aynı Reynolds sayılarında sayılarında kanat
sayısının fazla olması halinde Nusselt sayısı daha yüksektir. Reynolds sayısının artışı ile Nusselt
sayısı da artmaktadır. Şekil 8’de kanal alt yüzeyi boyunca yüzey sürtünme katsayısının değişimi
verilmektedir. Kanat boyunun artmasıyla beraber yüzey sürtünme katsayısı önemli ölçüde artmaktadır.
Şekil 8’den görüldüğü gibi kanat sayısının daha az olması yüzey sürtünme katsayısını azaltmaktadır.
Pompalama gücü açısından, düşük Reynolds sayısının, az sayıda ve kısa kanat kullanılmasının daha
verimli olacağı söylenebilir.
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(a) C/H=0 S y /D=1.208

(c) C/H=1 S y /D=1.208

(d) C/H=0 S y /D=1.944

(f) C/H=1 S y /D=1.944
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Şekil 8.Yerel Sürtünme Katsayısının Alt Yüzey Boyunca Değişimi.
Ortalama Nusselt sayısı ve sürtünme faktörünün Reynolds sayısıyla değişimi Şekil 9a ve 9b’de
gösterilmiştir. Her durum için Nusselt sayısı Reynolds sayısı arttıkça artmaktadır. C/H=0 olduğu
durumda Nusselt sayısı C/H=1 durumuna göre daha yüksektir. Benzer şekilde, kanatlar arası
mesafenin daha düşük olması, Nusselt sayısının kanatlar arası mesafenin kısa olduğu duruma göre
daha yüksek değer almasına neden olmuştur. Şekillerden görüldüğü gibi, delinmiş kare kesitli
kanatların eklenmesi ısı transferinde önemli miktarda artışa neden olmuştur. Basınç düşümünün bir
göstergesi olana sürtünme faktörü Reynolds sayısındaki artışla beraber azalmaktadır. Nusselt
sayısındaki değişime benzer bir davranışla, yüzey sürtünme katsayısı C/H=0 durumunda C/H=1
durumuna göre çok daha yüksektir. Bunun nedeni kanat boyunun daha küçük olduğu C/H=1 olduğu
durumda kanatlar tarafından bloke olan akışkan kanatlar üstündeki açıklıktan kanalı terk etmektedir.
Akış yönünde kanatlar arasındaki mesafenin kısa olduğu durumlarda sürtünme faktörü daha büyük
değerler almaktadır. Akış alanına delinmiş kare kesitli kanatların yerleştirilmesi her iki açıklık
durumunda da boş kanal göre daha yüksek sürtünme faktörlerinin oluşmasına, yani akışkanı
pompalamak için gerekli pompa gücünün artmasına neden olmuştur.
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(b)

Şekil 9. a) Nusselt Sayısının Reynolds Sayısı ile Değişimi, b) Sürtünme Katsayısının Reynolds Sayısı
ile Değişimi.
Şekil 10’da çalışılan altı farklı durum için delinmiş kare kanatlar yerleştirilmesi ile sağlanan toplam ısı
transferi iyileştirmesinin Reynolds sayısıyla değişimi verilmektedir. Bütün durumlarda ısı transferi
iyileştirmesinin sağlandığı görülmektedir. Toplam ısı transferi iyileştirmesi Reynolds sayısının artışı ile
azalmaktadır. Açıklık olmadığı durumda sağlanan ısı transferi iyileştirmesinin açıklık olan durumda
sağlanandan daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Kanatlar arası mesafenin daha fazla olduğu
durumda mesafenin az olduğu duruma göre iyileştirme daha yüksektir. Ancak, ısı transferinin
iyileşmesinin yanında basınç kayıpları da dikkate alındığında bütün durumlar içerisinde optimum ısı
transferi iyileştirmesi C/H=1, S y /D=1.944 ve Re=13500 olduğu durumda sağlanmaktadır.

Şekil 10. Toplam Isı Transferi İyileştirmesi.

TARTIŞMA
Sunulan bu çalışmada içerisine delinmiş bir dizi kanat yerleştirilen dikdörtgen kanaldan taşınımla ısı
transferi karakteristikleri üç boyutlu ve sayısal olarak araştırılmış, analizler sonucunda elde edilen
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

470 _______

bulgular daha önceden gerçekleştirilmiş deneylerden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Bu
çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:









Deneysel ve sayısal Nusselt sayısı ve sürtünme faktörünün Reynolds sayısı ile değişimlerinin
karşılaştırılması sonucu deneysel ve sayısal verilerin iyi bir uyum içerisinde oldukları
anlaşılmıştır.
Kanal çıkışında en yüksek akışkan sıcaklığı Re=13500 olduğu akış koşullarında elde
edilmiştir. Reynolds sayısı arttıkça beklendiği gibi ısıl sınır tabaka kalınlığı ve sıcaklık
gradyenleri azalmıştır.
Kanat sayısının azalmasıyla (S y /D=1.944), kanatların art iz bölgesindeki yüzey sıcaklığı
azalmıştır.
Kanat boyunun küçük olduğu durumda akışkanın büyük bir kısmı kanat üzerindeki by-pass
hattından kanalı terk etmekte ve yüksek olduğu duruma göre daha az debideki akışkan kütlesi
yüzeyden ısı almaktadır. Bu durumda akışkan bulk sıcaklığının daha yüksek olduğu
görülmüştür. Ancak soğutma hedefi dikkate alınarak yüzey eş sıcaklık çizgileri incelendiğinde
yüzeydeki sıcaklığın daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durumda daha büyük kanat
yüksekliğinin ısı transferi açısından daha verimli olduğu söylenebilir.
Kanat boyunun düşük olması durumunda, akışın kanatlar tarafından bloke olması ve kanat
üzerindeki by-pass hattı ile kanalı terk etmesi nedeniyle kanatlar arasında jet akışı oluşturmak
amacıyla açılan deliklerin etkisinin kaybolduğu gözlemlenmiştir.
Akış alanına delinmiş kare kesitli kanatların yerleştirilmesi her iki açıklık durumunda da boş
kanal göre daha yüksek sürtünme faktörlerinin oluşmasına, yani akışkanı pompalamak için
gerekli pompa gücünün artmasına neden olmuştur.
Açıklık olmadığı durumda sağlanan ısı transferi iyileştirmesinin açıklık olan durumda
sağlanandan daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Kanatlar arası mesafenin daha fazla olduğu
durumda mesafenin az olduğu duruma göre iyileştirmenin daha yüksek olduğu görülmüştür.
Ancak, ısı transferinin iyileşmesinin yanında basınç kayıpları da dikkate alındığında bütün
durumlar içerisinde optimum ısı transferi iyileştirmesi C/H=1, S y /D=1.944 ve Re=13500 olduğu
durumda sağlanmıştır.
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EĞİTİM YAPILARINDA KLİMA SİSTEMİNİN İŞİTSEL
KONFOR KOŞULLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
Mustafa MUTLU
Muhsin KILIÇ

ÖZET
Bu çalışmada, yeni faaliyete geçen ve kamuya ait bir yüksek öğretim binasındaki dersliklerde,
iklimlendirme sisteminin işitsel konfor üzerindeki etkisini incelenmiştir. Yapılan çalışmada, bina içinde
en sık kullanılan 5 derslik üzerinde ölçüm yapmak üzere ele alınmıştır. Ölçümlerde bir adet Svantek
firmasının, Svan948 model el tipi ses ölçüm aleti kullanılmıştır. Dersliklerde 1/1 oktav bantlarında
yapılan ölçümler, pencerelerin açık ya da kapalı olması ve iklimlendirme sisteminin 3 farklı fan hızı
kademesi için ayrı ayrı uygulanmıştır. Bu ölçümler sonucunda A ağırlıklı eşdeğer ses seviyesi (LAeq),
gürültü kriteri (NC), oda kriteri (RC) ve arka plan ses gürültü seviyeleri (BGNA) standartlar ile
karşılaştırılmış ve ses girişim düzeyleri (SIL) belirlenmiştir.
Çalışmanın sonucunda elde edilen değerler standartlarla karşılaştırılarak, binanın optimum işitsel
konfor koşullarını sağlayıp sağlamadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar,
iklimlendirme tesisatının çalışır konumda olduğu zamanlarda mekan içindeki işitsel konfor koşulları
üzerinde olumsuz bir değişime sebep olduğunu göstermektedir. Bu nedenle konfor koşullarının
sağlanmasında iklimlendirme tesisatının doğru seçilmesi, gerekli tesisat yalıtımının sağlanmış olması
ve bina içindeki tüm tesisat gürültülerinden kaynaklanacak sorunların ortadan kaldırılması gerekliliği
bir defa daha ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: İşitsel Konfor, Derslik, Klima Sistemi

ABSTRACT
In this study, effect of air conditioning system on acoustical comfort in public owned higher education
building classrooms was examined. Five classrooms which most frequent employed, was handled for
measurements. In the measurements a Svantek Svan948 model hand-type sound measurement
instrument was used. The measurements were performed for each case, where windows opened,
windows closed, and three different fan speeds. A weighted equivalent sound level (LAeq), noise
criteria (NC), room criteria (RC), A weighted background noise level (BGNA) and sound interference
levels (SIL) were evaluated and compared with standards.
Data, obtained from study, were compared with the standards and determined if the building provides
optimal acoustical comfort or not. Results showed that, the air conditioning system caused negative
effect on acoustical comfort of classrooms when operated. Therefore it is appeared again that the
requirement of the correct choice of air conditioning system, required fitting insulations and annihilate
the air conditioning system noise to obtain acoustical comfort conditions.
Keywords: Acoustical comfort, Classroom, Air Conditioning System
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1. GİRİŞ
Günümüzde yeni inşa edilen yapıların birçoğunda iklimlendirme sistemleri bulunmakta ve yoğun bir
şekilde kullanılmaktadır. Bu iklimlendirme sistemlerin tasarımında ve montajında, ses ve titreşim
kontrolüne gerekli önem verilmez ise kabul edilemez akustik ortamlara sebep olabilirler. Özellikle
eğitim yapılan dersliklerdeki kötü akustik performans, derslik içindeki öğrencilerin konuyu anlaması ve
eğitim veren kişinin fiziksel çabasını olumsuz yönde etkilemektedir [1].
Bu çalışmanın amacı, ölçüm verilerini ve teorik ifadeleri kullanarak yeni faaliyete geçen kamuya ait
yüksek öğretim binasındaki dersliklerde iklimlendirme sisteminin etkisini incelemek ve standartlar ile
karşılaştırmaktır. Binada en sık kullanılan 5 derslik ele alınmıştır. Bu dersliklerde 1/1 oktav bantlarında,
farklı şartlarda ses düzeyi ölçümleri alınmıştır. Ölçümler, pencerenin açık ya da kapalı olması ve
iklimlendirme sisteminin 3 farklı fan hızı kademesi için yapılmıştır. Bu ölçümler sonucunda A ağırlıklı
eşdeğer ses seviyesi (LAeq), gürültü kriteri (NC), oda kriteri (RC) ve arka plan ses gürültü seviyleri
(BGNA) standartlar ile karşılaştırılmış ve ses girişim düzeyleri (SIL) belirlenmiştir.
Yapılan ölçümler sonucunda pencere kapalı konumda iken alınan ölçümlerin Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği' nde belirtilen değerlerden yüksek olduğu gözlenmiş bunun
yanı sıra pencere açık iken sınır değerin altında sonuçlar elde edilmiştir. Gürültü kriteri açısından
incelediğimizde, pencerelerin kapalı olması durumunda limit değerden düşük değerler ölçülmüştür.
Oda kriteri açısından bakıldığında ortamda tıslama şeklinde bir gürültünün varlığından söz edilebilir.

2. MATERYAL VE METHOD:
Ses seviyesi ölçümleri Uludağ Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesine bağlı bulunun 2010 yılında faaliyete
geçmiş Ali Durmaz Mak. Müh. Bölümü Binasında yapılmıştır. Ölçümlerde bir adet el tipi Svantek
firmasının, Svan948 model el tipi ses ölçüm aleti kullanılmıştır. Ölçümler en sık kullanılan 5 farklı
sınıfta alınmıştır. Sınıfların özellikleri Tablo 1’ de verilmiştir. Ölçümler 2009–2010 eğitim öğretim yılının
yaz okulu döneminde, günün aynı saatinde ve boş sınıflarda yapılmıştır.
Tablo 1. Ölçüm Yapılan Dersliklerin Özellikleri
Pencere Alanı/Duvar Dış Duvar
Alanı
Cephesi

Derslik
D103

Kapasite

Hacim

74

320.79

2.85

Doğu

D105

114

484.62

2.91

Kuzey

D202

74

320.79

2.85

Doğu

D203

74

320.79

2.85

Doğu

D205

114

484.62

2.91

Kuzey

Bu çalışmada, 1/1 oktav bantlarında eş değer ses basınç seviyeleri (SPL), A ağırlıklı eşdeğer ses
seviyesi (LA eq ) ve dersliklerin çınlama süreleri (RT 60 ) ölçülmüştür. Her bir derslik için pencereler kapalı
konumda, pencereler açık konumda ve 3 farklı klima fanı seviyesinde ölçümler alınmıştır. Bu sonuçları
kullanarak gürültü ölçütü (NC), oda kriteri (RC), konuşma girişim düzeyi (SIL) ve arka plan gürültü
seviyesi (BGNA) değerleri hesaplanmıştır.
A ağırlıklı eşdeğer ses seviyesi, insanın işitme sisteminin frekans tepkisini yansıtır. Bu sebeple
gürültüye maruz kalma durumlarında sıkça kullanılır [2]. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği gereğince dersliklerdeki sınır değeri pencereler kapalı iken 35 dBA, pencereler
açık iken 45 dBA’ dır.
Gürültü Ölçütü, mekanların uygun arka plan gürültüsü düzeylerinin belirlenmesinde tek bir ortalama
yerine 8 oktav-bantta kabul edilebilir en yüksek gürültü düzeyinin sınırlarını çizen bir eğrinin
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kullanılmasını öngörmektedir [2]. Yapılan çalışmalarda derslikler için bu ölçütün limiti NC 30 olarak
tespit edilmiştir [3].
Oda kriteri eğrileri, özellikle HVAC sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir [4]. Havalandırma ve
klima sistemlerinin oluşturduğu sürekli gürültüleri, ölçülmüş ses basınç düzeylerine, frekans
spektrumun şekline, tonal içeriğe ve düşük frekanstaki titreşimlere bağlı olarak değerlendirmek için
kullanılır öngörmektedir [çevre ve yapı Akus]. RC kriterinin belirlenmesi işleminde;
1. 500 Hz, 1000 Hz ve 2000 Hz 1/1 oktav frekans bantlarındaki ses basınç seviyelerinin aritmetik
ortalaması hesaplanır.
2. 1000 Hz’ te hesaplanan RC seviyesi noktasından geçen eğimi -5 dB/oktav olan bir doğru çizilir.
3. Geri plan gürültüsünün öznel kalitesi veya karakteri belirlenir.
Geri plan gürültüsünün nötr karakterde olması istenir, gümbürtülü, tıslamalı veya tonal karakterde
olması rahatsız edici olarak kabul edilir[5]. Oda kriterinin limiti, gürültü kriterindeki değer (NC) ile aynı
nötr karakterdeki gürültü için RC 30 (N) olarak kabul edilebilir.
Konuşma girişim düzeyi, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz ve 4000 Hz frekanslarında ses basınç
seviyelerinin aritmetik ortalaması olarak tanımlanır. Hangi konuşmanın kolay, zor ve imkansız gibi
koşullarını araştırmak için kullanılır [2].
Arka plan gürültü seviyesi, dolu bir derslikteki havalandırma sisteminden kaynaklı gürültü ile
öğrencilerden kaynaklı gürültünün toplamı olarak tanımlanmıştır. Havalandırma sisteminden kaynaklı
gürültü (VNA d ) 1 numaralı denklem ile hesaplanmıştır [6].

 4

A
VNAd  VNAb  10 log  b
 4

 Ad








(1)

Bu denklemdeki VNA b , boş sınıftaki havalandırma sisteminden kaynaklı gürültüyü, A b boş sınıfın
yutuculuğunu, A d dolu sınıfın yutuculuğunu göstermektedir. A d şu şekilde hesaplanmaktadır [6]:

Ad  Ab  0.7CA1k

(2)

A 1k , bir insanın 1 kHz’ teki yutuculuğudur ve A 1k =0.81 m2, C ise sınıfın oturma kapasitesini
göstermektedir. A b , boş sınıfın yutuculuğu, sınıfın geometrik ölçüleri kullanılarak Sabine ya da EyringNorris [7] eşitliklerinden faydalanarak bulunabilir.
Öğrencilerden kaynaklı gürültü (SANA d ), denklem 3’ teki ampirik ifade ile bulunmuştur [6].

SANAd  83  10 log(0.7C )  34.4 log( Ad )  0.081Ad

(3)

Arka plan gürültü seviyesi (BGNA), mükemmel bir konuşma anlaşılabilirliği için 35 dBA’ yı geçmemesi
istenmektedir [6].

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Sınıflarda, pencerelerin açık ve kapalı olması durumundaki oluşan ses seviyeleri tablo 1’ de verilmiştir.
Şu anda yürürlülükte olan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince
iç ortam gürültü seviyesi, eğitim kurumlarındaki derslikler için pencerenin kapalı olması durumunda 35
dBA, açık olması durumunda ise 45 dBA’ dır. Pencerelerin kapalı olması durumunda D205 nolu sınıf,
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yönetmeliğe uygundur. Diğer dersliklerin ses seviyesi yüksek olmasına rağmen yönetmelikte belirtilen
limit değerler ile arasındaki farklar çok fazla değildir. Pencerelerin açık olması durumunda ise bütün
sınıflarda ölçülen ses seviyesi yönetmelikte belirtilen değerin altındadır. Pencereler açık iken ses
seviyesinin uygun değerlerde olmasının sebebini, binanın şehir gürültüsünden uzak kurulmuş
olmasına bağlayabiliriz. Pencere-duvar alanı oranı yüksek olduğu için pencereler kapalı iken ses
yalıtımı iyi yapılamamakta ve ses seviyeleri yönetmelikte belirtilen değerlere uygun değildir. Sınıfların
gürültü kriterini (NC) incelediğimizde D105 haricindeki bütün sınıfların standarda uygun olduğu
görülmektedir. Oda kriteri açısından incelediğimizde, pencere açık iken hiçbir derslikteki ölçüm
sonuçları tatmin edici değildir. Pencere kapalı iken ise D103 ve D205 nolu dersliklerde alınan ölçümler
kritere uygundur. Buradaki dikkat edilmesi gereken nokta dersliklerdeki geri plan gürültüsünün, tıslama
şeklinde olmasıdır. Konuşma girişim düzeylerine baktığımızda pencerelerin açılması beklendiği gibi
konuşmanın anlaşılırlığı azaltmaktadır.
Tablo 1. Pencere Durumuna Göre Sınıflarda Oluşan Gürültü Seviyeleri
Sınıf
D103
D105
D202
D203
D205

Durum
Pencere Açık
Pencere Kapalı
Pencere Açık
Pencere Kapalı
Pencere Açık
Pencere Kapalı
Pencere Açık
Pencere Kapalı
Pencere Açık
Pencere Kapalı

Leq [dBA]
40.2
35.7
43.8
30.9
40.6
36.8
40.4
35.7
37.5
33.5

NC
34
33
39
25
37
29
36
30
33
29

RC
32 (H)
29 (N)
30 (H)
24 (H)
30 (H)
28 (H)
34 (N)
29 (H)
31 (N)
26 (N)

SIL [dB]
32.1
29.3
35.6
23
31.9
26.9
33
28.2
29.5
25.4

Sınıflarda bulunan havalandırma sisteminin açılması durumunda oluşan ses seviyeleri, NC ve RC
değerleri tablo 2’ de verilmiştir. Farklı klima seviyelerinin etkisine baktığımızda ses seviyelerinin ve
gürültü kriteri değerlerinin birbirine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Farklı klima seviyelerinde de ses
seviyeleri aynı çıkması 1. ve 2. seviyeler arasında bir farkın olmadığını göstermektedir. Oda kriterini
açısından incelediğimizde klimanın devreye alınması geri plan gürültüsünü arttırmakta limit değerler
aşılmaktadır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliğindeki değerlere göre
incelediğimizde ise havalandırma sisteminin çalışması esnasında sınıflarda oluşan ses seviyeleri
yönetmelikte belirtilen değerleri sağlamamaktadır.
Tablo 2. Klima Durumuna Göre Sınıflarda Oluşan Gürültü Seviyeleri
Sınıf
D103

D105

D202

D203

D205

Klima Durumu
1.Seviye
2.Seviye
3.Seviye
1.Seviye
2.Seviye
3.Seviye
1.Seviye
2.Seviye
3.Seviye
1.Seviye
2.Seviye
3.Seviye
1.Seviye
2.Seviye
3.Seviye

Leq [dBA]
37.7
38
40.9
37.5
39.2
44.1
36.9
38.1
43.5
38.4
38.6
40.2
37.7
38.6
42.6

NC
30
31
34
31
32
35
28
30
37
30
31
33
34
34
37

RC
29 (H)
30 (N)
33 (N)
29 (H)
31 (H)
36 (N)
29 (N)
31 (N)
36 (N)
30 (H)
31 (N)
33 (N)
30 (H)
30 (N)
37 (H)

SIL [dB]
27.5
28.3
31.3
27.8
29.9
34.4
24.8
25.7
33.6
28.8
29.1
30.0
28.5
28.1
34.7
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

481 _______

Klimadan kaynaklı gürültünün ve sınıftaki öğrencilerin aktivitelerinden kaynaklı gürültünün birlikte ele
alındığı arka plan gürültü seviyeleri tablo 3’ te verilmiştir. Arka plan gürültü seviyeleri sınıflara göre ve
klimanın 1. ve 2. seviyelerine göre fazla farklılık göstermemektedir. Bunun nedeni sınıflardaki öğrenci
aktivitelerinden kaynaklı gürültünün sınıflar arasında çok fazla farkın bulunmaması ve klimanın 1. ve 2.
seviyelerindeki gürültünün birbirine yakın olmasıdır. Bununla birlikte klimanın 3. seviyede çalıştırılması
arka plan gürültü seviyesini olumsuz etkilemektedir.
Tablo 3. Havalandırma Sistemi Çalışır Vaziyette İken Arka Plan Ses Gürültü Seviyeleri
Sınıf
D103

D105

D202

D203

D205

Klima
Durumu
1.Seviye
2.Seviye
3.Seviye
1.Seviye
2.Seviye
3.Seviye
1.Seviye
2.Seviye
3.Seviye
1.Seviye
2.Seviye
3.Seviye
1.Seviye
2.Seviye
3.Seviye

BGNA
44.6
44.7
46.0
42.9
43.8
47.2
44.2
44.4
45.9
44.8
44.9
45.6
43.6
44
46.5

4. SONUÇ
Kamuya ait yüksek eğitim kurumunun dersliklerinde yapılan ölçümlerde görülmüştür ki, klima
sisteminin çalıştırılması dersliklerdeki akustik konforu olumsuz etkilemektedir. Özellikle yüksek klima
seviyelerinde, geri plan gürültüsü daha da artmakta ve dersliklerdeki eğitim kalitesini olumsuz
etkilemektedir. Eğitim binasının daha gürültülü şehir merkezinden uzakta olmasından dolayı
pencerelerin açılmasıyla dersliklerdeki ses seviyeleri şartnamede belirtilen limit değeri aşmamaktadır.
Yeni yapılan eğitim kurumlarında iklimlendirme sistemi tasarlanırken akustik konfor şartları da göz
önünde bulundurularak tasarım yapılması dersliklerdeki konuşmanın anlaşılabilirliği açısından faydalı
olacaktır.
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HASTANELERDE CAM GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN
KONFOR KOŞULLARINA ETKİSİ
Esra LAKOT ALEMDAĞ
Özlem AYDIN

ÖZET
İç ve dış mekânlar arasında bir sınır oluşturan yapı dış kabuğu, sürekli değişen iklimsel koşulların
etkisi altında kalmaktadır. Bu nedenle yapı dış kabuğunu oluşturan bileşenlerden beklenen, çevresel
faktörlerin kontrol altına alınıp, yapı içinde uygun yaşam konforunun en iyi şekilde yaratılmasıdır. Yapı
içerisinde istenen iklimsel konfor; ışık, renk, ses, ısı, nem, güneş ışınımı gibi fiziksel etmenler ile
doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla mimari tasarımlarda, hem kullanıcı etkisi dışında gerçekleşen bu
fiziksel etkenlere hem de kullanıcı yaşam şekilleri, fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına dikkat edilmeli ve
iç ortamlarda optimum konfor koşulları sağlanmalıdır.
Çalışmada son dönemlerde modern yapı örtüsü olarak hastanelerde sıklıkla kullanılan cam giydirme
cephelerin iç mekân konfor koşulları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Trabzon
ve Giresun illerinde cam giydirme cepheli iki özel hastane binasında yapılan çalışmada, hastane
personeli ile yapısal konfor özelliklerini tespit etmek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır.
Cephelerin strüktürel analizleri ve anketlerin istatiksel analizleri doğrultusunda, özellikle hastaneler gibi
kullanıcı yoğunluğu fazla olan yapılarda görsel, işitsel, ısısal vb. konfor koşulları ile yapı kabuğunun
biçimlenişi arasındaki ilişki irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cam giydirme cephe, İklimsel konfor, Yapı kabuğu, Malzeme, Hastane binaları.

ABSTRACT
Building skin that forms a boundary between the indoor and outdoor spaces are influenced by
changing climatic conditions. Therefore, the component of building skin is supposed to take control of
environmental factors and create the appropriate life comfort ideally in building. The desired climatic
comfort of building are directly related to physical factors such as light, color, sound, heat, humidity
and solar radiation. Thus, it should be considered both these physical factors that occur without user
effect and the user life style, physical and psychological needs in architectural design, and optimum
comfort conditions should be provided in indoor environment.
It is intended to evaluate the effects of glass curtain wall, that are frequently used for hospitals as a
modern bulding cover recently, on indoor comfort conditions. A survey was conducted with hospital
staff to determine features of structural comfort in two private hospitals having glass curtain walls in
Trabzon and Giresun. In line with structural analysis of walls and statistical analysis of surveys ,the
relation between visual, acoustic, thermal comfort conditions in buildings, like hospitals where user
density is high, and formation of building skin was examined.
Key Words: Glass curtain wall, Climatic comfort, Building skin, Material, Hospital buildings.
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1. GİRİŞ
İnsanın kendi çevresini kendi gereksinmelerine göre düzenleme ve değiştirme isteği, yapı
cephelerinde daha da belirginleşmiştir. Sacripanti'ye göre; cepheyi, binayı sarmalayan bir kabuk
olarak görmek yerine, ancak iç ve dış mekânların ara bağlantısı, sabit ve değişken açılardan
görüntüsü, biçim ve işlev ilişkisi gibi temel sorunların yoğunlaştığı bir alan olarak görmek
gerekmektedir [1].
20 yy. ın başlarından itibaren malzeme ve yapı teknolojisinde gerçekleşen gelişmelere paralel olarak
ortaya çıkan cam cepheler; kısa sürede uygulanabilmeleri, kolay temizlenebilmeleri, hafif, estetik ve
uzun ömürlü olmaları nedenleriyle özellikle yüksek binalarda sıklıkla tercih edilen bir yapı kabuğu
haline gelmişlerdir. Öyle ki, dış cephesi tamamen cam giydirme cephe sistemiyle kaplı olan
gökdelenler, ofis binaları vb. binalar çoğu kent merkezlerinde veya kentin yerleşik alanlarında statü
sembolü haline gelmiştir.
Ancak bu cephelerin binanın mekanik tesisatına getirdiği ilave yükler; hem enerji tüketiminin hem de
kullanım sürecindeki enerji maliyetlerinin artmasına ve kullanıcılar için bazı konforsuz durumların
oluşmasına neden olmaktadır. Bu tür sorunları gidermek amacıyla cam yapı kabuğunun iç ve dış iklim
arasında denge sağlayabilen dinamik bir örtü olarak tasarlanması yoluyla etkinliğinin arttırılması
gerekmektedir.
Tamamen cam kaplı binalarda enerji bütçesi sadece ısı kayıplarına bağlı değil, havalandırma,
aydınlatma ve soğutma sistemleri için tüketilen enerji miktarına göre de belirlenmektedir [2]. Bilindiği
üzere OECD ülkelerinin enerji tüketiminin büyük çoğunluğu binalar tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bu ülkelerdeki binalarda ısıtmada kullanılan enerjinin en azından dörtte birini, en zayıf ısıl eleman olan
cam kısımlardan gerçekleşen ısı kayıpları oluşturmaktadır [3]. Gelişmiş ülkelerde enerji etkin bir cam
kabuk oluşturmak amacıyla yapılan çalışmalar, camın ve cam cephe sistemlerinin geliştirilmesi
yönünde halen devam etmektedir. Bu çerçevede mekan konforunun mekanik sistemlerin daha az
kullanılması yoluyla sağlanması için, değişen iklim şartlarına göre ısısal ve optik özelliklerini
değiştirebilen camların ve ısıtma–soğutma yüklerini azaltabilen, doğal havalandırmaya olanak
sağlayan, kullanıcı gereksinmelerine optimum düzeyde cevap verebilen cephe sistemlerinin
geliştirilmesi yönünde araştırmalar devam etmektedir.
Bina cephelerinden beklenen tüm bu özellikler göz önüne alındığında günümüz mimarisinde müşteri
ve/veya kullanıcının isteklerine bağlı olarak sıklıkla tercih edilen giydirme cephe sistemlerinin kullanıcı
konforuna ve binanın enerji etkinliğine etkisinin araştırılması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Çalışmanın ilk bölümünde iç ve dış mekân arasındaki kontrollü ilişkiye yardımcı olması amacıyla
tasarlanan giydirme cephe sistemleri ile yapı kabuğu tasarımında konfor faktörlerine kısaca
değinilmiştir. İkinci bölümde ise seçilen örnek hastane binalarının giydirme cephesi için yapılan
araştırma yöntem ve teknikleri anlatılmıştır. Daha sonra çalışmada kullanıcı görüşlerinden
yararlanılarak elde edilen veriler analiz edilerek giydirme cephe sisteminin yapısal konfor ve enerji
etkinliği bakımından mevcut şartlarının iyileştirilmesi ve yeni tasarımlarda optimum sonuçlara
ulaşılabilmesi için değerlendirmeler ve öneriler yapılmıştır.

2. GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ
Yeni gereçlerin yeni teknoloji ile yapılanmaları sonucu, çağdaş mimarinin en iyi kazanımlarından biri
sayılan giydirme cepheler, bazen perde duvar, bazen giydirme yüz, bazen de takı cephe olarak
adlandırılmış, zamanla gelişme göstermeye başlamıştır. Bu cepheler, teknolojik ilerleme, kültürel ve
toplumsal gelişme, estetik görüşlerdeki değişmenin, yapım ve gereç konularındaki ilerlemelerin birer
sonucu olarak ortaya çıkmıştır [4]. Ülkemizde, yakın bir geçmişi olan giydirme cepheler, tasarımcıların
ve üreticilerin kişisel çabalarıyla yapılıp bugünkü aşamaya gelmiştir.
Giydirme Cephe; yapının taşıyıcı sistemi içinde hiçbir görevi olmayan, bu taşıyıcı sisteme kendi ölü
yükü ve etkilendiği rüzgâr, deprem gibi yükleri özel bağlantılarla ileten, yapı fiziği sorunlarını ince bir
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kesitte çözebilen, dayanıklı, hafif gereçlerle yapılan, yalıtım ve güvenlik sorunlarını eksiksiz yerine
getirebilen, modüler koordinasyon ilkelerine uygun olarak hazırlanan bir düşey kabuktur [4].
Bilindiği gibi, giydirme cephe sistemleri, alüminyum taşıyıcı profiller, cam ya da kompozit panel örtü
(kaplama) elemanı ve birleşim elemanlarından oluşmaktadır. Cephe kaplama elemanı olarak sadece
cam malzemenin kullanılması ile tamamen saydam bir cephe oluşturmak mümkündür. Bu cepheler,
noktasal bağlantı elemanları ile birleşmiş cam yüzeylerin belirli bir taşıyıcı sisteme bağlanması ile
oluşan sistemin yüklerini yapının strüktür sistemine aktarması aracılığıyla çalışırlar. Cam malzemenin
cephelerde daha fazla kullanılmaya başlanması ve taşıyıcı olarak potansiyelinin geliştirilmesi,
tasarımcıların iç mekânı dışa yansıtma istekleri giydirme cephe sistemlerinde şeffaflığın öne çıkmasını
sağlamıştır.
Giydirme cepheler, tasarlandığı amaca hizmet edecek şekilde inşa edilirse hem dış konfor; can
güvenliği ve estetik olarak, hem de iç konfor açısından oldukça başarılı sonuçlar verir. Ancak, cepheler
tasarlandığı gibi yapılamaz ve başarısızlığa uğrarsa, hem bina kullanımı hem de can güvenliği
açısından bazı problemler ortaya çıkabilir. Bu problemlerde aşağıda belirtilen alanların sonuçları
olarak ortaya çıkar [5].
1. Bina hareketleri için gerekli toleransların birbirine uyumunda başarısızlık,
2. Ara bileşenlerde, bağlantılarda hatalı tasarımlar ve uygun olmayan malzemelerin kullanılması,
(özellikle, parapet, iç ve dış köşeler, eğimli yüzeyler, zemin bitiş detayı, prekast, taş ya da
metal birleşimler, herhangi bir tipik duvar birleşim detaylarında)
3. Sızdırmaz olması gereken bölgelerdeki yanlış malzeme ve uygulama,
4. İnşaat aşamasındaki başarısızlıklar;
Ustaların cephe sistemi uygulama konusundaki yetersizliği,
Sistemin üretiminden kaynaklanan hatalar,
Bina maliyetini azaltmak amacıyla şartnameye uyulmaması ve bunun kontrol edilmemesi,
Binadaki belli bir konstrüksiyon sıralamasının olmaması, dolayısı ile detayların sağlıklı
işlememesi,
Bina uygulama ekibi içerisindeki zamanında ve tam olmayan zayıf iletişim.
5. Testlerde başarısızlık ve test alanına göre detayın revize edilmesi.
Binanın kullanım performansını etkileyen bu sebepler nedeniyle yapı kabuğunda ortaya çıkabilecek
herhangi bir problem ısı, su, ses, yoğuşma gibi direkt kullanıcı konforunu ve bina dış kabuğu kullanım
ömrünü etkileyecek olumsuz sonuçlar doğurabilir.

3. YAPI KABUĞU TASARIMINDA KONFOR FAKTÖRÜ
Konfor, kullanıcıların içinde bulundukları ortamın bir göstergesidir. Ancak aynı ortamda bulunan bir
grup insanın biyolojik farklılıklarından dolayı konfor düzeyleri de farklılık gösterir. Her kullanıcıyı
memnun edecek bir ortam yaratmak mümkün olamayacağından istenilen şartlar çoğunluğun kabul
ettiği şartlar ile sağlanabilir [6]. Örneğin ASHRAE Standart 55, ısıl konfor ile ilgili olarak en az %90
kullanıcının memnuniyetini, Uluslar arası Standart ISO 7730 ise en az %80 kullanıcının memnuniyetini
öngörmektedir.
İnsanın biyolojik bir varlık olduğunu çalışma hayatında da unutmamak gerekmektedir. Çalıştığı
çevreden doyum sağlayamayan bir insanın performansı da düşecektir. Büronun, koltuğun, çalışma
masalarının ergonomik rahatlığı tek başına çalışanın rahatını sağlamaya yeterli değildir. İç mekân
konfor koşulları çalışanların sağlık, üretkenlik ve moralini de etkilemektedir [7].
Yapıların mimari biçimlenişlerinde bulundukları dış çevre koşulları ve işlevlerine göre uygun fiziksel
ortamın yaratılmasında, yapı kabuğu önemli rol oynar. Bu nedenle yapı içinde oluşturulması gerekli
olan ısısal, işitsel, görsel ve benzeri konfor koşullarının elde edilmesinde yapı kabuğunda kullanılacak
gereçler, kesitler, cam - dolu alanların uygun seçilmesi ve detaylandırılması, bir başka deyişle, iç - dış
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koşullara göre yapı kabuğunun denetimi gerekir. Aksi durumda, görüntü olarak çağdaş, yaşantı olarak
insanlara gerekli konfor koşullarını sağlamayan yapılar ortaya çıkar [8].
Yapı kabuğunun bir parçası olan giydirme cephe sistemlerinin, iç mekânda iklimsel konfor koşullarının
sağlanmasında önemli bir rolü vardır. Örneğin cephe sistemini oluşturan bileşenlerin göstereceği ısıl
performans düzeyi, kabuğun ısı geçişine ilişkin fiziksel özelliklerinin alacağı değerleri, kabuğun
dayanıklılığını ve ömrünü etkiler. Dolayısıyla bu durum dış atmosfer koşullarının iç mekâna etkisini, ısıl
konfor ve enerji korunumu düzeyini belirler. Çalışma konusu dâhilinde hastanelerde sağlık hizmeti
verilen mekânlarda enerji performansı hesaplama yönteminde kullanılan, hacimlerin kullanım ve
işletim zaman çizelgeleri, iç kazanç ve ısıl konfor koşulları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 1. Hastane Binaları İçin, Hacimlerin Kullanım ve İşletim Zaman Çizelgeleri, İç Kazanç ve Konfor
Koşulları [9]

HACİM
FONKS.

Kişisel
Ofis
(Tek
kişilik)
Poliklinik
odaları
Grup
Çalışma
Ofisi
(maks. 6
kişilik)

AKTİVİTEYE
BAĞLI BİR
KİŞİDEN
KAZANILAN
DUYULUR
ISI (W)

AKTİVİTEYE
BAĞLI BİR
KİŞİDEN
KAZANILAN
GİZLİ ISI
(W)

KONFOR
KOŞULU
ISITMA
İÇİN
MİN. (°C)

KONFOR
KOŞULU
SOĞUTMA
İÇİN
MAKS.(°C)

Büroda
çalışma

75

55

20

26

07:0017:00

Büroda
çalışma

75

55

20

07:0017:00

Büroda
çalışma

75

55

20

KULLANIM
SAATLERİ

HVAC
SİSTEM
İŞLETİM
SAATLERİ

AKTIVITE
DURUMU

08:0017:00

07:0017:00

08:0017:00
08:0017:00

26

26

İç mekânın ‘konfor hali’ denilen insan için uygun, dengeli ve rahat koşullara ulaşması için yapı kabuğu
aracılığıyla bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar; her türlü iklim koşullarına karşı
gerekli fiziksel ortamın iç mekânda sağlanması, ısı transferine karşı yalıtım sağlayarak ısıtma ve
soğutma giderlerinden tasarruf sağlanması, kullanıcı isteğine bağlı olarak görüntü kontrolünün ve
istenilen yerde mahremiyetin sağlanması, binanın her türlü saldırı ya da hırsızlığa karşı güvenlikli
olması, gürültü geçirgenliğinin denetlenmesi olarak özetlenebilir.

4. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada son dönemde yapılan hastane binalarında yapı kabuğu olarak sıklıkla kullanılan giydirme
cephe sistemlerinin iç mekân konfor koşullarına etkisi araştırılmıştır. Günümüzün çoğunu geçirdiğimiz
iş ortamlarında bina kabuğunun kullanıcı konfor koşullarına, iş verimine ve binadaki enerji
sistemlerinin kullanımına etkisini vurgulamak amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Bu anket
çalışması ile kullanıcı görüşlerinden faydalanarak, kabuk elemanı olarak giydirme cephe sistemi
kullanılan kamu binası vb. binalarda uygun malzeme ve detay seçimi, sistemin olumlu – olumsuz
yönlerinin belirlenmesi ve gereken yapısal konfor koşullarının sağlanmasında önemli olan
parametreleri belirlemek hedeflenmektedir.
Anket çalışması Trabzon Özel İmperial Hastanesi ve Giresun Özel Ada Hastanesinde yapılmıştır.
Anket çalışmasında idari personel ve hekimler olmak üzere binada giydirme cephe sistemiyle kaplı
olan odaları kullanan toplam 30 kişi ile görüşülmüştür. Görüşülen kişi sayısı toplam mevcudun %60’ını
karşılamaktadır. Kullanıcılara bina giydirme cephesinin yapısal konfor düzeyinin belirlenmesine yönelik
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30 adet soru sorulmuştur. Anketten alınan cevaplar neticesinde mevcut durum yüzde ve grafiklere
dökülerek tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anket çalışmasının bir kısmının yapıldığı Trabzon Özel İmperial Hastanesi, eski İller Bankası binasının
yeniden işlevlendirilmesi ile 2007 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Yapılan tadilatlar dâhilinde,
binanın tüm cepheleri giydirme cephe sistemi ile yeniden kaplanmıştır. Binanın kuzey cephesinin
büyük bir çoğunluğu strüktürel silikon cam giydirme cephe sistemiyle kaplanırken diğer cephelerde
kaplama malzemesi olarak granit ve cam kullanılmıştır.
Strüktürel silikon giydirme cephe sistemi, belirli açıklıklarda ve her kat döşeme betonuna ankraj
elemanlarıyla bağlanmıştır. Bu cephe sistemi, ek yerlerinde dilatasyonu sağlanmış taşıyıcı düşey
elemanlar ile bunlar arasında belirtilen yüksekliklerde ısıcam veya sandviç panel takabilmek ve bunları
taşımak üzere düşey taşıyıcı elemanlara özel bağlantı elemanları ile bağlanan yatay kayıtlardan
oluşmaktadır. Son yıllarda sıkça uygulama alanı bulan strüktürel silikon giydirme cephelerin genel
kullanım amacı dışarıdan sürekli cam görme isteğidir. Yan yana gelen cam üniteleri arası sızdırmazlık
ve hava boşluğuna karşı taşıyıcı özelliği bulunan silikonlarla birleştirilir. Bu tür silikonlara “strüktürel
silikon” denir. Bu sistem sayesinde havadan kaynaklanan seslere karşı iyi bir akustik yalıtım
sağlanmaktadır.
Trabzon Özel İmperial Hastane binasının cam giydirme cephesinde açılır kanatlar ise ters vasistas
gizli kanat olarak yapılmıştır. Cephede kullanılan cam türü renkli reflektif kaplamalı camdır. İç
mekânda parapet kısmı granit kaplama malzemesi ile kaplanmış ve üzerinde mermer denizlik
kullanılmıştır.

Şekil 1. Trabzon Özel İmperial Hastanesi
Anket çalışmasının yapıldığı diğer hastane, 2009 yılında hizmet vermeye başlayan Giresun Özel Ada
Hastanesidir. Bu hastane binasında da kuzey cephesinin büyük bir çoğunluğu strüktürel silikon cam
giydirme cephe sistemiyle kaplanmıştır. Diğer cephelerde ise terra cotta cephe kaplama sistemi ve
alüminyum kompozit levha kullanılmıştır. Hastane binasının cam giydirme cephesinde açılır kanatlar
ise ters vasistas gizli kanat olarak yapılmıştır. Cephede kullanılan cam türü, diğer hastane örneğinde
olduğu gibi renkli reflektif kaplamalı camdır. İç mekânda parapet kısmı granit kaplama malzemesi ile
kaplanmış ve üzerinde mermer denizlik kullanılmıştır.

Şekil 2. Giresun Özel Ada Hastanesi
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4.1. Anket Çalışmasına Ait Sonuçlar
Çalışma konusunun temel esasları ve problemleri çerçevesinde hazırlanan anket soruları; ısıl, işitsel,
görsel konfor, güneş kontrolü, cephede kullanılan malzeme türü, ısıtma- havalandırma sistemi ve
cephe hakkında olumlu-olumsuz kullanıcı görüşlerini içermektedir. Yapılan anketler sonucu alınan
yanıtlar, yüzde ve grafiklere dökülerek aşağıdaki gibi yorumlanmıştır.
Binada anketin uygulandığı kullanıcıların kışın ve yazın bulundukları ortamdaki hissedilen sıcaklıkla
ilgili görüşleri Şekil 3. de gösterilmektedir. Yaz aylarında kullanıcıların %67’si odalarının normal
sıcaklık seviyesinde olduğunu belirtirken %20’si soğuk, %13’ü ise sıcak olduğunu belirtmiştir. Kış
aylarında ise kullanıcıların %60’ı bulundukları ortam ısısının normal olduğunu, %40’ı ise sıcak
olduğunu belirtmiştir.

Şekil 3. Yaz ve Kış Aylarında İç Ortam Sıcaklığı
Anketin uygulandığı iki hastane binasında da yaz ve kış aylarında iç mekânlardaki iklimlendirme
merkezi klima sistemiyle yapılmaktadır. Yaz aylarında kullanıcıların %80’i ek soğutma araçlarının
kullanımına ihtiyaç duymamaktadır. Kış aylarında ise kullanıcıların %67’si mevcut ısıtma sistemini
yeterli bulurken, %33’ü mevcut ısıtma sistemine ek ısıtma araçları kullanmaktadırlar (Şekil 4).
Kullanıcıların tümü kış aylarında odalarının camlarında terleme - buğulanma olmadığını belirtmiştir.

Şekil 4. Yaz ve Kış Aylarında İç Ortamda Ek Isıtma – Soğutma Sistemi Kullanımı
Isıl konfor ile ilgili sorulan sorulara alınan cevaplar doğrultusunda her iki binada da yaz ve kış
aylarında kullanıcıların büyük çoğunluğunun, iç ortamda ısıl konfor açısından memnun oldukları
görülmektedir. Bunun en büyük nedeni, yapay iklimlendirme tesisatının varlığıdır. Yaz ve kış belli bir
oda sıcaklığına ayarlanan bu sistemlerin çalışması sonucu yapılan anket çalışmasında cam giydirme
cephe sisteminin ısıl yalıtım performansı hakkında kesin bir sonuca ulaşmak mümkün olmamaktadır.
Çalışmanın yapıldığı binalardaki cam giydirme cephenin yapım sistemi ve kullanılan cam türüne bağlı
olarak odalardaki gün ışığı (doğal aydınlatma) düzeyine etkisi araştırıldığında ise kullanıcıların bu
konu hakkındaki görüşleri Şekil 5. de gösterilmektedir.
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Kullanıcıların %33’ü odalarındaki doğal aydınlatma düzeyini yeterli bulurken, %47’si kısmen yeterli,
%3’ü oldukça yeterli ve %16’sı yetersiz bulmaktadır.

Şekil 5. İç Ortamdaki Doğal Aydınlatma Düzeyi
Örnek binalardaki giydirme cam cephelerin güneş kontrolü açısından değerlendirilmesi yapıldığında
ise güneş kontrol camı kullanılmasına rağmen kullanıcıların %70’i jaluzi, perde, stor gibi ek güneş
kontrol elemanlarına ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Binanın giydirme cephesinde kullanılan cam
türüne bağlı olarak gündüz iç mekânda loş bir ortam oluşması, hava karardığında ise kullanıcıların
yapay aydınlatma kullanması sırasında dış mekândan görülebiliyor olmaları, %43’ünü rahatsız
ederken, %57’si bu durumdan rahatsız olmamaktadır. Görsel konfor ile ilgili sorulan sorulara alınan
cevaplar doğrultusunda her iki binada da kullanıcıların cephe sistemine bağlı görsel konfor açısından
kısmen memnun oldukları görülmektedir. Ayrıca incelenen binaların giydirme cephe sistemlerinin
belirli bir temizlik periyodunun olmaması, iç mekândaki görsel konforu olumsuz etkilemektedir.
Giydirme cephe sistemlerinde dikkat edilmesi gereken ve iç ortam konfor koşullarını etkileyen önemli
konulardan biri de rüzgâr etkisidir. Kullanıcıların %33’sü rüzgârın etkisini iç mekânda bazen
hissettiklerini belirtirken, %67’si ise hiç hissetmediklerini belirtmişlerdir. Bu sonuç doğrultusunda örnek
binalardaki giydirme cephe sistemlerinin hava geçirimsizliği konusunda kısmen başarılı olduğu
söylenebilir.
İşitsel konforu etkileyen, dışarıdan iç mekâna gelen ses düzeyi açısından örnek binalarda kullanılan
cam giydirme cephe sistemini incelediğimizde, kullanıcıların %70’si ses yalıtımını yeterli bulurken,
%30’u yetersiz bulmaktadır. Cephe yapım sistemine ve kullanılan malzemenin türüne bağlı olarak
katlar arasında ve odalar arasında ise kullanıcıların %67’si ses geçişi olduğunu, %33’ü ses yalıtımının
yeterli olduğunu belirtmiştir. (Şekil 6) Bu ses geçişinin ise kullanıcıların %70’inin çalışma konforunu
etkilediği belirlenmiştir. Bu da örnek binalardaki giydirme cephe sisteminde kullanılan ses yalıtım
malzemelerinin ve detaylandırma tekniğinin, dış mekân ile iç mekân arasında işitsel konfor koşulları
açısından uygun olduğunu ancak odalar ve katlar arasında yetersiz olduğunu göstermektedir.

Şekil 6. Giydirme Cephe Sistemindeki Ses Yalıtımıyla İlgili Kullanıcı Görüşleri
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Çalışmanın yapıldığı her iki örnek binada da iç mekânların havalandırılması doğal yolla (pencereler
yardımıyla) ve yapay yolla (klima yardımıyla) sağlanmaktadır. Binalardaki kullanıcılardan %73’ü
cephedeki pencere kanatlarının açılabilir olması gerektiğini belirtirken, %27’si kanatların açılmaması
gerektiğini belirtmiştir. Pencere kanatlarının açılabilir olmasını tercih eden kullanıcılar bunun
nedenlerini, temiz hava girişi (doğal havalandırma), psikolojik rahatlık ve yangın güvenliği olarak
belirtmişlerdir. Pencere kanatlarının açılabilir olmaması gerekliliğini savunan kullanıcılar ise bunun
nedenlerini güvenlik sorunu ve iç mekânda hava akımı düzensizliği olarak belirtmişlerdir.
Açılan kanatların boyutlarını, kullanım zorluğu açısından %90 kullanıcı uygun bulurken, %10’u uygun
bulmamaktadır. Kanatların açılış biçimi (ters vasistas gizli kanat) ise %30 kullanıcıya göre uygun
değilken, %70 kullanıcı açılış biçimini uygun bulmaktadır.
Su geçirimsizliği açısından cephe konstrüksiyonu incelendiğinde ise kullanıcıların %75’i cephedeki su
geçirimsizliğinin yeterli seviyede olduğunu belirtmiştir. Yangın yalıtımı açısından ise her iki binada da
katlar arasında döşeme seviyesinde boşlukların olmaması güvenlik riski açısından olumlu
bulunmuştur.
Kullanıcılara örnek binaların cephe konstrüksiyonunu dikkate alacak şekilde olumlu ve olumsuz
görüşleri sorulduğunda, Şekil 7 ve Şekil 8’de belirtilen sonuçlar elde edilmiştir.

Şekil 7. Cam Giydirme Cephe Sistemiyle İlgili Olumlu Görüşler

Şekil 8. Cam Giydirme Cephe Sistemiyle İlgili Olumsuz Görüşler
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Yapılan anketler sonucunda her iki örnek hastane binasının cam giydirme cephe sisteminin konfor
koşullarını etkileyen bazı olumsuzlukları olmasına rağmen, kullanıcıların %90’ının bina cephelerinden
memnun olduğu saptanmıştır. Ayrıca anket çalışmasına katılan hastane personeli, iç ortam konfor
koşulları açısından, binaların cephe sistemlerine bağlı olarak yatan ya da ayakta tedavi olan
hastalardan herhangi bir şikâyet gelmediğini belirtmişlerdir.

5. İRDELEME
Çalışmada, günümüz mimarisinde önemli yer tutan, özellikle çok katlı yapılarda düşey kabuk olarak
kullanılan cam giydirme cephe sistemlerinin yapısal performanslarının iç mekân konfor koşullarıyla
olan ilişkisi incelenmiştir. Bu bağlamda konfor durumu açısından cam giydirme cephe sistem seçimi ve
uygulamalarında sistemin performansını etkileyen ve dikkat edilmesi gereken bazı kriterler vardır.
Bunlar; Isı yalıtımı, terleme ve yoğuşma, gürültü kontrolü, güneş kontrolü, hava geçirimsizlik, su
geçirimsizlik, yangın korunumu ve güvenlik, temizlik ve bakım olarak özetlenebilir.
5.1. Isı Yalıtımı, Terleme ve Yoğuşma
Sağlık hizmetine yönelik binalarda, ısı yalıtımının önemi büyüktür. İç mekânda ısıl konforun
sağlanması için giydirme cephe sistemlerinde ısı kayıplarının önemli bir kısmı cam yüzeylerde bir
takım önlemlerin alınması gerekir. Tasarımcılar camlama tercihlerini yaparken en az görsel beklentiler
kadar; iklim koşulları ve binanın konumunu da göz önünde bulundurmalıdırlar. Bu durumda camlı
yüzeylerde ısıl performansın sağlanması için ısı kayıplarını ortalama %50 oranında azaltabilen yalıtım
camları kullanmaktadır. Giydirme cephelerde vizyon ve spandrel (parapet) kısımlarda çoğunlukla
kullanılan yalıtım cam üniteleri, çift tabakalı, float camdan oluşmuş, metal ayırıcılı ve köşelerinde çift
kat yalıtım olan basit bir sistem olabileceği gibi, bir tarafı low-E (düşük emisyonlu) malzeme ile
kaplanmış yalıtım cam ünitesine sahip, ara bölgesi argon gazı ile doldurulmuş ve ısı geçirimlilik değeri
arttırılmış bir ayırıcıyla ayrılmış komplike bir sistem de olabilir.
Isının mekân içinde soğuk yüzeylere doğru hareketi ile pencere önlerinde oluşan soğuk bölgelerde iç
mekânda ısıl yönden konforsuzluğa neden olabilir. Isı kontrol kaplamalı (low-E) yalıtım camları, gerekli
konfor şartlarının oluşmasına katkıda bulunarak mekânın her bölgesinin eşdeğer sıcaklık düzeyine
sahip olmasını sağlar. Böylelikle pencereye yakın yatakta yatan hasta üşümez, mekânın camlamaya
uzak bölgesindeki hasta ise sıcaktan bunalmaz. Mekânın gerekli konfor düzeyine sahip olması zaten
sağlık sorunları olan hastaların ek sağlık problemi yasamasını engeller [10]. Ancak sıcak iklimlerde
Low-E kaplamaların oluşturabileceği sera etkisi nedeniyle güneş kontrol camları ve klimatizasyon
eşliğinde kullanılması daha yararlıdır.
Giydirme cephe sistemlerinde dışarıdan yapılan yalıtım, yapı fiziği yönünden en uygun sistem olarak
kabul edilmekte; binayı bir manto gibi sarmakta, soğuk köprü bırakmamakta, sıcaklık değişmelerinden
meydana gelecek gerilme ve çatlakları önlemekte, havalandırma sayesinde konstrüksiyonu sürekli
kuru tutmaktadır.
Dış ortama açık tüm malzemelerde olduğu gibi, giydirme cephelerde de karşılaşılan terleme ve
yoğuşma olayları, yapı elemanı içindeki ısı tutucu malzemenin değerini düşürmekte, metalik birleşim
elemanlarını korozyona uğramakta, akış yönünde yüzeysel çiçeklenmelere veya kaplama
malzemelerinin kabarma ve dökülmelerine neden olmaktadır. Giydirme cephe sistemi yüzey
yoğuşmasına dayanıklı olmalıdır. Bunun içinde binanın bulunduğu iklim koşullarına göre çiğ noktası
sıcaklığı bulunmalı, istenen iç mekân koşullarına göre yüzeyde yoğuşma olmayacak şekilde hesap
yapılarak malzemeler belirlenmelidir.
Yeterli yalıtım yeteneklerine sahip olmayan bir pencerede; bağıl nem, iç ve dış mekân sıcaklıklarına
bağlı olarak yoğuşma olması kaçınılmazdır. Yoğuşma sonucu ortaya çıkan mantar ve küf sorunu
sağlık yapılarında hiç istenmeyecek mikroorganizmaların üremesi için uygun ortam yaratır. Yapının dış
çeperinde alınacak yalıtım önlemleri camlama acısından ihmal edilirse; yoğuşma, ısı transferinin en
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yoğun olduğu alanlarda pencere camlarında oluşacak, pencere kenarlarında yukarıda bahsedilen
mantar ve küf oluşumları ile mikroorganizmaların üremesine neden olacaktır. Özellikle iklim şartlarının
çok ağır yaşandığı bölgelerde kendini daha fazla hissettiren yoğuşma problemine, tam yalıtılmış kuru
hava boşluklu çift cam üniteleri büyük çapta çözüm sağlamaktadır.
Parapet arkasında kalan yalıtılmış bölgedeki yoğuşmayı önlemek için de bölgede içeri su sızıntısının
olmayacağı şekilde havalandırma kanalları açılmalıdır. Taşıyıcı profil ile tespit profili arasında ısı
farklılıklarından oluşabilecek yoğuşmanın önlenmesi için plastik fitiller kullanılmalıdır. Ayrıca cephede
kullanılan ısı yalıtım tabakasının sıcak yüzüne uygun bir buhar kesici konularak binadaki iç buharın
yoğuşma düzlemine ulaşması engellenebilir.
Giydirme cephe kullanılan yapılarda ısısal konfor yönünden uygun fizik ortamın yaratılmasında bina
kabuğunda alınan önlemler dışında iç mekânlarda yapma sistemlerin (iklimlendirme, ısıtma - soğutma,
havalandırma) kullanımı da önem taşımaktadır. Değişen dış hava koşullarına otomatik uyarlanan bir
sistemle uygun enerji kullanımını denetleyen, sıcaklık, nem, hava devinimlerinin ortamlara ve insan
fizyolojisine uygun koşulları yaratan bu sistemler günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır.
5.2. Gürültü Kontrolü
Teknolojik ilerlemeler ile çevremizdeki gürültü kaynakları artmaktadır. Fizyolojik ve psikolojik etkileriyle
gürültü insan sağlığını ve yaşam konforunu tehdit eder bir durumdadır. Yapıların fonksiyonuna uygun
olarak yapı içinde istenen ses şiddetleri farklılaşmaktadır.
Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği sağlık hizmetine yönelik iç mekânda kabul
edilebilir gürültü düzeylerini belirlemiştir. Söz konusu yönetmeliğe göre yataklı tedavi kurumları,
dispanser ve polikliniklerde 35 dB, dinlenme ve tedavi odalarında 25 dB gürültü düzeyi sınır değerleri
olarak tariflenmiştir [10].
İç mekânda işitsel konforun sağlanabilmesi için gürültünün cephedeki cam ya da ünitelerden içeri
girişinin önlenmesi gereklidir. Gürültü kontrolünün sağlanmasında öncelikler tasarlanan yapının
çevresinde oluşan gürültü düzeyini ölçümlemek gerekmektedir. Ana trafik arterleri, otoyol, demiryolu
ya da havaalanı gibi gürültü kaynakları civarındaki binalar için oluşan gürültü düzeyine göre giydirme
cephe sistemde çeşitli camlama çözümleri oluşturmak mümkündür.
Cam kalınlığının arttırılması ses yalıtımı açısından en ucuz ve pratik yöntemdir. Diğer bir yöntem
cephede yalıtım camlarının kullanılmasıdır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, camın ses yalıtımını
belirleyen temel karakterinin, sistem içinde diğer camlarla birlikte kullanış biçimi ve doğrama
montajındaki özen ve sızdırmazlığın sağlanmasıdır. Gürültü konusunda iyi bir performansa sahip bir
yalıtım camı ünitesi eğer doğru doğrama ya da duvar ile bütünleşmez ise beklenen düzeyde yalıtım
sağlamayabilir. Çeşitli kalınlıklardaki standart düz camlarla oluşturulan dış camlar ve iç camların
akustik lamine cam olarak düzenlenmesi ile oluşturulacak yalıtım camı üniteleri gürültü kontrolünün
sağlanmasında etkili olmaktadır. Yalıtım camı üniteleri ara boşluklarının özel gaz karışımıyla
doldurulması da gürültü yalıtım performansını olumlu yönde etkilemektedir.
Ses yalıtımı, sadece camla çözülememekte, alüminyum doğrama detayı ve aksesuarları da bu konuda
önemli bir rol oynamaktadırlar. Dışarıdan kaynaklanan bir gürültünün mekâna girişini azaltmak için
cam dışındaki dış kabuk elemanlarının da gürültü yalıtım değerlerinin dikkate alınması gerekmektedir.
Cephede kullanılan alüminyum profillerin sıcaklık değişimleri ile uzayıp kısalması sonucunda cephenin
gürültüsü kullanıcı iç mekân konforunu olumsuz etkilemektedir. Bu duruma önlem olarak cephe
sisteminde düşey dikmelerde iki katta bir dilatasyon derzi, yatay kayıtlarda ise genleşme lastiği
koyulmalıdır.
İşitsel konfor açısından çalışmada örnek binalardaki cephe sistemi incelendiğinde; dış ortamdan gelen
sesin iç mekândan çok az seviyede hissedilmesine karşın, odalar arasında ve katlar arasında
kullanıcıların çoğunu oldukça rahatsız eden bir ses iletiminin olduğu belirlenmiştir. Bunun nedeni
olarak da ara bileşenlerde, bağlantı detaylarında hatalı tasarımlar ve uygun olmayan malzemelerin
kullanılması ya da ustaların cephe sistemi uygulama konusundaki yetersizliği ve inşadaki
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başarısızlıklar sıralanabilir. Giydirme cephe ile bina karkası arasındaki boşluk bölgeden katlar arası
ses geçirmesini önlemek üzere ise her kat kiriş seviyesinde yangın kesicinin üzerinden başlamak
üzere döşeme yüksekliğine kadar ses yalıtım malzemesi kullanılmalıdır.
5.3. Güneş Kontrolü
Giydirme cam cephe ile kaplı yapılarda iç mekânlarda istenilen konfor düzeyine ulaşmak için dikkat
edilmesi gereken en önemli kriterlerden biri güneş kontrolüdür. Giydirme cephelerde bina içine giren
güneş ışınlarının aşırı parlaklığını kontrol altına almak, iç mekanların konfor düzeyini arttırmak ve
iklimlendirme giderlerinden tasarruf sağlamak amacıyla reflektif kaplamalı ya da harmandan renkli
güneş kontrol camları kullanılabilir. Bu camlar, oda boşluğu dışında kalan yapı elemanlarının
görüntülerini kısmen ya da tamamen gizleyerek, kendi renk temasında homojen bir cephe oluştururlar.
Çalışmadaki örnek binaların cephelerinde kullanılan cam türünü (reflektif kaplamalı mavi cam) yapısal
konfor açısından değerlendirdiğimizde; özellikle ofis yapılarında ve soğutma dönem uzunluğu fazla
olan bölgelerimizde güneş kontrol performansı açısından mavi reflektif camın kullanımı uygundur.
Reflektif cam üzerinde yansıtmalı bir güneş kontrol kaplaması bulunduran camlardır. Güneş ışınımı
yansıtma katsayısı yüksek, geçirgenlik katsayısı düşüktür. Bu reflektif kaplamalar hem berrak cama
hem de renkli cama uygulanabilirler. Berrak camla karşılaştırıldığında renkli cama uygulanan reflektif
kaplama daha yüksek bir soğurma katsayısına sahiptir. Ancak bu camlar günışığı geçirgenlikleri çok
düşük olduğundan gündüz saatlerinde yapay aydınlatma ihtiyacı doğururlar [11]. Reflektif özelliği
nedeniyle ışığın kuvvetli olduğu taraftan bakıldığında ayna etkisi yaratan bu camlar gündüz saatlerinde
içten dışa, gece ise tam tersine dıştan içe tek yönlü görüntü sağlarlar.
İç mekânlarda sağlanan doğal aydınlatma kalitesi üzerinde camın ışık geçirgenliğinin önemli bir etkisi
bulunmaktadır. Işığı fazla geçiren fakat güneş radyasyon ısısı geçişini mümkün olduğu kadar
engelleyen camlar, güneş kontrolü açısından iyi performanslı camlar olarak nitelendirilir. Yapılarda
güneş kontrolü için yapılan düzenlemelerden biri de cam yüzeylere monte edilen hareketli ve sabit
gölgeleme elemanlarıdır. Yazın güneşin rahatsız edici etkisini azaltan gölgeleme elemanları kışın
gerekli olan güneş ışığı miktarını engellememelidir.
5.4. Hava Geçirimsizlik
Giydirme cepheli yapılarda hava geçişine izin verebilecek açıklıklar olması binanın iklimlendirme
enerjisi kullanımı ve iç mekân ısıl konforu açısından oldukça önemlidir.
Hava geçirimsizlik için gerekli tüm koşullar giydirme cephe tarafından mutlaka karşılanmalıdır. Cephe
sisteminde var olan hava hareketi sistem bileşenlerinde yoğuşmaya neden olabilir. Bunun sonucunda
pencere üniteleri zarar görebilir. Kışın giydirme cephe sisteminde var olan hava hareketi parapetlerde,
alüminyum kapaklarda buzlanma yapabilir. Hava geçirimli olan cephe sistemlerinde, doğal olarak iç
mekâna yağmur suyunun sızması da olacaktır. Rüzgârlı havalarda, cephede var olan hava hareketi
gürültü dahi yapabilir. Tüm bu sorunların çözümü için cam kısım ve parapet kısmı arasındaki hava
akışının geçirimsizliği yatay profiller önündeki yalıtım fitilleri ile sağlanmalıdır. Uygun malzeme seçimi
ve detaylandırma ile sistem bütünü, en iyi şekilde sızdırmaz hale getirilmelidir.
Hava geçirgenlik bazen gözle görülmeyen noktalarda olabilir. Bu nedenle geçirgenliğin var olup
olmadığını tespit etmek amacıyla cephe sisteminin inşa edilmeden önce, bir örneği üzerinde hava
geçirgenlik testinin yapılması önerilmektedir.
5.5. Su Geçirimsizlik
Giydirme cephe sisteminin hatalı detaylandırılması sonucu, yüzey birleşme (parapet bitişleri, alt başlık,
yan duvar bitişleri, iç ve dış köşeler, farklı bir malzeme veya duvarla birleşme) arakesitlerinde suyun
içeriye girmesi; düşey profillerin cephe bitim noktalarında açık kalması halinde su alması ya da iç
havayı dışarı aktarması; cephelerdeki pencere kanatlarında cam fitillerin uygun malzemeden
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olmaması durumunda boyunun kısalması, su alması ve çürümesine bağlı suyun içeri girmesi söz
konusudur. Sistemin metal olan ara bağlantı elemanlarında suyun etkisiyle korozyon başlar. Taşıyıcılık
özelliği azalır. Yalıtım malzemesinin ıslanması ise yalıtım değerinde kayıplara neden olurken, su
geçirimliliğine bağlı duvar boşluğunda toksik gazların birikmesi sağlıksız ortam oluşumuna neden
olmaktadır.
Cam Giydirme Cephe sisteminde kullanılan her bir eleman, bina dış kaplama yüzeyinde ortaya
çıkabilecek bir hasardan meydana gelebilecek bir su sızıntısını dahi, bünyesine kabul etmeyerek,
sistemin daima kuru kalmasını ve bunun sonucu yalıtım özelliğinin etkilenmemesini sağlamalıdır.
Cepheden içeri giren su nedeniyle oluşabilecek problemlere karşı kullanılan cephe sistemi
havalandırılmalı, suyu tahliye edebilmeli ve basıncı dengelemelidir. Strüktürel Silikon cephe
sistemlerinde, birbiri ile bağlantılı cam yuvaları sayesinde her bir modülün dört köşesinden
havalandırma sağlanmalıdır.
5.6. Yangın Korunumu ve Güvenlik
Katlardan birinde çıkan yangında giydirme cephe ile yapı strüktürü arasındaki boşluğun baca görevi
görmesiyle, alev duman ve sıcak gazların diğer katlara yayılmasını önlemek için giydirme cephe ile
parapet ve kirişler arasındaki geçitler galvanizli levhalar ile yüksek ısıya dayanıklı yalıtım
malzemeleriyle kapatılmalıdır. Galvanizli levha birleşim detaylarında ısıya dayanıklı özel silikon/mastik
çekilerek katlar arası hava sirkülasyonuna izin verilmemelidir. Cephe sisteminde yangına karşı
dayanıklı camların kullanılması ise; hem insanların yaşamı hem de binada bulunan değerli malzemeler
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu camlar, yangın sırasında opaklaşarak, geçirimi önleyen ve
böylece yangının yayılmasını geciktiren camlardır.
Cephe sisteminde malzeme seçiminden kaynaklı güvenlik sorunları oluşabilir. Bu sorunlardan biri
kullanılan vida, conta, vb malzemenin yarattığı sorunlardır. Cephede paslanmayı engellemek için
paslanmaz çelik inoks vida kullanılması gerekir, normal çelik vida kullanıldığında, 10 yıl içinde
alüminyum kimyasal tepkimeye girer, vida özelliğini kaybeder, camlar yerlere düşer. Dış cephe
camlarının tamamı mutlaka temperli olmalıdır. Böylece camlar kırıldıklarında parça tesiri yapmaz.
Ayrıca binanın oturması veya elemanlarda yükler altında ölçü değişiminin sınırların üzerine çıkması
durumunda, camların kırılması, aralarında açılma veya sıkışma olması da güvenlik sorunu teşkil
edebilir.
5.7. Temizlik ve Bakım
Giydirme cephe sistemi kullanılan binalarda, cephe temizliği kullanıcı görsel konforunu etkilemektedir.
Kullanım ömrü boyunca tıpkı bir canlı gibi fiziksel etmenlere karşı performansını en iyi şekilde
sürdürebilmesi için bina cephesinin, belli zamanlarda her yönüyle gözden geçirilmesi, varsa
problemlerin belirlenmesi ve uygun çözüm ile gerekli tadilatın yapılması gerekmektedir. Bu şekilde
hem sağlıklı bir bina kazanılmış, hem de bina cephesinin yıllık bakım ve olası onarım masrafları da
minimuma indirgenmiş olur. Giydirme cephe sistemiyle inşa edilen yapıların temizlik sorunu, dışarıdan
makara sistemiyle hareket ettirilen temizlik kabinleri ve bunların ihale edildiği firmalar tarafından
çözümlenmektedir.
Giydirme cephe tasarımları ve sistem seçimleri mümkün olduğunca az toz tutan tipte seçilmelidir.
Çalışmanın yapıldığı örnek binalarda kullanılan strüktürel silikon giydirme cephe sistemleri düz bir
yüzey oluşturmakta ancak zamanla silikon uygulanan derzlerde renk bozulmaları görülmektedir.
Ayrıca cephedeki reflektif kaplamalı güneş kontrol camında, kaplama dışa gelecek şekilde
kullanıldığında, kirlenme reflektif yüzeylerde daha kolay fark edilecek ve hava kirliliği ile atmosferdeki
toz miktarına bağlı olarak daha sık cam temizliği gerekebilecektir. Bu nedenle kaplamanın içe gelecek
şekilde kullanılması tavsiye edilebilir.
Cephede kullanılan alüminyum paneller ise korozyona karşı dayanıklı hale getirilmiş olsalar bile;
kazınma, aşınma veya darbe etkilerinden korunmalıdır. Bakım ve temizlik için oksit çözen ve aşındıran
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temizlik gereçleri kullanılmamalıdır. Yapının dışında açık havaya maruz alüminyum elemanlar; belirli
temizleme periyotları içinde, ortalama 3-4 ayda bir temizlenmelidir.

SONUÇ
Cepheler, dış ortam ile iç ortam arasında geçiş elemanı olduğuna göre kendisinden beklenen birçok
performansı yerine getirmek zorundadır. Bu performans gereksinimlerinden birinde aksaklık olursa, bu
yapı kabuğu ömrünü ve kullanıcı konforunu olumsuz etkiler. Binadan beklenen performans kriterlerinin
sağlanması doğru cephe sisteminin seçilmesiyle gerçekleştirilebilir. Bu noktada en önemli rol öncelikle
cephe danışmanlarına, giydirme cephe üreten ve uygulayan firmalara daha sonra da tasarımcılara
düşmektedir.
Le Corbusier, “…mimarlığın tarihi, pencerenin mücadelesinin öyküsüdür.” diyerek konunun önemini
özetlemiştir. Bu anlamda günümüzde kullanılan giydirme cephe sistemlerinin detaylı bir şekilde
bilinmesi doğru tasarımların yapılmasına yardımcı olacaktır. Uygun sistem seçimi için ilk olarak
giydirme cephe sistemleri detaylı olarak tanınmalıdır. Seçilen giydirme cephe sistemi binanın yapısal
özelliklerine uygun olmalı, aynı zamanda kullanıcı konfor ihtiyaçlarını karşılamalı, işveren ve tasarımcı
taleplerine de cevap verebilmelidir.
Binalar için dış cephede uygulanan cam, alüminyumdan ya da farklı malzemelerden oluşan giydirme
cephe sistemi; rüzgâr ve deprem yüküne dayanıklı, hava sızdırmaz, su buharını kontrol eden, yağmur
sızıntısını engelleyen, boşluk ya da yüzeyde oluşabilecek yoğuşmayı engelleyen, yangın ve gürültüye
dayanımlı, güneş kontrolü sağlayan, aşırı ısı kaybı ve kazancını sınırlandıracak şekilde
tasarlanmalıdır.
Günümüz hastane binalarında, verilen sağlık hizmetindeki modernliğe gönderme yaparak binanın
imajı ile kurum imajı arasında bağlantı kuran cam giydirme cepheli çözümler sık sık karşımıza
çıkmaktadır. Ancak bu cephe sistemlerinin büyük çoğunluğunun yapısal konfor açısından yeter
düzeyde olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Görselliğin fazla olduğu bu cephe sistemlerinde
dikkat edilmesi gereken nokta estetik yönden kullanıldığı binaya prestij sağlarken mekân konforunu da
göz ardı etmemek gerektiğidir. Ayrıca dünyadaki doğal kaynak akışının önemli ölçüde azalmaya
başladığını da göz önünde bulundurarak, binalarda fiziksel gereksinimler sonucu ihtiyaç duyulan enerji
tüketiminin azaltılması amaçlanmalıdır. Bu bağlamda, mimarlıkta sürdürülebilirlik ve enerji etkinlik
kavramlarıyla birlikte, değişen fiziksel etkilere karşı optimal bir yapı kabuğuna dönüşebilen ‘giydirme
cepheler’ tasarlanmalıdır.
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ÖZET
Bu çalışmada; havalandırma sistemlerinde, havalandırma, klima cihazları ve kanal ekipmanlarından
kaynaklanan gürültünün kontrolünde susturucu seçiminin, gürültünün oluştuğu Oktav merkez band
frekansının ve kanal kesitlerinin doğru belirlenmesinin sistem ilk yatırım ve işletme maliyetlerine etkisi
değerlendirilmiştir. Değerlendirme, optimum seçimler ile farklı seçimler karşılaştırılarak ve değişik
santral debileri göz önüne alınarak geniş bir yelpazede yapılmıştır. Bu teorik çalışmaların sonuçlarına
bağlı olarak, susturucunun doğru seçilmesinin ilk yatırım maliyetlerinde %1.5’ten %6,7’ye kadar
değişen kazançlar, işletme giderlerinde de %24’ten %88’e kadar değişen oranlarda tasarruf
sağlanabileceği irdelenmiştir. Bunun yanında, gürültünün oluştuğu oktav merkez band frekansının ve
kanal kesitlerinin belirlenmesinde akustik sistem gereksinimlerine göre karar almanın performans ve
maliyet açısından verimliliği artıracağı vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gürültü, Susturucu, Oktav Merkez Band Frekansı, Kanal Kesiti, İlk Yatırım
Maliyeti, İşletme Giderleri.

ABSTRACT
In this study, the effect of ideal selection of sound attenuator, specifying ocatve band center frequency
and appropriate duct dimension for HVAC units’ and HVAC ducts’ componets` sound control was
evaluated on investment and operating costs. The evaluation was made in wide aspect as comparing
proper, different choices and taking varying air flow rates into the consideration.
Depending upon the results of this work, it is emphasized that proper sound attenuator selection
provides initial cost savings from 1,5% to 6,7% and savings from 24% to 88% in operating costs.
Furthermore, it is underlined that taking decision on specifying ocatve band center frequency and
selecting duct dimensions according to the system acoustical requirements provides not only better
acoustical performance but also least operating and investment costs.
Key Words: Noise, Sound Attenuator, Octave Band Center Frequency, Duct Section, Investment
Cost, Operating Cost.

1. GİRİŞ
Havalandırma ve klima cihazları ile havalandırma kanallarından kaynaklanan gürültüler bina
içerisinde, arka plan gürültü öğelerinden en önemlisidir. Bina içerisinde akustik konforu istenilen
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seviyelerde muhafaza etmek için bu kaynakları belirli ses seviyelerini aşmayacak şekilde tasarlamak
ve seçmek gerekir.
Gürültü kaynaklarını istenilen akustik konforu sağlayacak şekilde optimum düzeyde tasarlamak ilk
yatırım ve işletme maliyetlerinde önemli kazançlar elde edilmesini sağlamakla kalmayıp akustik açıdan
istenilen ses seviyelerini sağlama konusunda da güvenilir istatistikler vermektedir.
Klima, havalandırma tesisatları tasarımında klima santralı, kanal ve kanal ekipmanlarından
kaynaklanan gürültü, aşağıdaki konular dikkate alınarak kontrol edilebilir.
1. Kanala uygun susturucu tasarlamak,
2. Gürültünün oluştuğu oktav merkez band frekansı belirlenerek doğru çözümü sağlamak,
3. Kanal kesit ve boyutlarına akustik gereksinim doğrultusunda karar vermek.
Bina içi akustik konforu sağlama konusunda gerekli çözümlemeleri yaparken optimum tasarım baz
alınarak maliyetler en aza indirgenebilir.

2. HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİNDE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ TASARIMI İLE ENERJİ
TASARRUFU VE İLK YATIRIM İLİŞKİSİ
2.1. Gürültü Kontrolü Tasarımında Susturucu Seçiminin Enerji Tasarrufu ve İlk Yatırıma Etkisi
Havalandırma ve klima cihazları ile kanal ekipmanlarından kaynaklanan gürültü kontrolünde yaygın bir
şekilde kullanılan susturucuların seçimlerinin doğru yapılması gerekmektedir. Gereğinden büyük,
ihtiyaçtan fazla ses yutma özelliğine sahip olan susturucular ilk yatırım maliyetini artırmaktadır.
Gereğinden küçük susturucuların kullanılması ise basınç kayıplarını arttırarak fan ses seviyelerinin,
fan enerji tüketiminin ve santral fiyatının artmasına yol açmaktadır.
Susturucu seçimleri yapılırken kanaldaki hava hızı göz önüne alınarak susturucu içerisindeki hız,
kanaldaki hava hızından daha düşük olacak şekilde susturucu boyutlandırılmalıdır. Susturucunun
büyük seçilmesinin ve bunun santral debisine göre ilk yatırım maliyetlerine yaptığı etki Tablo-1,2 ve
3’te belirtilmiştir.
Tablo 1-A. 10,000m3/h Debili Santral ve Susturucu Akustik Performansları
Mekanik Ekipman
Santral–1 Ses Üretimi, dB
Sus–1 Ses Üretimi, dB
Sus–1 Ses Yutumu, dB
Toplam Ses Üretimi, dB
Mekanik Ekipman
Santral–2 Ses Üretimi, dB
Sus–2 Ses Üretimi, dB
Sus–2 Ses Yutumu, dB
Toplam Ses Üretimi, dB

63
80
39
-5
75

125
86
34
-15
71

250
82
30
-32
50

Ses Üretim Değerleri, dB
500
1000
2000
87
86
86
26
23
20
-33
-36
-25
54
50
61

4000
79
17
-16
63

8000
73
13
-14
59

63
80
31
-5
75

125
86
27
-15
71

250
82
23
-32
50

Ses Üretim Değerleri, dB
500
1000
2000
87
86
86
19
16
13
-33
-36
-25
54
50
61

4000
79
10
-16
63

8000
73
6
-14
59

Seçim

OPTİMUM

Seçim

BÜYÜK
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Tablo 1-B. 10,000m3/h Debili Santral ve Susturucu İlk Yatırım Maliyetleri Artış Oranları

Susturucu
Boyutu

Santral

Santral
İlk
Yatırım
Maliyeti
Artış
Oranı
(%)

İdeal

Santral–1

-

Sus–1

-

Santral–1 + Sus–1

-

Büyük

Santral–2

**%-0.3

Sus–2

%32

Santral–2 + Sus–2

%1.5

Susturucu*

Susturucu
İlk Yatırım
Maliyeti
Artış
Oranı (%)

Santral+Susturucu

Santral+Susturucu
İlk Yatırım Maliyeti
Artış Oranı (%)

Not:
* Sistemde 1 adet susturucu öngörülmüştür.
** (-) Santral maliyetinde azalış anlamına gelmektedir.
Tablo 2-A. 30,000m3/h Debili Santral ve Susturucu Akustik Performansları
Mekanik Ekipman
Santral–3 Ses Üretimi, dB
Sus–3 Ses Üretimi, dB
Sus–3 Ses Yutumu, dB
Toplam Ses Üretimi, dB
Mekanik Ekipman
Santral–4 Ses Üretimi, dB
Sus–4 Ses Üretimi, dB
Sus–4 Ses Yutumu, dB
Toplam Ses Üretimi, dB

63
81
55
-6
75

125
86
51
-17
69

250
90
46
-36
55

Ses Üretim Değerleri, dB
500
1000
2000
4000
86
89
84
79
42
39
35
32
-40
-43
-35
-22
47
47
49
57

8000
74
29
-17
57

63
81
39
-5
76

125
86
35
-15
71

250
90
31
-32
58

Ses Üretim Değerleri, dB
500
1000
2000
4000
86
89
84
79
27
24
21
18
-33
-36
-25
-16
53
53
59
63

8000
74
14
-14
60

Seçim

OPTİMUM

Seçim

BÜYÜK

Tablo 2-B. 30,000m3/h Debili Santral ve Susturucu İlk Yatırım Maliyetleri Artış Oranları

Susturucu
Boyutu

Santral

Santral
İlk
Yatırım
Maliyeti
Artış
Oranı
(%)

İdeal

Santral–3

-

Sus–3

-

Santral–3 + Sus–3

-

Büyük

Santral–4

**%-0.4

Sus–4

%109

Santral–4 + Sus–4

%6.7

Susturucu*

Susturucu
İlk Yatırım
Maliyeti
Artış
Oranı (%)

Santral+Susturucu

Santral+Susturucu
İlk Yatırım Maliyeti
Artış Oranı (%)

Not:
* Sistemde 1 adet susturucu öngörülmüştür.
** (-) Santral maliyetinde azalış anlamına gelmektedir.
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Tablo 3-A. 60,000m3/h Debili Santral ve Susturucu Akustik Performansları
Ses Üretim Değerleri, dB
Mekanik Ekipman
63 125 250 500
1000
2000
4000
Santral–5 Ses Üretimi, dB 89
90
96
97
92
84
78
Sus–5 Ses Üretimi, dB
58
53
49
45
41
38
34
Sus–5 Ses Yutumu, dB
-5 -15
-32
-33
-36
-25
-16
Toplam Ses Üretimi, dB
84
75
64
64
56
59
62
Mekanik Ekipman
Santral–6 Ses Üretimi, dB
Sus–6 Ses Üretimi, dB
Sus–6 Ses Yutumu, dB
Toplam Ses Üretimi, dB

63
89
48
-5
84

Ses Üretim Değerleri, dB
250 500
1000
2000
96
97
92
84
40
36
32
29
-32
-33
-36
-25
64
64
56
59

125
90
44
-15
75

8000
71
31
-14
57

4000
78
26
-16
62
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Seçim

OPTİMUM

Seçim

8000
71
23
-14
57

BÜYÜK

Tablo 3-B. 60,000m3/h Debili Santral ve Susturucu İlk Yatırım Maliyetleri Artış Oranları
Santral
İlk
Susturucu
Yatırım
İlk Yatırım
Santral+Susturucu
Susturucu
Santral
Maliyeti Susturucu*
Maliyeti
Santral+Susturucu İlk Yatırım Maliyeti
Boyutu
Artış
Artış Oranı (%)
Artış
Oranı
Oranı (%)
(%)
İdeal

Santral–5

-

Sus–5

-

Santral–5 + Sus–5

-

Büyük

Santral–6

**%-0.4

Sus–6

%60

Santral–6 + Sus–6

%2.0

Not:
* Sistemde 1 adet susturucu öngörülmüştür.
** (-) Santral maliyetinde azalış anlamına gelmektedir.
Susturucunun küçük seçilmesi durumunda, bir başka deyişle susturucu içerisindeki hava hızının
kanaldaki hava hızına denk veya kanaldaki hava hızından büyük olması durumunda; susturucu ses
yutan bir eleman olmasının yanında gürültü üreten bir kaynak haline de gelmektedir. Bu durumda
akustik konforu sağlamak için ilave önlemler (susturucu ilavesi, izolasyon yapılması, vb.) söz konusu
olmaktadır. Alınacak ilave önlemler de ilk yatırım maliyetlerini artırmaktadır. Buna ek olarak,
susturucunun küçük seçilmesi kanal basınç kayıplarını da artıracağı için fanın elektrik gücünü
artırmaktadır. Elektrik tüketiminin artması da işletme maliyetlerini doğrudan artırmaktadır. Tablo-4-B,5B ve 6-B’de susturucunun küçük seçilmesinin santralin işletme maliyetlerine etkileri belirtilmiştir.
Tablo 4-A. 10,000m3/h Debili Santral Santral ve Susturucu Akustik Performansları
Mekanik Ekipman
Santral–1 Ses Üretimi, dB
Sus–1 Ses Üretimi, dB
Sus–1 Ses Yutumu, dB
Toplam Ses Üretimi, dB
Mekanik Ekipman
Santral–7 Ses Üretimi, dB
Sus–7 Ses Üretimi, dB
Sus–7 Ses Yutumu, dB
Toplam Ses Üretimi, dB

63
80
39
-5
75

125
86
34
-15
71

250
82
30
-32
50

63
80
58
-5
75

125
86
54
-15
71

250
82
49
-32
53

Ses Üretim Değerleri, dB
500
1000
2000
4000
87
86
86
79
26
23
20
17
-33
-36
-25
-16
54
50
61
63
Ses Üretim Değerleri, dB
500
1000
2000
4000
87
86
86
79
45
41
38
35
-33
-36
-25
-16
55
51
61
63

8000
73
13
-14
59
8000
73
31
-14
59

Seçim

OPTİMUM

Seçim

KÜÇÜK
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Tablo 4-B. 10,000m3/h Debili Santral Santral ve Susturucu Enerji Tüketim Artış Oranları
Susturucu
Boyutu
Optimum
Küçük

Santral

Susturucu

Santral–1
Santral–7

Sus–1
Sus–7

Santral İşletme Maliyeti
Artış Oranı (%)
%24

Tablo 5-A. 30,000m3/h Debili Santral ve Susturucu Akustik
Mekanik Ekipman
Santral–3 Ses Üretimi, dB
Sus–3 Ses Üretimi, dB
Sus–3 Ses Yutumu, dB
Toplam Ses Üretimi, dB
Mekanik Ekipman
Santral–8 Ses Üretimi, dB
Sus–8 Ses Üretimi, dB
Sus–8 Ses Yutumu, dB
Toplam Ses Üretimi, dB

63
81
55
-6
75

63
81
68
-5
77

125
86
51
-17
69

125
86
63
-15
72

250
90
46
-36
55

Ses Üretim Değerleri, dB
500
1000
2000
4000
86
89
84
79
42
39
35
32
-40
-43
-35
-22
47
47
49
57

8000
74
29
-17
57

250
90
59
-32
62

Ses Üretim Değerleri, dB
500
1000
2000
4000
86
89
84
79
55
51
47
44
-33
-36
-25
-16
57
55
59
63

8000
74
41
-14
60

Seçim

OPTİMUM

Seçim

KÜÇÜK

Tablo 5-B. 30,000m3/h Debili Santral ve Susturucu Enerji Tüketim Artış Oranları
Susturucu
Boyutu
Optimum
Küçük

Santral

Susturucu

Santral–2
Santral–8

Sus–2
Sus–8

Santral İşletme Maliyeti
Artış Oranı (%)
%37

Tablo 6-A. 60,000m3/h Debili Santral ve Susturucu Akustik Performansları
Mekanik Ekipman
Santral–5 Ses Üretimi, dB
Sus–5 Ses Üretimi, dB
Sus–5 Ses Yutumu, dB
Toplam Ses Üretimi, dB
Mekanik Ekipman
Santral–9 Ses Üretimi, dB
Sus–9 Ses Üretimi, dB
Sus–9 Ses Yutumu, dB
Toplam Ses Üretimi, dB

63
89
58
-5
84

125
90
53
-15
75

63
90
73
-6
84

125
91
69
-16
76

Ses Üretim Değerleri, dB
500
1000
2000
97
92
84
45
41
38
-33
-36
-25
64
56
59
Ses Üretim Değerleri, dB
250 500
1000
2000
97
98
93
85
64
60
56
52
-34
-37
-40
-30
67
64
58
57
250
96
49
-32
64

4000
78
34
-16
62

8000
71
31
-14
57

4000
79
49
-19
60

8000
72
46
-15
57

Seçim

OPTİMUM

Seçim

KÜÇÜK
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Tablo 6-B. 60,000m3/h Debili Santral ve Susturucu Enerji Tüketim Artış Oranları
Susturucu
Boyutu
Optimum
Küçük

Santral

Susturucu

Santral–3
Santral–9

Sus–3
Sus–9

Santral İşletme Maliyeti
Artış Oranı (%)
%88

2.1.1. Analizde Kullanılan Ekipmanlar
Santral–1; Santral 10,000 m3/h debili, 330 Pa cihaz dışı statik basınç.
Santral–2; Santral 10,000 m3/h debili, 300 Pa cihaz dışı statik basınç.
Santral–3; Santral 30,000 m3/h debili, 330 Pa cihaz dışı statik basınç.
Santral–4; Santral 30,000 m3/h debili, 300 Pa cihaz dışı statik basınç.
Santral–5; Santral 60,000 m3/h debili, 330 Pa cihaz dışı statik basınç.
Santral–6; Santral 60,000 m3/h debili, 300 Pa cihaz dışı statik basınç.
Santral–7; Santral 10,000 m3/h debili, 500 Pa cihaz dışı statik basınç.
Santral–8; Santral 30,000 m3/h debili, 500 Pa cihaz dışı statik basınç.
Santral–9; Santral 60,000 m3/h debili, 500 Pa cihaz dışı statik basınç.
Sus–1; Susturucu 10,000 m3/h debili, Eni 1500, Genişliği 1100, Boyu 1500 mm.
Sus–2; Susturucu 10,000 m3/h debili, Eni 1800, Genişliği 1300, Boyu 1500 mm.
Sus–3; Susturucu 30,000 m3/h debili, Eni 2200, Genişliği 1600, Boyu 1500 mm.
Sus–4; Susturucu 30,000 m3/h debili, Eni 3000, Genişliği 2000, Boyu 1500 mm.
Sus–5; Susturucu 60,000 m3/h debili, Eni 2400, Genişliği 2400, Boyu 1500 mm.
Sus–6; Susturucu 60,000 m3/h debili, Eni 3000, Genişliği 3000, Boyu 1500 mm.
Sus–7; Susturucu 10,000 m3/h debili, Eni 900, Genişliği 700, Boyu 1500 mm.
Sus–8; Susturucu 30,000 m3/h debili, Eni 1500, Genişliği 1000, Boyu 1500 mm.
Sus–9; Susturucu 60,000 m3/h debili, Eni 2000, Genişliği 1500, Boyu 1500 mm.
2.2. Gürültü Kontrolü Tasarımında Gürültünün Oluştuğu Oktav Merkez Band Frekansının
Belirlenmesinin Enerji Tasarrufu ve İlk Yatırıma Etkisi
Gürültü kontrolünde, gürültünün oluştuğu frekanslar belirlenmeden tasarlanan hava kanalları ile
istenen ses seviyeleri sağlanamayabilir. Yüksek frekanslarda akustik izolasyon ses yutumunda önemli
ölçüde etkili olurken, düşük frekanslarda izolasyonsuz kanallar ses yutumunda daha etkilidir. Bir başka
deyişle, santral düşük frekanslarda oda için istenilen ses seviyelerinin üzerinde bir ses oluşturuyorsa,
kanallara akustik izolasyon yapmak sorunu çözmenin aksine maliyeti artıracaktır. Yapılan izolasyon
kanallardaki püzürlülüğü de artıracağı için kanal basınç kaybı artacak ve santral yüksek basınç
kayıplarında çalışarak enerji tüketimini de artıracaktır. Bu durumda hem ilk yatırım maliyeti hem de
işletme maliyetleri artacaktır. Tablo-7’de 25mm camyünü izoleli kanalların frekans bazında ses yutum
eğrileri, Tablo–8`de de 50mm camyünü izoleli kanalların frekans bazında ses yutum eğrileri verilmiştir.
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Tablo 7. 25mm Camyünü İzoleli Kanalların Frekans Bazında Ses Yutum Eğrileri [1]

Not:
Kç: Kanal Çevresi (m), Ka: Kanal Kesit alanı (m2)
Tablo 8. 50mm Camyünü İzoleli Kanalların Frekans Bazında Ses Yutum Eğrileri [1]

Not:
Kç: Kanal Çevresi (m), Ka: Kanal Kesit alanı (m2)
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Bunun yanında, yayvan kanallar aynı eş değer kanal çapına sahip kareye yakın kanallara göre daha
frekans bazında daha fazla ses yutmaktadırlar. Tablo-9’da aynı eş değer çapa sahip yayvan ve kare
kanalların Pd/Ad oranları verilmiştir. Pd/Ad oranı fazla olan kanallar daha fazla ses yutarlar.
Tablo 9. Kanal Tiplerine Göre Kç/Ka Oranları
Kanal Tipi
Kare
Yayvan
Kare
Yayvan
Kare
Yayvan
Kare
Yayvan

En

Yükseklik

mm
400
200
600
350
750
400
900
450

mm
400
910
600
1115
750
1570
900
2055

Eş Değer
Çap
mm
437
437
656
656
820
820
984
984

Kç/Ka
1/m
10.00
12.20
6.67
7.51
5.33
6.27
4.44
5.42

Not:
Kç: Kanal Çevresi (m), Ka: Kanal Kesit alanı (m2)
Kanal ebatları arttıkça izolasyonların ses yutum değerleri de azalmaktadır. Tablo-10’de 150x150mm
ebatlı kanaldaki izolasyonun 910x1830mm ebatlı kanaldaki izolasyona göre ses yutumlarındaki azalış
oranları belirtilmiştir.
Tablo 10. Camyünü İzoleli Kanalların Kanal Boyutuna Göre Ses Yutum Değerleri Azalış Oranı
25mm Camyünü İzoleli Kanal Ses Yutum Değeri, dB/m

Kanal Ebatı
mmxmm
150x150
910x1830

125
0.6
0.1

Ses Yutum
Azalış Oranı

-500%

Ortalama Oktav Band Frekansı, Hz
250
500
1000
2000
1.5
2.7
5.8
7.4
0.3
1.0
2.0
1.2
-400%

-170%

-190%

-517%

4000
4.3
1.2
-258%

50mm Camyünü İzoleli Kanal Ses Yutum Değeri, dB/m

Kanal Ebatı
mmxmm
150x150
910x1830

125
0.8
0.2

Ses Yutum
Azalış Oranı

-300%

Ortalama Oktav Band Frekansı, Hz
250
500
1000
2000
2.9
4.9
7.2
7.4
0.5
1.8
2.5
1.2
-480%

-172%

-188%

-517%

4000
4.3
1.2
-258%

Gürültünün oluştuğu frekansı belirlemenin bir başka önemi de kullanılması gereken izolasyon
kalınlığını belirlemektir. Yüksek frekanslarda ses yutumu açısından 25mm ve 50mm izolasyon hiçbir
fark yaratmamaktadır. 2000 ve 4000Hz ortalama oktav band frekanslarında ses yutum değerleri
aynıdır. 25mm izolasyon kullanılabilecek yerde 50mm izolasyon kullanılması hem ilk yatırım hem de
işletme maliyetlerini artıracaktır. Tablo-11’da 25mm ve 50mm kalınlıklarında izolasyonların frekans
bazında yuttukları ses seviyeleri belirtilmiştir.

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

509 _______

Tablo 11. 25mm ve 50mm Kalınlıkta İzoleli Kanalların Frekans Bazında Ses Yutum Eğrileri [3]
Kanal
Ebatı

25mm Camyünü İzoleli Kanal Ses Yutum
Değeri, dB/m

50mm Camyünü İzoleli Kanal Ses Yutum
Değeri, dB/m

Oktav Merkez Band Frekansı, Hz

Oktav Merkez Band Frekansı, Hz

mmxmm

125

250

500

1000

2000

4000

125

250

500

1000

2000

4000

150x150
150x250
150x300
150x460

0.6
0.5
0.5
0.5

1.5
1.2
1.2
1.0

2.7
2.4
2.3
2.2

5.8
5.1
5.0
4.7

7.4
6.1
5.8
5.2

4.3
3.7
3.6
3.3

0.8
0.7
0.6
0.6

2.9
2.4
2.3
2.1

4.9
4.4
4.2
4.0

7.2
6.4
6.2
5.8

7.4
6.1
5.8
5.2

4.3
3.7
3.6
3.3

200x200

0.5

1.2

2.3

5.0

5.8

3.6

0.6

2.3

4.2

6.2

5.8

3.6

200x300
200x460
200x610

0.4
0.4
0.4

1.0
0.9
0.8

2.1
2.0
1.9

4.5
4.3
4.0

4.9
4.5
4.1

3.2
3.0
2.8

0.6
0.5
0.5

1.9
1.8
1.6

3.9
3.7
3.5

5.6
5.4
5.0

4.9
4.5
4.1

3.2
3.0
2.8

250x250
250x410
250x510
250x760

0.4
0.4
0.3
0.3

1.0
0.8
0.8
0.7

2.1
1.9
1.8
1.7

4.4
4.0
3.8
3.6

4.7
4.0
3.7
3.3

3.1
2.7
2.6
2.4

0.6
0.5
0.4
0.4

1.9
1.6
1.5
1.3

3.8
3.4
3.3
3.1

5.5
5.0
4.8
4.5

4.7
4.0
3.7
3.3

3.1
2.7
2.6
2.4

300x300
300x460
300x610
300x910

0.4
0.3
0.3
0.3

0.8
0.7
0.6
0.6

1.9
1.7
1.7
1.6

4.0
3.7
3.5
3.3

4.1
3.5
3.2
2.9

2.8
2.5
2.3
2.2

0.5
0.4
0.4
0.4

1.6
1.4
1.3
1.2

3.5
3.2
3.0
2.9

5.0
4.6
4.3
4.1

4.1
3.5
3.2
2.9

2.8
2.5
2.3
2.2

380x380

0.3

0.7

1.7

3.6

3.3

2.4

0.4

1.3

3.1

4.5

3.3

2.4

380x560
380x760
380x1140

0.3
0.3
0.2

0.6
0.5
0.5

1.6
1.5
1.4

3.3
3.1
2.9

2.9
2.6
2.4

2.2
2.0
1.9

0.4
0.3
0.3

1.2
1.1
1.0

2.9
2.7
2.6

4.1
3.9
3.6

2.9
2.6
2.4

2.2
2.0
1.9

460x460
460x710
460x910
460x1370

0.3
0.2
0.2
0.2

0.6
0.5
0.5
0.4

1.6
1.4
1.4
1.3

3.3
3.0
2.8
2.7

2.9
2.4
2.2
2.0

2.2
1.9
1.8
1.7

0.4
0.3
0.3
0.3

1.2
1.0
0.9
0.8

2.9
2.6
2.5
2.3

4.1
3.7
3.5
3.3

2.9
2.4
2.2
2.0

2.2
1.9
1.8
1.7

610x610
610x910
610x1220
610x1830

0.2
0.2
0.2
0.2

0.5
0.4
0.4
0.3

1.4
1.2
1.2
1.1

2.8
2.6
2.4
2.3

2.2
1.9
1.7
1.6

1.8
1.6
1.5
1.4

0.3
0.3
0.2
0.2

0.9
0.8
0.7
0.7

2.5
2.3
2.2
2.0

3.5
3.2
3.0
2.9

2.2
1.9
1.7
1.6

1.8
1.6
1.5
1.4

760x760

0.2

0.4

1.2

2.5

1.8

1.6

0.2

0.8

2.2

3.1

1.8

1.6

760x1140
760x1520
760x2290

0.2
0.2
0.1

0.3
0.3
0.3

1.1
1.1
1.0

2.3
2.2
2.1

1.6
1.4
1.3

1.4
1.3
1.2

0.2
0.2
0.2

0.7
0.6
0.5

2.0
1.9
1.8

2.9
2.7
2.6

1.6
1.4
1.3

1.4
1.3
1.2

910x910
910x1370
910x1830

0.2
0.1
0.1

0.3
0.3
0.3

1.1
1.0
1.0

2.3
2.1
2.0

1.6
1.3
1.2

1.4
1.2
1.2

0.2
0.2
0.2

0.7
0.6
0.5

2.0
1.9
1.8

2.9
2.6
2.5

1.6
1.3
1.2

1.4
1.2
1.2
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2.3. Gürültü Kontrolü Tasarımında Kanal Kesitinin Enerji Tasarrufuna ve İlk Yatırım Maliyetine
Etkisi
Akustik sistem tasarımında sistemin performansını etkileyen en önemli faktörlerden biri de
kanallardaki hava hızı ve dolayısıyla kanal kesitleridir. Havalandırma sistemlerinde kullanılan
dikdörtgen, yuvarlak ve düz-oval kanallar akustik konfor göz önüne alınarak tasarlandığında ilk yatırım
ve işletme maliyetleri açısından önemli getiriler sağlamaktadır. Örnek olarak; havalandırma
kanallarında gürültü oluşması engellenmek isteniyorsa, dikdörtgen hava kanalı yerine yuvarlak hava
kanalı tasarlanması hem yer sorunu açısından hem de maliyet açısından avantaj sağlayacaktır.
Gürültü üretimi incelendiğinde yuvarlak kanallar dikdörtgen kanallara göre daha büyük hızlarda hava
taşıyabilirler. Bu sayede, yuvarlak kanalları dikdörtgen kanallara kıyasla daha düşük ebatlarda
tasarlamak mümkündür. Bu durum da maliyet açısından tasarrufu beraberinde getirmektedir. Tablo12’de akustik konfora göre hava kanallarında olması gereken hızlar verilmiştir:
Tablo 12. Akustik Konfora Göre Tavsiye Edilen Maksimum Kanal Hava Hızları [2]
Tasarım RC
(N)

Kanal Yerleşimi
Şaft içerisinde veya
asma tavan arasında
Asma akustik tavan
arasında
Mahal içerisinden
geçen kanalda

45
35
25
45
35
25
45
35
25

Maksimum Hava Hızı, m/s
Dikdörtgen
Yuvarlak
Kanal
Kanal
17.8
25.4
12.7
17.8
8.6
12.7
12.7
22.9
8.9
15.2
6.1
10.2
10.2
19.8
7.4
13.2
4.8
8.6

Kanal kesitleri ses yutumu açısından incelendiğinde düz-oval kanallar dikdörtgen kanallara göre daha
fazla ses yutum özelliğine sahiptir. Bu durum, dikdörtgen kanallarda akustik konforu sağlamak adına
düz-oval kanallara kıyasla ek önlemler (kanal izolasyonu, susturucu ekleme,vb.) gerektiğini
göstermektedir. Sisteme eklenen ilave önlemler de ilk yatırım ve işletme maliyetlerini artıracaktır.
Tablo-13’te dikdörtgen ve düz-oval kanalların ses yutum değerleri verilmiştir.
Tablo 13. Dikdörtgen ve Düz-Oval Kanallarda Frekans Bazında Ses Yutum Değerleri [4]
Dikdörtgen Kanal
İzolesiz Dikdörtgen Kanalda Ses İletim Kaybı, dB/m

Kanal Ebatı
mmxmm
305x305
305x610
305x1220
610x610
610x1220
1220x1220
1220x2440

63
21
19
19
20
20
21
19

125
24
22
22
23
23
24
22

Oktav Merkez Band Frekansı, Hz
250 500
1000
2000
4000
27
30
33
36
41
25
28
31
35
41
25
28
31
37
43
26
29
32
37
43
26
29
31
39
45
27
30
35
41
45
25
29
35
41
45

8000
45
45
45
45
45
45
45
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Düz-Oval Kanal
İzolesiz Düz-Oval Kanalda Ses İletim Kaybı, dB/m

Kanal Ebatı
mmxmm
305x150
610x150
610x305
1220x305
1220x610
2440x610
2440x1220

63
31
24
28
23
27
22
28

125
34
27
31
26
30
25
31

Oktav Merkez Band Frekansı, Hz
250 500
1000
2000
4000
37
40
43
30
33
36
34
37
29
32
33
28
-

8000
-

Havalandırma kanalının akustik performansı; kanalın dikdörtgen, yuvarlak veya düz-oval olarak
tasarlanmasına göre değişkenlik gösterdiği gibi kanal kesitine göre de değişiklik göstermektedir. Genel
olarak havalandırma kanallarında, kanal kesitlerinin artışına bağlı olarak ses yutum değerleri de
azalmaktadır. Örneğin, ses üretimini azaltmak için kanal kesitlerinin büyütülmesi bir çözüm olarak
düşünülebilir; ancak kanal boyutunun artması sebebiyle ses yutumu da azalacaktır. Bu durum hem
kanal maliyetlerini artıracak hem de ses yutumunun azalması sebebiyle, istenilen ses seviyesinin
sağlanacağı garantisini verememektedir. Bu sebepten, sistemde gereksinim duyulan ses yutumu,
kullanılacak gürültü kontrolü metodlarının optimize edilmesiyle belirlenmelidir. Tablo-14’te izolesiz
kanalların, Tablo-15’te izoleli kanalların; artan kanal boyutuna göre frekans bazında yuttukları ses
seviyeleri verilmiştir.
Tablo 14. İzolesiz Kanalların Frekans Bazında, Kanal Boyutuna Göre Ses Yutum Değerleri [2]
Kanal
Ebatı

P/A

mmxmm
150x150
305x305
305x610
610x610
1220x1220
1830x1830

1/mm
0.26
0.13
0.1
0.07
0.03
0.02

İzolesiz Kanalda Ses Yutum Değerleri,
dB/m
Oktav Merkez Band Frekansı, Hz
63
125
250
>250
0.98
0.66
0.33
0.33
1.15
0.66
0.33
0.20
1.31
0.66
0.33
0.16
0.82
0.66
0.33
0.10
0.49
0.33
0.23
0.07
0.33
0.33
1.60
0.07
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Tablo 15. 25mm Cam Yünü İzoleli Kanalların Frekans Bazında, Kanal Boyutuna Göre Ses Yutum
Değerleri [2]
Kanal
Ebatı
mmxmm

25mm Camyünü İzoleli Kanal Ses Yutum
Değeri, dB/m
Oktav Merkez Band Frekansı, Hz
125

250

500

1000

2000

4000

150x150
150x250
150x300
150x460

0.6
0.5
0.5
0.5

1.5
1.2
1.2
1.0

2.7
2.4
2.3
2.2

5.8
5.1
5.0
4.7

7.4
6.1
5.8
5.2

4.3
3.7
3.6
3.3

200x200
200x300
200x460
200x610

0.5
0.4
0.4
0.4

1.2
1.0
0.9
0.8

2.3
2.1
2.0
1.9

5.0
4.5
4.3
4.0

5.8
4.9
4.5
4.1

3.6
3.2
3.0
2.8

250x250

0.4

1.0

2.1

4.4

4.7

3.1

250x410
250x510
250x760

0.4
0.3
0.3

0.8
0.8
0.7

1.9
1.8
1.7

4.0
3.8
3.6

4.0
3.7
3.3

2.7
2.6
2.4

300x300
300x460
300x610
300x910

0.4
0.3
0.3
0.3

0.8
0.7
0.6
0.6

1.9
1.7
1.7
1.6

4.0
3.7
3.5
3.3

4.1
3.5
3.2
2.9

2.8
2.5
2.3
2.2

380x380
380x560
380x760
380x1140

0.3
0.3
0.3
0.2

0.7
0.6
0.5
0.5

1.7
1.6
1.5
1.4

3.6
3.3
3.1
2.9

3.3
2.9
2.6
2.4

2.4
2.2
2.0
1.9

460x460

0.3

0.6

1.6

3.3

2.9

2.2

460x710
460x910
460x1370

0.2
0.2
0.2

0.5
0.5
0.4

1.4
1.4
1.3

3.0
2.8
2.7

2.4
2.2
2.0

1.9
1.8
1.7

610x610
610x910
610x1220
610x1830

0.2
0.2
0.2
0.2

0.5
0.4
0.4
0.3

1.4
1.2
1.2
1.1

2.8
2.6
2.4
2.3

2.2
1.9
1.7
1.6

1.8
1.6
1.5
1.4

760x760
760x1140
760x1520
760x2290

0.2
0.2
0.2
0.1

0.4
0.3
0.3
0.3

1.2
1.1
1.1
1.0

2.5
2.3
2.2
2.1

1.8
1.6
1.4
1.3

1.6
1.4
1.3
1.2

910x910

0.2

0.3

1.1

2.3

1.6

1.4

910x1370
910x1830

0.1
0.1

0.3
0.3

1.0
1.0

2.1
2.0

1.3
1.2

1.2
1.2
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SONUÇ
Optimum susturucu seçiminin, gürültünün oluştuğu oktav merkez band frekansının ve akustik ihtiyaca
göre kanal boyutlarını belirlemenin ilk yatırım ve işletme maliyetlerine olan etkisi incelendiğinde
aşağıdaki önemli sonuçlara ulaşılmıştır.










Optimum susturucu seçiminin yapıldığı sistemlerde ilk yatırım maliyetlerinde %1.5’ten %6.7’ye
kadar değişen oranlarda azalma irdelenmiştir.
Optimum susturucu seçiminin yapıldığı sistemlerde işletme giderlerinde %24’ten %88’e kadar
değişen oranlarda azalma gözlenmiştir.
250Hz ile 4000Hz arasındaki frekanslarda akustik izolasyonun ses yutumunda etkili olduğu,
buna rağmen düşük frekanslarda akustik izolasyonun, izolasyon kalınlığına bağlı olarak, ses
yutumunda önemli bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.
Aynı eş değer çapa sahip yayvan kanallar, kareye yakın kesite sahip kanallara oranla daha
fazla ses yutmaktadır.
2000Hz ile 4000Hz arasında 25mm ve 50mm izolasyona sahip kanalların aynı ses yutum
değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir.
Yuvarlak kanalların dikdörtgen kanallara göre daha yüksek hızlarda, aynı akustik konfor
parametrelerini sağlayarak tasarım yapılmasına imkan verdiği tespit edilmiştir.
Düz-oval kanalların dikdörtgen kanallara göre daha fazla ses yuttuğu tespit edilmiştir.
Kanal boyutunu büyütmenin ses yutumunu da azalttığı belirlenmiştir.
Akustik izolasyon kalınlıklarının kanal boyutlarına dikkat edilerek tasarlanması gerekliliği
belirtilmiştir.
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DAHA VERİMLİ POMPA SİSTEMLERİ İÇİN YENİ NESİL
MANYETİK PM-DESTEKLİ SENKRON ELEKTRİK
MOTORLARI
Bora TÜRKMEN

ÖZET
Pompa sistemleri genellikle, eğer türbin ve dizel motor değil ise, motorlar tarafından sürülmektedir.
Standartlarda elektrik motorlarında verimlilik sınıfları Eff1, Eff2, Eff3 sınıflarından IE1, IE2, IE3 ve
“Preminium Efficiency” olarak tekrar düzenlenmiştir. Avpura Biriliğinde elektrik motorlarında 200 kW
güce kadar IE3 verimlilik sınıfı kullanımı 2015 yılına kadar zorunluluk olarak öne çıkmaktadır.
Türkiye’de de benzer standartlaşma çalışmaları yapılmaktadır. Pompa sistemlerini sadece pompa
verimliliği olarak değil, pompa-motor sistem verimlilikleri birlikte ele almak doğru yaklaşım olacaktır.
Bu değişen trend içinde, özellikle sirkülasyon pompalarında, pompa-motor grubu “rotor” olarak blok
tiptedir ve verimlilik konusunda motorun önemli etkisi vardır. Dünya da bu konudaki çalışmalar sabit
manyetik destekli senkron motorlar üzerinde artmaktadır. Motor mili üzerinde dolaşan ve kaybolan
akım verimlilik üzerinde ciddi etkiye sahiptir. Kayıpların azaltılabilmesi için yapılan çalışmalar ve
toplam verimliliğin artması bildirinin ana konusudur.

ABSTRACT
Pumping systems are driven by electric motors more than % 96, the others could be diesel driven,
steam turbine and etc. Motor efficiencies are standardized as Eff1, Eff2, Eff3 previously and now
converted to IE1, IE2, IE3 and Preminium efficiency.
Permanent magnet synchronous motors (PMSM) are increasingly attractive in many applications due
to their higher efficiency, higher power density, decreasing prices of permanent magnet and lower lifecycle cost.

1. GİRİŞ
Santrifuj Pompalar dönen kanatçıklar aracılığı ile akışkan transfer eden makinelerdir, pompaların çok
geniş bir uygulama alanı buklunmaktadır. Isıtma hatlarından, endüstriyel bulaşık yıkama makinelerine
veya enerji santrallerinde kazan besi suyundan, soğutma hatlarına kadar geniş kullanım alanı değişik
spektrumda ve özelliklerde pompaların tiplerinin olmasını gerektirmektedir.
Pompa sistemlerini bir bütün olarak ele almak doğru yaklaşım olacaktır. Pompa ile birlikte boru
sistemi, elektrik motoru ve tüm tesisat dikkate alınmalıdır. Pompanın doğru boyutlandırılmasının
yanında, pompa sistemleri yerinde montajı yapıldıktan sonrada gözetim alıtında tutulmalıdır. Pompa
seçim hesaplarının doğru yapılıp yapılmadığı, hesap sırasında değil, yerinde montajı yapıldıktan sonra
sistem eğrisi ile birlikte hangi noktada çalıştığı mutlaka göz önüne alınmalıdır. Projelendirme
aşamasında seçilen debi ve basma yüksekliği, gerçek çalışma noktası ile çakışmıyorsa, pompa
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muhtemelen verimsiz bir noktada çalışacaktır. Böylesi durumlarda pompaların seçilme noktası yerine,
gerçek çalışma noktasına göre tekrar pompayı işlemek söz konusu olabilecektir.
Bu durum fark edilirse, sorunun çözümü için bazı alternatifler vardır. Bunlardan başlıcaları;




Pompanın çark çapını değiştirmek,
Pompanın devrini frekans konvertör veya diğer devir değiştiriciler (hidrolik kaplin, kayış kasnak
vs. ile) devrini değiştirmek
Uygun çözüm olmamasına rağmen, vana ile kısma-açma yaparak sistem eğrisini değiştirmek
ve bu sayede pompayı en verimli noktasına yakın amacına uygun noktada çalıştırmak vb.

Bu ve benzeri uygulamalar ile sistemi hidrolik açıdan doğru noktalarda çalıştırmak mümkün olacaktır.
Ayrıca boru çapı optimizasyonu, verimli pompa sistemi çalıştırmakta önemli bir unsurdur. Eğer
hesaplanan boru çapı bir veya bir kaç çap büyük seçilirse, pompanın çalşıma hayatı boyunca
karşılamaya çalıştığı direnç kayıpları düşecek ve güç hesabındaki H değeri düştüğünden, tüketim
gücü azalacaktır.

P 

QxH
367x  px  m

(kW)

2.TAHRİK SİSTEMİ
Eğer bir pompa sistemi buhar türbini veya diesel motor aracılığı ile sürülmüyorsa, elektrik motoru
tarafından sürülüyor olacaktır. Uygulamalarda % 96 oranında pompalar elektrik motoru ile
sürülmektedir.
Bu noktada toplam verimlilik dikkate alınırken motor verimleri de önem kazanmaktadır. Şimdiye kadar
uygulana gelen standartlarda geçtiğimiz yıllar içerisinde bir değişiklik meydana geldi.
Önceleri Eff1, Eff2, Eff3 olarak adlandırlan verimlik sınıfları değişerek, IEC 60034–30 standardına göre
yeniden sınıflandırıldı. Mevcut standartlar gönüllülük esasına dayanmakta ve 90 kW a kadar olan
motorları kapsamaktaydı.
Eff1 sınıfı elektrik motorları “yüksek verimli” motorlar olarak adlandırılırken, Eff2 motorlar “artırılmış
verimli” ve Eff 3 verimlilik sınıfındaki motorlar “standart verimli” olarak adlandırılmaktayken, IEC
60034–30 standardına göre yeniden tanımlandı.
Tablo1. Verimlilik Sınıfları
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Üç fazlı motorlarda 1.1 kW dan 90 kW a kadar tanımlanan Avrupa Birliği komisyonları ile Elektrik
Makineleri ve Güç elektroniği üreticileri arasında gönüllülük anlaşması 1998 de yapılmış ve 3 ayrı
verimlilik sınıfları belirlenmiştir.




EFF3
EFF2
EFF1

: Düşük verimli motorlar
: Artırılmış verimli motorlar
: Yüksek verimli motorlar

Bu gönülülük anlaşması 10 Şubat 2010 tarihi itibari ile bitmiş durumda ancak 15 Haziran 2011 tarihine
kadar kullanımı devam edebilecek. Bu tarihten sonra yeni oluşturulan standart IEC 60034–30:2008
geçerli olacak ve 0,75 kW tan 375 kW güç aralığında “IE” - “International Efficiency” yeni sınıflamaları
aşağıdaki şekilde belirlenmiş durumdadır.




IE 1
IE 2
IE 3

: Standart Verimlilik
: Yüksek Verimlilik
: Üst seviye Verimlilik ( Premium Efficiency)

Şekil 1. IE Sınıfları Arasındaki Verimlilik Farkları
IEC 60034–30 altında belirtilen verimlilik sınıfı sistemi aşağıdaki özelliklere sahip alçak gerilim üç fazlı
kafes asenkron motorlar için de geçerlidir:








1000 V kadar gerilimi
Güç 0.75 kW ve 375 kW arasında
2, 4 veya 6 kutuplu motorlar
Sürekli çalışmadaki (S1) veya aralıklı periyodik görev temelinde Anma (S3)% 80 veya daha
yüksek devirli süresi faktörü ile;
Direkt on-line işletim
IEC 60034-1uygun olarak çalışma koşulları için (sıcaklık, montaj yükseklik, vb)
Flanşlı, ayaklı motorlar ve / veya milleri mekanik boyutları IEC 60072–1 farklı ile bu standart
kapsamındadır.

Özel milleri ve flanş gibi motorlar kullanılacak olsa da dişli motorlar ve fren motorlar, bu standart
kapsamında değildir.
Bu standart kapsamındaki bazı motorlar yardımcı cihazlar ile donatılmış olabilir. Ancak bu yardımcı
cihazların motor ayrılmaz bir parçası değildir sürece, mümkün olan tüm kombinasyonlarda rasyonel
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kullanımına belirlenmesinde pratik değildir. Böyle modifiye standart motorların verimliliği için verim
tespiti yardımcı cihazlar olmadan temel motorlar üzerinde yapılacaktır.

3.SENKRON MOTORLAR
Senkron motor elektromıknatıslı veya çok küçük güçlerde olduğu gibi, sabit mıknatıslı bir endüktör ile
bir veya çok fazlı alternatif akım sargı endüvisi bulunan, sabit bir senkron hızla dönen bir alternatif
akım makinesidir. Farklı bir ifade ile senkron motor; Stator sargılarında alternatif akım, rotor
sargılarında ise doğru akım bulunan ve rotor hızı senkron devirle dönen motorlara denir. Senkron
motorlar esas itibariyle sabit hızda yüke güç sağlayan motorlardır
Senkron makineler sabit duran kısım stator ve hareketli kısım rotor olmak üzere iki kısımdan oluşur.
Stator sac paketlerinden yapılmış olup iç kısmına sargıların yerleştirilmesi için oluklar açılmıştır.
Senkron makineler, uyarma sargılarını taşıyan rotorun yapısına göre iki gruba ayrılır. Stator ve rotor
arasındaki hava aralığının her yerde sabit olduğu makinelere “Yuvarlak Rotorlu Senkron Makineler” ve
stator iç çevresinin düzgün olmasına karşın rotor dış çevresinin düzgün olmadığı makinelere da “Çıkık
Kutuplu Senkron Makineler” denir. Birim güç başına maliyetlerinin düşük olması, artan güç ile
verimlerinin yükselmesi, ayrıca bakım ve kontrol işlemlerinin az olması çok büyük güçlerde imal
edilmelerini sağlamaktadır.
Ortalama çalışma hızı yüke bağımlı olmayıp içindeki manyetik kutupların sayısı ve elektrik şebekesinin
frekansı tarafından belirlenen alternatif akım motorudur. Sanayide kullanılan senkron motorlar
genellikle şebekeye bağlandığında döner bir manyetik alan oluşturacak biçimde sarılmış bir statordan
ve doğru akımla beslenen bir rotordan oluşur. Rotor esas olarak bir elektromıknatıstır ve statorun
meydana getirdiği manyetik alanla aynı hızla döner. Örneğin elektrikli saatler küçük bir senkron
motorla çalışır ve zamanı şehir şebekesinin frekansı (50 Hz, 60 Hz gibi) belirler.
Modern bir sürücü sistemden genelde; geniş bir güç aralığında frenlemeleri de içeren moment-hız
düzleminin dört bölgesinde çalışabilme, yüksek verim ve yüksek dinamik cevap özellikleri aranır.
Yüksek verim ve dinamik özelliklerinden dolayı 1970 ‘li yıllara kadar en çok kullanılan makine doğru
akım makinesi olmuştur. Günümüzde bakım gereksinimi, tozlu ve patlamalı ortamlarda çalışamama,
hız sınırı (mekanik komütatör için 3000 d/d) gibi olumsuzlukları ve maliyetleri doğru akım motorlarının
değişken hızlı sürücü düzeneklerde kullanımlarını sınırlayan etkenlerin başında gelmektedir.
Sincap kafesli asenkron motorlar hem düşük maliyetli hem de sağlamdırlar. Fakat verim ve güç
faktörleri düşüktür. Dolayısıyla verim ve güç faktörünün önemli olduğu uygulamalarda asenkron
motorların alternatifleri senkron motorlardır.
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3.1. Senkron Motorun Yapısı
Senkron motorlar moment stator akımı ve akı da uyarma akımıyla kontrol edilir. Asenkron motorda ise
hem moment hem de ak ının stator akımıyla değiştirilmesi optimum stator geriliminin belirlenmesini
engeller. Ayrıca alan zayıflatma bölgesinde; asenkron motor için gereken gerilim senkron motora göre
%30 fazladır. Reaktif güç gereksinimdeki fazlalık ise %70 dolaylarındadır. Bilindiği üzere artık reaktif
güçte ölçülerek faturalandırılmaktadır.
Senkron motorlu sürücü düzenekler, asenkron ve doğru akım motorlu sürücü düzeneklerden daha
yüksek moment/atalet oranı, daha az gürültü ve sağlam motor kontrol algoritmasına sahiptirler. Çünkü
senkron motorların rotor yarıçapı eşdeğer güçteki asenkron ve doğru akım motorlarından küçüktür.
Senkron motorların bakım gereksinimi doğru akım motorlarının bakım gereksiniminin 1/7 ’si kadardır.
Bunun yanında megawatt dolaylarındaki güç seviyeleri ve 6000 d/d ’ya yaklaşan hızlar için senkron
motorlar pratik açıdan zorunludurlar. Asenkron motordaki düşük verim ve güç faktörü bu motorların bu
güç ve hız seviyelerinde kullanımlarını sınırlar.
Senkron makineler motor olarak çalışırken stator sargılarına alternatif akım, rotor sargılarına da doğru
akım uygulandığında Lorenz Kanununa göre sabit bir hızla döner, motor milinden mekanik güç alınır.
Doğru akım makineleri hem dinamo hem motor olarak nasıl çalışıyorlarsa ve aralarında yapı
bakımından bir fark yoksa, alternatörlerde senkron motor olarak çalışır.
Motor devir sayısı (N), frekans (f) ve kutup sayısına (P) bağlıdır. Asenkron motorlarda motor milinden
hiçbir zaman bu devir sayısı alınamazken, senkron motorlarda hız daima döner alanın hızına eşittir.
Üzerindeki sargılardan başka ayrıca, rotora sincap kafesi çubukları yerleştirilir. Alternatör olarak
çalışmada çıkış geriliminde meydana gelen dalgalanmaları önleyen bu sincap kafesi çubukları, motor
olarak çalışmada düzgün bir döndürme momenti oluşturur.
Bir asenkron motora gerilim uygulandığında motor hemen dönmeye başlar. Senkron motorun
dönebilmesi için rotor hızının yardımcı bir düzenekle senkron hız değerine ulaştırılması gerekir.
Senkron motorlarda kutup sargılarına uygulanan gerilim doğru gerilim olduğundan, meydana gelen
kutuplanma N S N S şeklinde çalışma süresi boyunca değişim göstermeyen bir kutuplanmadır. Stator
sargılarına üç fazlı emk uygulandığında döner alan meydana gelecek ve bir an statorda N-S-NSkutuplanması oluşacaktır. Bu anda kutup sargılarındaki zıt kutuplarla döner alan kutupları birbirini
çekecek ve rotor dönmek isteyecektir. Rotor henüz hareket etmeden statordaki kutuplar yer
değiştirerek (frekansa bağlı olarak)kutup sargılarındaki aynı isimli kutuplar karşı karşıya gelecektir. Bu
seferde aynı adlı kutuplar birbirini iter kuralınca rotor itme ve çekme kuvvetlerinin etkisinde kalacaktır.
Rotor ve stator kutupları arasındaki karşılıklı itme ve çekme kuvvetlerinin sonucu bileşke moment sıfır
olacak ve rotor dönemeyecektir. Şayet rotora; yardımcı bir sistemle yol verir, rotor hızın ısenkron hız
değerine yakın bir hıza ulaştırırsak rotorun sabit kutupları, döneralanın kutupları ile rahatça kilitlenir.
Şebekenin güç faktörünün düzeltilmesinde senkron motorlar kullanılır. Kapasitif çalışmada reaktif güç
negatif olmaktadır, motor sisteme reaktif güç verir yani kompanzatör görevi görür

4. YENİ NESİL SABİT (KALICI) MIKNATISLI SENKRON MOTORLAR
Verimlerinin ve güç yoğunluğunun yüksek olması, rotor tasarımının esnek olması ve sabit
mıknatısların fiyatlarının azalması ile ömür boyu maliyetinin asenkron motordan düşük hale gelmesi
gibi avantajlarından dolayı Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motorlar (KMSM) gittikçe fazla ilgi görür hale
gelmektedir.
Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu (UVDGM) yöntemi, DC-link gerilimini daha etkin kullanmaya
izin vermesi, düşük THD ve düşük anahtarlama kayıplarına sahip olması gibi avantajlarından dolayı
popüler bir yöntemdir.
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KMSM hızı; frekans ve kutup sayısı ile orantılı olan sabit hızlı bir motordur. Statorunda üç fazlı sargı
ve rotora monte edilmiş sabit mıknatıslardan meydana gelen bir yapıya sahiptir. Rotordaki
mıknatısların montaj şekline göre iki sınıfta inlenir. Sabit mıknatıslar rotor yüzeyine monte edilmiş ise
Yüzeysel KMSM, rotora gömülü olarak yerleştirilmiş ise dahili mıknatıslı KMSM elde edilmiş olur.
Ayrıca stator sargısı nda indüklenen gerilim dalga şekline göre Trapezoidal tip (Fırçasız Dc Motor) ve
Sinüsoidal tip (KMSM) olarak ayrı ayrı isimlendirilirler.
Motor yapısındaki sabit mıknatıslar KMSM’yi senkron motordan ayıran özelliğidir. Rotorda sargı yerine
mıknatıs kullanılması, kayıpların düşmesi, rotor hacminin küçülmesi ve rotor yapılış şeklinin esnekliği
gibi avantajlar sağlamıştır.
Sabit hızlı olan KMSM’de evirici veya ayarlı gerilim ve frekans kaynağı ile hız ayarı yapılabilir.
Evirici girişindeki DC gerilimi, çıkışında istenen genlik ve frekansta AC gerilime dönüştüren devrelerdir.
Eviricilerde kullan ilan çeşitli modülasyon yöntemleri vardır. UVDGM yöntemi dijital olarak
uygulanabilen, anahtarlama kayıpları düşük, çıkış gerilimindeki harmonikleri daha az olan popüler bir
yöntemdir.
Asenkron motorlar için büyük bir önem taşıyan kaymadan senkron motorlarda söz edilemez. Bu
yüzden motor ister boşta ister yükte çalışsın, devir sayısında hiçbir değişiklik olmaz. Senkron motoru
çalıştırabilmek için mutlaka yol verme düzenine sahip olmak gerekir. Bunun için çeşitli yol verme
sistemleri kullanılır
AC motorlarda kullanılan temel üç kontrol yöntemi vardır. Bunlar skaler kontrol (V/f), vektör kontrol
(FOC) ve Doğrudan moment kontrolüdür(DTC).

5. SONUÇ
Pompa sistemlerinde toplam verim, temelde pompa boyutlandırmasına bağlı olduğu gibi diğer önemli
unsurları da barındırır. Boru seçiminin önemi, seçilecek çapın hızı etkileyecek olması ve hızın karesi
oranında kayıpların artacak olması ve pompanın ana gücünü bu oranın çok ciddi artıracak olması gibi
unsurlar en az pompa seçimi kadar önemlidir.
Elektrik motorları da, hemen hemen tüm pompa uygulamasında kullanılan en önemli ikinci ekipmandır.
Birincil önemli pompa uygun tasarlandı ise, bunu doğru ve yüksek verimlilikte bir motor ile kombine
ederek daha verimli sistemler yaratılabilir. Önceki yıllarda standart verimlilikte Eff2 motor genel
kullanımı yaygın iken, verimlik ve enerji tasarrufu bilinci yüksek yaklaşımların Eff1 elektrik motorları
talep ettikleri gözlenen bir durumdur. Bu geçen yıllarda yerini IE standardına bırakmıştır ve daha üst
sınıf motor verimlilikleri hedeflenmektedir.
Ömür boyu maliyet ve toplam verimlilik gibi kavramlar giderek önem kazandıkça bu konudaki genel
bilinç düzeyinin de artması ve kriterlerin farklılaşması daha da verimli sistemler yapmayı getirmektedir.
Ancak burada yasalarla vergi teşvikleri, yasal zorlamalar ve düzenlemeler ile daha verimli sistemler
kurulmasını özendirmek ve yaygınlaştırmak kamuya da ödevler getirmektedir. Bu konuda çıkabilecek
yönetmelikler ve kanunlar kişilerin tercihine bırakmayarak daha verimli sistemlerin kurulmasını zorunlu
hale getirmelidir.
Örneğin, Avrupa Birliği sirkülasyon pompalarında belirli güçlerin altında Eff1 veya IE2 motor
kullanımını zorunlu hale getirmektedir. ABD’ de Eff3 ve Eff2 motorların üretimi ve yurtdışından
getirilmesi yasal düzenlemeleriyle önlenmiştir, Eff1 sınıfı elektrik motoru kullanmak zorunluluktur.
Benzer şekilde Avrupa Birliği, 2015 yılına kadar IE2 motor kullanımını 200 kW güçlere kadar zorunlu
hale getirmek için çalışmalar yürütmektedir.
Sabit mıknatıslı senkron motorlarda yük değişiminin verimi düşürmemesi, yüksek güç faktörü ve
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verimlilik, sabit mıknatıs teknojisinin fiyatlarının düşmesi ve giderek ekonomik olması yakın gelecekte
belirli uygulamalarda daha verimli olabilecek gibi görünmektedir. Bu konuda ciddi çalışmalar
yapılmaktadır ve 1–2 seneye kadar daha belirgin verim artışları sağlanacak görünmektedir.
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BİNALARDA YAĞMUR SUYUNUN KULLANILMASI
Nazlı İpek ŞAHİN
Gülten MANİOĞLU

ÖZET
Alternatif su kaynaklarına ilişkin teknolojilerin kullanılması, su sıkıntısının etkilerinin giderek daha da
hissedilmeye başlandığı son dönemde, tüm Dünya’da giderek daha da yaygınlaşmaktadır. Sahip
olduğumuz su potansiyeli ve gelecek 20 yıl içerisinde öngörülen su miktarı henüz ülkemizde aktif
olarak kullanımı yeterli düzeyde olmayan bu teknolojilerin biran önce kullanılmaya başlanılmasını
gerekli kılmaktadır. Binalarda su korunumu için alınabilecek önlemleri; yenilikçi teknolojilere sahip
sağlık gereçleri ile su tüketiminin azaltılması, binalardaki su tesisatlarındaki kayıp ve kaçakların
giderilmesi, yağmur suyu gibi alternatif kaynakların kullanılması, evsel nitelikli atıksuların arıtılarak
tekrar kullanılması, su sıkıntısının yoğun olarak yaşandığı bölgelerde deniz suyundan tatlı su elde
edilerek kullanılması şeklinde sıralayabiliriz.
Günümüzde tatlı su kaynaklarının hızlı biçimde tüketilmesi ve kirlenmesi gibi sebeplerden ötürü gri
suyun arıtılarak kullanılmasının yanında alternatif bir kaynak olan yağmur suyunun da kullanılması
gündeme gelmiştir. Özellikle hava limanlarında, askeri bölgelerde, stadyumlarda, turistik tesislerde ve
çatı alanı yeterince büyük olan binalarda yağmur sularının toplanarak, basit arıtma işlemlerinden
geçirilip kullanıma sunulması binalarda su korunumu için alınabilecek önlemler arasındadır. Pekçok
ülkede bu yöntem ile kullanım suyundan büyük ölçüde tasarruf edilerek, su tüketim oranları daha alt
sınırlara çekilmiştir. Yağmur suyunun toplanılarak binalarda kullanımının yaygınlaştırılması, farklı
ülkelerde farklı teşvik ve yasalarla desteklenmektedir.
Bu çalışmada; yağmur suyunun bina içinde ve dışında kullanımına ilişkin mevcut sistemlerin örneklerle
değerlendirilmesi ve yağmur suyu kullanımının Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri’nde nasıl ele
alındığının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Binalarda Su Korunumu, Yağmur Suyu Toplama, Sarnıçlar, Yeşil Bina
Sertifikasyon Sistemleri

ABSTRACT
The use of technologies related to alternative water resources are becoming widespread as the effects
of water shortage started to be felt more and more lately in the world. Water potential and amount of
water foreseen in the next 20 years makes it necessary that unsufficient active use of these
technologies have to be used. Water conservation measures for buildings can be listed as reducing
water consumption by sanitary ware with innovative technologies, removing of water leakage and loss
in water installations in buildings, the alternative use of sources such as rainwater, reuse of treated
domestic wastewater, use of desalination system in areas with severe water shortage.
Today, use of rain water beside the use of treated gray water source as an alternative have been
noted because of the the rapid consumption and pollution of freshwater resources. Water conservation
measures can be taken in buildings such as using of rainwater after treatment that can be collected
from the roof area that is large enough like the airports, military areas, stadiums, tourism facilities and
buildings. In many countries with this method by saving great amount of domestic water, consumption
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rates was taken than the lower limit. Becoming widespread of the rainwater harvesting in buildings are
supported by incentives and different laws in different countries.
The aim of this study is evaluating of existing systems about the use of rainwater inside and outside
the building with examples and examining the use of rainwater in Green Building Certification
Systems.
Key Words: Water Conservation In Buildings, Rainwater Harvesting, Cisterns, Green Building
Sertification Systems

1. GİRİŞ
Su, yenilenebilir bir kaynak olmasına rağmen nüfus artışı, çevre kirliliği, maliyet, bilinçsiz su tüketimi,
iklim şartlarındaki değişim gibi sebeplerden ötürü çevrimini tamamlamadan tüketilmektedir. Dünya’daki
tatlı su kaynaklarının sadece küçük bir bölümünün kullanılabilmesi ve su kaynaklarının nüfus
yoğunluklarına göre dağılımının eşit olmaması gibi sebeplerden ötürü özellikle bazı bölgelerde yoğun
olarak su sıkıntısı yaşanmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı suyun stratejik önemi giderek daha da
artmakta olup, özellikle Ortadoğu’da yaşanan su sıkıntısı uluslararası anlaşmazlıklara neden
olmaktadır.
Tüm Dünya’da toplam su tüketiminin önemli miktarı binalarda içme ve kullanma suyu olarak
kullanılmaktadır. Son yıllarda binalarda su korunumu teknolojilerinden olan ve kullanımı giderek
yaygınlaşan, yağmur suyunun toplanılarak kullanılması ile binalarda kullanılan içme suyu tüketimi
oldukça azaltılmaktadır.
Dünyadaki toplam su miktarının dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Yeryüzünde Su Kaynakları Dağılımı
Su varlığına göre ülkeler sınıflandırıldığında; yılda kişi başına düşen ortalama kullanılabilir su miktarı
1,000 m³’ten az olan ülkeler "su fakiri", 1,000-3,000 m³ olan ülkeler "su sıkıntısı çeken ülke", 3,00010,000 m³ olan ülkeler suyun yeterli olduğu ülkeler, 10,000 m³’ten fazla olan ülkeler ise "su zengini"
olarak kabul edilmektedir. Türkiye, 1,500-1,600 m³/yıl kişi başına düşen ortalama su miktarı
bakımından Dünya ortalamasının oldukça gerisinde kalmaktadır [1].
Nüfus artışına paralel olarak su tüketiminin de artması ve bununla birlikte su kaynaklarının azalması
gibi sebeplerden ötürü ülkelerin sahip oldukları su kaynakları, 21. yüzyılın politik ve ekonomik
anlamdaki şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Küresel ölçekte uluslararası sular boyutunda
ülkeler karşı karşıya gelebilmektedir. Çok uluslu şirketlerin suyu özelleştirerek büyük oranda kar
sağlama çabaları da günümüzde küresel ölçekte yaşanılan su sorunlarının bir başka boyutunu
oluşturmaktadır.
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Dünya’da 2000 yılına kadar 100 ülkede özel su şirketleri işletmeye girmiş ve su hizmetlerinin bir
bölümü özelleştirilmiştir [2]. Ancak suyun özelleştirilmesi ile ilgili düzenlemeler Bolivya, Meksika, Şili,
Peru, Endonezya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Filipinler-Manila, İngiltere ve Fransa’da halk tarafından
büyük tepki toplamış ve tüm Dünya’da geniş yankı uyandıran protestolara sebep olmuştur. Ülkemizde
ise Antalya, Bodrum-Güllük’te suyun özelleştirilmesi ile birlikte pekçok sorunla karşılaşılmıştır.
Ülkemizde ve Dünya’nın farklı bölgesinde özelleştirme sonrasında su fiyatlarında %290-%692
oranında artma yaşanmasına rağmen suyun kalitesinde %40 oranında azalma ve şebeke suyu
kesintilerinde %177 oranında artış gözlenmesi, su fiyatlarındaki büyük artış sonrası kendi
bahçelerinde kuyu açarak ya da yağmur suyunu toplayarak kullananlardan imtiyazlı sözleşmelere
dayanarak suyun bedelinin istenmesi, bu olayların neden olduğu ayaklanma ve isyanların ölümlere yol
açması gibi olaylar kamuoyunda yankı uyandırmıştır [3].
Su tüketim miktarı tarımsal, endüstriyel ve evsel olarak 3 farklı grupta incelenmekle birlikte bu miktar
Dünya’nın farklı bölgelerinde değişmektedir. 2008 yılı itibariyle Türkiye’de sektörlere bağlı su tüketim
miktarları Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. 2008 Yılı ve 2023 Yılı Tahmini Sektörel Su Tüketimi [4].
Evsel su tüketimi, evlerde, otellerde, lokantalarda ve çamaşırhanelerde içme suyu, besin hazırlama
suyu, temizlik, çim ve bahçe sulama ve hizmet üretimi amaçlı olarak binalarda kullanılan su miktarıdır
[2]. Binalarda evsel nitelikli atıksular insanların yaşamsal faaliyetlerindeki gereksinim ve kullanımları
sonucu oluşmaktadırlar. Gereksinmeyi etkileyen faktörler ise farklı toplumlarda değişkenlik
göstermekte olup çevresel, su ile ilgili faktörler, toplumsal, teknolojik ve fonksiyonel faktörlerdir. Sahip
olunan temiz su kaynakları ve bu kaynaklara erişebilmenin yanısıra su gereksinimi etkileyen faktörlerin
farklı olması gibi sebeplerden ötürü evsel su tüketimi farklı bölgelerde değişkenlik göstermektedir [5].
Konut binalarında kullanılan suyun miktarı azımsanmayacak bir orana sahiptir. Bu nedenle binalarda
su tüketiminin azaltılması bir gereklilik haline gelmektedir. Günümüzde tatlı su kaynaklarının hızlı
biçimde tüketilmesi ve kirlenmesi gibi sebeplerden ötürü alternatif bir kaynak olan yağmur suyunun
kullanılması gündeme gelmiştir. Özellikle hava limanlarında, askeri bölgelerde, stadyumlarda, turistik
tesislerde ve çatı alanı yeterince büyük olan binalarda yağmur sularının toplanarak, basit arıtma
işlemlerinden geçirilip kullanıma sunulması binalarda su korunumu için alınabilecek önemli bir
önlemdir [1].

2. YAĞMUR SUYUNUN TOPLANMASI
Eski dönemlerde özellikle su sıkıntısının hissedildiği bölgelerde yaygın olarak görülen sarnıç sistemleri
ile yağmur suyu toplanılarak kullanılmaktaydı. Günümüzde de, su probleminin yaşandığı kurak
bölgelerde toplam su tüketiminde büyük bir orana sahip olan bahçe sulamasında, yağmur suyu
kullanımı su tüketimini büyük oranda düşürmektedir. Bu tip kullanımlar için sarnıç uygulaması oldukça
etkin bir yöntem olmaktadır. Sarnıç uygulamaları özellikle yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının kısıtlı
olduğu, buna karşın yeterli yağışın bulunduğu yerler ve merkezi su temini altyapısı bulunmayan
yerleşimler için ideal çözüm olarak sunulmaktadırlar [6].
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Sarnıçların kullanılabileceği yerler arasında kırsal alanlar, kıyı bölgeleri, kurak, yarı kurak alanlar,
adalar ve dağınık yerleşimler yer almaktadır. Tipik bir sarnıç sistemi dört bileşenden oluşmaktadır.
Bunlar;





Yağmur suyunun binaların çatılarından veya zeminden toplanması,
Oluk sistemi ile iletiminin sağlanması,
Yağmur suyu deposunda biriktirilmesi,
Arıtılarak bina içine iletilmesidir [1].

Şehir, kasaba ve köylerin su ihtiyacı yağış, yerüstü ve yer altı sularından temin edilmektedir. Yağmur
suları sarnıç adı verilen depolarda toplanmaktadırlar. Sarnıçlar genellikle yere gömülü olarak ve su
sızdırmayacak biçimde yapılırlar. Çatı, teras ve temiz beton avlulardan toplanan sular sarnıca
verilmektedirler. Sarnıca verilen yağmur suyunun kumdan süzülmesi gerekmekte olup bu amaçla silis
kumu kullanılmaktadır. 1/3 kadar çakıl üst tarafı ince bir kumdan meydana getirilmiş yaklaşık olarak
1m yüksekliğinde bir kum süzgeci iyi sonuç vermektedir (Şekil 3).

Şekil 3. Sarnıcın Düşey Kesiti ve Planı
Ancak kum süzgecinin sarnıç içine yapılması halinde, kum tabakasının %40’ı kadar boşluk
olduğundan sarnıç hacmi gerekenden çok büyük çıkabilmektedir. Bu sakıncayı gidermek için süzme
kumunu geliş borusu veya su alma borusu etrafına koymak, zamanla kirlenen kumları değiştirmek ya
da en azından kirlenen kumları yıkamak gerekmektedir. Daha geliştirilmiş sarnıçlarda yağmur suyu bir
dinlendirme ve süzme işleminden geçmektedir. Çakıl ve ince kumdan yapılan 1.40m yükseklikteki kum
süzgeci suda bulunan asılı kirlerle yüzücü maddeleri süzmekte ve su alma kuyusuna temizlenmiş
suyun geçmesini sağlamaktadır. Suyun temiz kalması bakımından sarnıçtan suyun kovalarla değil
tulumba ile alınması doğru olmaktadır (Şekil 4) [7].

Şekil 4. Yağmur Sularının Filtreden Geçirilerek Sarnıçta Toplanması
Su sıkıntısının çokça görüldüğü ve artan nüfus ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli suyolları ile beslenen
İstanbul şehrinde geleneksel sarnıçlara ait pekçok örnek bulunmaktadır. Sarnıçların en bilinen
örnekleri 336 sütunlu İmparator Sarnıcı (Yerebatan Sarayı), 224 sütunlu Pileksenus Sarnıcı
(Binbirdirek) ve Acımusluk Sarnıcı’dır [8]. Bunun yanısıra eski dönemlerde sınırlı su kaynaklarının
nüfusa yetersiz gelmesi nedeniyle özellikle Tarihi Yarımada’da konutların ya da sarayların bodrum
katları sarnıç olarak kullanılmışlardır. Tablo 1’de sarnıçlara ait bazı sarnıç örnekler listelenmiştir.
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Tablo 1. Tarihi Yarımada’da Yer Alan Sarnıç Örnekleri

Eminönü, Mimar Kemal Mahallesi’nde 689 ada 43–78 parsellerde Bizans Dönemi’nden kalan tescilli
sarnıç kalıntısının üzerinde bina yer almaktadır.

Eminönü, Mıhcılar Caddesi altında yer alan At Pazarı Sarnıcı teşkil eden bir mahzenin sarnıç şeklinde
düzenlenmesi ile meydana gelmiştir. Sarnıcın mimari formunda bazilika tipinde bir kiliseye altyapı
oluşturduğu görülmektedir. Dikdörtgen bir plana sahip olan sarnıç kuzeybatı-güneydoğu istikametinde
yönlendirilmiştir.

Fatih İlçesi, Hacı Salih Sokak’ta yer alan sarnıç Bizans Dönemi’nde yapılmış olan sarnıç anıt eser
olarak tescillendirilmiştir. Sarnıcın Hacı Salih Sokak Cephesi’ne demir doğrama kapı eklenmiştir.

Eminönü İlçesi, Binbirdirek Mahallesi’nde yer alan sarnıç Çemberlitaş Kız Öğrenci Yurdunun İnşaatı
sırasında bulunmuş bir Bizans Dönemi sarnıcıdır.
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Günümüzde sarnıç sistemlerinin teknolojik açıdan geliştirilmesi ile yağmur suyunun binalarda
kullanılması ve böylece binalarda evsel su tüketiminin azaltılması sağlanmaktadır.
2.1. Gelişmiş Yağmur Suyu Toplama ve Dağıtım Sistemleri
Gelişmiş yağmur suyu toplama tesisatı; toplama yüzeyi, yatay ve dikey oluklar, filtreler, pompa,
yağmur suyu deposu ve dağıtıcı sistemlerden oluşmaktadır.
Binalarda kullanım ihtiyacına göre suyun niteliği, içme ve kullanma suyu (içme suyu kalitesinde
olmayan su) olarak ikiye ayrılmaktadır. Çatılardan toplanan su, genellikle kullanım suyu olarak
kullanılmakla birlikte, arıtılarak içme suyu seviyesine de getirilebilmektedir.
2.1.1.Yağmur Suyunun Bina Dışında Kullanılması
Binalarda kullanım ihtiyacına göre suyun niteliği, içme ve kullanma suyu (içme suyu kalitesinde
olmayan su) olarak ikiye ayrılmaktadır. Kullanım suyu ihtiyacının olduğu alanlar, ev temizliği, yangın
söndürme, çamaşır yıkama, bahçe sulama, havuz doldurma, tuvalet yıkama, araç yıkama, soğutma
kuleleri ve endüstriyel işlemlerin gerçekleştirildiği alanlardır. İçme suyu ihtiyacının olduğu alanlar ise,
yemek pişirme, banyo-duş, bulaşık yıkamadır. Yağmur suyu bina içinde ya da bina dışında kullanım
suyu amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Basit bir yağmur suyu deposu ile araba yıkama, yüzme
havuzu ya da süs havuzunu doldurma, ek boru tesisatı ile bahçe sulama, tuvalet rezervuarlarında
kullanım, suyun kalitesi için yapılan dikkatli kontroller ve arıtma ile çamaşır makinaları ile duş ve
banyolarda kullanım işlemleri gerçekleşmektedir [9]. Yağmur suyu bina dışında; bahçe sulama, araç
yıkama ve süs havuzlarını doldurma, bina içerisinde ise çamaşır makinaları ve tuvalet
rezervuarlarında kullanılmaktadır.
Konutlarda, kullanma suyu miktarı evsel kullanım miktarının %78’ini oluşturmaktadır. Bu oranın %59’u
konut dışında bahçe sulamasında, %19 ‘luk kısmı ise konut içerisinde kullanılmaktadır. Konut
içerisinde tesisat maliyeti, yağmur suyunun konut dışında kullanılmasını daha uygun duruma
getirmektedir. Bu nedenle yağmur suyunun basit bir şekilde toplanılarak bahçe sulamasında
kullanılması daha yaygındır [10].
Çatı yüzeyinden toplanan yağmur suyu oluklardaki filtreden geçerek yağmur suyu deposunda
toplanmaktadır. Yağmur suyu buradan dalgıç pompa ile depo dışına, bahçeye verilmektedir (Şekil 5).

Şekil 5. Yağmur Suyunun Bahçe Sulamasında Kullanılması [11].
Şebeke suyu döşeminin, yağmur suyu döşemini kuraklık olduğu dönemlerde deponun boş kalmasına
karşı beslemesi kullanıcının isteğine bağlı olarak değişmektedir.
2.2.2.Yağmur Suyunun Bina İçerisinde Kullanılması
Yağmur suyu konutlarda kullanım suyu olarak kimyasal dezenfeksiyondan geçmeden tuvalet
rezervuarlarında ve çamaşır makinalarında kullanılabilmektedir. Ancak toplanılan yağmur suyu
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istenilen kalitede değil ise çamaşır makinasında kullanımı renk ve koku gibi sebeplerden ötürü
istenmeyen sorunlara yol açabilmektedir.
Konut içerisinde;




Yağmur suyu döşeminin kullanıldığı sistemler (tek döşem),
Şebeke döşeminin yağmur suyu döşemini beslediği sistemler:
Yağmur suyu döşemi ile şebeke döşeminin birbirinden bağımsız olarak kullanıldığı sistemler
(çift döşem)

şeklinde farklı uygulama şeçenekleri bulunmaktadır.


Yağmur suyu döşeminin kullanıldığı sistemler (tek döşem): Konut içerisinde basit bir yağmur
suyu toplama sisteminde, çatıdan toplanan yağmur suyu, büyük parçaları tutan filtreden
geçirildikten sonra yağmur suyu deposuna gelmektedir. Yağmur suyu deposundan ise
çamaşır makinası ya da tuvalet rezervuarı gibi konut içerisinde ihtiyaç duyulan alanlara
pompalanmaktadır (Şekil 6). Bu sistemde sistemin ilk kurulum maliyeti dışında toplanılan
yağmur suyuna ücret ödenmemektedir. Ancak yağmur suyunun az olduğu dönemlerde ya da
yağmur suyu toplama sisteminde herhangi bir sorun çıktığında binada oluşacak su kesintisi bu
sistemin dezavatajıdır.

Şekil 6. Yağmur Suyu Döşeminin Kullanıldığı Sistemler (Tek Döşem) [11].


Şebeke döşeminin yağmur suyu döşemini beslediği sistemler: Yağmur suyu döşeminin
şebeke (ana şebeke) döşemi ile beslendiği sistemlerdir. Bu sistemler sadece yağmur suyu
döşeminin kullanıldığı sistemlere göre daha maliyetlidir. Bu tip sistemlerde çatıdan gelen
yağmur suyu oluklardan ve filtrelerden geçtikten sonra depoda toplanarak bina içerisinde
çamaşır makinası ya da tuvalet rezervuarları gibi kullanılacağı yerlere pompalanmaktadır.
Bina içerisinde yağmur suyunun dağıtılması iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Bunlar;
Şebeke döşeminin yağmur suyu döşemini direkt beslemesi: Bu tip sistemlerde şebeke döşemi
ile yağmur suyu döşemi birbirine bağlı durumdadır. Yağmur suyunun az olduğu dönemlerde
yağmur suyu döşemi şebeke döşemi ile beslenerek, bina içerisinde çamaşır makinaları ve
tuvalet rezervuarlarında kullanılmaktadır (Şekil 7).
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Şekil 7. Şebeke Döşeminin Yağmur Suyu Döşemini Direkt Beslemesi [11]
Bina içerisinde ek bir alana ihtiyaç olmaması bu sistemin avantajı olmakla birlikte yağmur suyu
kullanılamadığı zaman, ana şebeke döşemindeki suyun pompalanması için pompanın harcadığı enerji
maliyeti, pompa bakım masrafları, kontrol mekanizmasının daha pahalı ve karışık olması, bina
içerisinde su kullanımının olduğu her zaman pompa çalışması sistemin dezavantajlarıdır.
Şebeke suyu ile yağmur suyu döşemininin bina içerisinde (çatı arasında) bir depoda birleştirilmesi
(Yerçekimi sistemi ya da çatı deposu sistemi ile dağıtım): Bu sistemde çatı arasında bulunan depoya
hem yağmur suyu döşemi hem de şebeke döşemi gelmektedir. Sistem yağmur suyunun depoya
dolması ve sonrasında bina içerisinde pompaya ihtiyaç duyulmadan çamaşır makinası ve tuvalet
rezervuarlarına yerçekimi ile iletilmesi şeklindedir (Şekil 8).

Şekil 8. Şebeke Suyu ile Yağmur Suyu Döşeminin Bina İçerisinde (Çatı Arasında) Bir Depoda
Birleştirilmesi(Yerçekimi Sistemi ya da Çatı Deposu Sistemi İle Dağıtım) [11].
Bina içerisinde herhangi bir elektrik kesintisi durumunda ya da yağmur suyu deposunda su olmadığı
durumda çatı deposuna şebeke döşeminden su ilave edilebilmesi, daha basit bir kontrol
mekanizmasına sahip olması ve bina içerisindeki dağıtımın yerçekimi ile sağlanması sebebiyle enerji
tasarrufu sağlanması sistemin avantajlarıdır [12].
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Pompa kullanılmadığı için şebeke basıncının modern çamaşır makinası ve bahçe sulaması için çok
düşük olabilmesi ve tuvalet rezervuarının yavaş dolabilmesi, çatı arasında depo için alana ihtiyaç
duyulması sistemin dezavantajları olup ülkemizde “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında
Yönetmelik’in 7.10.7. Betonarme Sistemin Kütlesinin Azaltılması” maddesinde belirtilen çatıda bulunan
su deposu vb. tesisat ağırlıklarının zemine indirilmesi gerekliliği de sistemin önemli bir dezavantajıdır
[11].
Ticari ve endüstriyel binalarda genellikle yağmur suyu kullanım suyu olarak tuvalet rezervuarlarında,
yangın söndürme ve yeşil alan sulamasında kullanılmaktadır (Şekil 9). Sistem olarak küçük ölçekli
binalarda kullanılan sistemlerle aynı olmakla birlikte sistem kapasitesindeki artış maliyetin artmasına
neden olmaktadır. Ancak yağmur suyunun toplandığı çatı alanının daha büyük olması ve potansiyel
kullanım suyu ihtiyacının daha fazla olması gibi sebeplerden dolayı yağmur suyu toplama sisteminin
büyük ölçekli binalarda kullanılması daha çok tercih edilmektedir [13].

Şekil 9. Ticari Binalarda Yağmur Suyu Toplama Sistemleri


Yağmur suyu döşemi ile şebeke döşeminin birbirinden bağımsız olarak kullanıldığı sistemler
(çift döşem): Bu tip sistemlerde yağmur suyu döşeminin ana şebeke döşemi ile
beslenmemekte, bunun yerine her iki döşem de (yağmur suyu döşemi ve şebeke döşemi)
bağımsız olarak konut içerisinde tuvalet rezervuarı ya da çamaşır makinasında
kullanılmaktadır (Şekil 10). Her iki döşem de tuvalet rezervuarı ya da çamaşır makinasına
kadar uzatıldığı için ek bir maliyet oluşmamaktadır [14].

Şekil 10. Çift Döşem Dağıtım Sistemleri [14]
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3.BİNALARDA YAĞMUR SUYUNUN KULLANILMASINA İLİŞKİN DÜNYA’DAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ
YASALAR, YÖNETMELİKLER, TEŞVİKLER VE YEŞİL BİNA SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ
Tablo 2: Yağmur Suyu Kullanımına İlişkin Yasa ve Yönetmelikler

ALMANYA

İNGİLTERE

JAPONYA

HİNDİSTAN

YASA VE YÖNETMELİK
Yağmur suyu toplama sistemleri konusunda
“DIN 1989” pekçok ülkede bu konuda
oluşturulan standartlara öncülük etmiştir. Bu
standart yağmur suyuna ilişkin, planlama,
tesisat, uygulama ve bakım, yağmur suyu
filtreleme, yağmur suyu rezervuarları ve ek
bileşenleri konularını ele almaktadır [12].
Yağmur suyu kullanımı konusunda “BS8515: 2009 Yağmur Suyu Toplama
Sistemleri,
Uygulama
Standardı”
çıkartılmıştır. Bu standart, İngiltere’de,
yağmur
suyunun
kullanım
suyuna
eklenmesine ilişkin tasarım, tesisat ve
bakımı hakkında bilgi vermektedir.
30,000 m²’den daha büyük binalarda gri su
arıtma sistemleri ya da yağmur suyu
toplama sistemlerinin kullanılması Japonya
Bayındırlık Bakanlığı tarafından yasa ile
zorunluluk haline getirilmiştir[16].
Yeni Delhi’de 100 m²’den büyük çatı alanına
sahip tüm yeni binalarda ve 1000 m²’den
büyük inşaat alanına sahip yeni binalarda,
Gujarat’da tüm resmi binalarda,
Indore’da 250 m² inşaat alanına sahip tüm
yeni binalarda,
Hyderebad’da 300 m² üzerinde alana sahip
tüm yeni binalarda,
Chennai’de 3 katlı tüm yeni binalarda,
Mumbai’de 1.000 m² parsel alanına sahip
tüm binalarda
Rajasthan’da 500 m²’den daha büyük parsel
alanına sahip altyapısı bulunan şehirsel
alanlarda,
yağmur suyu kullanılması kanunen zorunlu
hale getirilmiştir [17].

TEŞVİK
Su fiyatlarının yüksek olması
nedeniyle konutlarda ve çalışma
alanlarında 1,5 milyonun üzerinde
yağmur suyu toplama sistemi
kurulmuştur. Sistemin kurulduğu
bölgeye göre 1,200 euroya kadar
indirim yapılmaktadır [12].
Sistemin uygulandığı ilk yıl %100
vergi
indirimi
sağlanmaktadır
(U.K.) [15] .

Binalarda suyun korunumu konusunda, ülkemize oranla daha fazla suya sahip olan Avrupa
Ülkeleri’nde uzun zaman önce önlemler alınmaya ve yeni teknolojiler geliştirilmeye başlanmıştır. “Yeşil
Bina Sertifikasyon Sistemleri” ve bu sertifikaya sahip binaların her geçen gün artması da bunun en
somut örneğidir. Su tüketiminin azaltılması konusunda gelişen teknolojiler ile birlikte her ülke,
yönetmelik, standart ya da bilimsel nitelikteki kılavuzlar ile bu teknolojilerin kullanım şeklini belirlemiş
ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Farklı ülkelerde, yağmur suyu kullanımına ilişkin esaslar
standart, yönetmelik ya da ajanslar tarafından belirlenen kılavuzlarda farklı şekillerde belirlenmiştir.
Farklı ülkelerdeki yağmur suyu kullanımına ilişkin yasa ve yönetmelikler farklı ülkelerde Tablo 2’de
özetlenmiştir:
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Tablo 2: Yağmur Suyu Kullanımına İlişkin Yasa ve Yönetmelikler (Devam)

AVUSTRALYA

A.B.D

YASA VE YÖNETMELİK
Sydney ve New South Wales’te
BASIX (Building And Sustainability
Index) bina yönetmeliğine göre
yağmur suyu deposunun konut
dışında ya da konut içerisinde
(tuvalet veya çamaşır makinaları)
kullanılarak
su
tüketiminin
azaltılması gerekmektedir[18].

Illinois: Illinois Plumbing License
Law tarafından 1 Ocak 2010
tarihinden itibaren yağmur suyu
toplama ve dağıtım sistemine
ilişkin minimum standartlar (SB
2549) yasa ile zorunlu hale
getirilmiştir [15].
Yağmur suyunun toplanması ve
kullanılması
konusunda
belirlenmiş olan henüz çok fazla
yasa
ya
da
yönetmelik
bulunmamakla
birlikte
farklı
eyaletlerin belirlemiş oldukları
farklı yasalar bulunmaktadır.

TEŞVİK
“National Rainwater and Greywater Initiative”
programı kapsamında Ocak 2009’dan
itibaren her aileye, evlerinde kullanacağı
yağmur suyu deposu ya da gri su arıtması
için 500 dolara varan devlet teşviki
sağlamaktadır. Teşvikler; 2,000–3,999 litrelik
yağmur tankları için 400 dolar, 4,000 litre ya
da daha büyük tanklar için 500 dolar, kalıcı
olarak kurulan gri su arıtma sistemleri için
500 dolardır. Queens Land’da konutlarda
yağmur
suyu
sisteminin
kurulumuna
hükümet tarafından 1,500 dolara kadar
indirim yapılmaktadır [19].
1970’lerden itibaren kullanılmaya başlanılan
bu sistemler için geliştirilen teşvikler henüz
kısıtlı olmakla birlikte, her eyaletin belirlediği
farklı finansal teşvikler bulunmaktadır.
Texas: 1993’ten itibaren yağmur suyu
sistemi kullanılan binalarda endüstriyel ve
ticari tesislerde emlak kredisi yardımı
yapılmakta olup, 2001 yılında yağmur suyu
kullanılan
binalarda
vergi
indirimleri
yapılmıştır [20].
Austin: 2008 yılında konutlarda yağmur suyu
sistemlerinin kurulması için 500 dolar, kamu
binalarında ya da kar amacı gütmeyen
kuruluşlarda kurulum için 5,000 dolarlık
bölümünü karşılamaktadır. Austin Ticari
Teşvik Programı ticari uygulamalar için
40,000 dolara kadar indirim yapabilmektedir.
Virginia eyaletinde sistem maliyetinin yarısını
geçmemek şartıyla 2,000 dolara kadar vergi
indirimi yapılabilmektedir [20].

Farklı ülkelerin belirlediği finansal teşviklere son zamanlarda oldukça gündemde olan “Yeşil Bina
Sertifikasyon Sistemleri” de eklenmiştir. Bu sistemlerde elde edilen sertifikanın derecesine göre
yapının, maddi değeri artmakta olup bunun yanısıra yapı, teknolojik binalar arasında da prestij sahibi
olmaktadır. Yeşil bina değerlendirme sistemlerinin temeli sürdürülebilir tasarımlara dayanmaktadır.
Binalarda sürdürülebilir kaynakların sürekli tüketilmesi yerine tüm kaynakların mümkün olduğunca az
tüketilmesi, tekrar kullanılması ya da geri dönüştürülmesini kapsayan değerlendirme sistemleri farklı
ülkelerde farklı isimlere sahiptir. 1990 yılında İngiltere’de kullanılmaya başlanılan BREEAM ile 1998
yılında A.B.D.’de yürürlüğe giren LEED değerlendirme sisteminin ön gördüğü kriterlere göre
sertifikalandırılmış binalar bulunmaktadır. Bu sertifika programlarında binalarda su korunumuna ilişkin
kriterler de yer almaktadır [21]. Bu kriterler, gri suyun dönüştürülerek tekrar kullanılması, yağmur
suyunun kullanılması gibi teknolojilerin kullanılması ile binalardaki su tüketiminin azaltılmasına
ilişkindir. Sertifika programında belirlenen şartların yerine getirilmesi ile daha yüksek puan
alınabilmektedir. 2008 yılından itibaren Breeam’in, Breeam Avrupa ve Breeam Körfez Ülkeleri şeklinde
uluslararası versiyonları çıkartılmıştır. Su kriterine ilişkin puan ağırlığı su sıkıntısının daha yoğun
hissedildiği Breeam’in Körfez Ülkeleri için olan versiyonunda %30 iken Breeam Avrupa’da bu oran
%6’dır. Leed ve Breeam gibi yeşil bina değerlendirme sistemlerinin hergeçen gün daha da
artmasından dolayı binalarda yağmur suyunun korunumuna ilişkin teknolojiler her geçen gün daha da
fazla önem kazanmaktadır [22].
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Ülkemizde henüz mevcut bir Yeşil Bina Değerlendirme Sistemi bulunmamakla birlikte, su korunumuna
ilişkin teknolojilerden binalarda yağmur suyunun kullanılması henüz yaygın şekilde
kullanılmamaktadır. Dünya’daki örneklere kıyasla, ülkemizde binalarda yağmur suyu kullanımına ilişkin
oldukça az sayıda olan bazı örnekler Tablo 3’te özetlenmiştir.
Tablo3: Ülkemizde yağmur kullanım teknolojilerine ilişkin örnekler
Siemens Gebze Tesisleri: Türkiye’nin ilk Leed
Gold sertifikasına sahip olan Siemens Gebze
Organize Sanayi Bölgesi’nde “Yeşil Bina
Konsepti” içerisinde su korunumuna ilişkin pekçok
teknoloji geliştirilmiştir.
Çatıdan toplanan yağmur suyunun yangın sulama
tertibatında ve yumuşatılarak tüm alan içerisinde
kullanım suyu olarak da değerlendirilmekte olup
bina
dışında
ise
peyzaj
sulamasında
kullanılmaktadır. Bunun yanısıra bina için
geliştirilen pekçok farklı su tasarrufu stratejileri ile
%50’ye varan su tasarrufu sağlanmaktadır [23].
Diyarbakır Güneş Evi: Diyarbakır Güneş Evi’nde
çatılardan toplanarak su deposuna gelen yağmur
suyu ile evsel atıksu arıtılmasından elde edilen
su,
karbon
filtreden
geçirilerek
bahçe
sulamasında
ve
tuvalet
rezervuarlarda
kullanılmaktadır [24].

Borusan Oto İstinye Tesisleri: Çatılardan toplanan
yağmur suları, ayrı depolarda toplanıp, arıtılarak,
tuvalet rezervuarı, ıslak hacim, araç yıkama ile
bahçe
sulamada
ve
yangın
deposunda
kullanılmaktadır.
Araç yıkamada kullanılan atıksuda bulunan yağlar
ise, biyolojik arıtma ile tekrar kullanıma
kazandırılmaktadır. Binanın çatısından toplanan
yağmur suları biriktirilip, araç yıkama ile temizlik
amaçlı kullanılmakta olup, daha sonra biyolojik
işlemle arıtılıp %95 oranında geri kazanılarak
yeniden kullanılmaktadır [11].

4.SONUÇ
Su, insanın temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında gelişmenin de kaynağıdır. Sürekli bir döngü içinde
yenilenebilen bir kaynak olmasına rağmen; endüstriyel kirlilik, nüfus artışı, su kaynaklarının bilinçsizce
kullanılması ve kirletilmesi, yanlış tarımsal uygulamalar, su kaynaklarına ve su havzalarına zarar veren
yanlış ve hızlı kentleşme ve iklim şartlarındaki değişimler nedeniyle çağımızda birçok ülke su fakiri
haline gelmiştir. Bu tablo içinde Türkiye bölge ülkelere nazaran daha iyi durumda görünmekle birlikte
kişi başına düşen su miktarı ile dünya ülkelerinin gerisinde kalmaktadır. Ancak hızlı kentleşme ve
nüfus artışı nedeniyle yerleşmelerin artması ve buna bağlı olarak da binalarda su tüketiminin artması
bu sürecin doğal bir sonucudur. Binalarda su korunumu teknolojileri dünyanın pekçok yerinde
yaşanılan su sıkıntılarına çözüm olabilmesi için her geçen gün geliştirilmekte ve yenilenmektedir.
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Binalarda su tüketimini azaltmak amacıyla su korunumu stratejilerinden yağmur suyunun
kullanılmasına ilişkin Türkiye’deki örneklerin oldukça kısıtlı olduğunu görmekteyiz. Tüm dünya’da
kullanımı giderek yaygınlaşan bu teknolojinin ülkemizdeki kullanımının da artması için;


Türkiye’ye ait bir yeşil bina değerlendirme sistemi oluşturulması, bu sistem oluşturulurken
başka ülkelerin değerlendirme sistemlerini kendimize uyarlamaya çalışmak yerine kendi
ülkemize ilişkin iklim, kültür, tarih, coğrafya, yönetmelikler, politik kararlar, inşaat uygulamaları
ve malzemeleri, altyapı gibi faktörler göz önünde bulundurularak yerel bir sertifika sistemi
oluşturulması ve bu değerlendirme sisteminin alt başlıklarında “binalarda su korunumu” başlığı
altında yağmur suyunun kullanılmasına ilişkin kredilerin bulunması,

Oluşturulacak yeşil bina değerlendirme sisteminde;





Türkiye’de su potansiyeli ve yağış ve nüfus dağılımlarının incelenmesi sonucunda, su
sıkıntısının yaşanma oranına göre bölgelemeler yapılması, su sıkıntısının yaşandığı bölgelere
göre, su korunumuna ilişkin belirlenen parametrelerin farklı ağırlıkta puanlanması; örneğin su
sıkıntısının daha yüksek yaşandığı bir bölgede (sıcak iklim bölgeleri ya da nüfus
yoğunluğunun çok fazla olduğu bölgeler) su tüketiminin azaltılması ve yağmur suyunun
kullanılmasına ilişkin kredilerin daha yüksek olması,
Binalarda su korunumu için yeni binalarda yağmur suyu kullanımının zorunlu hale getirilmesi,
mevcut binalarda ise belli bir süre içerisinde bu teknolojiye geçilmesi yönünde yasal adımların
atılması,
Binalarda yağmur suyunun kullanılması ve yaygınlaştırılmasının vergi indirimleri ve finansal
devlet destekleriyle teşvik edilmesi

gibi konuların ele alınması önerilebilir.
Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve su tasarrufunun sağlanması açısından
binalarda yağmur suyunun kullanılması teknolojisinin yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. Binalarda
yağmur suyunun toplanılarak kullanılmasına ilişkin teknolojilerin geliştirilmesi ve desteklenmesi,
ekolojik dengenin korunması, insan topluluklarının sürdürülebilir gelişiminin sağlanması ve su
kaynaklarının daha verimli kullanılması için önemli bir adım atılmasını olanaklı kılabilecektir.
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TÜRKİYE’DE YAYGIN OLAN KULLANIM SICAK SUYU
SİSTEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
HIZLI BOYLER VE DEPO ŞARJ SİSTEMİNİN
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Murat GÜRENLİ
Ufuk ATAMTÜRK

ÖZET
Bu çalışmanın birinci kısmında, Türkiye’deki binalarda kullanım sıcak suyu temini için yaygın olarak
kullanılan sistem ve cihazlar, belirli yapısal kriterler doğrultusunda sınıflandırılarak, kısaca tanıtılmıştır.
İkinci kısımda ise, özellikle merkezi uygulamalarda ülkemizde en çok tercih edilen iki sistem olan “hızlı
boyler” ve “depo şarj sistemi” çeşitli açılardan karşılaştırılmış ve bununla bu konudaki karar vericilere
tercihlerini yaparken bir ışık tutulması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kullanım sıcak suyu sistemi, Hızlı boyler, Depo şarj sistemi, Sıcak su talep profili

ABSTRACT
At the first part of this study, domestic hot water systems and equipments, widely preferred in Turkey,
are classified according to certain criteria and each one is shortly presented. At the second part, the
two most popular systems in our country, especially at central applications, “storage water heater with
indirect pipe coil” and “external storage water heater” are compared in many aspects and by this way it
is aimed to introduce a helpfull tool to the decision makers as they are making up their minds.
Key Words: Domestic hot water system, Storage water heater with indirect pipe coil, External storage
water heater, Hot water demand profile

1. GİRİŞ
Binaların büyük çoğunluğunda oluşan iki ana termal yük, mahal ısıtma yükü ile kullanım sıcak suyu
ısıtma yüküdür. Kullanım suyunun ısıtılması için harcanan ısı enerjisi, binanın toplam enerji ihtiyacına
oranla genel olarak oldukça küçük olmasına rağmen, bu sistemin neden olduğu enerji kayıpları bu
oranı yükseltmektedir. Önceki yıllarda kullanım suyunun ısıtılması binalardaki (özellikle konutlarda) ısı
enerjisi sarfiyatının %15-20’sini teşkil etmekteyken, özellikle kentlerde yaşayan insanların yaşam
standartlarının yükselmesi ve buna bağlı olarak hijyen ihtiyaçlarının artması, öte yandan bina
çeperlerine yalıtım uygulanmasının yaygınlaşması sonucunda mahal ısıtması için harcanan enerji
miktarının düşmesi ile bu oran %25’lere yaklaşmaya başlamıştır. Bu durum kullanım suyunun
ısıtılması için harcanan enerji miktarının, koşullara ve ihtiyaca uygun yakıt ve ısıtıcı tipi seçerek, etkin
bir sistem tasarlayarak ve sıcak suyun boşa sarf edilmesini önleyen tedbirler alarak kontrol altına
alınması gerekliliğini iyice ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde enerji verimliliğini hedefleyen yeni yasal
düzenlemeler de bu gerekliliği artık bir yasal zorunluluk haline getirmiştir.
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2. TÜRKİYE’DE YAYGIN OLAN KULLANIM SICAK SUYU SİSTEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
Bir kullanım sıcak suyu sisteminde optimum düzeyde sağlanması gereken ana kriterler; konfor, hijyen,
düşük ilk yatırım bedeli, düşük işletme giderleri, düşük enerji ve su sarfiyatıdır. Günümüzde kullanım
sıcak suyunun temini için dünyada ve ülkemizde birçok farklı tasarım ve yönteme sahip sistemler
kullanılmaktadır. Bu sistemler, müstakil veya merkezi kullanım için tasarlanmış olmaları, suyun direkt
veya endirekt yöntemlerle ısıtılması ve ısıtılan suyun depolanması veya depolanmaması gibi ana
yapısal kriterler doğrultusunda genel bir sınıflandırmaya tabi tutulabilir.
Münferit (Lokal) ve Merkezi Sistemler
Bu sınıflandırma kriterinde hem kullanım sıcak suyunun ısıtıldığı yerin kullanım noktalarına yakın veya
uzak olması hem de sistemin tek bir bağımsız birime hitap ediyor olup olmaması koşulları birlikte rol
oynamaktadır. Suyun kullanım noktalarına en yakın yerde ısıtıldığı ve tesisin tek bir talep noktasının
(armatür vb.) veya bağımsız birimin (konut vb.) kullanımı için kurulu olduğu sistemler “münferit” (lokal);
suyun kullanım yerlerinden uzakta merkezi olarak ısıtıldığı ve genellikle birden fazla bağımsız birimin
kullanımına sunulduğu sistemler ise “merkezi” olarak sınıflandırılabilirler. Birçok kullanım sıcak suyu
sistemi genellikle bu iki gruptan birine girecek şekilde özelleşmiş yapılara sahipken, bazı sistemler
(örn. ısı pompası, hızlı boyler vb.) hem merkezi hem de lokal kullanıma uygun niteliktedirler. Sistemin
özelleşmiş kullanım profillerine daha uygun olarak boyutlandırılabilme ve işletilebilme olanakları,
depolama ve taşıma esnasında oluşan ısı kayıplarının çok düşük olması açılarından lokal sistemler
daha avantajlı gibi görünürken; ilk yatırım maliyetinin azlığı, işletme ekonomisi, sıcak suyun hiç
zahmetsiz kapıya gelmesi ve cihazların yaşam mahallerinde yer kaplamaması gibi nedenlerle merkezi
sistemler gerek ilk yatırım ve işletme maliyetleri gerekse sağlanan konfor açısından daha avantajlı
olmaktadır. Ayrıca resirkülasyon yapılmayan lokal sistemlerde, kullanım öncesi borularda bekleyen
suyun soğuması ve kullanım esnasında uygun sıcaklığa ulaşıncaya kadar boşa akıtılması nedeni ile,
önemli miktarda enerji ve temiz su kaybedilmektedir. Bina Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince
sıcak su ve resirkülasyon hatlarının uygun şekilde yalıtılması ve uygun otomasyon ile birçok
dezavantajından da arındırılabilen merkezi sistemler, koşulların lokal sistemi zorlamadığı (münferit
yapılar, merkezden uzaklık, stratejik olarak bağımsız kalması gereken yerler vb.) durumlarda her
zaman daha çok tercih edilmektedir. Ülkemizde de uzun yıllardır müstakil sistemlerin kullanımı ön
planda iken son yıllarda enerji tasarrufu gerekliliğinin ve çevre bilincinin de ön plana çıkması ile
merkezi sistem kullanımına yönelim ağırlık kazanmıştır. Buna ek olarak artık yeni yasal düzenlemeler
birçok uygulamada merkezi sistem kullanımını zorunlu kılmaktadır.
Deposuz ve Depolu Sistemler
Isıtılmış kullanım suyunun üretildiği yerde depolanıp depolanmaması durumu da diğer bir
sınıflandırma kriteri olarak ele alınmıştır. Deposuz su ısıtıcıları (“anlık” veya “geçiş tipi” ısıtıcılar olarak
da adlandırılırlar) Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tip su ısıtıcılar, suyu cihazdan geçtiği
anda ısıtır ve suyun ısıtıldığı serpantin dışında içlerinde depolanmış sıcak su bulundurmazlar. Çok az
örnek dışında, genellikle münferit sistemlerde kullanılırlar ve sıcak su kullanım noktasına en yakın
yere yerleştirilirler. Tek bir armatüre (duş veya mutfak eviyesi) hitap edecek şekilde yerleştirilebildikleri
gibi, tüm bir konutun veya benzeri bir bağımsız birimin tüm sıcak su ihtiyacını karşılayacak şekilde de
kullanılabilirler. Bir sıcak su talebi oluştuğu anda (bir lavabo veya duş bataryasının açılması vb.) cihaz
bu akışı hisseder ve ısıtma işlemini başlatır, kullanım sona erdiğinde de sistem ısıtmayı keser ve bir
sonraki kullanım için bekleme durumuna geçer. Deposuz ısıtıcıların depolu ısıtıcılara nazaran avantajlı
olduğu taraflar aşağıda sıralanmıştır.





Su ısıtılmış şekilde depolanmadığından, bekleme esnasında oluşan enerji kayıpları
yaşanmaz.
Uygun şekilde boyutlandırılmışsa, bir ısınma süresi gerektirmeksizin anlık talebi karşılamaya
her an hazırdır.
Daha az yer kapladığı için lokal uygulamalar için daha uygundurlar.
Sıcak su durgun şekilde uzun süreli depolanmadığından suyun içinde zararlı bakteri üreme
riski daha düşüktür.
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Öte yandan ilk bakışta enerji kaybı en düşük olan uygulama, sıcak suyun doğrudan kullanım yerine en
yakın yerde ve o anda gereksinim duyulan debide ısıtılması olduğu halde, genellikle birçok haklı
sebepten dolayı sıcak suyun merkezi olarak üretilmesi ve önceden depolanması çok daha avantajlı
olmaktadır. Kullanım sıcak suyu ısıtma yüklerinin, nispeten küçük ve zamana bağlı olarak oluşan
yükler olmasına ek olarak, düzensiz bir talep profili vardır. Öyle ki genellikle kısa süreli yüksek debi
ihtiyacını uzun süreli düşük debi ihtiyaçları takip eder. Bu profil ilk bakışta çok düzensiz gibi gözükse
de, yapılan çalışmalar genellikle bunun önceden tahmin edilebilir ve periyodik olduğunu
göstermektedir. Bu durum termal depolama için mükemmel bir fırsat yaratmaktadır. Bu nedenle birçok
sistem suyu kullanıldığı anda ısıtmak yerine suyu daha uzun bir zamanda (daha az ısıtma kapasitesi
kullanarak) ısıtmak ve düşük yük zamanlarında depolamak, sonra da talep arttığında bu depodan
yüksek sıcaklıkta su olarak kullanmak şeklinde tasarlanmaktadır. Burada en önemli şey periyodik talep
profilini ölçmek veya önceden tahmin etmektir. Bunun yanı sıra depolanan suyun mükemmele en
yakın şekilde tabakalaşması sağlanarak depo kapasitesinden en yüksek verimle istifade etmek de
hedeflerden biri olmalıdır. Depolu sistemlerin ani ısıtmalı sistemlere nazaran avantajlı oldukları
hususlar da aşağıda sıralanmıştır.






Deposuz sistemlerde yaşanan ve ısıtıcının sadece talep esnasında devreye girmesi yüzünden
uzaktaki kullanım yerlerinde sıcaklık istenilen seviyeye ulaşıncaya kadar suyun boşa
akıtılmasından kaynaklanan, su ve enerji kayıpları yoktur.
İlk yatırım bedeli daha düşüktür.
Birincil enerji kullanım verimi daha yüksektir.
Anlık talep ne olursa olsun su sıcaklığında konforu bozucu ve yanma riski oluşturan
dalgalanmalar olmaz.
Isıtıcıda bir arıza olduğunda veya yakıt bittiğinde acil talepler için depolanmış sıcak su vardır.

Direkt ve Endirekt Isıtmalı Sistemler
Bu sınıflandırmada esas kriter kullanım suyunun birincil bir enerji kaynağı tarafından doğrudan ısıtılıp
ısıtılmıyor olmasıdır. Bahsedilen birincil enerji bir yakıtın (katı, sıvı veya gaz) yanmasından, elektrik
şebekesinden, güneşten veya jeotermal kaynaklardan elde edilebilir. Direkt ısıtmalı sistemlerde
kullanım suyu doğrudan birincil enerji kaynağı tarafından ısıtılır. Endirekt sistemlerde ise birincil enerji
kaynağı tarafından ısıtılan bir ısıtıcı akışkan (sıcak su, kızgın su, buhar vb.) bir ısı değiştirici vasıtası
ile enerjisini kullanma suyuna aktarır. Direkt ısıtmalı sistemler genellikle münferit uygulamalardaki
cihazlarda kullanılırken, merkezi uygulamalar için ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir sistem yoktur.
Direkt ısıtmalı sistemlerde birincil enerjinin aracısız aktarılması daha verimli bir uygulama gibi gözükse
de, merkezi sistemlerde yer alan ve enerjinin daha verimli elde edilmesini sağlayan düzenekler bu
avantajı genellikle yok etmektedir.
En iptidai sistemleri dışarıda bırakırsak, ülkemizdeki bina ve tesislerdeki kullanım sıcak suyunun
ısıtılması için yaygın olarak kullanılan sistemler, yukarıdaki kriterler doğrultusunda Tablo 1’de
gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır. Burada sadece Türkiye’de yoğun olarak kullanılan sistemler yer
almakta olup, yurdumuzda yaygın olmayan sistem ve cihazlar sınıflandırma dışı bırakılmıştır.
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Tablo 1. Türkiye’de Yaygın Olarak Kullanılan Kullanım Sıcak Suyu Sistemleri ve Cihazları

DEPOLU SİSTEMLER

DEPOSUZ
SİSTEMLER

MÜNFERİT (LOKAL) SİSTEMLER
DİREKT
ISITMALI

ENDİREKT
ISITMALI

DİREKT
ISITMALI

MERKEZİ SİSTEMLER

Gazlı şofben
Elektrikli şofben

Bu sınıfa uygun sistem yoktur

Kombi
Kat istasyonu

Plakalı boyler

Termosifon (katı veya sıvı yakıtlı)
Elektrikli termosifon
Güneş enerjisi sistemi (açık devreli)

Bu sınıfa uygun sistem yoktur

Kat kaloriferi

Güneş
devreli)

enerjisi

sistemi

(kapalı

Isı pompası
Yatay boyler (gömlekli veya serpantinli)
Hızlı boyler
Depo şarj sistemi
Yukarıdaki tabloda yer alan sistem ve cihazlar aşağıda kısaca tanıtılmıştır
ENDİREKT
ISITMALI

DEPOSUZ SİSTEMLER
Gazlı Şofben
Yakıt olarak genellikle doğalgaz veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kullanan ve suya enerjiyi
doğrudan gazın yanma hücresinden ileten cihazlardır. Cihazın bağlı bulunduğu sistemde herhangi bir
musluğun açılması ile otomatik olarak devreye girer. Ancak devreye girmesi için minimum su akışının
gerçekleşmesi gereklidir ve tam debide su tarafında oldukça büyük basınç kayıpları oluşur. Atık gaz
sistemine göre bacalı (açık yanma odalı) veya hermetik (kapalı yanma odalı) olarak iki tipte üretilirler.
Bekleme sırasında pilot alevin neden olduğu enerji kaybına karşı “elektronik ateşlemeli” tipleri ve
kullanım esnasındaki talep değişikliklerinin neden olduğu su sıcaklığı dalgalanmalarını en aza
indirmek için “alev modülasyonlu” tipleri geliştirilmiştir.
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Elektrikli Şofben
İhtiyaç duyulan sıcak suyu akış esnasında bir elektrikli ısıtıcı ile ısıtan cihazlardır. Genellikle düşük
sıcak su debilerinde (tek batarya gibi) kullanılır. Cihazın kendisi genellikle nispeten ucuz olmasına
karşın oldukça yüksek miktarda kurulu elektrik gücüne ihtiyaç duyar.

Kombi
Aynı yapı içerisinde hem mahal ısıtma hem de sıcak su ısıtma işlevlerinin gerçekleştirildiği doğalgaz
veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan cihazlara kombi tipi su ısıtıcı adı verilir. Gün
içerisindeki kullanım sıcak suyu talebinin sadece kısa sürelerde oluştuğu, mahal ısıtma ihtiyacının ise
gün boyu sürdüğü ve ısıtılan bina kütlesinin bunu hemen kaybetmediği gerçeğinden yola çıkarak, bu
cihazlar sıcak su ısıtma öncelikli olarak çalışırlar. Yani sıcak su talebi oluştuğunda, kalorifer sistemi
suyu kullanım suyunu ısıtmak üzere bir plakalı ısı değiştiriciye yönlendirilir ve talep edilen miktarı anlık
olarak ısıtır. Cihazın bağlı bulunduğu sistemde herhangi bir musluğun açılmasıyla bu özellik otomatik
olarak devreye girer. Direkt su ısıtmalı (plakalı ısı değiştiricisiz) kombi cihazları da olmasına rağmen
büyük oranda yukarıda anlatılan endirekt tip kullanılır. Şofbenler gibi kombiler de bacalı ve hermetik
tipte olabilmektedir. Egzost gazı içindeki su buharını yoğuşturarak baca gazı sıcaklığını düşüren ve
böylece daha verimli çalışan kombilere “yoğuşmalı tip” adı verilir. Bunların ilk yatırım bedelleri büyük
olmasına karşın düşük işletme maliyetleri sayesinde bunu makul bir sürede amorti ederler. Su
sıcaklığının dalgalanmasının yarattığı (özellikle duşta) kullanım konforsuzluğunu azaltmak için 30~50
litrelik bir sıcak su deposuyla donatılmış kombilerde bulunmasına rağmen, yurdumuzda bunların
kullanımı çok yaygın değildir.
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Kat İstasyonu (Substation)
Kat istasyonu, tek bir bağımsız birime ait mahal ısıtma ve kullanım sıcak suyu temin işlevlerini yerine
getirmek için özel olarak tasarlanmış kompakt bir ünitedir. Bu ünite amaca uygun olarak
boyutlandırılmış ve merkezi bir birincil akışkan tarafından ısıtılan iki tane plakalı ısı değiştirici, ısıtma
dolaşım pompası ile birlikte tüm kontrol ve bağlantı ekipmanlarını da içermektedir. Kombide olduğu
gibi, bu cihazda amaçlanan da, bağımsız birimin özelleşmiş talep profillerine uygunluğun
sağlanabilmesidir. Kat istasyonunda, merkezi sistemin bazı avantajlı yanları kullanılmakla birlikte, ani
ısıtmalı sistemin bazı sorunları da devam etmektedir. Birincil devre sistemi yine pik ihtiyacı
karşılayacak kapasitede olmalıdır. Birim bazındaki ani talep dalgalanmaları su sıcaklığını ve basıncını
dalgalandırıp, konfor problemleri yaratabilir. Öte yandan, daire içlerinde gaz sızıntısı riski ve büyük
elektrik güçleri olmadan sıcak kullanım suyu talebinin anlık olarak karşılanması önemli bir avantajdır.
Diğer bir avantaj da, pay ölçerle entegre edilebilen bir mahal ısıtma sistemi ile birlikte kompakt bir
çözüm sunup, kombinin bağımsızlığını (kullandığın kadar öde) sağlaması ve bunu daha büyük ve
dolayısı ile daha verimli bir merkezi ısıtma sistemi kullanarak yapmasıdır. Kombilerde olduğu gibi, kat
istasyonlarında da küçük kullanımlarda mahal ısıtma fonksiyonunda kesinti olmaksızın sıcak su temin
edebilmek ve konforu artırmak için, önceden ısıttığı bir miktar sıcak suyu kompakt yapının içinde yer
alan bir depoda (yaklaşık 50 litre) hazır olarak tutan tipler geliştirilmiştir.

Plakalı Boyler
Kullanım sıcak suyunun merkezi bir plakalı ısı değiştiriciden geçirilerek ısıtıldığı ani ısıtmalı sistemler
genellikle “plakalı boyler” olarak adlandırılmaktadır. Bu tip uygulamalarda, bir pompa ile sistemin uç
noktasından dolaşım yaptırılarak borulardaki suyun soğumasından kaynaklanan konfor, su ve enerji
kayıpları önlenebilir. Plakalı ısı değiştiricinin birincil devre ortamı olarak sıcak su, kızgın su veya buhar
kullanılabilir. Plakalı ısı değiştiricinin özel tasarımı sayesinde o anda talep edilen miktarda su, geçiş
esnasında istenilen sıcaklığa ısıtılır. Isı değiştiricinin plaka tipi ve sayısı, birincil ve ikincil devre akışkan
giriş/çıkış sıcaklıkları ile ikincil devre (kullanım sıcak suyu) debisine bağlı olarak belirlenir. Bu tip
sistemlerdeki ısı değiştiriciler, sistemde oluşacak pik talebi karşılayacak şekilde seçilirler. Bu nedenle
birincil devre akışkanının ısıtıldığı sistem de bu pik talebi karşılayacak büyüklükte olmalıdır. Kullanma
sıcak suyunu, depolama yapılmadan, ani ısıtmalı merkezi plakalı ısı değiştiriciler kullanılarak temin
etmek, binalardaki anlık talebin sadece günün belirli saatlerinde öngörülen pik değerde gerçekleşip
çoğu zaman günlük ortalamanın bile altında kalması ve işletim esnasında her an ani talep
dalgalanmalarının yaşanabilmesi nedeniyle, pek çok açıdan sakınca yaratabilir. Ani talep
değişiklerinde kullanım yerlerindeki su sıcaklığının dalgalanması ve bu yüzden oluşan konfor
düşüklüğü, yine talepteki ani düşüşler nedeniyle su sıcaklığının aniden artmasının oluşturduğu
güvenlik riskleri, pik talebi karşılayabilmek için ısı değiştirici ile birlikte tüm sistemin de bu kapasiteyi
anlık olarak verebilecek büyüklükte tesis edilme gerekliliği ve ısı değiştiricinin sistemden çektiği ısı
miktarındaki anlık dalgalanmalar yüzünden kazan brülörünün sık ve düzensiz çalışmasının yaratacağı
ek işletme giderleri bunlardan bazılarıdır.
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DEPOLU SİSTEMLER
Termosifon (Katı Veya Sıvı Yakıtlı)
Katı yakıtlı termosifonun yapısı bir depo, altında odun, kömür vb. yakılan bir soba ve deponun
çevresinden veya içinden geçerek bacaya bağlanan bir duman kanalından ibarettir. Basınçlı veya
basınçsız olarak üretilir. Basınçsız tiplerde kullanılan sıcak suyun yerine soğuk su takviyesi
termosifonun üzerinde yer alan atmosferik bir depoya yapılır ve kullanma yerindeki sıcak su basıncı bu
deponun yüksekliğine bağlıdır. Basınçlı tiplerde ise şebekeden gelen su doğrudan termosifonun
deposuna bağlanır. Bu nedenle tank buna dayanacak mukavemette olmalı ve gerekli emniyet tertibatı
alınmış olmalıdır. Sıvı yakıtlı termosifon ise sadece basınçlı olarak üretilir ve yakıt olarak genellikle
gazyağı kullanılır. Bir karbüratörde oluşturulan gaz-hava karışımı termosifonun sobasına gönderilerek
yakılır ve gerekli ayarlar karbüratör üzerinden yapılır.

Elektrikli termosifon
İzoleli bir depo ve içerisine daldırılmış elektrik rezistansından oluşur. Depodaki suyun kullanılabilir
sıcaklığa gelmesi için kullanımdan önce sistemin devreye alınması gerekir. Bir termostat yardımıyla
sıcaklık kontrollü çalıştırılabilir. Şebekeden gelen basınçlı su doğrudan termosifonun deposuna
bağlanır bu nedenle tank buna dayanacak mukavemette olmalı ve gerekli emniyet tertibatı alınmış
olmalıdır.
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Açık Devre Güneş Enerjisi Sistemi
Güneş enerjisinin en eski ve en basit kullanım yeri evsel sıcak su üretimidir. Bu sistemlerde birincil
enerji kaynağı olarak doğrudan güneş enerjisi kullanılır ve bu, güneş enerjisini toplayan ve kullanılabilir
ısıya dönüştüren kollektörler vasıtası ile sağlanır. Açık sistemler kullanım sıcak suyu ile kollektörde
dolaşan suyun aynı olduğu sistemler olup genellikle münferit uygulamalarda kullanılır. Ülkemizde
özellikle donma tehlikesinin olmadığı bölgelerde kullanımı çok yaygındır. Kollektörde ısıtılan su bir
depoda toplanır, depodaki su ile kolektör arasındaki dolaşım tabii veya pompalı olarak sağlanır ve
talep anında kullanım yerlerine gönderilir. Yüksek verimli, basit ve ucuz bir sistem olmasına karşın
sudaki kirecin ısındığı zaman çözünüp kollektör borularını tıkama riskinden dolayı mahsurları vardır.
Ayrıca güneşin iklim şartlarına ve mevsime bağımlı bir enerji kaynağı olması kullanımının sadece
belirli iklim bölgeleri ile sınırlı kalmasına sebep olmaktadır.

Kapalı Devre Güneş Enerjisi Sistemi
Kullanma suyu ve ısıtma suyu devreleri birbirinden ayrılmış olan güneş enerjisi sistemleridir. Tüm
merkezi uygulamalarda bu sistem tercih edilir. Burada kollektörde ısınan ve dolaşımı doğal yoldan
veya pompa ile sağlanan birincil devre sıcak su, bir ısı değiştiricide enerjisini kullanım suyuna aktarır.
Kullanım suyu depolanır ve talep anında kullanım yerlerine gönderilir. Donma, kireçlenme ve
korozyona karşı açık sistemlere nazaran daha iyi bir çözüm oluşturmalarına karşın maliyetleri daha
yüksek, verimleri daha düşüktür. Güneşin iklim şartlarına ve mevsime bağımlı bir ısı kaynağı olması ve
yeniden dolum/tepki süresinin uzun olması, güneş enerjisi ile kullanım sıcak suyu elde edilen
sistemleri belirli iklim bölgelerindeki uygulamalarla sınırlanmakta ve genellikle yakıtla ısıtılan bir
sistemle yedeklenmesini gerektirmektedir.

Kat Kaloriferi
Bir bağımsız birimin ısınma ihtiyacını karşılayacak kapasitede bir sıcak su kazanı, genleşme tankı,
dolaşım pompası ile bağlantı, emniyet ve otomasyon ekipmanlarının, kompakt bir yapı içerisinde yer
aldığı cihazlara kat kaloriferi denir. Bunlar sıvı yakıtlı (motorin), gaz yakıtlı veya katı yakıtlı olabilir.
Boylerli tipleri mahal ısıtması ile birlikte sıcak su ihtiyaçlarını da karşılar. Bunlarda kullanım sıcak suyu,
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kazanda üretilen sıcak su ile ısıtılan bir boylerde üretilip depolanır. Bir plakalı ısı değiştirici ile geçiş
esnasında ısıtarak, kullanım sıcak suyu ihtiyacını depolamadan temin eden tipleri de vardır.

Isı Pompası
Isı pompası dışarıdan aldığı bir miktar elektrik enerjisi yardımıyla, düşük sıcaklıktaki bir ortamdan
aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren bir makinedir. Diğer bir tanımla ısı pompası, bildiğimiz
soğutma çevrimini (Carnot çevrimi) tersine çalıştırarak, çevrede serbest halde bulunan ısı enerjisini,
sıcaklık seviyesini yükselterek, kullanılır hale getirir. Bu amaç için düşük sıcaklıkta ve basınçta
absorbe ettiği ısıyı yüksek sıcaklık ve basınçta açığa çıkartan bir soğutkan kullanır. Isı pompasının
kullanabildiği ısı kaynakları olarak hava, toprak, kaya, deniz, nehir, göl, yeraltı suyu, atık sıvı ve gazlar
vb. ısının depolanmış olduğu ortamlar sayılabilir. Isı pompaları mahal ısıtmak (ve soğutmak) için
kullanıldığı gibi kullanma sıcak suyu elde etmek için de kullanılır. Isı pompalarında kullanım sıcak
suyu, cihaz tarafından üretilen sıcak su kullanma sıcak suyu deposunun serpantininden dolaştırılarak
elde edilir. Bu sistemlerde takviye amaçlı olarak genellikle depoya bir de elektrikli ısıtıcı konulur.
Sadece kullanma sıcak suyu elde etmek için kullanılan hava kaynaklı ısı pompaları da bulunmaktadır.

Yatay Boyler (Gömlekli veya Serpantinli)
Merkezi kullanım sıcak suyu sistemlerinde son 10 yıla kadar kullanımı en yaygın olan cihazlardır.
Yatay silindirik ve genellikle galvanizlenmiş bir tankta depolanan kullanım suyu, tankın dışındaki bir
gömlek veya içindeki bir serpantin vasıtasıyla bir birincil devre akışkanı (sıcak su, kızgın su, buhar)
tarafından ısıtılır. En yaygını gömlekli olanlardır ancak bunlarda ısı transfer verimi düşük olduğundan
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ısınma süresi uzundur. Gömlekli boylerler daha ziyade 100°C’nin altındaki düşük basınçlı sıcak sulu
sistemlerde kullanılır. Daha yüksek basınçlı (kızgın su, buhar vb.) sistemlerde ise serpantinli (içten
boru ısıtıcılı) tipler kullanılır. Birden fazla birincil ısı kaynağının kullanıldığı durumlarda (merkezi
kalorifer sistemi ve güneş enerjisi sistemi gibi) boyler dıştan gömlekli içten serpantinli olarak imal edilir
ve gömlekte kazan devresi, serpantinde ise güneş kolektörü devresi bulunur. Tankın yatay
olmasından dolayı bu tip cihazlarda depolanan suyun katmanlaşması iyi sağlanamadığından, ısıtılmış
suyun önemli bir kısmı etkin olarak kullanılamaz.

Hızlı Boyler
Kullanım sıcak suyu üretiminde Türkiye’de en yaygın kullanılan sistemlerden birisidir. Burada silindirik
tank dikey pozisyondadır ve içerisinde bir veya iki tane helezon şeklinde ısıtıcı serpantin vardır. Hem
tankın iç yüzeyi hem de serpantinlerin dış yüzeyi emaye vb. pürüzsüz bir malzeme ile kaplı
olduğundan klasik tip boylerlere göre daha hijyeniktir. Spiral yapıdaki serpantini ile suyu ters akışlı
olarak geçiş anında ısıtabildiğinden, bu cihaz “hızlı boyler” olarak adlandırılır. Çift serpantinli tiplerde,
serpantinlerden bir tanesi merkezi sıcak su, kızgın su veya buhar devresinden beslenirken, diğeri
genellikle güneş kollektörleri devresine bağlanır. Bu şekilde birden fazla birincil kaynağın birbirini
yedekleyerek veya takviye ederek suyu ısıtması sağlanabilir. Çift serpantinli boylerlerde serpantin
yüzey alanları tek serpantinliye göre daha az olduğundan, bu tür uygulamalarda boyler hacmini bir
miktar artırmakta fayda vardır. Tek serpantinli tiplerde kazan veya güneş kollektörlerinin yeterli
olmadığı uygulamalarda boylerin içine elektrikli ısıtıcılar da ilave edilebilir. Tankın dikey olmasından
dolayı iyi bir sıcaklık tabakalaşması sağlanabildiğinden depolanan sıcak suyun önemli bir kısmı etkin
olarak kullanılabilir. Hızlı boylerler fabrikasyon olarak iyi bir ısı yalıtımına sahip olduğundan bekleme
enerji kayıpları düşüktür, ayrıca yalıtımı sahada yapılan klasik boylerlerin tersine yalıtım zamanla
niteliğini kaybetmez.

Depo Şarj Sistemi
Hızlı boylerlerle birlikte merkezi kullanım sıcak suyu sistemlerinde Türkiye’de son yıllarda en fazla
tercih edilen ikinci sistem de “depo şarj sistemi” dir. Adından da anlaşılacağı üzere bu yapı tek bir
cihazdan ibaret olmayıp, esas olarak bir veya daha fazla sayıda plakalı ısı değiştirici ve sıcak su
akümülasyon tankı ile sistemi istenilen sıcaklıkta su ile hazır bulundurmak için kullanılan bir şarj
pompasından oluşur. Sistemdeki ısı değiştirici kapasitesi ve depolama hacmi, öngörülen talep profili
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ile mevcut ısıtma ve mekan olanakları göz önüne alınarak, birbirinden bağımsız olarak belirlenir ve
sahada bu şekilde tesis edilir. Anlık sıcak su talebinin ısı değiştirici üretim kapasitesine göre
büyüklüğüne bağlı olarak sistem sarj veya deşarj edilerek çalışır. Çok büyük boylar dışında bu
sistemde de akümülasyon tankının iç yüzeyi hijyenik bir malzeme ile kaplıdır. Tankta ısı
tabakalaşması genellikle çok iyi sağlandığından sistem tamamen deşarj olana kadar depolama
kapasitesinin büyük bir kısmını verimli olarak kullanabilir. Depo şarj sistemlerinde ısıtıcı olarak her
türlü ısıtma sistemi ve birincil ısı kaynağı (kazan, güneş, jeotermal vb.) kullanılabilir. Buna ek olarak
tank içerisine yerleştirilen elektrikli ısıtıcılar vasıtasıyla sistem takviye edilebilir. Hızlı boylerde olduğu
gibi depo şarj sisteminde bulunan sıcak su akümülasyon tankları da enerji kaybına karşı fabrikasyon
olarak iyi bir şekilde yalıtılmıştır.

3. HIZLI BOYLER VE DEPO ŞARJ SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Belirli büyüklüklerin üzerindeki sistemler için kullanım sıcak suyunun merkezi olarak üretilmesi ve
depolanması yöntemi, enerji verimliliği ve konfordan kaynaklanan sebepler dışında, yasal
zorunluluklar nedeniyle de son yıllarda daha çok ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu alanda ülkemizde
en çok tercih edilen iki sistem “hızlı boyler” ve “depo şarj sistemi” dir. Özellikle tasarım ve sistem
seçimi aşamasında bu iki sistem arasında tercih yapmak bazen zor olmaktadır. Bu iki sistemin de,
ihtiyaçlara ve elde bulunan imkanlara bağlı olarak, birbirlerine göre üstün ve zayıf oldukları hususlar
bulunmaktadır. Alttaki tabloda, karar vericilere bu konuda yardımcı olabilmek amacıyla, bazı gözlem
ve deneyimlerden de yararlanarak oluşturulan, karşılaştırmalı bir analiz sunulmuştur. Tercih sırasında,
sıcak su talep profili, stratejik gereklilikler, konfor ihtiyaçları, mevcut birincil enerji kaynakları, kurulu
sistemler, mimari olanak ve gereklilikler, maddi kaynaklar vb. tüm veriler aşağıdaki karşılaştırmalı
analiz ışığında dikkatle değerlendirilmeli ve ihtiyaca en uygun sistem seçilmelidir.
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Tablo 2. Hızlı Boyler ve Depo Şarj Sisteminin Karşılaştırmalı Analizi
HIZLI BOYLER
DEPO ŞARJ SİSTEMİ
TASARIM VE İLK YATIRIM AŞAMASI
Basit bir yapıya sahiptir. Küçük kapasitelerde ilk Sistem daha karmaşık ve teknik bir yapıdadır.
yatırım maliyeti depo şarj sistemine göre Bu nedenle küçük kapasitelerde ilk yatırım
düşüktür. Kapasite arttıkça maliyet avantajı yok maliyeti nispeten yüksek kalmaktadır.
olur.
Depolama kapasitesi esnek değildir. Isıtıcı Sistemde bulunan plakalı ısı değiştirici ve sıcak
serpantin tankın içerisinde ve sabit kapasitede su akümülasyon tankı birbirlerinden bağımsız
olduğundan
ısıtma
kapasitesi
depolama olarak boyutlandırılabildiğinden, ihtiyaca en
kapasitesinden bağımsız olarak belirlenemez.
uygun sistemi oluşturmak mümkündür.
Talebin yüksek ve devamlı olduğu depolama Talebinin yüksek ve devamlı olduğu depolama
öncelikli olmayan uygulamalarda, anlık ısıtma öncelikli olmayan uygulamalarda, anlık ısıtma
kapasitesi ile birlikte depolama kapasitesi de kapasitesi depolama kapasitesinden bağımsız
artar. Bu da pahalı ve çok yer kaplayan bir artırılabildiğinden daha ucuz ve az yer kaplayan
çözüm oluşturur.
bir çözüm oluşturur.
MONTAJ AŞAMASI
Kompakt bir yapıya sahip olduğundan sahada Ayrı
cihazlardan
bir
sistem
oluşturmak
montajı kolaydır.
gerektiğinden sahada montajı daha zahmetlidir.
Sıcak suyun depolanması için ilave bir Sıcak suyun düzgün bir şekilde depolanması için
ekipmana ihtiyaç yoktur.
bir şarj pompasına ihtiyaç vardır.
İŞLETME AŞAMASI
Serpantin veriminin düşük olmasından dolayı, Tank deşarj olduktan sonra yeniden şarj olma
tank bir kere deşarj olduktan sonra yeniden süresinin kısa olması bekleme süresini azaltır,
kullanılır hale gelme süresi genellikle daha kullanım konforunu artırır.
uzundur.
Yeni bir boyler eklemeden sıcak su üretim Birincil devredeki ısı üreteci, pompa vb.
kapasitesi artırılamaz.
cihazların kapasiteleri yeterli ise plakalı ısı
değiştiriciye plaka eklenerek sıcak su üretim
kapasitesi artırılabilir.
Boyler kapasitesi arttıkça ısıtıcı serpantin boru Her kapasitedeki sistemde, birincil devre basınç
boyu da uzadığından, birincil devrede yüksek düşümü plakalı ısı değiştiricinin seçimi sırasında
basınç kayıplarını karşılamak gerekir. Bu da optimize edilebilir.
ısıtıcı devre pompaj maliyetini artırır.
Bir şarj pompası olmadığından, bundan dolayı Sistemdeki şarj pompası ek bir pompaj maliyeti
ek bir pompaj maliyeti yoktur.
doğurur.
Isıtıcı serpantinin korozyona uğrayıp delinmesi Isı değiştiricinin plakasının delinmesi durumunda
durumunda onarımı mümkün değildir. Cihaz sadece delinen plaka değiştirilerek sistem hızla
kullanılamaz hale gelir.
tekrar çalışır hale getirilebilir.
Özellikle kireçli sularda kullanım ömrü düşüktür. Kireçli sularda kullanım ömrü çok daha uzundur.
Bunun nedeni ısıtıcı serpantin yüzeyinin Zira plakalı ısı değiştiriciye kolaylıkla bakım
temizlenememesi ve ısı transfer veriminin yapılarak ısı transfer yüzeylerinde biriken kireç
yüzeydeki kireç vb. yabancı maddelerin vb. yabancı maddeler temizlenebilir. Sistem bu
oluşturduğu tabakadan dolayı hızla düşmesidir. sayede tüm işletme ömrü boyunca ilk günküne
Suyun sertliğine bağlı olarak, işletmeye yakın verimde çalışabilir.
alındıktan sadece birkaç ay sonra bile ısı
transfer verimi yetersiz kalabilir.

4. SONUÇ
Binalarda tesis edilen kullanım sıcak suyu sistemlerinin mekanik tesisat sistemleri içindeki önemi
giderek daha büyük bir hızla artmaktadır. Bunun nedeni özellikle kentlerde yaşayan insanların yaşam
düzeyleri ile birlikte artan konfor ve hijyen ihtiyaçlarının yanı sıra sistemin hem temiz su hem de enerji
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sarfiyatına neden olan karakteristik özelliğinden kaynaklanan ekonomik ve çevresel etkileridir.
Türkiye’de de bu önem son yıllarda iyice hissedilmeye başlanmış, yapılan yasal düzenlemelerin de
doğrultusunda, bu alandaki birçok teknolojik yenilikleri içeren sistem ve cihazlar konvansiyonel
sistemlerin yerini almaya başlamıştır. Bu çalışmanın ilk kısmında, bazıları artık kullanımdan kalkmakta
bazıları da yeni yeni yaygınlaşmakta olan kullanım sıcak suyu sistem ve cihazları, üç ana kriter
doğrultusunda, ilgili literatürde pek de yer almayan bir sınıflandırmaya tabi tutulmuş ve her biri ile ilgili
kısa bilgiler verilmiştir. Buradaki hedef mevcut durumun saptanması olduğundan, Türkiye’de pek
kullanılmayan bazı sistem ve cihazlar bu çalışmanın dışında tutulmuş, sadece konuyla ilgili genel bir
perspektif verilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında, merkezi kullanım sıcak suyu
sistemlerinde en yaygın iki sistem olan, “hızlı boyler” ile “depo şarj sistemi” arasında bir karşılaştırma
yapılmış, bununla ihtiyaç ve imkanlar çerçevesindeki ve yeterli düzeydeki verinin ışığındaki karar
verme süreçlerine yardımcı olabilmek hedeflemiştir. Bu analiz incelendiğinde, her iki sistemin de
avantajlı veya dezavantajlı olduğu koşulların varlığı kolayca göze çarpmaktadır. Kısaca özetlemek
gerekirse, düşük ısıtma kapasiteli küçük sistemlerde hızlı boyler kullanılması daha avantajlı iken,
talebin nispeten yüksek olduğu ve kullanma suyunun kireçli olduğu uygulamalarda depo şarj sistemi
daha uygun bir çözüm sunmaktadır. Ayrıca depo şarj sistemi, gelecekte olabilecek kapasite değişikliği
ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermekte ve arıza durumunda sistemin onarımı mümkün olmaktadır.
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HASTANE TESİSATLARINDA SİSMİK HASARLARIN
AZALTILMASI – FEMA 150 STANDARDI
Eren KALAFAT
E. Alp YÜCERMAN

ÖZET
Hastaneler ve sağlık merkezleri insanların tedavi olmak ve sağlıklarını geri kazanmak amacıyla
gittikleri tesisler olarak hayati önem taşıyan binalardır. Yapılan istatistiklerde büyük bir deprem
sonrasında ilk 24 ile 48 saat arasında hastane acil servislerinin tamamen dolduğu ve bunun yanında
hasta ve yaralıların 77%’sinin depremi takip eden 3 gün içerisinde hastanelerde tedavi altına
alındıkları görülmüştür.
Hastanelerin, yaşanan bir depremin ardından, deprem sırasında içeride halihazırda bulunmakta olan
hastalar ve sağlık personelinin güvenliğini sağlayabilmenin yanı sıra depremden zarar görmüş
hastalara da acil olarak hizmet verebilecek durumda olması gerekmektedir. Bu çalışmada,
hastanelerin yapısal anlamda deprem nedeniyle oluşacak sismik yüklere dayanıklı olduğu kabulü
yapılmıştır. Fakat yapısal elemanların depreme dayanıklı olması yeterli değildir. Yakın geçmişte
yaşanmış depremler göstermektedir ki yapısal olmayan bileşenlerin sismik açıdan ele alınması bir
zorunluluktur.
Araştırmalara göre gelecekteki depremlerde yaşanacak kayıpların %50’sinin yapısal olmayan
sistemlerin depreme karşı korunmamış olmasından ileri geleceği öngörülmektedir. Bu makale,
hastane ve sağlık merkezlerindeki yapısal olmayan sistemlerin maruz kalabileceği hasarlar ve
tesisatlar başta olmak üzere bu sistemlerin depreme karşı korunması konularını kapsamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hastane, Sağlık, Deprem, Sismik, Can güvenliği, Hasar

ABSTRACT
Healthcare facilities are buildings of great importance by being the places where people goes for
treatment. Based on independent statistics; in the first 24–48 hours after a major earthquake, hospital
emergency departments flood with large numbers of patients and 77% of patients need treatment
during the first three days after the earthquake.
Healthcare facilities should not only provide protection for patients and the healthcare staff, but also
need to be available to people after being injured in an earthquake. In this study, we are assuming the
building structure of the healthcare facility withstands the seismic forces comprised of the earthquake,
which is in fact not sufficient.
Recent earthquakes indicated that seismic design of nonstructural elements must be considered.
Researchs signify that in future earthquakes at least 50% of losses will be due to nonstructural
elements loss. This article is about vulnerability of nonstructural components in healthcare facilities
and mainly focuses on seismic mitigation for installations.
Key Words: Hospital, Healthcare, Earthquake, Seismic, Life safety, Damage
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1. GİRİŞ
Önemli bir deprem sonrasında her ülkede vatandaşlar kendi hastanelerine akın ederler. Beklentileri,
deprem esnasında oluşan her türlü yaralanmanın tedavisinin yapılmasıdır. Hastaneye ulaştıklarında
sıklıkla görülen, oluşan hasardan hastanenin boşaltılması ve servislerin ciddi ölçüde kısıtlanmış
olması ya da tamamen servis dışı kalması durumudur. Bazen yapısal hasar ve aşırı durumlarda
yapının çökmesi dahi söz konusu olabilir. Tesisteki operasyonel ve fonksiyonel (yapısal olmayan)
elemanlar hasar almış ve bunun neticesinde hizmet veremez durumda olabilir.
Hastane kolayca hasar görebilen bir tesistir. İronik olarak en ileri teknolojili modern hastaneler sismik
açıdan en savunmasız olanlardır. Yüksek teknoloji ürünü birçok ekipman çoğunlukla bilgisayar
kontrolüne ve telekomünikasyon ağına bağımlı olup bozulmaya çok yatkındır ve çoğu zaman bu
durum binanın boşaltılmasını tetikler. Bununla beraber, büyük bir hastanede içlerinden su, yakıt, tıbbi
gaz, tıbbi atık ve diğer maddeler geçen yüzlerce kilometre uzunluğunda tesisatlar bulunmaktadır. Bu
tesisatların hasar görmesi durumunda yangınlar, su baskınları, biyolojik ve kimyasal kirlenmeler ve
yaşamsal sistemlerin durması söz konusu olabilir.
Hastanelerin yapısal veya yapısal olmayan hasarlara maruz kalması hastanenin kapanmasıyla
sonuçlanabilir. Hastanelerin boşaltılması genellikle tercih edilmeyen bir durumdur. Bir hastanenin kriz
anında boşaltılması riskli bir iştir. En istenildiği anda mevcut hastalara sağlanan desteği kesmek, halka
açık tıbbi servisleri durdurmak başlı başına kabul edilemez olmakla birlikte dışarı çıkarılan hastaların
depremden hasar görmüş bir çevrede olacakları gerçeğini de unutmamak gerekir. Bu koşullar altında
hastalar daha ileri tıbbi komplikasyonlara maruz kalabilir hatta hayatlarını kaybedebilirler.
Hastaneler kritik tesisatlara sahip olmalarının yanı sıra, depremde kolaylıkla zarar görebilen veya işlev
göremez hale gelebilen çok sayıda ekipman içerirler. Şekil 1’de farklı tipte binalardaki yatırım
maliyetlerinin dağılımı verilmiştir. Görüldüğü üzere hastanelerdeki yatırım tutarının büyük çoğunluğu
tesisatlar ve bu gibi hassas ekipmanlardan oluşmaktadır. Can güvenliği ve tesis işlevselliği, sismik riski
azaltma konusunda başta gelen kıstasları oluştururken, ister kamu ister özel sektör olsun yüksek
değerdeki mal varlığının korunması da göz ardı edilmemelidir. Hastaneler tüm toplumların afet sonrası
yaşamlarındaki hayati tesislerdir ve sismik risklerin azaltılması konusunda önemle üzerlerinde
durulmalıdır. [1]

Şekil 1. Bina Yapımındaki Tipik Yatırım Maliyetleri [1]
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2. HASTANELERDEN BEKLENEN DEPREM PERFORMANSI
Yakın zamana kadar inşaat sektörü mimari, elektrik ve mekanik alanlarda yapısal olmayan bileşenlerin
sismik koruma gereksinimlerini ihmal etmiştir. Sonuç olarak, hastane ve benzeri tesislerdeki tesisatlar
çoğunlukla korunmamıştır. [1]
Bu önemli ihmal için birçok neden vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:







Yetersiz düzenleyici standartlar: Tam olarak hangi bileşenin korunacağına ilişkin
yönetmeliklerdeki belirsiz tanımlar.
Uygulamaya yönelik zayıf direktifler: Görsel talimatları olmayan, kuralcı olmaktan çok
performansa yönelik bir yönetmelik.
Yetersiz açıklamalar: İnşaat sektörü, rekabet ortamında yönetmeliğin açıklarını yakalamaya
zorlanır.
Endüstri uzmanlığı eksikliği: Yakın zamana kadar sismik sınırlandırıcı dizayn ve
uygulamasındaki zayıf anlayış.
Yönetmeliklerin yaptırımında yetersizlik: Yapısal olmayan sismik koruma sistemlerinin
uygulanması ve gereksinimleri ilgili görevlilerin eğitim ve bilinç eksikliği.
Mali kısıtlamalar: Gereksinimler açıkça tanımlanmamış ve zorunlu kılınmamışken bina
sahiplerinin ilave maliyet konusundaki isteksizlikleri.

2.1. Yönetmelikler
Bina yapısal sistemlerinin deprem güvenliği hakkında gelişmiş ülkelerin tatmin edici düzeyde
yönetmelikleri mevcut olmakla birlikte, tesisatların sismik koruması söz konusu olduğunda
başvurulabilecek kaynaklar ABD kökenli uluslararası yönetmeliklerle sınırlanmaktadır. Bu durum
ülkemiz için de geçerli olup, 2006 yılında yenilenerek yayınlanan ''Deprem Bölgelerinde Yapılacak
Binalar Hakkında Yönetmelik'' bir önceki sürümü olan 1997 tarihli ''Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar
Hakkında Yönetmelik'' ile hemen hiçbir farklılık içermemektedir. Her iki yönetmelikte de tesisat
sistemlerine etkiyen deprem yüklerinin belirlenmesine dair bir hesap formülü verilmiş ve birkaç genel
madde ile yönetmeliğin bu bölümü sınırlandırılmıştır. Buna göre, ülkemizde yürürlükte olan deprem
yönetmeliğinde, tesisatlarda sismik korumanın ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğine dair hiçbir bilgi
yer almamaktadır. Bundan ötürü ülkemizde yerel kaynaklarla yapılan projelerde dahi uluslararası
yönetmelikler esas alınmaktadır. [2]
Uluslararası yönetmelikler arasında en güncel olan ve başta ABD olmak üzere tüm Dünya'da en
geçerli olanı Uluslararası Bina Kodu (IBC – International Building Code)'dur. Bu yönetmeliğin ilk
sürümü 2000 yılında yayınlanmış ve bu tarihten önceki en geçerli yönetmelikleri (UBC – Uniform
Building Code, BOCA – Building Officals Code Administrators ve diğerlerini) bir araya getirmiştir.
Uluslararası Kod Konseyi (ICC – International Code Council) tarafından kaleme alınan bu
yönetmeliğin 2003 ve 2006 yıllarında yeni sürümleri yayınlanmıştır. Ancak tesisatların sismik koruması
bölümü IBC–2000 sürümünden beri temel bir değişikliğe uğramamıştır. [3]
IBC'nin yanı sıra başvuru kılavuzu niteliğinde yararlanılabilecek bazı uluslararası yayınlar aşağıdadır:







ASHRAE El Kitabı – Temeller (Handbook – Fundamentals) 2005 – Bölüm 54
ASHRAE Sismik Koruma İçin Pratik Bir Rehber (A Practical Guide to Seismic Restraint) 1999
SMACNA Sismik Koruma Kılavuzu: Mekanik Sistemler İçin Yönergeler (Seismic Restraint
Manual: Guidelines for Mechanical Systems) 1998
FEMA 412 Mekanik Ekipmanlarda Sismik Sınırlandırma, 2002
FEMA 413 Elektrik Ekipmanlarında Sismik Sınırlandırma, 2004
FEMA 414 Hava Kanallarında ve Borularda Sismik Sınırlandırma, 2004

Bu konuda son olarak belirtilmesi gereken bir husus, özel bir konu olan yangın söndürme tesisatlarının
sismik koruması için esas alınması gereken ABD kökenli Ulusal Yangından Korunma Birliği (NFPA –
National Fire Protection Association) yönetmeliğidir. Nitekim gerek IBC'de gerekse diğer yayınlarda,
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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yangın söndürme tesisatları için sismik koruma hususu NFPA yönetmeliğine atıfta bulunulmaktadır.
Ancak yine bir ülkemiz gerçeği olarak şunu da söylemeliyiz ki, NFPA’de bu konuyla ilgili onlarca sayfa
dolusu bilgi ve yönergeler verilmekte iken, Türkiye’de 2007 yılında yürürlüğe girmiş olan Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te deprem güvenliğiyle ilgili sadece küçük bir paragraf
mevcuttur.
2.2. Yapılarda Deprem Performansı
Yasal yükümlülükler açısından ülkemizde uymamız gereken Deprem Yönetmeliği’nin son sürümünde,
uluslararası standartlar arasında en geçerli olanlardan biri olarak FEMA 356’dan faydalanılarak
(FEMA–356, Prestandard and Commentary for Seismic Rehabilitation of Buildings, 2000), bir deprem
anında ve sonrasında binalardan ve tesislerden beklenen deprem performansı derecelendirmiştir.
FEMA’da 4 kademe olarak yapılan bu derecelendirme bizim yönetmeliğimizde 3 kademe olarak yer
almıştır. Bu farkı yaratan ise FEMA’daki en üst düzey performans derecesinin (işlevsellik) bizim
yönetmeliğimize girmemiş olmasıdır. Aşağıda FEMA’daki 4 kademeye göre performans dereceleri
tanımlanmıştır. [4]

Şekil 2. Yapılardan Beklenen Depreme Dayanıklılık Performansı Kademeleri [4]
İşlevsellik Performans Seviyesi
Yapısal olmayan elemanlarda işlevsellik performans seviyesi kısaca “yapının deprem sonrası hasar
durumunda, yapısal olmayan elemanlarının (tesisatların vb) deprem öncesindeki fonksiyonlarını aynı
şekilde devam ettirebilmeleri” durumu olarak tanımlanabilir.
Bu performans seviyesi; yapıdaki acil durum, yangından korunma, aydınlatma, mekanik ve elektrik
tesisatları ve bilgi işlem sistemlerinin büyük bir bölümünün işlevlerini yerine getirmeye devam ettiği
veya bu sistemlere yapılacak küçük tamirat işlemleri ile eski durumlarına devam etmelerinin mümkün
olduğu durumdur. Bu özel yapısal olmayan performans seviyesi yapı mühendislerinin ilgi ve uzmanlık
alanına girdiği için söz konusu elemanların deprem sonrasında bu performans seviyesini göstermesi,
ancak sismik koruma yapılmasıyla mümkün olacaktır.
Özellikle kuvvetli bir yer hareketi sonrası hastane, haberleşme merkezleri, elektrik üretim merkezleri
gibi ilk kullanılacak yapılarda bulunan elektronik ve mekanik sistemlerin deprem güvenliği için sismik
koruma yapılması hayati derecede önemlidir. Özellikle hastanelerdeki sistemlerin deprem esnasında
dahi işlevlerini yerine getirebilmeleri, tam bir can güvenliğinin sağlanması için gereklidir.
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Hemen Kullanım Performans Seviyesi
Yapısal olmayan elemanlarda hemen kullanım performans seviyesi kısaca “deprem sonrasında
yapıdaki giriş-çıkış kapıları, merdivenler, asansörler, acil aydınlatma sistemleri, yangın alarm sistemleri
gibi sistemlerin genel olarak işlevlerini sürdürebilmekte olduğu durum” olarak tanımlanabilir.
Söz konusu performans seviyesinde bazı camlarda küçük kırıklar ve bazı yapısal olmayan
elemanlarda hafif hasar meydana gelebilir, ancak binada yapısal olarak hiçbir tehlike yoktur. Binada
genel bir temizlik ve düzenleme yeterli olacaktır. Genel olarak bu performans seviyesinde, yapıdaki
elektrik ve mekanik sistemler için önlemler alınmalı ve işlevlerini sürdürmeleri sağlanmalıdır. Ancak
bazı sistemlerin doğrultularında ve konumlarında küçük değişmeler ve sistemlerin içinde küçük
hasarlar meydana gelmiş olabilir. Konut tarzı yapılarda bulunan ısıtma, su tesisatı, doğal gaz ve
haberleşme sistemleri işlev dışı kalabilir, ancak yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek can
kaybı riski oldukça düşüktür.
Bu performans seviyesi özellikle hastaneler ve haberleşme merkezleri için yeterli güvenliği
sağlayamayabilir. Ancak yüksek nitelikli ofis vb binalar için tercih edilebilir.
Can Güvenliği Performans Seviyesi
Yapısal olmayan elemanlarda can güvenliği performans seviyesi kısaca “deprem sonrasında binadaki
yapısal olmayan elemanlarda hasarın meydana geldiği, ancak bu hasarın can güvenliğini tehlikeye
atacak boyutta olmadığı” duruma karşılık gelmektedir.
Söz konusu performans seviyesinde, binadaki yapısal olmayan elemanlar (tesisatlar vb) oldukça hasar
görmüştür ve hasarın maddi boyutu oldukça fazladır, ancak yapısal olmayan elemanlar bulundukları
yerlerden çıkıp düşmemiş ve binanın içinde veya dışındakilerin can güvenliğini tehdit edecek durumda
değildirler. Binadaki hafif yapısal olmayan elemanların yarattığı enkazlar çıkışları kısmen kapatabilir;
havalandırma, sıhhî tesisat ve yangın sistemleri zarar görebilir ve işlevlerini yitirebilir. Bu performans
seviyesinde yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanan yaralanmalar meydana gelebilir, ancak
binada genel olarak can güvenliğini tehdit edecek riskler oldukça düşüktür. Yapıdaki yapısal olmayan
elemanların yeniden işlevsel durumlarına getirilmesi zaman ve maliyet alan bir işlemdir.
Bu performans seviyesi, ancak deprem sonrasında uzun süre kullanım dışı kalmasının mahsur teşkil
etmeyeceği depo vb gibi binalarda tercih edilebilir.
Göçmenin Önlenmesi (Göçme Öncesi) Performans Seviyesi
Yapısal olmayan elemanlar için göçmenin önlenmesi performans seviyesi kısaca “deprem sonrası
hasar gören yapısal olmayan elemanların düşme tehlikesi meydana gelebilecek durumu” olarak
tanımlanabilir. Bu durumda dış ortama yüksek zarar verebilecek olan yapısal olmayan elemanların,
insanların çok bulunduğu yerlere düşmelerinin engellenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Söz konusu performans seviyesinde, deprem sonrası yapısal olmayan elemanlarda oldukça ağır
hasar meydana gelmektedir; ancak parapet, dış cephe panelleri, ağır kaplamalar, asma tavanlar,
büyük raflar gibi düşme riski olan ve düştüklerinde insanların can güvenliğine bir tehdit olabilecek ağır
elemanların düşmelerinin engellemesi için önlem alınmalıdır.
Bu hasar seviyesinde amaç, tüm yapıdaki yapısal olmayan elemanlarda meydana gelen hasarları
belirlemek değil, insanlar için tehlike oluşturabilecek yapısal olmayan elemanların belirlenmesidir.
Dolayısıyla bu performans seviyesi, ancak hiçbir nitelik beklenmeyen en alt sınıf binalar için ve sadece
deprem esnasındaki can güvenliğinin sağlanması açısından tercih edilebilir.
Yukarıdaki performans seviyelerine göre tesisatlarda meydana gelebilecek hasarlar aşağıdaki tabloda
ayrıntılarıyla özetlenmiştir. Hastanelerin “işlevsellik” deprem performans seviyesinde inşa
edilebilmeleri için bu gereksinimin tasarım aşamasında hesaba katılması gerekir. Buna göre
şartnamenin sismik koruma bölümü hazırlanırken, bu gereksinim belirtilmeli ve tesisatların bu
performans derecesini sağlayacak dayanımda olması için gerekli her türlü donanımın da şartnamede
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yer alması gerekmektedir. Ayrıca bu hedefe ulaşabilmek için gerekli sismik tasarım hizmetlerinin
alınması ve şantiyede montaj esnasında gerekli gözlemlerin de yapılması gerekir.
Tablo 1. Performans Seviyelerine Bağlı Olarak Tesisatların Deprem Sonrası Durumları [4]

2.3. Hastanelerin Önemi
Kamu veya özel hastaneler ile poliklinikler deprem sonrası yaralanmalar için ihtiyaç duyulan tesisler
olduğundan bu gibi binaların inşa aşamasında sismik koruma önlemleri önemle üzerinde durulması
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gereken bir faktördür. Sağlık tesisleriyle ilgili olarak tasarım ve yapım aşamasında göz önünde
bulundurulması gereken bazı özel konular aşağıda sıralanmıştır. [5]











Hastaların ve sağlık personelinin korunması birincil önceliğe sahiptir.
Sağlık kuruluşları 7 gün 24 saat hizmet veren tesislerdir.
Özellikle yüksek kapasiteli acil yardım hastanelerinde, hareket edemeyecek ya da
ettirilemeyecek durumdaki birçok hasta için güvenli bir ortam ciddi bir gerekliliktir. Bunun
sağlanabilmesi içinse, sismik yüklerin de hesaba katılmış olduğu güvenli bir yapı tekniğinin
kullanılması ve yapısal olmayan bileşenlerin devrilmelerinin engellenmiş olması gerekir.
Hastaneler, depremzedelerin acil müdahalesinde ve tedavilerinde kritik rol oynayan bir tesistir.
Sağlık personelinin acil müdahale ve tedavi süreçlerinde önemli rol oynayacakları
unutulmamalıdır.
Acil tanı ve tedavi için kullanılan hayati öneme sahip tüm ekipman ve malzemelerin her an
kullanıma hazır bulunabilmesi hasta bakım ve tedavisi için büyük öneme sahiptir.
Hastanelerde tutulan tıbbi ve diğer kayıtların elektronik veya yazılı ortamda her an ulaşılabilir
olması hasta bakımının devamlılığı için önemlidir.
Bir sağlık tesisinin herhangi bir süre için hizmet veremez hale gelmesi, çok ihtiyaç duyulan
sağlık personelinin kaybı veya hizmet veremez halde olması gibi ihtimaller ile de körüklenerek
çok ciddi toplumsal kaoslara yol açabilir.
Birçok hastane sadece servis sağlayıcı olmayıp kâr amaçlı ya da kâr amacı gütmeyen
işletmeler olabilirler. İşletme maliyetleri ve gelirleri çok yüksek düzeyde olduğundan tesisin
hizmet dışı kaldığı her gün ciddi mali kayıplar anlamına gelmektedir.

2.4. Deprem Performansı Beklenti ve Gereksinimleri
Sağlık tesisleri için sismik performans hedefleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. [5]









Dizayn seviyesinde bir deprem sırasında halihazırda tesis içinde ve hemen dışında bulunan
hastalar, personel ve ziyaretçiler en az "can güvenliği" performans seviyesinde korunmalıdır.
Dizayn seviyesinde bir depremin ardından en fazla 2 saat içinde tesis içerisinde acil müdahale
ve ayakta tedavi faaliyetleri için ayrılmış güvenli alanlar oluşturulabilir olmalıdır (iklim
koşullarına göre dış alanlarda da olabilir).
Dizayn seviyesindeki bir depremin ardından en fazla 3 saat sonra hemen hemen tüm hastane
servisleri çalışır durumda olmalıdır.
Tesisteki acil durum sistemleri dizayn seviyesindeki bir depremin hemen ardından çalışır
durumda kalmalıdır.
Dizayn seviyesindeki bir deprem sonrasında tesisin servisleri ve yardımcı üniteleri en az 4 gün
boyunca kendi kendini idare edebilir düzeyde olmalıdır.
Dizayn seviyesinde bir deprem sırasında halihazırda tesis içinde bulunan personel, hastalar ve
hasta yakınları, depremin ardından güvenli ve süratli bir şekilde binayı terk edebilmelidirler.
Acil durum birimleri dizayn seviyesindeki bir depremin hemen ardından minimum engel ve
tehlike ile karşı karşıya kalarak binaya girebilmelidir.
Dizayn seviyesinde bir deprem sonucunda tesiste tıbbi, kimyasal vb zararlı madde sızıntısı
olmamalıdır.

3. HASTANELERDE SİSMİK KORUMA TASARIMI
Bu bölümde hastanelerde istenen deprem performansını elde edebilmek için dikkate alınması gerekli
konular özetlenerek, sismik risk yönetiminde göz önünde bulundurulması gereken kıstaslar üzerinde
durulacaktır.
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3.1. Konum ve Deprem Riski
Zayıf zemin karakteristikleri gibi uygunsuz saha koşulları binanın yönetmelikler tarafından
beklenenden daha düşük bir deprem performansı sergilemesine yol açabilir. Bu veya bunun gibi
jeolojik tehlikelerden şüpheleniliyorsa, söz konusu sahaya özel bir çalışma yapılmalıdır. Eğer
uygunsuzluklar tespit edilirse, tesis için alternatif bir konum düşünülmeli ya da yer hareketleri
sonucunda oluşacak deprem hasarlarının önüne geçebilmek için uygun zemin stabilizasyonu, temel
tasarımları ve yapısal dizayn yaklaşımları üzerinde durulmalıdır. Bunlara ek olarak, eğer mümkünse
sağlık tesisleri, ulaşım açısından sorunsuz ve kriz anında kapanabilecek köprü, tünel gibi ulaştırma
elemanlarınca erişiminin engellenmeyeceği şekilde konumlandırılmalıdır.
3.2. Yapısal Sistemler ve Tesisat Bileşenleri
Yoğun ve kompleks servis ihtiyaçları nedeniyle hastanelerdeki kat yükseklikleri diğer binalara (örneğin
ofis binalarına) göre daha fazla olabilmektedir. Böylece tesisatlar için asma tavan üzerinde daha fazla
alan sağlanmaktadır. Bazı büyük hastanelerde tesisatlar için ara katlar dizayn edilmekte olup bu
sayede ilk kurulum ve gelecekte gerekebilecek bakım, onarım veya genişleme faaliyetlerinde büyük
kolaylıklar sağlanmaktadır (Şekil 3).
3.3 Yapısal Olmayan Sistemlerde Sismik Sınırlama
Yer hareketleri ve sarsıntılar tavanlarda, duvarlarda, aydınlatma elemanlarında ve camlarda hasarlara
neden olabilir. Bunlara ek olarak, depolama üniteleri, kitap rafları ve dosya dolapları vb ekipmanlar
sismik yüklere karşı sınırlandırılmamış ise deprem anında tehlike yaratabilirler. Bununla beraber yanal
hareketler neticesinde çatıda yer alan ekipmanlarda, yangın söndürme ana hatları ve branş boruları ile
diğer tesisatlarda hasarlar meydana gelebilir. Ağır mekanik ve elektrik ekipmanları (kazanlar, soğutma
grupları, jeneratörler, soğutma kuleleri, klima santralleri, trafolar vb) sismik yükler etkisi altında
sürüklenebilir hatta devrilebilirler ve bu durum neticede yakın çevresinde halihazırda bulunmakta olan
kişilerin hayatlarını tehlikeye sokabilir. İkincil olarak ise yaşanabilecek bu gibi hasarlar hastanenin
deprem sonrasında hizmet verebilme yetisinin yok olmasına neden olabilir.

Şekil 3. Yeni Hastanelerde Yapısal Olmayan Ekipman ve Sistemler İçin Tipik Ara Tesisat Katı
Tasarımı [5]
İşlevselliğin devamlılığı çoğu zaman hassas ve maliyetli ekipmanları içeren yapısal olmayan
elemanlara ve sistemlere bağlıdır. Tıbbi karışımlar ve oksijen gazı gibi tehlikeli madde içeren tanklar
ve benzerleri gibi hastanelere özel bileşenlerin işlevselliği sağlanmalıdır. Tüm bu ve bunun gibi
sistemler deprem sırasında sızıntılara ve kırılmalara mahal vermeyecek şekilde korunmalıdır. Tehlikeli
gaz dağıtım sistemlerinin sismik açıdan uygun şekilde sınırlandırılması gerekmektedir. Sıhhi tesisatın,
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ofis binaları gibi gereksinimin daha az olduğu yapıların aksine hastanelerde birçok alana erişimi
gereklidir ve bu nedenle de hastanelerde sıhhi tesisat sistemlerinde oluşacak hasarların etkisi çok
daha büyüktür.
Zemin, bina ve eleman özellikleri, can güvenliği ve performans gereklilikleri göz önünde tutularak
yapısal olmayan elemana ait bir önem katsayısı belirlenebilir. Bu önem katsayısı belirlenirken
hastanelerin bina önem katsayısı da hesaba katılmalıdır. Bu değerlendirme yapılırken, dizayn ekibi
özellikle hastaneye özel ekipmanların tüm fonksiyonunun ve işlevselliğinin bilincinde
olamayabileceğinden, hastane personelinin ve kullanıcıların yorumlarını almak gerekebilir.
Hastanelerde bulunan sistemlerin çoğu, bileşenlerinden birinde oluşan arıza nedeniyle kullanılamaz
hale gelecektir. Bu yüzden bir eleman ele alınırken düşük öneme sahip olsa bile içinde bulunduğu
sistem baştan sona bir bütün olarak düşünülmelidir. Herhangi bir sistem onun en zayıf elemanı kadar
dayanıklıdır. Örnek olarak bir acil durum jeneratör sisteminin ana yakıt deposu, pompası, yakıt hattı,
marş aküleri, jeneratör, susturucu, elektrik aksamı ve elektrik tesisatının hepsi sismik olarak
sınırlandırılmalıdır. Örneğin susturucunun çok düşük bir önem katsayısı olsa bile o da korunmalıdır
çünkü en zayıf halkada oluşacak bir arıza bile sistemin işlev göremez hale gelmesine sebep olabilir.
Yapısal olmayan elemanların sismik sınırlandırılması işleriyle ilgili sorumluluklar dizayn ekibi içerisinde
belirgin ve açık bir şekilde belirtilmiş olmalıdır. Yapısal olmayan elemanların sismik sınırlama
uygulamalarının doğruluğunun kontrolü ve takibinin yapılabilmesi için bir kontrol listesi oluşturulabilir.
Böyle bir liste, söz konusu ekipman ve sistemlerin sismik koruma dizaynı, montajı, denetimi ve
gözetimi konularında bir rehber olarak fayda sağlayacaktır.

4. HASTANELERDE SİSMİK SINIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALARI
4.1. Mühendislik ve Proje Yönetimi
Mühendislik faaliyetleri, yapısal olmayan elemanların yerlerinin ve etrafındaki bileşenlerin belirlenmesi
ile başlar. Elemanlar detaylı yer bilgileri ve fotoğrafları ile birlikte dijital ortama kaydedilebilir. Buna ek
olarak, ekipmanın genel görünümünün yanı sıra diğer elemanlarla meydana gelebilecek çakışmaları
daha iyi anlayabilmek adına fotoğraflar da çekilebilir. Tesisatlar için ise kat planları çıkarılmalı ve her
bir sınırlandırma noktası plan üzerinde ilgili detay numarası ile gösterilmelidir.
Montajı yapan ekibin doğru yere doğru detayı uygulaması için elinde yeterli mühendislik talimatlarının
bulunması son derece önemlidir. Montaj kolaylığı ve kafa karışıklığına mahal vermemek adına
ekipmanlar ve tesisatlar için sismik sınırlandırma noktaları sahada detay çizim numaralarıyla
etiketlenebilir.
Sınırlandırma sistemi için ilk mühendislik kriteri beklenen sismik kuvveti karşılayacak en basit olanı
tasarlamak olacaktır. Zaman zaman ideal sistemin, sınırlama noktasının etrafındaki boşluklar
sebebiyle elden geçirilmesi gerekebilir. Örneğin, montaj açısından kolaylık sağlayan halatlı çözümlerin
koridorlar gibi yoğun tesisat kesitlerinin söz konusu olduğu alanlarda uygulanması mümkün
olamayabilmektedir. Bağlantı elemanlarının montajı da ayrıca bir sorundur. En son olarak da bu
sistemin ekonomik yönden uygun olup olmadığına bakılır. Sistemin, işçilik ve malzeme açısından en
verimli sistem olup olmadığı değerlendirilir.
Bütün sismik sınırlama süreci mühendislik çalışması içerir. İnşaat her zaman süre baskısında yapılır.
Bu alanda sıklıkla yapılan hatalardan bazıları aşağıdaki şekilde sıralanabilir. [6]






Tasarlanmış olan projeyle saha uygulamalarının uyuşmaması
Mühendislik dayanağı olmayan plansız uygulamalar
Yapısal bağlantı detaylarının önemsenmemesi (Şekil 4)
Disiplinler arası koordinasyon eksikliği
Sertifikasız ürünlerin kullanımı
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Şekil 4. Sismik İzolatör ile Beton Kaide Arası Bağlantı Hatasından Kaynaklanan Hasar [7]
Sismik sınırlama süreçlerinin proje yönetiminde tanımlanması esastır. Bugüne kadar yapılan çoğu
sismik sınırlandırma işi “sonradan düşünülen” işler olmuş ve bunlar da zaman darlığı gibi sebeplerle
uygun şekilde planlama yapılamamıştır.
Proje yönetimi, görev listesinin oluşturulmasıyla başlar. Görevleri doğru sırada oluşturmak kolay bir iş
gibi görünebilir fakat geçmişte çoğu organizasyon bu aşamada başarısız olmuştur. Doğru sıralama
yapılamaması maliyet artışları, gecikmeler ve kalitenin düşmesi gibi sonuçlar doğurabilir.
4.2. Sismik Sınırlandırıcılar
Sismik projelerde çok sayıda sınırlandırıcı, cihaz ve bağlantı elemanı kullanılır. Dikey hat kelepçeleri,
bağlantı parçaları, halatlar ve bağlantı elemanları kit halinde özel imalata yer bırakmayacak şekilde
ulaşılabilmektedir.

Şekil 5. Sismik Sınırlayıcı Örnekleri
Tesisatların depremden korunmaları amacıyla kullanılacak ürünlere gerçek anlamıyla bir devreye alma
ve test etme uygulaması yapılamayacağı aşikârdır. Bu ürünlerin gerçekten vazifelerini gördükleri veya
göremedikleri ancak bir deprem esnasında ortaya çıkacaktır. Bu aşamadan sonra ise hataların ve
kusurların özrü bir anlam ifade etmeyecektir. Sonuç, çok yüksek oranda maddi kayıplar ve çok daha
kötüsü can kayıpları olabilir. [8]
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Yukarda belirtilen sebeplerden ötürü sismik koruma donanımlarının bağımsız laboratuarlarda test
edilmiş ve sertifikalandırılmış ürünler olması, hayati derecede önem taşımaktadır. Ayrıca bu ürünler
çok uzun yıllar boyunca nitelikleri bozulmadan durabilmeli ve olası bir deprem anında fonksiyonlarını
yerine getirebilmelidirler. Bunlara ek olarak, hastanelere özel temizlik ve steril ortam gereksinimlerinin
sağlanabilmesi gerekmektedir. Paslanmaz çelik kullanımı ve sıcak daldırma galvaniz, toz boyama gibi
endüstriyel kaplamalar kullanılan yaygın çözümlerdir. Günümüzde seri üretime girmiş sismik
sınırlayıcılar piyasada kolayca ulaşılabilir durumdadır. Borular, havalandırma kanalları ve kablo
tavaları gibi asılı sistemler için üretilen ön germeli sismik halatlar (Şekil 6) bunlara iyi bir örnektir. [9]

Şekil 6. Örnek Sismik Halat Detayı [9]
4.3. Tasarım, Uygulama, Gözlem ve Kontrol
Tesisatların depremden korunması amacıyla kurulacak sistemlerin ve kullanılacak donanımların doğru
şekilde tesis edildiğinden emin olunması, ancak şantiyedeki uygulamaların uzman sismik tasarım
mühendislerinin gözetiminde yapılması sayesinde mümkün olabilmektedir. Sismik koruma sistemleri
standart bir test ve devreye alma uygulamasına olanak vermediğinden, bu sistemlerin hassas ve titiz
bir şekilde uygulanması, sistemin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için olmazsa olmaz bir şarttır.
Tesisatlar ve ekipmanlar için sismik sınırlama tasarımları alanında uzman mühendis ekipler tarafından
yapılmalıdır. Sismik tasarımın önemli bir aşaması olan deprem yükü hesapları yapılırken, sismik
izolatör ve sınırlayıcıların bağlantı detaylarının da hesapları yapılmalıdır. Bu detaylar, dübel-cıvata
sayısı ve ebatlarının yanı sıra, dübel çakma derinliği ve delik kenar çapı gibi ayrıntıları da içermelidir
(Şekil 7). Aksi taktirde sismik bağlantı yapılan betonun kırılması gibi durumlar meydana gelebilir.
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Şekil 7. Sismik İzolatör Bağlantı (Dübel-Cıvata) Ayrıntıları [9]
Bina kullanıma girdikten sonra bütün sismik gereksinimler yönetmeliklere uygun olsa bile zamanla
zayıflayacaktır. Hastanelerde bazı ekipmanların kullanımda kalma süreleri kısadır. Eski ekipmanın
yerine yenisi konulduğu zaman sismik sınırlayıcı dizaynı yeni ekipmanın gereksinimleri doğrultusunda
revize edilmeli ve varsa gerekli değişiklikler uygulamaya geçirilmelidir.

SONUÇ
Hastaneleri depreme karşı dayanıklı hale getirmek yıldırıcı bir iştir. Binalar komplekstir ve pahalı
ekipmanlarla doludur. Günümüzde geçmişten alınmış dersler ve kazanılan deneyimler neticesinde risk
değerlendirme, mühendislik, proje yönetimi, sınırlayıcı dizaynı ve montajı alanlarında çeşitli metot ve
uygulamalar geliştirilmiş bulunmaktadır.
Geçmişte uygulanan, makro açıdan ele alınmamış ve sezgisel çözümler artık uygulanmamaktadır.
Artık birçok ülkede depremde oluşan can kayıplarını azaltmak için bina yönetmelikleri benimsenmiş
olup bu sayede depremlerde oluşan mali kayıplar da gittikçe azalmaktadır.
Mühendislik, tam ve tartışmasız mükemmel olanı yapmak için çabalamak değil, mükemmele en yakın
olanı yapabilmek için çabalamaktır. Bunun için olmazsa olmazlar ilk bakışta eğitimle edinilen bilgi
birikimi, pratikle edinilen bilgi birikimi ve deneyim üçlüsüdür. Ancak özellikle insan hayatı ve toplum
güvenliği gibi kritik konularda sorumluluk içeren mühendislik konularında bir olmazsa olmaz daha
vardır ki bu da etik kurallardır.
Tesisatların deprem koruması; hataların kabul edilemeyeceği, daha da önemlisi ticarî çıkarlar uğruna
temel mühendislik esaslarının göz ardı edilemeyeceği bir husustur. Unutulmamalıdır ki bir sismik
koruma sistemi, standart yöntemlerle test edilemez. Böyle bir sistemin birebir gerçek testi, doğadan
gelecek bir depremdir ve bu saatten sonra artık hataların düzeltilebilmesi söz konusu değildir.
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MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ
Ekrem EVREN

ÖZET
Sağlık tesislerinde ameliyathane, doğumhane, müdahale odaları gibi cerrahi operasyon yapılan
bölümler ile yoğun bakım, reanimasyon servisi, hasta odaları gibi bakım, tedavi alanlarında ve cerrahi
aletleri çalıştırmak için medikal gazlar kullanılmaktadır.
Medikal gaz olarak; oksijen, azot protoksit, karbondioksit, 4 Bar medikal hava, 7 Bar cerrahi hava, mix
gazlar, saf azot kullanılmaktadır.
Medikal gaz sistemleri doğrudan insan hayatına yönelik risk taşıdıklarından projelendirme iyi bir
mühendislik çalışmasıyla, uygulama ise bilinçli ve teknolojik, sağlığa uygun, yüksek kalitede
malzemeler kullanılarak yapılmalıdır.
Bundan dolayı medikal gazların sistem tasarımları, boru dağıtım hatlarıyla ilgili gaz prizlerine
ulaştırılması, medikal vakum, anestetik atık gaz sistemlerinin yapımı özel bir önem ve ihtisas
gerektirmektedir.
Yapılan projeler ve uygulamalar, ulusal ve uluslararası standartlara, yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Ayrıca zamanla ortaya çıkacak teknik gelişme ve değişikliklere sistemin adaptasyonu mümkün olacak
şekilde tasarım yapılmalıdır.
Bu çalışmada oksijen tesisatı, azot protoksit tesisatı, 4 bar basınçlı medikal hava tesisatı, 7 bar cerrahi
hava tesisatı, saf azot tesisatı, vakum tesisatı, anestetik gaz tesisatı ve sistem elemanlarının özellikleri
ve uygulama örnekleri, Avrupa’daki EN ISO 7396–1(2007) standardı Ülkemizde bire bir aynı olarak
kabul edilmiş TS EN ISO 7396–1(2009) standardı ve kapasite özellikleri için atıfta bulunduğu diğer
standartların nasıl kullanılması gerektiği anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Medikal gaz, Oksijen, Azot, Basınçlı hava, TS 7396–1

ABSTRACT
Medical gasses are used at Health related facilities in such sections as surgeries, delivery rooms and
intervention rooms, where surgical operations are performed, as well as in intensive care units,
reanimation services and patient rooms, where care and treatment is carried out, and in operation of
the surgical devices.
Oxygen, nitrous oxide, carbon dioxide, 4 bar medical air, 7 bar surgical air, mixed gasses as well as
pure nitrogen are the medical gasses used in aforementioned procedures.
Due to the fact that Medic gas systems carry some risks that are directly related to human life, the
project design must be well engineered and application must be realized using latest technology,
hygienic and high quality materials in an informed manner.
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As such, system design of medical gasses, distribution to the related gas receptacles through piping,
assembly of medical vacuum and anesthetic waste gas systems require special attention and
expertise.
Project designs and applications must be in compliance with national and international standards. In
addition, system design should be such that it can be adapted to technical developments and changes
that will occur in time.
Specifications and sample applications of oxygen installations, nitrous oxide installations, 4 bar
pressured medical gas installations, 7 bar surgical air installations, pure nitrogen installations, vacuum
installations, anesthetic gas installations and system elements as well as how the EN ISO 73961(2007) European Standard, the TS EN ISO 7396-1(2009) standard, which is fully endorsed in our
country, and the other standards referred to in terms of capacity specifications will be used shall be
explained in this study.
Key Words: Medical gas, Oxygen, nitrogen, Pressured Air, TS 7396–1

GİRİŞ
Sağlık tesislerinde; hastalarda tanı, tedavi, terapi, uyutma gibi işlemler için ve operasyon odalarında
cerrahi aletleri çalıştırmak için kullanılan gazlara medikal gaz denilmektedir.
Bu gazları kullanım noktaları olan uç birimlere kadar dağıtan borulama sistemine medikal gaz tesisatı,
bu noktalarda vakum sağlamak için yapılan sisteme medikal vakum tesisatı ve operasyon odaları ile
uyutma, uyanma odalarında anestezi gazlarını uzaklaştırmak için yapılan sisteme anestetik atık gaz
tesisatı denilmektedir.
Medikal gazlar ve sistemleri aşağıda listelenmiştir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oksijen ve tesisatı
Azot protoksit ve tesisatı
Medikal hava 4 bar ve tesisatı
Cerrahi hava 7 bar ve tesisatı
Karbondioksit ve tesisatı
Karışım gazlar ve tesisatı
Azot ve tesisatı
Vakum tesisatı
Anestetik atık gaz tesisatı

Yukarıda listelenen medikal gazlar şu amaçlar için kullanılmaktadır:
1. Oksijen: Solunum, anestezi ve oksijen terapisi
2. Azot Protoksit: Anestezi (uyutma)
3. Medikal Hava 4 Bar: Solunum destekleyici gaz, anestezi ve solunum aparatı sondaj türbini,
buhar aracılığıyla ilaç verme ve enjektörle çekme
4. Cerrahi Hava 7 Bar: Cerrahi aletleri çalıştırma
5. Karbondioksit: Fiziksel tedavi, inkübatörler, laminar flow çalışma kabinleri
6. Karışım Gazlar: İnkübatörler, çalışma kabinleri
7. Saf Azot: Cerrahi aletleri çalıştırma ve test işlemleri
8. Vakum Tesisatı: Bronşiyal emme, sabit drenaj, ameliyat sırasında emme
9. Anestetik Atık Gaz Tesisatı: Uyutma, uyandırma ve operasyon odalarından anestezi gazlarını
uzaklaştırma
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BESLEME SİSTEMLERİ (KAYNAK SİSTEMLER)
Sistem Bileşenleri
Cerrahi aletleri çalıştırmak için kullanılan hava veya azot bulunan besleme sistemleri hariç, her bir
besleme sistemi, aşağıdaki sistemlerin birlikteliği olabilecek en az üç bağımsız besleme kaynağından
oluşmalıdır:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Tüpler veya tüp demetleri içindeki gaz,
Tüp içinde kriyojenik olmayan sıvı,
Taşınabilir kaplarda kriyojenik veya kriyojenik olmayan sıvı,
Sabit kaplarda kriyojenik veya kriyojenik olmayan sıvı,
Bir hava kompresör sistemi,
Oranlı karıştırma sistemi,
Oksijen zenginleştirme sistemi (ISO 10083)

Cerrahi aletleri çalıştırmak için kullanılan hava veya azot içeren bir besleme sistemi en az iki besleme
kaynağından oluşmalıdır.
Vakum besleme sistemi en az üç vakum pompası içermelidir.
Genel Özellikler
Kapasite ve Depolama
Herhangi bir besleme sisteminin kapasitesi ve depolaması, kullanma ve dağıtım sıklığına göre
planlanmalıdır. Gaz tedarikçisi ile işbirliği yaparak sağlık kuruluşu yönetimi tarafından risk
değerlendirme prensipleri kullanılarak tanımlandığı şekilde bütün besleme sistemlerinin birincil, ikincil
ve rezerv besleme kaynak depolarının yeri ve kapasitesi ile depoda tutulan dolu tüp sayısı sistem
imalatçısı tarafından dikkate alınmalıdır.
Tüpler güvenli, korunaklı ve temiz ortamda tutulacak şekilde depolama yerleri sağlanmalıdır.
Beslemenin Sürekliliği
Sıkıştırılmış tıbbi gazlar ve vakum için besleme sistemleri normal şartlar altında ve tek hata şartında,
sistemin tasarımlanan akışının standarda uygun dağıtım basıncında devam etmesini sağlamak için
tasarımlanmalıdır.
Elektrik güç şebeke kaybı tek hata şartıdır. Kontrol donanımında bir arıza, tek arıza durumudur. Bu
amaca ulaşmak için:
a. Sıkıştırılmış tıbbi gaz ve vakum besleme sistemleri en az üç besleme kaynağından
oluşmalıdır. Örneğin; birincil besleme kaynağı, ikincil besleme kaynağı ve rezerv besleme
kaynağı.
b. Boruların montajı ve yeri boru hattının mekanik hasar riskini kabul edilebilir seviyeye
düşürmelidir.
c. Boru hattının yetmezliği durumu tek arıza durumu olmayıp katastrofik bir olay kabul edilir.
Kontrol donanımı gaz beslemesini kesmeden bileşenlerin bakımının yapılmasını mümkün kılacak
şekilde tasarımlanmalıdır.
Birincil Besleme Kaynağı
Birincil besleme kaynağı kalıcı olarak bağlı olmalı ve tıbbi gaz borusuna giden ana besleme kaynağı
olmalıdır.
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İkincil Besleme Kaynağı
İkincil besleme kaynağı kalıcı olarak bağlı olmalı birincil besleme kaynağının boru hattını
besleyemediği durumda otomatik olarak boru hattını beslemelidir.
Rezerv Besleme Kaynağı
Rezerv besleme kaynağı kalıcı olarak bağlanmalıdır. Birincil ve ikincil besleme kaynaklarının boru
hattını besleyemediği durumlarda veya bakım için rezerv beslemesi otomatik olarak veya manuel
olarak aktif hale getirilebilmelidir.
Bir rezerv besleme kaynağı cerrahi aletleri çalıştırmada kullanılan hava veya azot için de gerekebilir.
İmalatçı ve sağlık kuruluşu yönetimi ile birlikte bütün boru sistemini idare edecek rezerv besleme
kaynağı veya kaynaklarının yerini tayin etmelidir.
Basınç Tahliye Araçları
Hava hariç bütün basınçlı tıbbi gazlar için basınç tahliye vanaları binanın dışına verilmeli ve
havalandırma böcek, kirlilik ve su gibi şeylerin girişini engelleyecek araçlarla birlikte sağlanmalıdır.
Havalandırma; hava girişleri, kapı, pencere veya bina içerisindeki diğer girişlerden uzağa
yerleştirilmelidir. Havalandırma yerindeki hakim rüzgarın yönü ve potansiyel etkileri dikkate alınmalıdır.
Basınç tahliye araçlarını, kendisine bağlı olduğu boru veya basınç düzenleyiciden örneğin vanasını
kapatarak izole etmek mümkün olmamalıdır. Bir valf veya akışı kısıtlayan bir cihaz bakım için dahil
edilmişse basınç düzenleyici araçların yerleştirilmesi ile tamamen açılmalıdır.
Sıvı haldeki gazın iki kapama arasına hapsedildiği besleme sistemi içersindeki bir boru hattının
herhangi bir parçası sıvının buharlaşmasından kaynaklanan aşırı basıncı düşürecek donatılarla
beraber sağlanmalıdır.
Basınç tahliye vanaları kurcalanmaya karşı koruma önlemleri ile donatılmalıdır.
Bakım Sırasında Besleme Tertibatı
Cerrahi aletleri çalıştırmak için kullanılan vakum, hava veya azot boruları haricinde, bir veya daha
fazla bakım sırasında besleme tertibatları ana kapama vanası akış yönünde olmalıdır. Bakım
sırasında besleme tertibatlarının yeri daha önceden belirlenmelidir.
Bakım sırasında besleme tertibatının gaza özel bir giriş bağlantı elemanı, basınç tahliye aracı, tek
yönlü valf ve bir kapama vanası bulunmalıdır. Bakım sırasında besleme tertibatının tasarımında,
bakım şartlarında gerekli olabilen akışı dikkate alınmalıdır. Bakım sırasında besleme tertibatı yetki dışı
erişime karşı fiziksel olarak korunmalıdır.
Basınç Düzenleyicileri
Tek kademeli boru hattı dağıtım sistemlerinde, besleme sistemi içerisindeki basınç düzenleyiciler boru
hattı basıncını standarda uygun seviyelerde kontrol edebilmelidir.
Medikal gazlar……………… 400 kPa / +100 kPa ,– 0 kPa
Cerrahi hava / N2………….. 800 kPa / +200 kPa, -100 kPa
Vakum………………………. 60 kPa / -20 kPa
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TÜPLER VEYA TÜP DEMETLERİ İLE BİRLİKTE BESLEME SİSTEMLERİ
Tüpler veya tüp demetleri ile birlikte bir besleme sistemi aşağıdakileri içermelidir:
a. Boru hattını besleyen bir birincil besleme kaynağı,
b. Birincil besleme kaynağı tükendiğinde veya arızalandığında boru hattını otomatik olarak
besleyen ikinci bir besleme kaynağı,
c. Bir rezerv besleme kaynağı ( Cerrahi hava ve azot haricinde)
Tüpler veya tüp demetleri ile birlikte besleme sistemi, sistemin tasarlanan akışını, çalışmaz durumdaki
herhangi iki besleme kaynağı tarafından sağlanabilecek şekilde olmalıdır.
Dönüşümlü olarak boru hattını besleyen birincil veya ikincil besleme kaynaklarının her biri, tüp veya
tüp demetlerinden oluşan bir küme içermelidir. Bitmiş tüp veya tüp demeti kümesi değiştirildiğinde
otomatik değiştirmenin yeniden başlatılması el ile veya otomatik olarak mümkün olmalıdır.
Tek tüp veya tüp demeti kümeleri haricinde tek yönlü valf, tüp veya tüp demeti ile manifold arasındaki
esnek her bir bağlantının manifold ucuna monte edilmelidir.
Tüp veya tüpler ile ilk basınç düzenleyici arasına gözenek boyutu 100 mikrondan daha büyük olmayan
bir filtre yerleştirilmelidir.
Her bir tüp ile manifold arasındaki esnek bağlantı ISO 21969 a uygun olmalıdır. Metal olmayan esnek
bağlantılar kullanılmamalıdır.
Besleme sistemi içine yerleştirilen bütün tüplerin her birinin devrilmeye karşı koruyacak önlemler
alınmalıdır. Tüp ile manifold arasındaki esnek bağlantılar bu amaç için kullanılamaz.
Tüplü besleme sistemleri, beslemenin sürekliliği kuralına uymalıdır.

OKSİJEN SANTRALİ (TÜPLÜ)
Genel Özellikler
Sistem, EN 7396–1 standardına göre tasarlanmış olmalı ve birinci tedarik kaynağı olarak sabit
kriyojenik likit oksijen tankı, ikinci ve üçüncü tedarik kaynağı olarak da tüp manifold sisteminden
oluşmalıdır.

Şekil 1. Oksijen Santrali
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Bütün tedarik kaynakları normal şartlarda ve tek hata durumunda gaz tedarikinde hiçbir kesintiye
uğramamalıdır.
Teknik Özellikler
Otomatik Kontrol ve Basınç Düşürme Ünitesi
1. Bu sistem kullanılan rampanın basıncı belli bir seviyenin altına düştüğü takdirde diğer rampayı
otomatik olarak devreye almalı, bu şekilde, birincil devrede 120 Nm3/h yükleme miktarını
dengede tutarak ikincil devreye basınç ve yük değişimlerini asla yansıtmamalıdır.

Şekil 2. Basınç Düşürücü Ünite
2. Boşalan rampa tüplerinin değiştirilmesi esnasında bir kesiklik meydana gelmemeli ve bu değişimi
müteakip işletmedeki rampanın gerekli kapasiteyi sağlayamayacağı ana kadar yeni rampa
devreye girmemelidir. Muhtevası biten tüp kümeleri değiştirildiğinde; otomatik değişme sistemi elle
veya otomatik olarak tekrar ayarlanmalıdır.
3. Boşalan rampa tüpleri değiştirilmez ise ayrıca monte edilen görsel ve duysal santral alarm sistemi
ile katlardaki görsel ve duysal alarm sistemlerine kumanda etmeli ve böylelikle oluşan alarm
şebekesi daimi surette devrede kalmalıdır. Yani alarm gerektiren sebepler giderilmediği takdirde
alarm sinyalleri kesilmemelidir.
4. EN 7396–1 normlarına uygun olan ünite aşağıdakileri içermelidir:
a. İki adet EN ISO 10524–2 normuna uygun, 200 bar giriş basıncını 20 bar ara basıncına
ayarlayıcı birincil şebeke basınç düşürücüleri,
b. İki adet EN ISO 10524–2 normuna uygun, 20 bar giriş basıncını 4 bar besleme basıncına
ayarlayıcı ikinci basınç düşürücüleri,
c. İki adet yüksek basınç gaz kesme vanası,
d. EN 837-1’e uygun şekilde bir adet alçak basınç ve iki adet yüksek basınç manometresi,
e. Yüksek basınç presostatı (20 bar ayarlı),
f. Bir adet rampa değiştirici invertör sistemi,
Tüm yukarıda sayılan özellikli sistemleri bir arada toplayan fırın boyalı saç kaset tablosu bulunmalıdır.
Likit Oksijen Besleme Panosu
1. Birinci tedarik kaynağı olarak bir sabit kriyojenik likit oksijen tankının, ikinci ve üçüncü tedarik
kaynağı olarak da tüp manifold sisteminin kullanıldığı durumda bu kaynaklar ve dağılım ağı
şebekesi arasında ünite tipine göre basınç düşürme-regülasyon, sistem kontrol ve izleme
fonksiyonlarını yerine getirmek üzere, EN 7396–1, EN ISO 11197 standartlarına uygun şekilde
tasarlanmış olmalıdır.
2. Tedarik kaynağı çıkış basınçlarını çıkış ünitelerine bağlantı yapılarak tıbbi ekipmanlarla
kullanılmaya veya direkt olarak hastaya verilmeye uygun dağılım ağı basıncına düşürmeli ve
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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regüle etmeli, ayrıca, sistemin kontrolü ve izlemesi için ünite üzerinde gerekli vanalar, çek valfler,
emniyet ventilleri ve manometreler bulunmalıdır.
Ünite içerisinde kullanılan basınç düşürücüler TS EN ISO 10524–2 standardına uygun olmalı, sıva
üstü monteli, elektrostatik toz boya ile boyanmış, DKP sac pano üzerine monte edilmelidir.
Ünitede kullanılan manometreler EN 837–1 standardına uygun olmalı, basınç değerlerinin
rahatlıkla okunabilmesine imkan sağlamalıdır.
Üniteler pano üzerinde ayarları rahatlıkla yapılabilecek bir şekilde monte edilmeli, sistemi
oluşturan tüm parçalar birbirine ve boru şebekesine çabuk sökülebilir tarzda rakorlar ile
bağlanmalıdır.
Likit oksijen besleme panosunun üzerinde görsel-duysal alarm ünitelerine basınç bilgisini aktaran
alçak ve yüksek basınç set değerleri ayarlanabilir kontak manometreler bulunmalıdır.
Pano aşağıdakilerden oluşmalıdır:
a. 8-10 bar aralığındaki besleme basıncını 4 bara düşüren ve regüle eden iki adet düşürücü
b. Basınç düşürücü çıkış basınçlarını gösteren iki adet manometre
c. Giriş ve çıkışı kontrol eden dört adet vana
d. İki adet emniyet ventili
e. İki adet çek valf
f. Bir adet alçak ve yüksek basınç setli kontak manometre
g. Bir adet likit oksijen tedarik kaynağı çıkış basıncını gösteren manometre

Tüp Santrali Acil Basınç Düşürme Ünitesi
1. Üç tedarik kaynağı tüp manifold sisteminin kullanıldığı sistemlerde, üçüncü tedarik kaynağı olan
acil besleme manifoldunda kullanılacak olan tüp santrali acil basınç düşürücü ünitesi EN 7396–1
standardına uygun olmalıdır.

Şekil 3. Acil Basınç Düşürme Ünitesi
2. Ünite EN ISO 10524-2’ye uygun şekilde servo motorlu, tek kademeli bir basınç düşürücü ve
membran obtüratör içermelidir.
3. Ünite aşağıdakilerden oluşmalıdır:
a.
b.
c.
d.
e.

Tek kademe basınç düşürücü, EN ISO 10524-2’ye uygun;
Yüksek basınç kesme vanası;
Gaza özel fiş bağlantısı;
EN 837-1’e uygun yüksek ve alçak basınç manometreleri;
Giriş basıncının kontrolü için, 20 bar alarm basıncına ayarlı, presostat.

Tüp Rampası
1. Tüplerin otomatik kontrol ve birinci basınç düşürme tablosu ile bağlantısını sağlamalı ve fırın
boyalı çelikten mamul kasa üzerine monte edilmiş olmalıdır. Her bir tüp girişi için geri dönüşsüz
akış vanalı, duvara montaj ve tespit parçalı olmalıdır. Tüp girişlerinin bağlantıları gümüş alaşımla
kaynaklı bakır borularla sağlanmalıdır.
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Şekil 4. Tüp Rampası
2. Tüp bağlantı rampasının nihayetine ikinci bir rampa veya yüksek basınç tahliye vanası
bağlanabilmelidir.

Şekil 5. Yüksek Basınç Tahliye Vanası
Rampa-Tüp ve Rampa-Rampa Arası Esnek Bağlantı
1. Tavlı çekilmiş elektrolitik bakır borudan mamul, her iki ucundan tüp ve rampa bağlantıları için
rakorlu 100 cm. boyunda spiral bükümlü olmalıdır.
2. İki tüpten daha az tüp olan gruplar ve tedarikleri hariç olmak üzere esnek bağlayıcıların her birinin
manifold ucuna, silindir ile manifold arasına bir geri dönüşsüz vana takılmalıdır. Birden fazla
silindiri olan tedariklerine elle çalıştırılabilen veya geri dönüşsüz bir vana takılmalıdır.
Yüksek Basınç Tahliye Vanası
1. Herhangi bir tehlike vukuunda rampalardaki basıncın manuel olarak tahliye edilmesine olanak
vermek amacıyla iki adet yüksek basınç tahliye vanası bulunmalıdır.
2. Bu vanalar 200 bar çalışma basıncına uygun olmalıdır.
Tüp Sabitleme Ünitesi
1. Tüplerin düzenli ve emniyetli bir şekilde düşey olarak durmasını sağlamalıdır.
2. Duvara montajı sağlayan tespit profili, tüp yuvaları ve emniyet zincirlerinden oluşmalıdır. Çelikten
mamul, boyalı olmalıdır.
Tüp Santrali Basınç Kontrol Panosu
1. Tüp santralı basınç kontrol panosu, besleme kaynakları ve dağılım ağı şebekesi arasında ünite
tipine göre basınç düşürme-regülasyon, sistem kontrol ve izleme fonksiyonlarını yerine getirmek
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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üzere tasarlanmış olmalı, genel tasarımında EN 7396–1, EN ISO 11197 standartları esas
alınmalıdır.
Basınç kontrol panosu, tedarik kaynağı çıkış basınçlarını çıkış ünitelerine bağlantı yapılarak tıbbi
ekipmanlarla kullanılmaya veya direkt olarak hastaya verilmeye uygun dağılım ağı basıncına
düşürmeli ve regüle etmeli, ayrıca, sistemin kontrolü ve izlemesi için ünite üzerinde gerekli
vanalar, çek valfler, emniyet ventilleri ve manometreler bulunmalıdır.
Ünite içerisinde kullanılan basınç düşürücüler TS EN ISO 10524–2 standardına uygun olmalı; sıva
üstü monteli, elektrostatik toz boya ile boyanmış, DKP sac pano üzerine monte edilmelidir.
Ünitede kullanılan manometreler EN 837–1 standardına uygun olmalı; basınç değerlerinin
rahatlıkla okunabilmesine imkan sağlamalıdır.
Üniteler pano üzerinde ayarları rahatlıkla yapılabilecek bir şekilde monte edilmeli, sistemi
oluşturan tüm parçalar birbirine ve boru şebekesine çabuk sökülebilir tarzda rakorlar ile bağlanmış
olmalıdır.
Panonun üzerinde görsel-duysal alarm ünitelerine basınç bilgisini aktaran alçak ve yüksek basınç
set değerleri ayarlanabilir kontak manometreler bulunmalıdır.
Pano aşağıdakilerden oluşmalıdır:
a. 8–10 bar aralığındaki besleme basıncını 4 bara düşüren ve regüle eden iki adet basınç
düşürücü,
b. Basınç düşürücü çıkış basınçlarını gösteren iki adet manometre,
c. Giriş ve çıkışı kontrol eden dört adet vana,
d. İki adet emniyet ventili,
e. İki adet çek valf,
f. Bir adet alçak ve yüksek basınç setli kontak manometre,
g. Bir adet tedarik kaynağı çıkış basıncını gösteren manometre.

Acil Bakım ve Besleme Ünitesi
1. Ünite EN 7396–1 standardına uygun şekilde, öncesinde yer alan sistem elemanlarında bakım
veya arıza durumunda sistemin beslenebilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Ana santralden uzakta, tüp arabaları veya tüp gruplarının girebileceği mahallere tesis edilmelidir.
3. Ünite aşağıdakilerden oluşmalıdır:
a.
b.
c.
d.

Kesme vanası,
Emniyet tahliye vanası,
Acil durumlarda tüplerin sisteme direkt olarak bağlanabilmesine olanak veren acil durum prizi,
Kilitlenebilir kapaklı metal kutu.

AZOT PROTOKSİT SANTRALİ (TÜPLÜ)
Genel Özellikler:
Sistem, EN 7396–1 standardına göre tasarlanmış olmalı ve birinci, ikinci ve üçüncü tedarik kaynağı
olarak tüp manifold sisteminden oluşmalıdır.
Bütün tedarik kaynakları normal şartlarda ve tek hata durumunda gaz tedarikinde hiçbir kesintiye
uğramamalıdır.
Teknik Özellikler
Otomatik Kontrol ve Basınç Düşürme Ünitesi
1. Bu sistem kullanılan rampanın basıncı belli bir seviyenin altına düştüğü takdirde diğer rampayı
otomatik olarak devreye almalı, bu şekilde, birincil devrede 120 Nm3/h yükleme miktarını dengede
tutarak ikincil devreye basınç ve yük değişimlerini asla yansıtmamalıdır.
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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2. Boşalan rampa tüplerinin değiştirilmesi esnasında bir kesiklik meydana gelmemeli ve bu değişimi
müteakip işletmedeki rampanın gerekli kapasiteyi sağlayamayacağı ana kadar yeni rampa
devreye girmemelidir.
3. Boşalan rampa tüpleri değiştirilmez ise ayrıca monte edilen görsel ve duysal santral alarm sistemi
ile katlardaki görsel ve duysal alarm sistemlerine kumanda etmeli ve böylelikle oluşan alarm
şebekesi daimi surette devrede kalmalıdır. Yani alarm gerektiren sebepler giderilmediği takdirde
alarm sinyalleri kesilmemelidir.
4. EN 7396–1 normlarına uygun olan ünite aşağıdakileri içermelidir:
a. İki adet EN ISO 10524–2 normuna uygun, 200 bar giriş basıncını 20 bar ara basıncına
ayarlayıcı birincil şebeke basınç düşürücüleri,
b. İki adet EN ISO 10524–2 normuna uygun, 20 bar giriş basıncını 4 bar besleme basıncına
ayarlayıcı ikinci basınç düşürücüleri,
c. İki adet yüksek basınç gaz kesme vanası,
d. EN 837-1’e uygun şekilde bir adet alçak basınç ve iki adet yüksek basınç manometresi,
e. Yüksek basınç presostatı (20 bar ayarlı),
f. Bir adet rampa değiştirici invertör sistemi,
5. Tüm yukarıda sayılan özellikli sistemleri bir arada toplayan fırın boyalı saç kaset tablosu
bulunmalıdır.
Tüp Santrali Acil Basınç Düşürme Ünitesi
1. Üçüncü tedarik kaynağı olan acil besleme manifoldunda kullanılacak olan tüp santrali acil basınç
düşürücü ünitesi EN 7396–1 standardına uygun olmalıdır.
2. Ünite EN ISO 10524-2’ye uygun şekilde servo motorlu, tek kademeli bir basınç düşürücü ve
membran obtüratör içermelidir.
3. Ünite aşağıdakilerden oluşmalıdır:
a.
b.
c.
d.
e.

Tek kademe basınç düşürücü, EN ISO 10524-2’ye uygun;
Yüksek basınç kesme vanası;
Gaza özel fiş bağlantısı;
EN 837-1’e uygun yüksek ve alçak basınç manometreleri;
Giriş basıncının kontrolü için, 20 bar alarm basıncına ayarlı, presostat.

Tüp Rampası
1. Tüplerin otomatik kontrol ve birinci basınç düşürme tablosu ile bağlantısını sağlamalı ve fırın
boyalı çelikten mamul kasa üzerine monte edilmiş olmalıdır. Her bir tüp girişi için geri dönüşsüz
akış vanalı, duvara montaj ve tespit parçalı olmalıdır. Tüp girişlerinin bağlantıları gümüş alaşımla
kaynaklı bakır borularla sağlanmalıdır.
2. Tüp bağlantı rampasının nihayetine ikinci bir rampa veya yüksek basınç tahliye vanası
bağlanabilmelidir.
Rampa-Tüp ve Rampa-Rampa Arası Esnek Bağlantı
1. Tavlı çekilmiş elektrolitik bakır borudan mamul, her iki ucundan tüp ve rampa bağlantıları için
rakorlu 100 cm. boyunda spiral bükümlü olmalıdır.
Yüksek Basınç Tahliye Vanası
1. Herhangi bir tehlike vukuunda rampalardaki basıncın manuel olarak tahliye edilmesine olanak
vermek amacıyla iki adet yüksek basınç tahliye vanası bulunmalıdır.
2. Bu vanalar 200 bar çalışma basıncına uygun olmalıdır.
Tüp Sabitleme Ünitesi
1. Tüplerin düzenli ve emniyetli bir şekilde düşey olarak durmasını sağlamalıdır.
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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2. Duvara montajı sağlayan tespit profili, tüp yuvaları ve emniyet zincirlerinden oluşmalıdır. Çelikten
mamul, boyalı olmalıdır.

Şekil 6 Tüp Tespit Emniyet Zinciri
Tüp Santrali Basınç Kontrol Panosu
1. Tüp santrali basınç kontrol panosu, besleme kaynakları ve dağılım ağı şebekesi arasında ünite
tipine göre basınç düşürme-regülasyon, sistem kontrol ve izleme fonksiyonlarını yerine getirmek
üzere tasarlanmış olmalı, genel tasarımında EN 7396–1, EN ISO 11197 standartları esas
alınmalıdır.
2. Basınç kontrol panosu, tedarik kaynağı çıkış basınçlarını çıkış ünitelerine bağlantı yapılarak tıbbi
ekipmanlarla kullanılmaya veya direkt olarak hastaya verilmeye uygun dağılım ağı basıncına
düşürmeli ve regüle etmeli, ayrıca, sistemin kontrolü ve izlemesi için ünite üzerinde gerekli
vanalar, çek valfler, emniyet ventilleri ve manometreler bulunmalıdır.
3. Ünite içerisinde kullanılan basınç düşürücüler TS EN ISO 10524–2 standardına uygun olmalı; sıva
üstü monteli, elektrostatik toz boya ile boyanmış, DKP sac pano üzerine monte edilmelidir.
4. Ünitede kullanılan manometreler EN 837–1 standardına uygun olmalı; basınç değerlerinin
rahatlıkla okunabilmesine imkan sağlamalıdır.
5. Üniteler pano üzerinde ayarları rahatlıkla yapılabilecek bir şekilde monte edilmeli, sistemi
oluşturan tüm parçalar birbirine ve boru şebekesine çabuk sökülebilir tarzda rakorlar ile bağlanmış
olmalıdır.
6. Panonun üzerinde görsel-duysal alarm ünitelerine basınç bilgisini aktaran alçak ve yüksek basınç
set değerleri ayarlanabilir kontak manometreler bulunmalıdır.
7. Pano aşağıdakilerden oluşmalıdır:
a. 8–10 bar aralığındaki besleme basıncını 4 bara düşüren ve regüle eden iki adet basınç
düşürücü,
b. Basınç düşürücü çıkış basınçlarını gösteren iki adet manometre,
c. Giriş ve çıkışı kontrol eden dört adet vana,
d. İki adet emniyet ventili,
e. İki adet çek valf,
f. Bir adet alçak ve yüksek basınç setli kontak manometre,
g. Bir adet tedarik kaynağı çıkış basıncını gösteren manometre.
Acil Bakım ve Besleme Ünitesi
1. EN 7396–1 standardına uygun şekilde tasarlanmış ünite dağılım ağının başlangıcına monte
edilmelidir.
2. Birinci basınç düşürücüde meydana gelebilecek herhangi bir aksaklıktan dolayı sisteme aşırı
miktarda basınç yüklemesi olabilir. Bu durumda devreye giren yüksek basınç emniyet vanası (bu
sistem gerektiğinde otomatik olarak gaz tahliyesini sağlamalıdır) ve her iki rampa boşaldığı,
yenilenmediği takdirde devreye acil durumlarda kullanılabilecek tüpün sisteme direkt bağlanmasını
sağlayan acil durum prizi ile bakım işlevini sağlamaya yarayan kesme vanasından oluşan kombine
bir grup olmalıdır.
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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KARBONDİOKSİT SANTRALİ (TÜPLÜ)
Genel Özellikler
Sistem, EN 7396–1 standardına göre tasarlanmış olmalı ve birinci, ikinci ve üçüncü tedarik kaynağı
olarak tüp manifold sisteminden oluşmalıdır.
Bütün tedarik kaynakları normal şartlarda ve tek hata durumunda gaz tedarikinde hiçbir kesintiye
uğramamalıdır.
Teknik özellikler
Otomatik Kontrol ve Basınç Düşürme Ünitesi
1. Bu sistem kullanılan rampanın basıncı belli bir seviyenin altına düştüğü takdirde diğer rampayı
otomatik olarak devreye almalı, bu şekilde, birincil devrede 120 Nm3/h yükleme miktarını dengede
tutarak ikincil devreye basınç ve yük değişimlerini asla yansıtmamalıdır.
2. Boşalan rampa tüplerinin değiştirilmesi esnasında bir kesiklik meydana gelmemeli ve bu değişimi
müteakip işletmedeki rampanın gerekli kapasiteyi sağlayamayacağı ana kadar yeni rampa
devreye girmemelidir.
3. Boşalan rampa tüpleri değiştirilmez ise ayrıca monte edilen görsel ve duysal santral alarm sistemi
ile katlardaki görsel ve duysal alarm sistemlerine kumanda etmeli ve böylelikle oluşan alarm
şebekesi daimi surette devrede kalmalıdır. Yani alarm gerektiren sebepler giderilmediği takdirde
alarm sinyalleri kesilmemelidir.
4. EN 7396–1 normlarına uygun olan ünite aşağıdakileri içermelidir:
a. İki adet EN ISO 10524–2 normuna uygun, 200 bar giriş basıncını 20 bar ara basıncına
ayarlayıcı birincil şebeke basınç düşürücüleri,
b. İki adet EN ISO 10524–2 normuna uygun, 20 bar giriş basıncını 4 bar besleme basıncına
ayarlayıcı ikinci basınç düşürücüleri,
c. İki adet yüksek basınç gaz kesme vanası,
d. EN 837-1’e uygun şekilde bir adet alçak basınç ve iki adet yüksek basınç manometresi,
e. Yüksek basınç presostatı (20 bar ayarlı),
f. Bir adet rampa değiştirici invertör sistemi,
5. Tüm yukarıda sayılan özellikli sistemleri bir arada toplayan fırın boyalı saç kaset tablosu
bulunmalıdır.
Tüp Santrali Acil Basınç Düşürme Ünitesi
1. Üçüncü tedarik kaynağı olan acil besleme manifoldunda kullanılacak olan tüp santrali acil basınç
düşürücü ünitesi EN 7396–1 standardına uygun olmalıdır.
2. Ünite EN ISO 10524-2’ye uygun şekilde servo motorlu, tek kademeli bir basınç düşürücü ve
membran obtüratör içermelidir.
3. Ünite aşağıdakilerden oluşmalıdır:
a.
b.
c.
d.
e.

Tek kademe basınç düşürücü, EN ISO 10524-2’ye uygun;
Yüksek basınç kesme vanası;
Gaza özel fiş bağlantısı;
EN 837-1’e uygun yüksek ve alçak basınç manometreleri;
Giriş basıncının kontrolü için, 20 bar alarm basıncına ayarlı, presostat.

Tüp Rampası
1. Tüplerin otomatik kontrol ve birinci basınç düşürme tablosu ile bağlantısını sağlamalı ve fırın
boyalı çelikten mamul kasa üzerine monte edilmiş olmalıdır. Her bir tüp girişi için geri dönüşsüz
akış vanalı, duvara montaj ve tespit parçalı olmalıdır. Tüp girişlerinin bağlantıları gümüş alaşımla
kaynaklı bakır borularla sağlanmalıdır.
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2. Tüp bağlantı rampasının nihayetine ikinci bir rampa veya yüksek basınç tahliye vanası
bağlanabilmelidir.
Rampa-Tüp ve Rampa-Rampa Arası Esnek Bağlantı
1. Tavlı çekilmiş elektrolitik bakır borudan mamul, her iki ucundan tüp ve rampa bağlantıları için
rakorlu 100 cm boyunda spiral bükümlü olmalıdır.
Yüksek Basınç Tahliye Vanası
1. Herhangi bir tehlike vukuunda rampalardaki basıncın manuel olarak tahliye edilmesine olanak
vermek amacıyla iki adet yüksek basınç tahliye vanası bulunmalıdır.
2. Bu vanalar 200 bar çalışma basıncına uygun olmalıdır.
Tüp Sabitleme Ünitesi
1. Tüplerin düzenli ve emniyetli bir şekilde düşey olarak durmasını sağlamalıdır.
2. Duvara montajı sağlayan tespit profili, tüp yuvaları ve emniyet zincirlerinden oluşmalıdır. Çelikten
mamul, boyalı olmalıdır.
Tüp Santrali Basınç Kontrol Panosu
1. Tüp santralı basınç kontrol panosu, besleme kaynakları ve dağılım ağı şebekesi arasında ünite
tipine göre basınç düşürme-regülasyon, sistem kontrol ve izleme fonksiyonlarını yerine getirmek
üzere tasarlanmış olmalı, genel tasarımında EN 7396–1, EN ISO 11197 standartları esas
alınmalıdır.
2. Basınç kontrol panosu, tedarik kaynağı çıkış basınçlarını çıkış ünitelerine bağlantı yapılarak tıbbi
ekipmanlarla kullanılmaya veya direkt olarak hastaya verilmeye uygun dağılım ağı basıncına
düşürmeli ve regüle etmeli, ayrıca, sistemin kontrolü ve izlemesi için ünite üzerinde gerekli
vanalar, çek valfler, emniyet ventilleri ve manometreler bulunmalıdır.
3. Ünite içerisinde kullanılan basınç düşürücüler TS EN ISO 10524–2 standardına uygun olmalı; sıva
üstü monteli, elektrostatik toz boya ile boyanmış, DKP sac pano üzerine monte edilmelidir.
4. Ünitede kullanılan manometreler EN 837–1 standardına uygun olmalı; basınç değerlerinin
rahatlıkla okunabilmesine imkan sağlamalıdır.
5. Üniteler pano üzerinde ayarları rahatlıkla yapılabilecek bir şekilde monte edilmeli, sistemi
oluşturan tüm parçalar birbirine ve boru şebekesine çabuk sökülebilir tarzda rakorlar ile bağlanmış
olmalıdır.
6. Panonun üzerinde görsel-duysal alarm ünitelerine basınç bilgisini aktaran alçak ve yüksek basınç
set değerleri ayarlanabilir kontak manometreler bulunmalıdır.
7. Pano aşağıdakilerden oluşmalıdır:
a. 8-10bar aralığındaki besleme basıncını 4 bara düşüren ve regüle eden iki adet basınç
düşürücü,
b. Basınç düşürücü çıkış basınçlarını gösteren iki adet manometre,
c. Giriş ve çıkışı kontrol eden dört adet vana,
d. İki adet emniyet ventili,
e. İki adet çek valf,
f. Bir adet alçak ve yüksek basınç setli kontak manometre,
g. Bir adet tedarik kaynağı çıkış basıncını gösteren manometre.
Acil Bakım ve Besleme Ünitesi
1. EN 7396–1 standardına uygun şekilde tasarlanmış ünite dağılım ağının başlangıcına monte
edilmelidir.
2. Birinci basınç düşürücüde meydana gelebilecek herhangi bir aksaklıktan dolayı sisteme aşırı
miktarda basınç yüklemesi olabilir. Bu durumda devreye giren yüksek basınç emniyet vanası (bu
sistem gerektiğinde otomatik olarak gaz tahliyesini sağlamalıdır) ve her iki rampa boşaldığı,
yenilenmediği takdirde devreye acil durumlarda kullanılabilecek tüpün sisteme direkt bağlanmasını
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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sağlayan acil durum prizi ile bakım işlevini sağlamaya yarayan kesme vanasından oluşan kombine
bir grup olmalıdır.

AZOT SANTRALİ (TÜPLÜ)
Genel Özellikler
Sistem, EN 7396–1 standardına göre tasarlanmış olmalı ve birinci, ikinci ve üçüncü tedarik kaynağı
olarak tüp manifold sisteminden oluşmalıdır.
Bütün tedarik kaynakları normal şartlarda ve tek hata durumunda gaz tedarikinde hiçbir kesintiye
uğramamalıdır.
Teknik Özellikler
Otomatik Kontrol ve Basınç Düşürme Ünitesi
1. Bu sistem kullanılan rampanın basıncı belli bir seviyenin altına düştüğü takdirde diğer rampayı
otomatik olarak devreye almalı, bu şekilde, birincil devrede 120 Nm3/h yükleme miktarını dengede
tutarak ikincil devreye basınç ve yük değişimlerini asla yansıtmamalıdır.
2. Boşalan rampa tüplerinin değiştirilmesi esnasında bir kesiklik meydana gelmemeli ve bu değişimi
müteakip işletmedeki rampanın gerekli kapasiteyi sağlayamayacağı ana kadar yeni rampa
devreye girmemelidir.
3. Boşalan rampa tüpleri değiştirilmez ise ayrıca monte edilen görsel ve duysal santral alarm sistemi
ile katlardaki görsel ve duysal alarm sistemlerine kumanda etmeli ve böylelikle oluşan alarm
şebekesi daimi surette devrede kalmalıdır. Yani alarm gerektiren sebepler giderilmediği takdirde
alarm sinyalleri kesilmemelidir.
4. EN 7396–1 normlarına uygun olan ünite aşağıdakileri içermelidir:
a. İki adet EN ISO 10524–2 normuna uygun, 200 bar giriş basıncını 20 bar ara basıncına
ayarlayıcı birincil şebeke basınç düşürücüleri,
b. İki adet EN ISO 10524–2 normuna uygun, 20 bar giriş basıncını 4 bar besleme basıncına
ayarlayıcı ikinci basınç düşürücüleri,
c. İki adet yüksek basınç gaz kesme vanası,
d. EN 837-1’e uygun şekilde bir adet alçak basınç ve iki adet yüksek basınç manometresi,
e. Yüksek basınç presostatı (20 bar ayarlı),
f. Bir adet rampa değiştirici invertör sistemi,
5. Tüm yukarıda sayılan özellikli sistemleri bir arada toplayan fırın boyalı saç kaset tablosu
bulunmalıdır.
Tüp Santrali Acil Basınç Düşürme Ünitesi
1. Üçüncü tedarik kaynağı olan acil besleme manifoldunda kullanılacak olan tüp santralı acil basınç
düşürücü ünitesi EN 7396–1 standardına uygun olmalıdır.
2. Ünite EN ISO 10524-2’ye uygun şekilde servo motorlu, tek kademeli bir basınç düşürücü ve
membran obtüratör içermelidir.
3. Ünite aşağıdakilerden oluşmalıdır:
a.
b.
c.
d.
e.

Tek kademe basınç düşürücü, EN ISO 10524-2’ye uygun;
Yüksek basınç kesme vanası;
Gaza özel fiş bağlantısı;
EN 837-1’e uygun yüksek ve alçak basınç manometreleri;
Giriş basıncının kontrolü için, 20 bar alarm basıncına ayarlı, presostat.
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Tüp Rampası
1. Tüplerin otomatik kontrol ve birinci basınç düşürme tablosu ile bağlantısını sağlamalı ve fırın
boyalı çelikten mamul kasa üzerine monte edilmiş olmalıdır. Her bir tüp girişi için geri dönüşsüz
akış vanalı, duvara montaj ve tespit parçalı olmalıdır. Tüp girişlerinin bağlantıları gümüş alaşımla
kaynaklı bakır borularla sağlanmalıdır.
2. Tüp bağlantı rampasının nihayetine ikinci bir rampa veya yüksek basınç tahliye vanası
bağlanabilmelidir.
Rampa-Tüp ve Rampa-Rampa Arası Esnek Bağlantı
1. Tavlı çekilmiş elektrolitik bakır borudan mamul, her iki ucundan tüp ve rampa bağlantıları için
rakorlu 100 cm. boyunda spiral bükümlü olmalıdır.
Yüksek Basınç Tahliye Vanası
1. Herhangi bir tehlike vukuunda rampalardaki basıncın manuel olarak tahliye edilmesine olanak
vermek amacıyla iki adet yüksek basınç tahliye vanası bulunmalıdır.
2. Bu vanalar 200 bar çalışma basıncına uygun olmalıdır.
Tüp Sabitleme Ünitesi
1. Tüplerin düzenli ve emniyetli bir şekilde düşey olarak durmasını sağlamalıdır.
2. Duvara montajı sağlayan tespit profili, tüp yuvaları ve emniyet zincirlerinden oluşmalıdır. Çelikten
mamul, boyalı olmalıdır.
Tüp Santrali Basınç Kontrol Panosu
1. Tüp santralı basınç kontrol panosu, besleme kaynakları ve dağılım ağı şebekesi arasında ünite
tipine göre basınç düşürme-regülasyon, sistem kontrol ve izleme fonksiyonlarını yerine getirmek
üzere tasarlanmış olmalı, genel tasarımında EN 7396–1, EN ISO 11197 standartları esas
alınmalıdır.
2. Basınç kontrol panosu, tedarik kaynağı çıkış basınçlarını çıkış ünitelerine bağlantı yapılarak tıbbi
ekipmanlarla kullanılmaya veya direkt olarak hastaya verilmeye uygun dağılım ağı basıncına
düşürmeli ve regüle etmeli, ayrıca, sistemin kontrolü ve izlemesi için ünite üzerinde gerekli
vanalar, çek valfler, emniyet ventilleri ve manometreler bulunmalıdır.
3. Ünite içerisinde kullanılan basınç düşürücüler TS EN ISO 10524-2 standardına uygun olmalı; sıva
üstü monteli, elektrostatik toz boya ile boyanmış, DKP sac pano üzerine monte edilmelidir.
4. Ünitede kullanılan manometreler EN 837–1 standardına uygun olmalı; basınç değerlerinin
rahatlıkla okunabilmesine imkan sağlamalıdır.
5. Üniteler pano üzerinde ayarları rahatlıkla yapılabilecek bir şekilde monte edilmeli, sistemi
oluşturan tüm parçalar birbirine ve boru şebekesine çabuk sökülebilir tarzda rakorlar ile bağlanmış
olmalıdır.
6. Panonun üzerinde görsel-duysal alarm ünitelerine basınç bilgisini aktaran alçak ve yüksek basınç
set değerleri ayarlanabilir kontak manometreler bulunmalıdır.
7. Pano aşağıdakilerden oluşmalıdır:
a. 8-10bar aralığındaki besleme basıncını 4bara düşüren ve regüle eden iki adet basınç
düşürücü
b. Basınç düşürücü çıkış basınçlarını gösteren iki adet manometre
c. Giriş ve çıkışı kontrol eden dört adet vana
d. İki adet emniyet ventili
e. İki adet çek valf
f. Bir adet alçak ve yüksek basınç setli kontak manometre
g. Bir adet tedarik kaynağı çıkış basıncını gösteren manometre
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Acil Bakım ve Besleme Ünitesi
1. EN 7396–1 standardına uygun şekilde tasarlanmış ünite dağılım ağının başlangıcına monte
edilmelidir.
3. Birinci basınç düşürücüde meydana gelebilecek herhangi bir aksaklıktan dolayı sisteme aşırı
miktarda basınç yüklemesi olabilir. Bu durumda devreye giren yüksek basınç emniyet vanası (bu
sistem gerektiğinde otomatik olarak gaz tahliyesini sağlamalıdır) ve her iki rampa boşaldığı,
yenilenmediği takdirde devreye acil durumlarda kullanılabilecek tüpün sisteme direkt bağlanmasını
sağlayan acil durum prizi ile bakım işlevini sağlamaya yarayan kesme vanasından oluşan kombine
bir grup olmalıdır.

KARIŞIM GAZ SANTRALİ (TÜPLÜ)
Genel Özellikler:
Sistem, EN 7396–1 standardına göre tasarlanmış olmalı ve birinci, ikinci ve üçüncü tedarik kaynağı
olarak tüp manifold sisteminden oluşmalıdır.
Bütün tedarik kaynakları normal şartlarda ve tek hata durumunda gaz tedarikinde hiçbir kesintiye
uğramamalıdır.
Teknik Özellikler
Otomatik Kontrol ve Basınç Düşürme Ünitesi
1. Bu sistem kullanılan rampanın basıncı belli bir seviyenin altına düştüğü takdirde diğer rampayı
otomatik olarak devreye almalı, bu şekilde, birincil devrede 120 Nm3/h yükleme miktarını dengede
tutarak ikincil devreye basınç ve yük değişimlerini asla yansıtmamalıdır.
2. Boşalan rampa tüplerinin değiştirilmesi esnasında bir kesiklik meydana gelmemeli ve bu değişimi
müteakip işletmedeki rampanın gerekli kapasiteyi sağlayamayacağı ana kadar yeni rampa
devreye girmemelidir.
3. Boşalan rampa tüpleri değiştirilmez ise ayrıca monte edilen görsel ve duysal santral alarm sistemi
ile katlardaki görsel ve duysal alarm sistemlerine kumanda etmeli ve böylelikle oluşan alarm
şebekesi daimi surette devrede kalmalıdır. Yani alarm gerektiren sebepler giderilmediği takdirde
alarm sinyalleri kesilmemelidir.
4. EN 7396–1 normlarına uygun olan ünite aşağıdakileri içermelidir:
a. İki adet EN ISO 10524–2 normuna uygun, 200 bar giriş basıncını 20 bar ara basıncına
ayarlayıcı birincil şebeke basınç düşürücüleri
b. İki adet EN ISO 10524–2 normuna uygun, 20 bar giriş basıncını 4 bar besleme basıncına
ayarlayıcı ikinci basınç düşürücüleri
c. İki adet yüksek basınç gaz kesme vanası
d. EN 837-1’e uygun şekilde bir adet alçak basınç ve iki adet yüksek basınç manometresi
e. Yüksek basınç presostatı (20 bar ayarlı)
f. Bir adet rampa değiştirici invertör sistemi
5. Tüm yukarıda sayılan özellikli sistemleri bir arada toplayan fırın boyalı saç kaset tablosu
bulunmalıdır.
Tüp Santrali Acil Basınç Düşürme Ünitesi
1. Üçüncü tedarik kaynağı olan acil besleme manifoldunda kullanılacak olan tüp santrali acil basınç
düşürücü ünitesi EN 7396–1 standardına uygun olmalıdır.
2. Ünite EN ISO 10524-2’ye uygun şekilde servo motorlu, tek kademeli bir basınç düşürücü ve
membran obtüratör içermelidir.
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3. Ünite aşağıdakilerden oluşmalıdır:
a.
b.
c.
d.
e.

Tek kademe basınç düşürücü, EN ISO 10524-2’ye uygun
Yüksek basınç kesme vanası
Gaza özel fiş bağlantısı
EN 837-1’e uygun yüksek ve alçak basınç manometreleri
Giriş basıncının kontrolü için, 20 bar alarm basıncına ayarlı, presostat

Tüp Rampası
1. Tüplerin otomatik kontrol ve birinci basınç düşürme tablosu ile bağlantısını sağlamalı ve fırın
boyalı çelikten mamul kasa üzerine monte edilmiş olmalıdır. Her bir tüp girişi için geri dönüşsüz
akış vanalı, duvara montaj ve tespit parçalı olmalıdır. Tüp girişlerinin bağlantıları gümüş alaşımla
kaynaklı bakır borularla sağlanmalıdır.
2. Tüp bağlantı rampasının nihayetine ikinci bir rampa veya yüksek basınç tahliye vanası
bağlanabilmelidir.
Rampa-Tüp ve Rampa-Rampa Arası Esnek Bağlantı
1. Tavlı çekilmiş elektrolitik bakır borudan mamul, her iki ucundan tüp ve rampa bağlantıları için
rakorlu 100 cm boyunda spiral bükümlü olmalıdır.
Yüksek Basınç Tahliye Vanası
1. Herhangi bir tehlike vukuunda rampalardaki basıncın manuel olarak tahliye edilmesine olanak
vermek amacıyla iki adet yüksek basınç tahliye vanası bulunmalıdır.
2. Bu vanalar 200 bar çalışma basıncına uygun olmalıdır.
Tüp Sabitleme Ünitesi
1. Tüplerin düzenli ve emniyetli bir şekilde düşey olarak durmasını sağlamalıdır.
2. Duvara montajı sağlayan tespit profili, tüp yuvaları ve emniyet zincirlerinden oluşmalıdır. Çelikten
mamul, boyalı olmalıdır.
Tüp Santrali Basınç Kontrol Panosu
1. Tüp santralı basınç kontrol panosu, besleme kaynakları ve dağılım ağı şebekesi arasında ünite
tipine göre basınç düşürme-regülasyon, sistem kontrol ve izleme fonksiyonlarını yerine getirmek
üzere tasarlanmış olmalı, genel tasarımında EN 7396–1, EN ISO 11197 standartları esas
alınmalıdır.
2. Basınç kontrol panosu, tedarik kaynağı çıkış basınçlarını çıkış ünitelerine bağlantı yapılarak tıbbi
ekipmanlarla kullanılmaya veya direkt olarak hastaya verilmeye uygun dağılım ağı basıncına
düşürmeli ve regüle etmeli, ayrıca, sistemin kontrolü ve izlemesi için ünite üzerinde gerekli
vanalar, çek valfler, emniyet ventilleri ve manometreler bulunmalıdır.
3. Ünite içerisinde kullanılan basınç düşürücüler TS EN ISO 10524–2 standardına uygun olmalı; sıva
üstü monteli, elektrostatik toz boya ile boyanmış, DKP sac pano üzerine monte edilmelidir.
4. Ünitede kullanılan manometreler EN 837–1 standardına uygun olmalı; basınç değerlerinin
rahatlıkla okunabilmesine imkan sağlamalıdır.
5. Üniteler pano üzerinde ayarları rahatlıkla yapılabilecek bir şekilde monte edilmeli, sistemi
oluşturan tüm parçalar birbirine ve boru şebekesine çabuk sökülebilir tarzda rakorlar ile bağlanmış
olmalıdır.
6. Panonun üzerinde görsel-duysal alarm ünitelerine basınç bilgisini aktaran alçak ve yüksek basınç
set değerleri ayarlanabilir kontak manometreler bulunmalıdır.
7. Pano aşağıdakilerden oluşmalıdır:
a. 8-10 bar aralığındaki besleme basıncını 4 bara düşüren ve regüle eden iki adet basınç
düşürücü,
b. Basınç düşürücü çıkış basınçlarını gösteren iki adet manometre,
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Giriş ve çıkışı kontrol eden dört adet vana,
İki adet emniyet ventili,
İki adet çek valf,
Bir adet alçak ve yüksek basınç setli kontak manometre,
Bir adet tedarik kaynağı çıkış basıncını gösteren manometre.

Acil Bakım ve Besleme Ünitesi
1. EN 7396–1 standardına uygun şekilde tasarlanmış ünite dağılım ağının başlangıcına monte
edilmelidir.
2. Birinci basınç düşürücüde meydana gelebilecek herhangi bir aksaklıktan dolayı sisteme aşırı
miktarda basınç yüklemesi olabilir. Bu durumda devreye giren yüksek basınç emniyet vanası (bu
sistem gerektiğinde otomatik olarak gaz tahliyesini sağlamalıdır) ve her iki rampa boşaldığı,
yenilenmediği takdirde devreye acil durumlarda kullanılabilecek tüpün sisteme direkt bağlanmasını
sağlayan acil durum prizi ile bakım işlevini sağlamaya yarayan kesme vanasından oluşan kombine
bir grup olmalıdır.

KRİYOJENİK VEYA KRİYOJENİK OLMAYAN KAPLAR İÇEREN BESLEME SİSTEMLERİ
Cerrahi aletleri çalıştırmada kullanılan azot haricinde sabit kriyojenik veya kriyojenik olmayan kapları
bulunan bir besleme sistemi aşağıdakilerden birini içermelidir:
a. Beraberindeki donanımla birlikte bir sabit kriyojenik veya kriyojenik olmayan kap ve iki tüp
veya tüp demeti kümesi,
b. Beraberindeki donanımla birlikte iki sabit kriyojenik veya kriyojenik olmayan kap ve bir tüp
veya tüp demeti kümesi,
c. Beraberindeki donanımla birlikte üç sabit kriyojenik veya kriyojenik olmayan kap.
Taşınabilir veya sabit kriyojenik veya kriyojenik olmayan kaplar, beslemenin sürekliliği kuralına uygun
olmalıdır.

BASINÇLI HAVA BESLEME SİSTEMLERİ
Genel özellikler
Tıbbi hava veya cerrahi aletleri çalıştırmada kullanılan cerrahi hava için besleme sistemi
aşağıdakilerden biri olmalıdır:
a. Tüp veya tüp demetleri ile birlikte bir besleme sistemi,
b. Hava kompresörü veya kompresörleri ile birlikte bir besleme sistemi,
c. Oranlı karıştırma birimi ile birlikte bir besleme sistemi.
Cerrahi aletleri çalıştırmada kullanılan hava tıbbi hava ile aynı kaynaktan sağlanabilir.
Tıbbi hava veya cerrahi aletleri çalıştırmak için kullanılan hava genel kullanımlar ve uygulamalar için
kullanılmamalı ve temin edilmemelidir.
Hiperbarik bir odayı basınç altında tutmak gerektiğinde tıbbi hava besleme sisteminin yeterli
kapasitesinin olduğundan emin olunmalı ve değerlendirme yapılmalıdır.
Basınçlı hava sistemleri beslemenin sürekliliği kuralına uygun olmalıdır.
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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Bütün kompresör birimleri ve oranlı karıştırma birimleri acil elektrik güç kaynağına bağlanmalıdır.

Şekil 7 Hava Kompresörü ve Alıcı Tankı
Hava kompresörleri ile birlikte besleme sistemleri
Hava kompresörü ile birlikte bir besleme sistemi tarafından sağlanan tıbbi hava ile ilgili bölgesel veya
ulusal mevzuatlar bulunabilir.
Bu gibi mevzuatların bulunmadığı yerde tıbbi hava aşağıdaki parametrelere uygun olmalıdır:
Oksijen konsantrasyonu ……………….  %20.4 ve  %21.4
Toplam yağ konsantrasyonu ………….  0.1 mg/m3 ortam basıcında
Karbon monoksit konsantrasyonu ……  5 mL/m3
Su buharı içeriği ………………………..  500 mL/m3
Kükürt dioksit konsantrasyonu ………..  1 mL/m3
NO+NO2 konsantrasyonu …………….  2 mL/m3
Yağ sıvı, buhar ve aerosol şeklinde bulunabilir.
Bu değerler Avrupa Farmakopesi 2005’ten alınmış olup TC. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel
Müdürlüğü tarafından Türk Farmakopesi olarak kabul edilmiştir.
Kompresör sistemleri tarafından sağlanan tıbbi ve cerrahi hava parçacık kontaminasyonunu ISO
8573–1:2001 de verilen seviyenin altında tutmak için filtre veya filtre kademelerinden geçirilmelidir.

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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Şekil 8 Avrupa Farmacopeia Ve Uluslararası Solunabilir Hava Standardına Göre Basınçlı Hava
Kompresörü, Kurutucular ve Basınçlı Hava Tankı
Cerrahi aletleri çalıştırmak için kullanılan cerrahi hava aşağıdaki parametrelere uygun olmalıdır:
Toplam yağ konsantrasyonu ………….  0.1 mg/m3 ortam basıcında
Su buharı içeriği ………………………..  67 mL/m3
Yağ sıvı, buhar ve aerosol şeklinde bulunabilir. Cerrahi aletleri çalıştırmak için kullanılan hava aletlere
zarar verecek su ve buz (adyabatik genleşmeye bağlı olarak meydana gelen soğuma sonucu oluşan)
oluşumunu önlemek amacıyla düşük bir su miktarı içermelidir.
Tıbbi hava için kompresör ile birlikte bir hava besleme sistemi en az biri bir kompresör birimi olmak
zorunda olan en az üç besleme kaynağından oluşmalıdır. Besleme sistemi, sistemin tasarımlanan
akışını hizmet dışı herhangi iki besleme kaynağı ile besleyecek şekilde olmalıdır.
Besleme kaynağı aşağıdakilerden biri olmalıdır:
a. Bir kompresör birimi,
b. Tüp veya tüp demeti kümesi
Kompresör birimi ihtiyaca göre alıcı ( hava tankı ) ve şartlandırma birimi ile birlikte temin edilmelidir.
Bir besleme sistemi, kompresör birimlerinden beslenen iki veya daha fazla besleme kaynağı
içeriyorsa, en az iki şartlandırma birimi olmalıdır.
Yeterli kapasiteyi sağlamak amacıyla farklı besleme kaynakları arasında anahtarlanabilen tıbbi hava
besleme sistemi, üç veya daha fazla kompresör birimlerinden oluştuğu durumlarda, herhangi bir
kompresör birimi veya sistem bileşeninin bakımı ve sistemin herhangi bir bileşeninin tek hata şartı
sırasında diğer kompresör birimleri ve bileşenleri sistemin tasarımlanan akışını ve beslemenin
sürekliliğini garanti etmelidir.
Yeterli kapasiteyi sağlamak amacıyla farklı besleme kaynakları arasında anahtarlanabilen hava
besleme sistemi ikiden fazla şartlandırma biriminden oluştuğu durumlarda, herhangi bir şartlandırma
birimi veya sistem bileşeni bakım ve sistemin herhangi bir bileşeninin tek hata şartında diğer
şartlandırma birim ve bileşenleri uygun hava kalitesinde beslemenin sürekliliğini garanti etmek için
sistemin tasarımlanan akışını besleyebilmelidir.
Tıbbi hava için kompresörlerle birlikte bir besleme sistemi tipik olarak aşağıdaki kısımlardan birini
içerir:
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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a. Bir alıcısı ( hava tankı ) bulunan bir kompresör birimi, bir şartlandırma birimi, tüp veya tüp
demetlerinden oluşan iki küme
b. İki alıcısı bulunan iki kompresör birimi, iki şartlandırma birimi, tüp veya tüp demetlerinden
oluşan bir küme
c. İki alıcısı bulunan üç kompresör birimi ve iki şartlandırma birimi
Tıbbi hava kompresör birimi tipik olarak aşağıdaki kısımları içerir:
a.
b.
c.
d.

Bir giriş filtresi
Bir veya daha fazla kompresör
Kapama vanası ve otomatik boşaltma ile beraber bir son soğutucu
Kapama vanası ve otomatik boşaltma ile beraber bir yağ ayırıcı

Tıbbi hava şartlandırma birimi tipik olarak aşağıdaki kısımları içerir:
a. Kapama vanası ve otomatik boşaltma ile beraber bir kurutucu
b. Bir soğurucu, bir katalizör ve kontamine edici maddeleri uzaklaştırmak için gerekli filtre ve filtre
grupları
c. Bütün şartlandırma birimlerinin boru hattı sistemi akış yönüne bağlanan alarm ve gösterge
ekranı ile birlikte bir yoğuşma noktası algılayıcısı
Solunabilir hava ünitesi komple bir set şeklinde olmalı ve yukarıdaki niteliklere uygun kalitede hava
sağlamak amacı ile gerekli tüm kurutma, filtreleme ve adsorpsiyon aşamaları içeren entegre bir yapıya
sahip olmalıdır.

Şekil 9 Solunabilir Hava Filtre Grubu
Rezerv tankından solunabilir hava ünitesine beslenen hava ilk önce minimum %90 etkinlikli bir su
tutucu filtre, ardından da 1 mikrona kadar yağ ve partikül tutucu filtreden geçirilerek, su buharı ve yağ
ile partiküllerden arındırılmalıdır. Her iki filtre de otomatik yoğuşum boşaltıcı ile teçhiz edilmiş olmalıdır.
Bu filtrelerden geçirilen hava kurutucuya beslenmelidir. Hava kurutucu kapasitesi, basınçlı hava
sistemi kapasitesine uygun olarak belirlenmiş olmalıdır. Kurutucu kimyasal tip, rejenerasyon sistemli
olmalı ve -40°C çiy noktası sağlamalıdır. Kurutucudan sonra sistemdeki karbon monoksit katalitik
konversiyon yöntemi ile karbon dioksite dönüştürülmelidir. Ardından hava ünite çıkışında önce 0,01
mikrona kadar partikül tutucu, ardından da yağ buharı tutucu filtrelerden geçirilmelidir. En son olarak
da, hava bir bakteri filtresinden geçirilerek, mikroorganizmalardan arındırılmalıdır. Ünitelerden birinin
bakımı / arızası durumunda, sisteme beslenen havanın kalitesi açısından bir tehlike oluşmaması için
bu sistem, bütün bu elemanları içeren iki adet üniteden oluşmalıdır.
Solunabilir hava ünitesinin, yukarıdaki filtre / kurutucu elemanlarından oluşan ünitelerinden çıkan hava
sulu tip bir soğutucudan geçirilerek, sistem besleme sıcaklığına düşürülmelidir.
Cerrahi aletleri çalıştırmada kullanılan hava için kompresör ile birlikte bağımsız bir besleme sistemi
sağlanmışsa, bu sistem en az birinin bir kompresör birimi olduğu en az iki besleme kaynağından
oluşmalıdır.

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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Besleme sistemi tipik olarak aşağıdakilerden birini içerir:
a. Bir alıcısı bulunan bir kompresör birimi, bir şartlandırma birimi, tüp veya tüp demetinden
oluşan bir küme
b. By-pass iki şartlandırma birimi aracıyla birleştirilmiş bir veya daha fazla alıcı (hava tankı) ile
birlikte iki kompresör birimi
Cerrahi aletleri çalıştırmada kullanılan hava için bir kompresör birimi tipik olarak aşağıdaki kısımları
içerir:
a.
b.
c.
d.

Bir giriş filtresi
Bir veya daha fazla kompresör
Kapama vanası ve otomatik boşaltma ile beraber bir son soğutucu
Kapama vanası ve otomatik boşaltma ile beraber bir yağ ayırıcı

Cerrahi aletleri çalıştırmada kullanılan hava için şartlandırma birimi tipik olarak aşağıdaki kısımları
içerir:
a. Kapama vanası ve otomatik boşaltma ile beraber bir kurutucu
b. Bir soğurucu, bir katalizör ve kontamine edici maddeleri uzaklaştırmak için gerekli filtre ve filtre
grupları
c. Bütün şartlandırma birimlerinin boru hattı sistemi akış yönüne bağlanan alarm ve gösterge
ekranı ile birlikte bir yoğuşma noktası algılayıcısı
Alıcılar ( Basınçlı Hava Tankları )
Alıcı veya basınçlı hava tankları EN 286–1 e veya eşdeğer ulusal standartlara uygun olmalıdır.
Kapama vanası, otomatik boşaltma, basınçölçer ve basınç tahliye vanası ile birlikte monte edilmelidir:
a. Her alıcı grubu, grup içerisindeki her bir alıcının ayrı çalışmasına izin verecek şekilde
düzenlenmelidir.
b. İki veya daha fazla şartlandırma birimi takılı ise bileşenlerin ayrı çalışmasına izin verilecek
şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.
c. Her bir alıcı grubunda basınç anahtarı, basınç dönüştürücüsü gibi basınç kontrol elemanları
takılmalıdır.
Birden fazla kompresör birimi olduğunda, her bir kompresör kompresörlerden birinin arızası diğer
kompresörlerin çalışmasını engellemeyecek şekilde düzenlenmiş bir kontrol devresine sahip olmalıdır.
Kompresörler için hava girişleri; motor egzostlarından, taşıt park etme alanlarından, hastane çöp ve
atık ünitelerinden, vakum boşaltma borularından, anestetik atık gaz sistemleri ve kontaminasyon
kaynaklarından uzakta olmalıdır.
Tek kademeli boru hattı dağıtım sistemini beslemesi tasarlanan tıbbi hava için kompresörler ile birlikte
bir besleme sistemi, kalıcı olarak bağlı iki basınç düzenleyicisine sahip olmalıdır. Her bir basınç
düzenleyicisi boru hattı dağıtım sisteminin tasarımlanan akışını sağlamalıdır.
Oranlı Karıştırma Birimi ile Birlikte Besleme Sistemi
Oranlı karıştırma birimi tarafından imal edilen tıbbi hava ile ilgili bölgesel veya ulusal mevzuat olabilir.
Bu tür mevzuatın olmadığı yerde tıbbi hava şu parametrelere uygun olmalıdır:
Oksijen konsantrasyonu ……………….  %19.95
Su buharı içeriği ………………………..  67 mL/m3
Bu değerler Avrupa Farmakopesi 2005 ten alınmıştır.
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Oranlama birimine sahip bir besleme sistemi en az biri oranlı karıştırma birimi olmak üzere en az üç
besleme kaynağından oluşmalıdır. Besleme sistemi, sistemin tasarımlanan akışı hizmet dışı herhangi
iki besleme kaynağıyla beslenecek şekilde düzenlenmelidir.
Oranlı karıştırma birimine sahip bir besleme kaynağı aşağıdaki kısımlardan birini içermelidir:
a. Oksijen ve azot kaynakları, bir oranlı karıştırma birimi, tüp veya tüp demetlerinden oluşan iki
küme
b. Oksijen ve azot kaynakları, iki oranlı karıştırma birimi, tüp veya tüp demetlerinden oluşan bir
küme
Oranlı karıştırma birimi tipik olarak şunları içermelidir:
a. Proses kontrol analizörü ile birlikte bir karıştırıcı
b. Besleme gazının basıncı ile kontrol edilen otomatik kapama vanası, bir basınç düzenleyici ve
her bir gaz için tek yönlü valf
c. Basınç tahliye vanası ve basınçölçer takılı bir tıbbi hava alıcısı
d. Alıcıya bağlı kalite kontrol analizörü
e. Alıcının akış yönüne bağlı otomatik kapama vanası
Oranlı karıştırma sistemleri için oksijen ve azot kaynakları; beslemenin sürekliliği, üç besleme kaynağı,
basınç tahliye araçlarına uygun olmalı ve tıbbi gaz boru hatlarını ayrı ayrı besleyen kaynaklarla aynı
olabilir. Oranlı karıştırma birimini besleyen gazlar arasında kontaminasyon geçişini önleyecek
düzenlemeler yapılmalıdır.
Oranlı karıştırma sistemi otomatik olarak çalışmalıdır. Karışımın oksijen konsantrasyonu iki bağımsız
oksijen analiz edici sistem tarafından sürekli analiz edilmelidir. Boru hattına verilen karışımın oksijen
konsantrasyonunu ve basıncı, standardın dışına çıkarsa bir alarm sistemi devreye girmeli ve oranlı
karıştırma sistemi alıcısının akış yönüne bağlı kapama vanası kapatılmalı ve ikincil besleme kaynağı
otomatik olarak boru hattını beslemelidir. Sistem, oranlı karıştırma sistemi boru hattına tekrar
bağlanmadan önce karışım bileşimini düzeltmek için elle müdahale edilmesine imkan sağlayacak
şekilde düzenlenmelidir.
Oranlı karıştırma sistemi, bilinen bileşim karışımlarının referans alındığı analiz edici sistemi
doğrulayacak araçlar içermelidir.
Ana karışım vanasının ters akış yönünde kapama vanası ile beraber bir numune alma ağzı
bulunmalıdır.

OKSİJEN KONSANTRATÖRLERİ İLE BİRLİKTE BESLEME SİSTEMLERİ
Ulusal veya bölgesel mevzuatın oksijenle zenginleştirilmiş havanın kullanılmasına izin verdiği yerlerde
oksijen konsantratörlü besleme sistemleri ISO 10083 e uygun olmalıdır.
Ulusal veya bölgesel mevzuatta belirtilmemiş ise oksijenle zenginleştirilmiş havanın teknik özellikleri
ISO 10083 e uygun olmalıdır.

VAKUM BESLEME SİSTEMLERİ
Bir vakum besleme sistemi; en az üç besleme kaynağı, iki paralel bir rezerv bakteri filtresi ve bir
boşaltma sifonundan oluşmalıdır. Bir besleme kaynağı tipik olarak bir veya daha fazla vakum pompası
içermelidir.
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Üç ayrı pompadan oluşan üç besleme kaynağının her bir pompası, beslemenin sürekliliğini sağlamak
ve sistemin tasarımlanan akışını besleyebilmelidir.
Yeterli kapasiteyi sağlamak amacıyla farklı besleme kaynakları arasında anahtarlanabilen vakum
besleme sistemi üç veya daha fazla pompadan oluşuyorsa, herhangi bir pompa ve sistem bileşeninin
bakımı ve sistemin herhangi bir bileşeninin tek hata şartında, diğer pompa ve bileşenler sürekli
beslemeyi sağlamak amacıyla sistemin tasarımlanan akışını besleme kapasitesine sahip olmalıdır.

Şekil 10 Vakum Kompresörü ve Tankı

Şekil 11 Vakum Kompresörü ve Tankı
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Her bir pompa, pompalardan birinin kapatılması veya arızası durumunda diğer pompaların çalışmasını
etkilemeyecek şekilde düzenlenmiş bir kontrol devresine sahip olmalıdır. Kontrol araçları, bütün
pompalar sistemini sırayla veya eşzamanlı olarak besleyecek şekilde düzenlenmelidir. Bu gereklilik
sistemin normal şartlarında ve tek hata şartında karşılanmalıdır.
Bütün besleme kaynakları acil güç kaynağına bağlanmalıdır. Rezervler bölgesel ve ulusal standartlara
uygun olmalıdır. Her bir rezerv bakım sırasında kapama vanası, bir boşaltma vanası ve bir vakum
ölçere bağlı olmalıdır. Sadece bir rezerv ve bir boşaltma sifonu bağlı ise by-pass olacak şekilde
düzenlenmelidir.
Vakum pompalarına bağlı gaz çıkışları dışarıya verilmeli ve böcek, kirlilik, su girişini engelleyecek
araçlarla donanmış olmalıdır. Gaz çıkış veya çıkışları; hava giriş yerleri, kapı ve pencereler, bina
girişlerinden uzağa yerleştirilmelidir. Gaz çıkış yerinin tayininde hakim rüzgarın potansiyel etkileri göz
önüne alınmalıdır.
Her bir bakteri filtresi, normal çalışma şartlarında sistemin tasarımlanan akışını geçirebilecek
kapasiteye sahip olmalıdır.
Bakteri Önleyici Filtre Sistemi
1. Sistem aşağıdaki iki filtreden oluşmalıdır.
a. Ön partikül tutucu filtre
b. 0,03 mikrona kadar mikro-organizmaları tutabilecek kabiliyette bakteri önleyici filtre.
2. Filtreler değiştirme ve bakım kolaylığı açısından birbirine konik rakorlarla bağlanmış olmalıdır.
3. Sistemde ikisi giriş, ikisi çıkışta olmak üzere dört adet küresel vana bulunmalıdır.
4. Bakteri önleyici filtrenin altında sterilize edilebilen bir cam erlenmayer bulunmalı, bu erlenmayerin
sterilizasyon amacı ile sökülmesi işlemi son derece kolay olmalıdır.

Şekil 12 Bakteri Önleyici Filtre Grubu
Vakum besleme sistemleri AGSS anestetik atık gaz sistemi için veya bunun güç kaynağı olarak
kullanılmamalıdır.

BESLEME SİSTEMLERİNİN YERİ
Gaz ve kriyojenik olmayan sıvı tüp sistemleri; tıbbi hava kompresörleri, vakum besleme sistemleri,
oksijen konsantratörleri ile aynı hacme yerleştirilmemelidir.
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Besleme sistemleri yerleştirilirken, diğer donanımların ve diğer besleme sistemlerinin aynı oda
içersindeki yerlerinden kaynaklanan kontaminasyon, yangın gibi potansiyel tehlikeler göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu yerler boşaltma araçları da düşünülerek tasarlanmalıdır.
Besleme sistemleri için odalardaki ortam sıcaklığı 10 ila 40ºC arasında olmalıdır.
Tüp Manifoldlarının Yeri
Tüp manifoldlarının yeri ilgili kuruluş ile birlikte ve ulusal standartlara uygun olarak belirlenmeli ve
tanımlanmalıdır.
Tüpler ile birlikte bir besleme sistemi, özel olarak yapılan veya uygun şekilde havalandırılan ve ateşe
dayanıklı bir odada kurulmalıdır.
Tüp ve besleme sistemleri; üstü kapalı olacak şekilde hava şartlarına karşı korunmuş, etrafı çevrilerek
yetkisiz kişilerin erişimini önlemek şartıyla açık havada bir alan içine konulabilir.
Tüplerin güvenli indirilmesi ve kullanılması için yeterli olanak ve araçlar sağlanmalıdır.
Sabit Kriyojenik Kapların Yeri
Sabit kriyojenik kapların yeri ilgili kuruluş ve gaz tedarikçisi ile birlikte, ulusal standartlara uygun olarak
tanımlanmalıdır.
Kriyojenik veya kriyojenik olmayan sıvı içeren sabit kaplar; yer altı depoları, bodrum katı ve toprak altı
yapıların üzerine kurulmamalı ve çukurlardan, yer altı yapılarından, kanalizasyon kapaklarından, toplu
ulaşım yollarından en az 5.00 metre uzakta olmalıdır.
Kriyojenik ve kriyojenik olmayan sıvı içeren sabit kaplar havaya açık konumda ancak bir binanın
çatısına değil zemin seviyesinde olmalıdır. Kontrol donanımları hava şartlarından korunmalı ve yetkisiz
kişilerin erişimini önlemek amacıyla etrafı çevrilmelidir.
Kriyojenik ve kriyojenik olmayan sıvı sağlayan kabın doldurulması için dolum aracına uygun erişim
yolu sağlanmalıdır. Oksijen ve azot oksit dolum noktasının hemen etrafındaki zemin beton ve yanıcı
olmayan malzemeden yapılmalıdır.
Basınç tahliye araçlarından muhtemel gaz kaçak noktaları toplu ulaşım alanlarından 5.00 metre
uzakta olmalıdır.

İZLEME VE ALARM SİSTEMLERİ
İzleme ve alarm sistemlerinin çalışma alarmları, acil çalışma alarmları, acil klinik alarmları ve bilgi
sinyallerinden oluşan dört farklı amacı vardır:
1. Çalışma alarmlarının amacı, teknik personele bir besleme sistemi içerisindeki bir veya daha
fazla besleme kaynağının artık mevcut olmadığını ve önlem alınması gerektiğini
göstermektedir.
2. Acil çalışma alarmları bir boru hattı içerisindeki anormal basıncı gösterir ve teknik personel
tarafından hızlı cevap verilmesini gerektirebilir.
3. Acil klinik alarmlar bir boru hattı içerisindeki anormal basıncı gösterir ve teknik personel ile
klinik personel tarafından hızlı cevap verilmesini gerektirebilir.
4. Bilgi sinyallerinin amacı normal durumu göstermektir.
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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Kurulum Özellikleri
Gösterge panellerini yeri risk değerlendirme prensipleri kullanılarak sağlık kuruluşu ve sistem
imalatçısı ile birlikte tayin edilmelidir.
Genel olarak gösterge panellerinin tasarımı ve yeri sürekli gözlem yapılmasına imkan tanımalıdır.
Görsel ve işitsel alarm sinyallerinin aktif hale gelme mekanizması ve çalışmasını deneye tabi tutacak
araçlar sağlanmalıdır.
Boru hattına bağlı bir basınç algılayıcı cihazını, elle çalıştırılan kapatma vanası ile izole etmek
mümkün olmamalıdır.
İzleme ve alarm sistemleri normal ve acil elektrik güç kaynaklarına bağlı olmalı ve ayrı olarak yedek
elektrik gücüyle korunmalıdır.
Alarm sistemleri algılayıcı ve gösterge arasında elektrik arızası olduğunda alarm başlayacak şekilde
olmalıdır.
Çalışan Alarmlar ile İlgili Şartlar
Çalışan alarm sinyalleri aşağıdaki problemleri göstermek amacıyla tesis edilmelidir:
a. Birincil tüp beslemelerinden ikincil tüp beslemesine geçiş basınç düşüklüğü veya miktarından
farklı bir nedenle oluyorsa
b. En düşük basınç ve miktar altındaki herhangi birincil, ikincil veya rezerv silindir beslemesi
c. Kriyojenik kap basıncının belirlenen en düşük seviyenin altında olması
d. Kriyojenik kap sıvı seviyesinin belirlenen en düşük seviye altında olması
e. Bir hava kompresör sisteminin bozulması
f. Bir kompresör sistemi tarafından sağlanan hava beslemenin sürekliliği, cerrahi aletleri
çalıştırmada kullanılan hava kalitesinde belirlenen seviyenin üzerinde su buharı içeriği
g. Oranlı karıştırma sisteminin bozulması
h. Kriyojenik sistemin bozulması
i. Vakum sisteminin bozulması
j. Oksijenle zenginleştirilmiş hava sisteminin bozulması
Acil Klinik Alarmları ile İlgili Şartlar
Acil klinik alarm sinyalleri aşağıdaki problemleri göstermek amacıyla tesis edilmelidir:
a. Boru hattı basıncının anma dağıtım basıncından ± %20 den fazla olması
b. Vakum boru hattı basıncının mutlak 66 kPa üzerine yükselmesi
Acil Çalışan Alarmlar ile İlgili Şartlar
Acil çalışan alarm sinyalleri aşağıdaki problemleri göstermek üzere tesis edilmelidir:
a. Tek kademeli dağıtım sistemi için, boru hattı basıncının ana kapama vanası alanı akış
yönündeki basıncın, anma dağıtım basıncından ± %20 den daha fazla sapması
b. İki kademeli dağıtım sistemi için boru hattı basıncının ana kapama vanası alanı akış
yönündeki basıncının, besleme sistemi anma basıncından ± %20 den daha fazla saplaması
c. Vakum boru hattı basıncının ana kapama vanasının ters akış yönünde mutlak 44 kPa üzerin
yükselmesi
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BORU HATTI DAĞITIM SİSTEMLERİ
Mekanik Direnç
Sıkıştırılmış tıbbi gazlar için boru hattı dağıtım sistemlerinin bütün bölümleri, tek hata durumunda ilgili
bölüme uygulanabilen en yüksek basıncın 1.20 katı basınca dayanmalıdır.
Dağıtım Basıncı
Dağıtım basıncı aşağıda verilen aralıklarda olmalıdır. Farklı anma dağıtım basınçlarında farklı gazlar
verilebilir. Gaz karıştırıcıları veya diğer donanım kullanıldığında azot oksit akışının oksijen boru hattına
akışını engellemek amacıyla azot oksit oksijenden daha düşük bir anma basıncında verilebilir.
Tıbbi Gazlar

400

100
0

Cerrahi Hava

800

 200
100

Vakum

 60

Cerrahi aletleri çalıştırmak için kullanılan hava veya azot dışındaki tıbbi gazlar için herhangi uç
birimlerdeki basınç, sıfır akışta çalışan sistemde anma dağıtım basıncının % 110 undan daha fazla
olmamalıdır. Herhangi uç birimdeki basınç sistemin tasarımlandığı akışta çalışan sistemde ve ilgili uç
birimde 40 l/min akış ile birlikte anma dağıtım basıncının %90ından daha az olmamalıdır.
Cerrahi aletleri çalıştırmak için kullanılan hava veya azot için herhangi uç birimdeki basınç, sıfır akışta
çalışan sistemde anma dağıtım basıncı % 115 inden daha fazla olmamalıdır. Herhangi uç birimdeki
basınç, sistemin tasarımlanan akışında çalışan sistemde ve ilgili uç birimde 350 l/min akış miktarı ile
birlikte anma dağıtım basıncının %85 inden daha az olmamalıdır.
Vakum sistemleri için herhangi uç birimdeki basınç, sistemin tasarımlanan akışında çalışan sistemde
ve ilgili uç birimde 25 l/min akış miktarı ile birlikte mutlak 60 kPa dan daha fazla olmamalıdır.
Cerrahi aletleri çalıştırmada kullanılan hava veya azot dışında sıkıştırılmış tıbbi gazlar için herhangi uç
birimdeki basınç, sistemdeki herhangi basınç düzenleyicisinin tek hata durumunda 1000 kpa basıncını
aşmamalıdır. Bunun için gerekli düzenleme yapılmalı ve araçlar tesis edilmelidir. Örneğin; basınç
tahliye vanaları gibi.
Düşük Basınçlı Hortum Takımları ve Düşük Basınçlı Esnek Bağlantılar
Düşük basınçlı hortum takımları kullanılmış veya kullanılmak zorunda ise ISO 5359’a uygun olmalıdır.
Boru dağıtım sistemlerindeki düşük basınçlı hortum takımları, normalde gazın bir boru hattına acil
verilmesi için veya donanımının kılavuz, pendantlar ve pendant rayları gibi kalıcı şekilde bağlı bir
parçası olarak kullanılır.
Düşük basınçlı hortum takımları nükleer manyetik rezonans (NMR) sistemlerine yakın kurulan uç
birimleri elektriksel olarak yalıtmak için gerekli olabilir.
Düşük basınçlı esnek bağlantı boru hattının bir parçası ise, örneğin titreşim yalıtılması, yapı hareketi
ve boru hatlarının buna bağlı hareketi için kullanıldığında ve kullanım süresince değiştirilmesi
tasarlanmadığında boru takımının gaza özel olması gerekmez.
Düşük basınçlı esnek bağlantılar boru hattı dağıtım sisteminde kullanılmak zorunda ise, bu bağlantılar
kontrol ve bakım için erişilebilir olmalıdır.
Boru hattı dağıtım sistemlerinde düşük basınçlı hortum takımlarının ve düşük basınçlı esnek
bağlantıların kullanılması, hortum takımlarının ve esnek bağlantıların yırtılmasından kaynaklanabilecek
muhtemel tehlike ve gaz beslemesinin kesilmesi riskinden dolayı sınırlandırılmalıdır.
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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KAPAMA VANALARI
Genel
Bakım, tamir, gelecekte planlanan ilaveler ve periyodik olarak deneye tabi tutmayı kolaylaştırmak için
boru hattı dağıtım sisteminin bölümlerini ayırmak amacıyla kapama vanaları kullanılmalıdır.

Şekil 13 Kapama Vanaları
Kapama vanaları aşağıdaki şekilde adlandırılmaktadır:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Kaynak kapama vanaları
Çıkan boru kapama vanası
Kol kapama vanası
Alan Kapama vanası
Halka kapama vanası
Bakım kapama vanası
Giriş kapama vanası

Bütün kapama vanalarını yeri ve her bir alan kapama vanasının hizmet verdiği alan büyüklüğü, ISO
14971 e uygun olarak risk analiz işlemlerinin kullanılmasıyla sağlık tesisi yönetimi ve imalatçı
tarafından birlikte tayin edilmelidir. Risk değerlendirilmesi, herhangi tıbbi besleme birimlerinde takılı
düşük basınçlı hortum takımlarının muhtemel yırtılmasından kaynaklanan tehlikeleri de dikkate
almalıdır.
Ana boru, çıkan boru veya kol kapama vanası bina içinde ulaşılabilir değilse, borunun binaya girdiği
noktada bir kapama vanasının tesis edilmesine önem verilmelidir.
Bütün kapama vanaları:
a. Gaz veya vakum servis adı veya sembolü
b. Çıkan borular, kollar veya kontrol edilen alanlar gösterilerek tanımlanmalıdır.
Bu tanımlama valf, valf kutusu veya boru hattına emniyetli bağlanmalı ve vananın bulunduğu yerde
kolaylıkla görülebilir olmalıdır.
Tıbbi gaz boru hattı sistemlerindeki bütün kapama vanaları için açık veya kapalı olduğu gözlem ile
anlaşılabilir olmalıdır.
Bir kaynak kapama vanası her bir besleme kaynağının akışı yönünde sağlanmalıdır. Kapama vanaları
açık veya kapalı konumda kilitlenebilir olmalıdır. Kilitlenebilir olmayan vanalar yetkisiz kişilerin
erişimine karşı korunmalıdır.
Hizmet Kapama Vanaları
Hizmet kapama vanalarının tipik kullanımları aşağıdaki gibidir:
a. Kapama çıkan kol vanaları
b. Kapama kol vanaları
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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c. Kapama bakım vanaları
d. Kapama halka vanaları
Hizmet kapama vanaları sadece yetkili personel tarafından kullanılmalı, yetkili olmayan kişilerin
erişimine açık olmamalıdır.
Her çıkan boru, ana hat bağlantısına bitişik bir kapama vanası ile birlikte tesis edilmelidir. Her kol, ana
hat ve çıkan boru bağlantısına bitişik bir kapama vanası ile birlikte tesis edilmelidir.
Alan Kapama Vanaları
Sadece acil durumlar, sistem deney amaçları veya bileşenlerin bakımı için sağlananlar dışında boru
sisteminden bütün uç birimler, bir alan kapama vanasının akışı yönünde olmalıdır. Bir alan kapama
vanası, her bir çalışma alanına, genel hastane alanına ve diğer bölümlere hizmet veren her bir gaz ve
vakum boru hattında tesis edilmelidir.
Alan kapama vanaları hizmet verdikleri uç birimlerle aynı kata monte edilmelidir.
Alan kapama vanaları, bakım ve acil amaçlar için alanları ayırmada kullanılmamalıdır. Alan kapama
vanaları kapalı ve kapaklı kutulara yerleştirilmeli ve ikaz yazıları ile donatılmalıdır. Örneğin; “ Uyarı –
Acil durum dışında vanaları kapatmayınız “
Her bir kutu aşağıdaki elemanları içermelidir:
a. Bir veya daha fazla gaz için alan kapama vanalarını
b. Vakum sistemleri haricinde servislerin fiziksel olarak ayrılmasına izin verecek araçlar ve bu
araçlar yerleştirildiğinde açıkça görülebilmelidir.
Gaz birikimini önlemek için her bir kutunun odaya açılan bir havalandırma deliği olmalı ve kapalı
konumda emniyete alınabilen bir kapak veya kapıya sahip olmalıdır.
Bütün kutular normal el yüksekliğinde yerleştirilmeli ve her zaman görülebilir, erişilebilir olmalıdır.
Ancak, psikiyatri ve pediatri bölümlerinde yetkisiz kişilerin erişimini önleyecek gerekli tedbirler
alınmalıdır.
Vakum ve cerrahi aletleri çalıştırmada kullanılan hava veya azot için boru hatları haricinde acil ve
bakım giriş noktası her bir alan kapama vanasının akış yönünde tesis edilmelidir. Acil ve bakım giriş
noktası gaza özel olmalıdır. Acil ve bakım giriş noktası, alan kapama vanasını içeren kutu içine monte
edilebilir.
Aşağıdakilerin haricinde alan kapama vanası ile uç birimler arasına hiçbir bileşen kurulmamalıdır:
a.
b.
c.
d.
e.

Algılayıcılar veya göstergeler ( örneğin; basınç ve akış için )
Acil ve bakım giriş noktaları
Hizmetin fiziksel olarak ayrılmasına izin veren araçlar
Bakım kapama vanaları
Cerrahi aletleri çalıştırmada kullanılan hava veya azot için operatör tarafından ayarlanabilen
düşük basınç düzenleyiciler ( ISO 10524–4 )

UÇ BİRİMLER, GAZA ÖZEL BAĞLANTI ELEMANLARI, TIBBİ BESLEME BİRİMLERİ, BASINÇ
DÜZENLEYİCİLER VE BASINÇÖLÇERLER
Uç birimler ISO 9170-1’e uygun olmalıdır.
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Gaza özel bağlantı elemanları, ISO 9170-1’e uygun bir uç biriminin gaza özel bağlantı noktası veya
ISO 5359’a uygun bir bağlantı elemanı gövdesi olmalıdır.
Tıbbi besleme birimleri, örneğin; tavan askıları (pendantlar), yatak başı birimleri, borular ISO 11197’ye
uygun olmalıdır.
Duvara Monteli Tıbbi Gaz Prizleri
1. Tıbbi Gaz Prizleri TS EN 9170–1 standardına uygun tasarım özelliklerine sahip ve 93/42/CEE
direktiflerine uygun olarak CE işaretli olmalıdır.
2. Bir gazın farklı anma basınç değerleri ile çalıştırılan prizleri, her bir basınç değeri için gaza özel
bağlantı noktaları olmalıdır (örneğin; cerrahi aletlerin çalıştırılması için hava ve solunan hava).
3. Gaz prizlerinin özel patentli bir ilk bağlantı ünitesi bulunmalı ve bu grup dahili bir kesme vanası
içeren bir terminal bloğu ile bakır boru bağlantısını içermelidir.
4. Gaz prizinin ilk bağlantı ünitesi, boru sistemi üzerinde kalıcı veya gaza özel bağlantı olarak
tasarımlanmalı ve imal edilmelidir
5. İlk bağlantı ünitesinin bir tapası bulunmalı, böylece boru tesisatının ilk testlerinin ikinci bağlantı
ünitesi elemanları bağlanmadan önce yapılabilmesine olanak vermelidir.
6. İkinci bağlantı ünitesi soket grubu, vana montaj kutusu ve sıva koruyucu kapağı içermelidir.
7. İkinci bağlantı ünitesi elemanları değişik gazların tanımlanmasına olanak veren, EN 7396–1
normuna uygun kalıcı renk kodlu olmalıdır.
8. Gaza özel olan parçalardan herhangi biri prizden çıkarılır ise; priz çalıştırılamamalı veya gaza özel
durumunu muhafaza etmelidir. Priz, parçalara ayrılabilir yapıda ise ve bu parçalar tam olarak
yeniden monte edildiğinde halen gaza özel durumu devam ettiremiyor ise; bunların tekrar
birleştirilmesi mümkün olmamalıdır.
9. Prizler flow metre gibi aksesuarların doğru takılmasını sağlamak üzere bir anti-rotasyon elemanı
ile teçhiz edilmiş olmalıdır.
10. Gaz prizlerinin tüm elemanları yürürlükteki kurallara uygun şekilde toplanmadan önce yağdan
arındırılmış olmalıdır.
11. İlk ve soket bağlantı üniteleri gaz bağlantılarının karıştırılmasına ve yanlış gaz verilmesine olanak
vermeyecek şekilde gaz-özellikli bir indeks pimine sahip olmalıdır.
12. İlk bağlantı ünitesi bir dahili kesme vanası içermeli, bu şekilde hat üzerindeki diğer ekipmanları
besleyen vanaların kapatılmasına gerek duyulmadan ikinci bağlantı elemanlarının
çıkartılabilmesine olanak sağlamalıdır.
13. İkinci ünite vana grubu ön kapağın çıkartılmasına gerek kalmadan, iki gizli vida ile yerinden
çıkartılabilmelidir.
14. Gaz prizleri gaz-özellikli bir kodlama mekanizmasına sahip olmalı, böylece yalnızca doğru gaz fişi
takılabilmelidir.
15. Bakır boru tesisatına yapılan bağlantılar EN 7396–1 standardına uygun şekilde
gerçekleştirilmelidir.

Şekil 14 Medikal Gaz Prizleri
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Anestetik Gaz Tahliye Prizleri:
1. Anestetik Gaz Tahliye Prizleri standardına uygun tasarım özelliklerine sahip ve CE işaretli
olmalıdır.
2. Gaz prizlerinin özel patentli bir ilk bağlantı ünitesi bulunmalı ve bu grup dahili bir kesme vanası
içeren bir terminal bloğu ile bakır boru bağlantısını içermelidir.
3. İlk bağlantı ünitesi pirinç ve bakır malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. İkinci bağlantı ünitesi, ön kapak panelinin çıkartılmasına gerek olmadan sistem dengesinin
sağlanabilmesine olanak verecek şekilde, dahili vana ile akışın kontrolüne olanak veren bir akış
kontrol deliği bulunmalıdır.
5. İkinci bağlantı ünitesi elemanları değişik gazların tanımlanmasına olanak veren, normlara uygun
kalıcı renk kodlu olmalıdır.
6. İlk ve soket bağlantı üniteleri gaz bağlantılarının karıştırılmasına ve yanlış gaz verilmesine olanak
vermeyecek şekilde gaz-özellikli bir indeks pimine sahip olmalıdır.
7. Gaz prizleri gaz-özellikli bir kodlama mekanizmasına sahip olmalı, böylece yalnızca doğru gaz fişi
takılabilmelidir.
8. Bakır boru tesisatına yapılan bağlantılar EN 7396–2 standardına uygun şekilde
gerçekleştirilmelidir.

Şekil 15 Anestetik Atık Gaz Prizi
Manifold ve boru hattı düzenleyicileri ve basınçölçerler ISO 10524-4’e uygun olmalıdır.

İŞARETLEME VE RENK KODLAMA
İşaretleme
Boru hatları kapama vanalarına bitişik, bağlantı yerlerinde ve yön değiştirmelerde, duvar ve
bölmelerden önce ve sonra 10 metreden daha fazla olmayan aralıklarla ve uç birimlere bitişik olarak
gazın adı ve sembolü ile işaretlenmelidir.
İşaretleme yöntemleri ile ilgili tipik örnekler metal etiketleri, kalıp, damga veya yapışkanlı işaretlerdir.
İşaretleme:
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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ISO 5359’a uygun olmalıdır
6 mm.den daha kısa olmayan harfler kullanılmalı
Gazın adı ve sembolü boru hattının uzun ekseni boyunca yazılabilir olmalı
Akış yönünü gösteren oklar olmalıdır.

Renkli Kodlama
Renkli kodlama boru hatları için kullanılıyorsa bu kodlama ISO 5359’a uygun olmalıdır. ISO 5359’da
belirtilen renkler tıbbi olmayan uygulamalar için de kullanılabilir.

BORU HATTI KURULUMU
Genel
Boru hattı sistemleri sadece hasta bakımı için kullanılmalıdır. Diğer kullanımlar için boru hattına
bağlantı yapılmamalıdır. Tıbbi hava ve cerrahi aletleri çalıştırmak için kullanılan havanın hasta
bakımına ilişkin izin verilen ve izin verilmeyen kullanımları “ hava besleme sistemleri – genel özellikler
“ bölümünde belirtilen ilgili maddelere uygun olmalıdır.
Dağılım ağında TS EN 1412 standardına uygun CW024A (Cu-DHP) kalite malzemeden TS EN 13348
standardına göre üretilmiş düz, dikişsiz, metrik dış çaplı yarı sert bakır borular kullanılmalıdır.
Borular, uçları tapalarla kapatılarak her türlü toz ve sıvılara karşı korunmuş olmalı ve üzerinde üretici
firma ile ilgili üretim standardını gösterir bilgi bulunmalıdır.
Boruların çevre şartları nedeniyle depolama esnasında kirlenmemesi için gerekli önlemler alınmalı;
tesisatın uzun süre açık kalacak uçları da tapalarla kapatılarak bekleme esnasında boruların
kirlenmesi önlenmelidir.
Borular, tesisat yapımında en az ek oluşturacak şekilde kullanılmalı ve her türlü geçiş ve dönüşler
mutlaka uygun bağlantı elemanları ile yapılmalıdır. Dış çapı ø15mm üstündeki bakır borularda büküm
tekniği kesinlikle uygulanmamalı; bükümde borunun dairesel formunu bozmayacak özel büküm
aparatları kullanılmalıdır.
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Şekil 16 Santralden Kolon Hatlarına Giden Medikal Gaz Boruları
Kullanılacak bakırdan mamul bağlantı elemanları TS EN 1254–1 standardına uygun olmalı; her türlü
toz ve sıvılara karşı kapalı torbalarda korunmuş olarak sevk edilmelidir.
Tesisat, özellikle kalorifer veya buhar tesisatları ile paralel ilerlemesi gerekiyor ise; aralarında 150mm
kalacak şekilde monte edilmelidir. Alanın uygun olmadığı durumlarda İdarenin yazılı onayı alınarak
aralık gerekli noktalarda yeniden düzenlenebilecektir. Bakır boru tesisatı ile elektrik tesisatları arasında
minimum 50mm mesafe kalmalıdır.
Boru hattı, boru hattının binaya girdiği noktaya mümkün olduğunca yakın bir noktadan toprak ucuna
bağlanmalıdır.
Boru hatları; hizmet arabaları, sedyeler ve taşınabilir donanımların koridor ve diğer yerlerdeki
hareketinden kaynaklanan fiziksel hasarlara karşı korunmalıdır.
Korumasız boru hatları, çabuk tutuşabilir malzemelerin depolandığı özel alanlardan geçirilmemelidir.
Boru hatlarının bu gibi yerlerde kurulumu ve geçirilmesi zorunlu ise tıbbi gazın bu alan içinde serbest
hale gelmesini önleyecek bir muhafaza içinde monte edilmelidir. Borular, yangın riskini azaltmak
amacıyla kazan daireleri, asansör şaftları, çamaşırhane, mutfak, jeneratör odası, yanıcı maddelerin
depolandığı odalar ve benzeri mahallerden geçirilmeyecektir. Bu mahallerden geçirilmek zorunda olan
borular bir kanal içine alınarak mahalden izole edilmelidir.
Borular, döşeme, tavan, duvar (alçı panel ile yapılmış duvarlar hariç) gibi mimari elemanlara (alanlara)
hiçbir şekilde gömülmeyecektir. Ancak, prizlere, bölge kontrol ünitelerine, servis vanalarına veya hasta
başı ünitelerine giden ve üzerinde ek bulunmayan borular korumalı olarak duvarlara gömülebilecektir.
Boruların döşeme ve duvar geçişlerinde bakır borudan bir büyük çaplı kovan kullanılmalıdır. Kovanlar
bitmiş yüzeyin her iki tarafından minimum 2cm taşacak tarzda monte edilmelidir. Boru ek yerleri her an
erişebilir olmaları için hiçbir zaman kovan içinde kalmamalıdır.
Boru hatları yeraltına yerleştiriliyorsa tünel veya kanal içine döşenmemelidir. Yeraltına döşenen
boruların yönü, boru hattının yukarısında kanal derinliğinin yarı derinliğinde sürekli işaretleme bandı ile
gösterilmelidir.
Boru hatları asansör boşluklarından geçirilemez ve monte edilemez.
Kapama vanaları olası gaz kaçağı durumunda gaz birikmesine neden olabilecek kapalı alanlara monte
edilmemelidir.
Boruların genleşme ve büzülmeleri için gerekli pay bırakılmalıdır.
Tıbbi gazlar için bütün boru hatlarının, boru hattı basıncındaki gazın yoğuşma sıcaklığının en az 5°C
den daha yüksek olan ortamlardan geçirilmesi ve monte edilmesi sağlanmalıdır.
Tıbbi gazla temas eden boru hattı bileşenleri kurulum esnasında kontaminasyona karşı korunmalıdır.
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Boru Hattı Destekleri
Eğilme ve bükülmeyi önlemek amacıyla boru hatları belli aralıklarla desteklenmelidir. Metal ve metal
olmayan borular için en uzun mesafe aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Boru Dış Çapı ( mm )

Boru Destekleri Arasındaki Mesafe ( m )

15

1.50

22 – 28
35 – 54

2.00
2.50

 54

3.00

Destekler, boruların yanlışlıkla yerinden çıkmasını engelleyecek şekilde olmalıdır.

Şekil 17 Boru Hattı Destekleri
Destekler korozyona dirençli malzemeden yapılmalı veya korozyonu önleyecek şekilde işlemden
geçirilmelidir. Borular ile desteklerin temas eden yüzeyleri arasında elektrolitik korozyonu önlemek
amacıyla gerekli önlemler alınmalıdır.
Boru hatlarının elektrik kablolarıyla kesiştiği yerlerde boru hatları kablolara yakın desteklenmelidir.
Boru hatları diğer boru hatları için destek olarak kullanılmamalı veya bunlar tarafından
desteklenmemelidir.
Boru Hattı Birleşme Yerleri
Belirli bileşenler için kullanılan mekanik birleşme yerleri haricinde, bütün metalik boru hattı birleşme
yerleri lehimlenmeli veya kaynak yapılmalıdır. Lehim veya kaynak için kullanılan yöntemler birleşme
yerlerinin mekanik özelliklerini 600°C’lik ortam sıcaklığına kadar koruyabilir olmalıdır. Lehimleme için
kullanılan dolgu malzemeleri kadmiyum içermemelidir.
Tesisatta bakırdan bakıra bağlantılar TS EN 1044 standardına uygun CP104 kalite sert lehim alaşımı
kullanılarak ve boru içerisinden inert gaz (tercihen N2) akıtılarak yapılmalıdır. Bakırdan bakıra
bağlantılarda her hangi bir dekapan malzeme kesinlikle kullanılmamalıdır. Boru bağlantıları (sert
lehim) inert gaz tüpüne en yakın yerden en uzak noktaya doğru sırayla yapılacaktır. İnert gaz kullanımı
esnasında ilgili hacimler havalandırılmalıdır.
Bakır-pirinç veya bakır-bronz bağlantıları uygulama yerinde yapılmamalıdır. Bu malzemeler dekapan
kullanımı gerektirdiğinden dolayı oluşabilecek dekapan kalıntılarından arındırıldıktan sonra uygulama
yerine getirilecektir.
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Mekanik birleşme yerleşme yerleri; flanşlı veya yivli bağlantılar, kapama vanaları, uç birimler, basınç
düzenleyicileri, kontrolör ile izleme ve alarm algılayıcıları gibi elemanları boru hattına bağlamak için
kullanılır.
Boru hattı birleşme yerlerinin lehimlenmesi veya kaynak yapılması sırasında boruların iç kısmından
inert koruyucu gaz geçirilmelidir.
Lehimleme işlemi, deney koşulları, değerlendirme ve belgeleme EN 13133’e uygun, bütün
malzemelerin teknik özellikleri ve lehimleme işleminin onayı için genel kurallar EN 13134’e uygun
olmalıdır.
Mevcut Boru Hattı Sistemlerindeki Uzantılar ve Değişiklikler
Mevcut boru hattı sisteminin uzantı ve değiştirilmesinde kullanılan bileşenler standartların ilgili
gereklerine uygun olmalıdır.
Uzantıların son bağlantısı, ters bağlantı riskini en aza indirmek amacıyla bir seferinde sadece bir
sistem üzerinde yapılmalı ve diğer sistemler anma basıncında kalmalıdır.
Mevcut sisteme alan kapama vanasının ters akış yönünde bağlantı yapılacaksa bağlantı noktasına bir
kapama vanası eklenmelidir.
Bir uzantıdaki bütün uç birimler, kullanım için olmadıklarını göstermek amacıyla geçici olarak
etiketlenmelidir.
Kullanımdaki mevcut bir sisteme bir bağlantı yapıldığında, bu bağlantı kaçak tayin sıvısı kullanılarak
anma dağıtım basıncında kaçak deneyine tabi tutulabilecek tek lehimli bağlantı noktasında
yapılmalıdır.
Mevcut bir sistemin uzantısı, kurulum ve basınç deneyi sırasında mevcut boru hattı sisteminden
ayrılmalıdır. İki sistem arasındaki tek bir kapama vanası güvenli bir ayrım olarak kabul edilmemelidir.
Değişiklikler deney, kabul ve belgelendirme kurallarına uygun olarak tamamlandığında uzantıya ikaz
için konulan geçici etiketler çıkartılmalıdır.

TERMİNAL ÜNİTELERİN HAZIRLANMASI
Genel
Terminal ünitelerinin hazırlanmasına özgü plan aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tıbbi tedavi şekli gelişimseldir ve bu yüzden proje takımı her bir tasarımın gerekliliklerini gözden
geçirmelidir.
Terminal üniteleri, üniteler ve aparatlar arasındaki esnek bağlantılara en kısa kullanışlı yolu
sağlayacak şekilde montaj edilmelidir. Terminal üniteleri yüzeye veya gömme olarak monte edilebilir.
Bu üniteler aynı zamanda elektrik servisleri, hemşire çağırma servisleri ve radyo işitme sistemleri ile
birleştirilebilir.
Ameliyathane pendant sistemlerinin montajı planlanırken, aydınlatma sistemleri ve diğer tavan
montajlı cihazların konumları göz önünde bulundurulmalıdır. Operasyon odasına ultra-temiz
havalandırma (UCV) sistemi sağlandığı zaman, UCV sisteminin kısmi duvarlarının parçası olarak
birleştirilen sistemleri ( hem tıbbi gaz, hem elektrik ) kullanmak daha kullanışlı (ve daha ucuz) olabilir.
Aşağıdaki montajlar kesinlikle onaylanmamıştır:
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a. Taban montajlı terminal üniteler
b. İçerisinde diğer akışkanların bulunduğu terminal birime bağlı sabit boru hattından geçen
vakum sistemleri
Bütün terminal üniteleri BS 5682:1984 ( 1992 ) ‘e uyumlu olmalıdır. Yatay priz ekseni ile kurulumu
istenen terminal üniteler, örn. Duvar montajlı, dönmeyen bir cihaz içerir, böylece debi ölçer gibi
doğrudan bağlı ekipmanlar dikey kalır; dikey priz ekseni ile kurulumu istenen terminal üniteler, örn.
belirli askılı tipleri dönmeyen bir cihaz içermez. İkincil bir kilit artık terminal ünitelerinde
kullanılmamaktadır.
Anestetik işlemler için Azot-oksit kullanıldığı zamanlarda, bir anestetik gaz atma (AGSS) terminal
ünitesi sağlanmalıdır. İyileşme alanlarında, Azot-oksit’in sağlanmadığı, birincil anestetik gaz kirliliği
kaynağı olmayan ve/veya Azot-oksit in sadece analjezik amaçla kullanıldığı yerlerde, anestetik gaz
atma sistemine (AGSS) gerek yoktur. Azot-oksit‘in analjezik amaçlar için kullanıldığı yerlerde, gaz
atma işlemi kullanışlı değildir ve kirlilik mekanik bir havalandırma ile kontrol edilmelidir. Havalandırma
detayları uygun Sağlık Kurulum Tasarım Rehberi’nde verilmiştir.
Terminal üniteleri (AGSS) BS 6834: 1992’de belirtilmiştir, aktif anestetik gaz atma sistemleri (AGSS)
için İngiliz standartları. AGSS Bölüm 10’da ele alınmıştır.
Eğer ekipman servis odaları veya çalışma odalarına Azot-oksit sağlanıyorsa, buralara uygun bir AGSS
temin edilmelidir.
Tıbbi kaliteli basınçlı hava en azından ekipman servis odasındaki bir çalışma istasyonuna ve çalışma
odasına ulaşabilir olmalı. BS 5682:1984 (1992)’a uyan terminal üniteleri tedarik edilmeli. Kaynak, tıbbi
hava boru hattında nereden mümkünse oradan alınmalı.
Bir anestezik ekipman test bölgesi sağlanan yerlerde, testler için tıbbi gazların ve anestezik
ekipmanların kalibrasyonun sağlanması gerekecektir. Tam kapsamlı tıbbi gaz terminal üniteleri gerekli
olacaktır, fakat mümkün olan yerlerde, test amacı için tıbbi hava kullanılmalıdır. Eğer tıbbi gaz yerine
tıbbi hava temin ediliyorsa, karışıklığı önlemek için terminal üniteleri açık bir şekilde etiketlenmelidir:
"test panel – gaz terminal üniteleri sadece 4-bar tibbi havaya bağlidir".
Gaz karıştırıcılarının test edileceği yerlerde uygun gazları temin etmek gerekli olacaktır. Bu MGPS den
veya silindirlerden de sağlanabilir.
Bir dizi terminal ünitelerinin temin edileceği lokasyonlarda, üniteler aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:
a. Yatay bir dizilim için önden bakıldığı zaman soldan sağa:
Oksijen, Azot-oksit, Azot-oksit/oksijen karışımı (50% v/v), tıbbi hava 4-bar, cerrahi hava 7-bar,
vakum, anestetik gaz atma, nitrik-oksit, oksijen/karbondioksit karışımı:
O2, N2O, N2O/O2 , MA-4, SA-7, VAC, AGSS, NO, O2/CO2
b. Dikey bir dizilim için, oksijen en üstte olacak şekilde yatay dizilim sıralamasında. Birçok
durumda dikey bir dizilim kullanışlı değildir ve daha kullanışlı bir düzenleme birçok sayıda
dizilimi kapsar,
örneğin: O2, N2O ve /veya N2O/O2, MA-4, SA-7, VAC, AGS, NO, O2/CO2
c. Dairesel bir dizilim için, örneğin terminal ünitelerinin bir askının (pendant) alt yüzeylerine
monte edildiği yerlerde,aşağıdan bakıldığında saat yönünde ve yatay dizilimin sırasında
olacak şekilde. AGS terminal ünitesi böyle bir dizilimin merkezinde bulunabilir.
Terminal ünitelerinin montaj yüksekliği duvara veya başka bir dikey yüzeye monte edileceği zaman
son taban seviyesinden (FFL) 900mm ile 1400 mm arasında yüksekte olmalıdır.
Tavan askılı veya benzer montajlarda terminal üniteleri belirtilmiş montajın, montaj için uygun bir tipi
olmalıdır.
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Terminal Üniteleri H azırlama Planı
Departm an
Kaza ve acil departmanı
Resusitasyon Odası
Her Trolley Alanı
Ana Tedavi / Plaster Odası
Her Trolley Alanı
Anestezi Sonrası İyileşme
Her Trolley Alanı
Tedavi Odası / Bölmesi
Operasyon departmanı
Anestezi Odası
Operasyon Odası
Anestezi Uzmanı
C errah
Anestezi Sonrası İyileşme
H er Yatak Alanı
Ekipman Servis Odası
Her Çalışma Alanı
Kadın - Doğum Departm anı
Teslim Odası
Normal Teslim Odası
Anne
Bebek
Olağanüstü Teslim Odası
Anne
Bebek
Operasyon Odası
Anestezi Odası
Operasyon Tedavi
Anestezi Uzmanı
D oğum Uzmanı
Ç ocuk Doktoru
Her Beşik Alanı ( * )
Anestezi Sonrası İyileşme
Her Yatak alanı
Ekipman Servis Odası ( ** )
Her Çalışma alanı
Yenidoğan Ünitesi
Her Beşik Alanı
Ekipman Servis Odası ( ** )
Her Çalışma alanı

O2

N2O

1

1

1

1

N2O/O2

MA4

SA7

1
1p

1
1

1

1
1

1
1

1p
1p

1
1

1
1p

1

1

1

1
1

1

1
1

2
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2
2

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

AGSS

1p

1

1

1p

VAC

1

(*) Sadece 2 beşik tertibi için beşik alanlarının sayısına bakmaksızın
(**) Teslim odası ile yenidoğan ünitelerinin yakın olduğu yerlerde, bir ekipman servis odası paylaşılabilir
Yatan Hasta Yatak Odası
Tekli Yatak Odası
Çoklu Yatak Odası
Her Yatak alanı
Yenidoğan Ünitesi
Her Beşik Alanı (*)
(*) Sadece 2 beşik tertibi için beşik alanlarının sayısına

1

1

1

1

1
bakmaksızın

1
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Terminal Üniteleri H azırlama Planı
Departm an

O2

N2O

Radyoloji departmanı
Özel İşlem Odası
Anestezi Odası
Bekleme ve İyileşme
Ultrason
Fluoroscopy
Urografi
Genel Amaçlı Oda
Tomografi

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

N2O/O2

Yatan Hasta Yatak Odası #
Tekli Yatak Odası
1
Çoklu Yatak Odası
Her Yatak alanı
1
Tedavi Odası
1
# Yetişkin akutu,çocuklar ve daha yaşlı insanlar için uygundur.
Yoğun B akım Ünitesi ( ICU )
Her Yatak Alanı
Ekipman Servis Odası
Her Çalışma Alanı
Koroner Bakım Ü nitesi
Her Yatak Alanı
Şiddetli Ruhsal Hastalık Yatak Odası
ECT Odası
Anestezi Sonrası İyileşme
Her Yatak Alanı
Yetişkin Hasta Günlük Bakım Yatak Odası
Tedavi Odası
Anestezi uzmanı
Cerrah
Anestezi Sonrası İyileşme
Her Yatak alanı

2
1

2p

2p
1p

2

1

1

1

1

1p

1

1p

MA4

VAC

AGSS

1
1
1p

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1p

1

1p
1p

1
1

4

4

2p

1

1

1p

2p

2

1

1

1p

1

1p

1
1

1p

1

Günlük Hasta Yatak Odası
Tekli Yatak Odası
Çoklu Yatak Odası
Her Yatak alanı
Tedavi Odası ( p )
Endoskopi Odası ( p )

1
1
1

1p

1p
1p

Ortopedi Kliniği
Alçı Odası

1

1

1p

1
1

1p

1
1

Ağız Cerrahisi, Ortodenti D epartmanı
Müşahade / Tedavi Odası Tip 1
Müşahade / Tedavi Odası Tip 2 ve Tip 3
İyileşme Odası
Her İyileşme Durmu İçin
Cihaz Laboratuvarı

SA7

1

1

1

1p

1
1
1
1
1p

1
1
1
1
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Terminal Üniteleri Hazırlama Planı
Departman

O2

N2O

Ayakta Tedavi Departmanı
Tedavi Odası

1

1p

Steril Hizmet Departmanı
Yıkama Odası
Paketleme Odası
Tıbbi Ekipman yeniden Montajı
Her İş istasyonu
Tıbbi Ekipman Çalışma Odası
Her İş istasyonu

N2O/O2

MA4

SA7

1p

VAC

AGSS

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

GAZ AKIŞI
Genel
Boru hattı dağılım sistemi tasarlanırken, gaz akışı için düşünülmesi gereken 3 bakış açısı vardır:
a. Her bir terminal ünitesinde istenebilecek akış;
b. Her bir dağıtım sistemi kolunda istenebilecek akış
c. Toplam akış, örneğin her bir koldaki akışın toplamı
Boru hattı sistemi öyle tasarlanmalıdır ki, Tablodaki tasarım akışları her bir terminal ünitesinde elde
edilmelidir.
Eğer bütün terminal üniteleri eşzamanlı çalıştırılacaksa, oldukça geniş boru hattı ve tesisat
gerekecektir. Bununla birlikte, bütün terminal ünitelerinin eşzamanlı kullanılmadığı zamanlarda,
gerçeğe uygun tasarım akışına ulaşmak için, sistemin her kolunda ki akışa bir dönüşüm faktörü
uygulamak gereklidir.
Kullanılan dönüşüm faktörleri, tipik hastanelerdeki gerçek gaz kullanımının incelenmesi sonucunda
türetilir.
Sistem için toplam akış, her bir departmana dağıtılmış akışın toplamıdır.
Tasarım mühendisi, uygun hesabın, özel bir bölümün belirtilen kullanımından alındığından her zaman
emin olmalıdır. Örneğin, hastane yatakhanesi bölgesi için kullanılan terminal üniteleri sayısı bir DGH
için uygun olabilir, fakat uzman bir göğüs bölümü için bu sayının arttırılması gerekebilir. En yüksek
eşzamanlı talebi karşılayabilecek bir boru hattı gereklidir ve buna göre dizayn edilir. Daha düşük bir
devamlı akışı sağlayabilmek için kaynağın temini sürekli gerekecektir.
Sınırlı bir boru boyutu aralığı olduğu unutulmamalıdır ve akış ihtiyacı için şüphe olan yerlerde her
zaman bir büyük boru boyutu seçilmelidir.
Normalde tüm akışlar aksi belirtilmedikçe litre/dakika (l l min)’dır.
Tasarım aşamasında proje takımı, her bir oda/alan’ nın gerekliliğini tanımlamalıdır. İzleyen
tanımlamalar geneldir ve Tablo 2’dekiler gibi detaylı değildir.
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Gaz Akışı
Terminal Ünitesi Akışı
Gaz akışı- Terminal ünitelerdeki akış gereksinimi
Servis

Bölge

Nominal Tasarım Gerekli
Basınç Akışı
Özgün
kPa (5) L/min.
Akış
L/min.

Test
Akışı
L/min.

Oksijen

Ameliyathaneler,
Anestezi amaçlı N2O olan odalar,
Diğer bütün alanlar

400

100 (1)

20

100

400

10 (3)

6

40

Bütün Alanlar

400

15

6

40

Azot
Oksit
/ LDRP ( Sancı Odası, Doğumhane,
Oksijen Karışımı
İyileşme)
Odaları
Diğer bütün alanlar
Tıbbi Hava 400 Ameliyathaneler,
kPa
Kritik Yoğun Bakım Alanları, Yeni doğan,
Yüksek bağımlılık üniteleri,
Diğer bütün alanlar

310 (2)

275

20

275

400

20

15

40

400
400

40 (3)
80 (3)

40
80

80
80

400

20

10 (3)

80

Cerrahi Hava
Nitrojen ( N2)

700

350 (4)

350

350

Azot Oksit

Vakum

/ Ortopedi ve Beyin Ameliyathaneleri
Bütün Alanlarda

40
40
(Atmosf
erik
basıncı
n
300
mm Hg
altında)

Helyum / Oksijen Kritik Bakım Alanlarında
Karışımı

400

100

40
40
Maksim
um,ayrı
ca
eşdeğer
lik
uygula
mak
40
80

Oksijen
Karbondioksit
karışımı

400

100

40

/ Kardiyoloji Ameliyathaneleri, Onkoloji

80

1. Operasyon ve anestezi odalarında oksijen akışı süresince
2. 275 L/min. da minimum basınç
3. Bu akışlar belirli operasyon şartları altındaki gaz sürücülü vantilatörlerin belli tipleri ve
nebulizörler içindir.
4. Aletler, turnikeler için güç kaynağı olarak kullanılan cerrahi hava
5. Bu basınç boru hattında değil terminal ünitede gereklidir.
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Tasarım Akış Şartlarında Medikal Hava/Oksijen/Azot Protoksit/Azot/Oksit-Oksijen Karışımı
Sistemlerinin Tipik Basınçları

Tasarım Akış Şartlarında Vakum Sisteminin Tipik Basınçları

Tek Kademeli Basınç Düşürücülü Cerrahi Hava Sisteminin Tasarım Akış Şartlarında Tipik
Basınçlar
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Çift Kademeli Basınç Düşürücülü Cerrahi Hava Sisteminin Tasarım Akış Şartlarında Tipik
Basınçlar

Bir Ameliyathane Medikal Gaz Düzeni
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Yoğun Bakım Ünitesi Medikal Gaz Düzeni
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Hasta Odası Medikal Gaz Düzeni
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Cerrah ve Anestezist Pendantı

Hasta Başı Ünitesi

Yukarıda ameliyathane, yoğun bakım ve hasta odasından örnek verilen dal hastanesine ait boru çapı
ve kapasite hesapları aşağıda verilmiştir. Kapasite ve boru çap hesapları HTM 02-01ye uygun olarak
yapılmıştır.
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SONUÇ
Medikal gaz tesisatlarında; standartlara uygun olarak hesap yapılması, sistemin projelendirilmesi, tesis
kurulumunda uygun malzemelerin kullanılması ve emniyet sistemlerinin dikkate almak insan hayatı
açısından taşıdığı önem ve risk görülmektedir.
Bu risklerin maksimum oranda ortadan kaldırılması, bu sistemleri projelendiren ve uygulamasını yapan
firmalara düşmektedir.
Sistem kurulumundan sonra sistemin validasyonunun yapılması uygulamaların kalitesini arttıracaktır.

KAYNAKLAR
[1] TS EN ISO 7396–1 Haziran 2009 Tıbbi gaz boru sistemleri- Bölüm1 Sıkıştırılmış tıbbi gazlar ve
vakum için boru sistemleri
[2] TS EN 7396–2 Aralık 2007 Tıbbi gaz boru sistemleri- Bölüm2 Anestezik gaz toplama atık
sistemleri
[3] Medical gases - HTM 02–01 Medical gas pipeline systems – Part A: Design, installation, validation
and verification
[4] Draeger Medikal AG&Co KG Planlamacı El kitabı: Medikal gazlar için kaynak sistemler
[5] Nassetti Tıbbi Cihazlar San. Ve Tic.Ltd.Şti. Uygulama görselleri
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MÜZELERDE İÇ ÇEVRE GEREKSİNİMLERİ: AYASOFYA,
TOPKAPI VE TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZELERİ
BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DEKİ DURUM
İbrahim ÇAKMANUS
Arif KÜNAR

ÖZET
Tarihi ve sanat eserlerinin kültürel ve maddi değeri çok yüksektir. Bu husus, söz konusu eserlerin
saklama ve teşhir alanlarında iç çevre koşullarının özenle belirlenmesini ve korunmasını
gerektirmektedir. Bu bağlamda müzelerde sıcaklıklarının kışın 20–22ºC, yazın 24–26ºC civarında,
bağıl nemin %45–60 arasında tutulması; havadaki kirleticiler, ışık vb.’nin kontrol altına alınması
gerekmektedir. Ayasofya Müzesi, İslam Eserleri Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi’nde tarafımızca
yapılan etüt çalışmaları ve incelemelerde, standartlarda ve literatürde verilen söz konusu değerlerin
sağlanamadığı görülmüştür. Aslında bu durum Ülkemizdeki diğer müzeler için geçerli olup, eserler
üzerinde çok olumsuz etkileri olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle bu ve benzer durumdaki diğer
müzelerde geniş kapsamlı çalışmaların yapılmasının ve koşulların eserleri saklamaya uygun hale
getirilmeye çalışılmasının çok yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada tarihi eserlerin
saklanması için gerekli iç iklimsel şartlar, belirtilen üç müzedeki şartlar ile istenilen iklimsel şartları
oluşturabilmek için HVAC tasarımında dikkate alınması gereken hususlar incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müzeler, HVAC tasarımı, iç iklimsel şartlar.

ABSTRACT
The cultural and fiscal values of the historical legacy and artworks are extremely high. This, of course
necessitates that the internal space conditions of storage and exhibition areas must be carefully
defined and maintained. At this connection, the temperatures should be kept between 20-22C in
winter and 24-26C in summer and the relative humidity should be maintained between 45-60%; in
addition, the light and particulate contaminants in the air should be controlled between desirable limits.
In the light of these assignments, our studies and investigations showed that the internal space
conditions were not in the ranges given in the standards and the literature in The Museum of Ayasofia,
The museum of Islamic Arts and The Museum of Topkapı Palace. Actually this is the case for most of
the museums in Turkey and it is obvious that this situation has significant negative effects on the
artworks. We are assessing that a comprehensive investigation should be conducted in these and the
other museums having similar situation in Turkey and, the internal environmental conditions of these
museums should be improved to be suitable places for storing and exhibiting the artworks. This study
try to introduce the necessary internal environmental conditions to store historical artworks and the
provisions that should be taken into assessment in designing of HVAC systems to obtain desirable
conditions in the three museums mentioned above.
Key Words: Museums, HVAC Design, Internal Climatic Conditions.

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

640 _______

1. GİRİŞ
İnsanların kültürlerini ve tarihini tanımak, kitap ve dokümanlardan başlayıp, tarihsel el sanatlarına,
teknolojik başarılara, tarihin örneklerine, popüler kültür örneklerine, ilk kullanılan ticari ürünlere kadar
geniş aralıktaki bir kapsamın korunması zorunluluktur. Bunların önemleri ulusal, bölgesel ve yerel
ölçekte değişik olsa da, sembolik ve estetik değerleri nedeniyle tahmin edilemeyecek kadar yüksek
mali değere de sahiptirler. Bu nedenle, bu eserlerin korunması çok önemli olup aynı zamanda yasal ve
kültürel bir zorunluluktur. Söz konusu eserlerden herhangi birinin kaybı herkesin kaybıdır.
Tarihi ve sanat eserlerinin, dünyanın kültürel varlıkları olmaları nedeniyle korunarak gelecek nesillere
olabildiğince az yıpranmış biçimde aktarılması büyük önem taşımaktadır. Bu ise ancak bu eserlerin
uluslararası literatürde kabul gören esaslara göre sergilenmeleri ve saklanmaları ile mümkün
olabilmektedir. Bu çalışmada kağıt, kumaş, ahşap vb.’den yapılmış tarihi ve sanat eserlerin sergilenme
ve saklama koşulları ve ülkemizdeki mevcut durum incelenmiştir. Ayrıca uygun iç iklimsel şartları
sağlayabilecek HVAC (ısıtma, soğutma, nemlendirme, tozdan arındırma) sistemleri üzerinde de kısaca
durulmuştur. Öte yandan bu gibi hususlarda yorum yapabilmek için elde ölçüm verilerinin olması
gerekmektedir. Bu çalışma yukarıda adı geçen üç önemli müzemizde yapılan ölçümlere
dayanmaktadır.

2. TARİHİ VE SANAT ESERLERİN SERGİLENME VE SAKLANMA KOŞULLARI
Tarihi ve sanat eserleri birçok nedenle tehdit altında bulunmaktadır. Bu eserlerin korunacağı süre
belirsiz (hatta sınırsız) olduğundan, korunmaları için alınan önlemlerin olağanüstü nitelikte olması
gerekmektedir. Bu tehditlerden çoğu, profesyonel destek ile doğru saklama ve sergilenme koşulları
oluşturularak giderilebilir. Kabul edilebilir risk düzeyi, teorik ve pratik olarak iç çevresel koşulları ile
belirlenir.
Yıpranmayı çok ciddi biçimde önlemek olanaklı olsa da, bu durumda müze, kütüphane ve arşivlerin
sadece korumak değil fakat kamunun ve akademik kesimlerin kaynaklara ulaşımını sağlamak olan asıl
işlevinden vazgeçmek anlamına gelebilirAyrıca çevresel parametreler üzerinde yüksek bir kontrol
sağlamak bu eserlerin yaşamasını sağlarken, hiç bir kültürel kurumun altından kalkamayacağı ya da
ödemek istemeyeceği mali bedelleri gündeme getirebilir. Bu nedenle buradaki amaç riskin tümüyle
ortadan kaldırılması değil, yönetilmesidir.
Teorik olarak çevresel koşulların kontrolü, doğru uygulandıklarında bir çok farklı sistem tarafından
sağlanabilir. Ancak basit ve etkili uzun süreli korumanın maliyetini karşılamak üzere devlet ve kültürel
kuruluşlar yeterli fon ayırmalıdırlar. Yeni yapılan müze binalarında, tasarım koşullarını bir kurumun
kaynakları paralelinde belirlememek önemlidir. Uygunsuz uzun vadeli saklama ve kontrol yanlışlıkları
koleksiyonların beklenenden önce yıpranmasına neden olabilir.
DIN 1946 T2/8.91’e göre müzeler toplantı amaçlı yerler değildir. Müzelerde tablolar, ahşaptan
(yontma) heykeller veya objeler, müzik aletleri, kumaş, yazılmış eserler (elle yazılmış dokümanlar,
kitaplar vb.) gibi değişik eserler sergilenebilmekte veya saklanmaktadır. Sergilenen eserlerin çoğu
higroskopik maddelerden oluşmakta olup, sıcaklık ve özellikle havanın bağıl nemindeki dalgalanmalar
nedeniyle değişime uğramaktadırlar. Sergilenen veya saklanan eserlerin zarar görmemesi için,
yaklaşık olarak sabit tutulan iç çevre şartları sağlanmalıdır. Bu çerçevede nemlendirme ve/veya nem
alma yapılmalı ve mevsim değişiklerinden dolayı meydana gelen dış etkenler iç mahale etki
etmemelidir. Bu nedenlerle örneğin Almanya’da 1950 yılından beri müze binaları bir kural olarak klima
tesisaları ile donatılmaktadır. Çizelge 2.1’de Almanya’daki bazı müzelerde sağlanan iç iklimsel koşullar
verilmiştir.
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Çizelge 2.1. Almanya’da Bazı Müzelerde Uygulanan Değerler.
Mahal şartları
Sergi
Alanı A

Müze

Sıcaklık

m²
Yeni Pinakothek
Münih

C

B. Nem %

A'ye göre
Giriş
Havası
Akışı
m³/h m²

Dış
Hava
Oranı

Soğutma
Yükü

%

W/m²

10
20

6640

Kış: min. 18
Yaz: maks 26
Sabit değil

45
50

2950

Kış: 19 ± 1,5
Yaz: 26 ± 1,5
Sabit değil

55 ± 5

43

15’den
100’e
değişken

281

Wallraff-R. Müzesi
ve M.Ludwig,
Köln

10 770

Kış: 20/22
Yaz: maks 26
Sabit değil

50
60

54

20’den
100’e
değişken

288

Abteiberg-M.
Mönchengladbach

3700

22 ±1

55 ± 5

20…30

15
sabit

146

Neubau Gemãldegalerie SMPK*)
Berlin

9100

Kış: 19 ± 0,5
So: 24 ± 0,5
Program

52,5 ± 2,5

20…40
değişken

10…100

170

Şehir Galerisi
Stuttgart

±5

27

±5

136

Görüldüğü üzere Çizelge 2.1’deki müzelerde soğutma yükü 140 ile 280 W/m2 arasında değişmektedir.
Çizelge 2.2’de izin verilen iç sıcaklıklar ve bağıl nem değerleri görülmektedir.
Çizelge 2.2. Sıkça Karşılaşılan Materyallerde Bağıl Nem İçin İzin Verilen Değerler(1).

Sıcaklık
Bağıl nem

Ay

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

C

20

20

21

22

23

24

24

24

23

22

21

20

%

45

45

50

50

50

55

55

55

50

50

50

45

Soğutma yükleri; dış yüklerden, yani yapı elemanlarından (duvar, pencere, çatı) yayılan yüklerden ve
sergi mahallerindeki insanlardan kaynaklanan yüklerden ve aydınlatma yüklerinden oluşmaktadır. Bu
çerçevede, vitrinlerin ve eserlerin ışıklandırılması için kullanılan ışık kaynaklarından dolayı yüksek ısı
kazancı meydana gelebilmektedir. Müzeden müzeye değişmekle birlikte, Almanya’da ziyaretçi
sayılarına ilişkin bir örnek Çizelge 2.3’te verilmiştir. Benzer rakamlar Türkiye’deki müzeler için de
çıkarılarak ilerideki çalışmalarda kullanılması yararlı olur.
Çizelge 2.3. Almanya’da Ziyaretçi Sayıları.
100 m² Teşhir Alanına Aynı Anda Gelen Kişi
Yıl ortalaması
Yoğun ziyaretteki gün ortalaması
Maksimum değer ( 1 saatlik zamanda)

5
10
25

Çizelge 2.1 ve Çizelge 2.2‘den görüldüğü üzere tarihi ve sanat eserlerinin sergileneceği ve
depolanacağı mahallerin sıcaklık, nem, şartlandırılmış taze hava miktarı, hava hızı dağılımları belirli
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şartlarda olması gerekmektedir. Bu nedenle müzeler, binanın eski veya yeni olması, mimari yapı gibi
hususlar dikkate alınarak merkezi veya merkezi olmayan, dış iklim şartlarına uygun biçimde seçilmiş
HVAC sistemleri ile donatılmalıdır. Bu sistemlerde sergilenen eserlerin hassasiyeti sebebiyle uygun
nitelikte filtre sistemlerinin kullanımı da zorunludur. Bu bağlamda filtre sınıfları ilgili standartlarda
belirlenmiş olup hijyenik şartlara uygun olarak seçilmeleri gerekir.
Müzelerde aydınlatma yükü de önemli miktarlarda olabilmektedir. Buradaki en yoğun yük kalemi
sergileme kasalarının aydınlatılmasıdır. Sergileme alanında aydınlatma yükü 20-85 W/m2 arasında
değişebilirken, bazen aydınlatma mühendisleri tarafından 160 W/m2 gibi yüksek değerler de talep
edilebilmektedir. Işığın yıpranmaya neden olduğu bilindiğine göre, ışığa duyarlı objelerin sergilendiği
alanlar daha düşük bir aydınlatma şiddetine ve dolayısı ile daha düşük aydınlatma güçlerine sahip
sistemlerle ışıklandırılması düşünülmelidir. Ayrıca buralarda sadece enerji tasarrufu düşüncesiyle
seçim yapılamaz. Sergilenen eserlerin niteliğine bağlı olarak, uluslararası standartlarda veya
literatürde önerilen armatür tipleri ve aydınlatma seviyeleri esas alınmalıdır.
Müze binaları şehir içlerinde ve kirlilik kaynaklarına yakın olduklarından, dış taze hava teminine çok
özen gösterilmeli ve bu bağlamda otomobiller gibi kirlilik kaynaklarından az etkilenmesi sağlanmalıdır.
Sergi salonlarında sigara içmek yasak olduğundan ve içeride kalma süreleri uzun olmadığından, kişi
başına 12 ile 15 m3/h’lik dış taze hava yeterli olmaktadır.
Buharlı nemlendirme en hijyenik yöntem olmakla birlikte çok pahalıdır. Ancak çok değerli eserlerin
bulunduğu müzeler bunun yapılmasına değerdir. Ayrıca ekonomik nedenlerden bir ısı geri kazanım
tesisatının kullanılması yararlı olabilecektir.
Müze, arşiv ve kütüphaneler, iç hava gereksinimleri yönünden iki kategoriye ayrılabilir: a) ASHRAE
Standart 55 ve 62’de verildiği üzere genel sağlık, güvenlik ve konfor, b) ekonomik bir çalışma için
gerekli hava ve ‘koleksiyonların’ diğer gereksinmeleri. Bunlar basit ve tam olarak anlaşılabilmiş konular
olmayıp, koleksiyon türleri üzerinde anlaşmazlıklar bulunmaktadır. Öte yandan bina gövdeleri, çoğu
zaman seçilen belirli bir koşul dizisini koruma yeteneğinde olmamaktadır. Bu nedenle sıcaklık ve nem
koşullarından bir ölçüde fedakarlıkda bulunmak gerekebilir.
Sağlık ve güvenlik ile “koleksiyonların” gereksinimleri Çizelge 2.4’deki gibi sınıflandırılabilir: (1)
koleksiyon bulunan ve bulunmayan mahaller, (2) halka açık olan ve olmayan yerler, (3) ‘kirli’ ve ’temiz’
mahaller olarak sınıflandırılabilir. Bu alt sınıflandırma, çok farklı ısıl ve iç mahal kalitesine, taze hava
miktarlarına, besleme havası stratejilerine sahip olan mahalleri birbirinden ayırır. Bu mahaller
genellikle müstakil HVAC sistemleri gerektirirler.
Çizelge 2.4. Müze ve Kütüphane Mahallerinin Sınıflandırılması.
İç kirlilik kaynakları fazla (kirli)

Halka kapalı
Koleksiyon
Alanları

Halka açık
Koleksiyon
dışı alanlar

Halka açık

Koruma laboratuarları, müze
ve işlikler (VOC, dumanlar,
tozlar)
“Islak” koleksiyonlar (doğal
tarihsel koleksiyon
kavanozlarından buharlaşan
alkol)
Fotografik koleksiyonlar
(asetik asit “sirke sendromu”
üretir. )
Korunan malzemenin
sergilemesi sırasında (olağan
dışı ve geçici)
Kafeterya, tuvaletler, sigaraya
izin verilen mahaller

İç kirlilik kaynakları az
(temiz)

Depolama alanlarının
çoğu, lahitler, kitaplık
rafları

Galeriler, okuma odaları
Yemeksiz ve sigarasız
kamu alanları
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Örnek Bir Yapı: Bregenz Sanat Müzesi, Avusturya
Aşağıda ölçülen değerlerin ne anlama geldiğinin daha iyi değerlendirilebilmesi için Almanya’daki
Bregenz müzesinin tasarımında kullanılan iç mekan özellikleri Çizelge 2.5‘de verilmiştir.
Çizelge 2.5. Bregenz Müze Binası ve HVAC Sistem Özellikleri.
Kat adedi
Toplam alan
İşletmeye alma
Isıtma
Soğutma
Oda sıcaklığı
Havanın nemi
İnsan sayısı
Birincil havalandırma

4
3 750
1997
Yoğuşmalı
gaz
yakıt
kazanı
Beton temele ve yastıklara
gömülü plastik boru
Yazın 23C
Kışın 22C
Yazın % 5258
Kışın % 4854
250 kişi/gün, 2 saat
Kat başına 750 m3/h

Bregenz Sanat Müzesi
Dört katlı bu bina dışta, üzerinde açılabilir havalandırma açıklıkları bulunan çift cidarlı bir dış gövdeye
sahiptir. Isı kayıp ve kazançlarını azaltmak amacıyla binanın dış duvarları dış iklimle bağlantıyı kesen
bir yalıtımla donatılmıştır. Burada dış iklim ile tek bağlantı taze hava beslemesidir. Çizelge 2.5’de
görüldüğü üzere binanın iç sıcaklığı yaz-kış 22ºC ve bağıl nemi ise %48-58 arasında tutulmaktadır ki
bunlar Çizelge 2.1’deki değerlerle uyumludur.
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3. ÜLKEMİZDEKİ DURUM: AYASOFYA, TOPKAPI, İSLAM ESERLERİ MÜZELERİ ÖRNEĞİ
Bu bölümde, Dünyaca ünlü üç müzemizde tarafımızca yapılan ölçümlere dayalı olarak mevcut durum
incelenmiştir.
3.1. Ayasofya Müzesi

Yapı kompleksi 4 büyük ve 1 küçük bloktan oluşmaktadır. Kilise bölümünde ısıtma, soğutma
bulunmamaktadır. Sanat eserleri depolarda muhafaza edilmektedir, ancak iç iklim şartları kontrollü
değildir. Ofis binası olarak kullanılan bazı küçük mahallerin dışında ısıtılan bina bulunmamaktadır.
Duvarlar çok kalın, pencereler tek camlıdır. Yapıda idari, güvenlik, hizmetli olarak çalışan personel
bulunmaktadır. Müzede tüketilen elektrik enerjisi Çizelge 3.1’de verilmiştir. Bazı mekanlarda elektrikli
ısıtma vardır, gaz veya fueloil tüketimi yoktur.
Çizelge 3.1. 2009 Yılı Ortalama Enerji Tüketimi ve Maliyetleri.
TÜKETİM
2009
ENERJİ TÜKETİMİ
Elektrik (ilk 11 ay)

Miktar

Birim

TEP

319.673

kWh

27

MALİYET

BİRİM
MALİYET

TL

TL / TEP

63.673

2.336

1kWh=8.6x10-5TEP, 1m3 doğalgaz=8.3x10-4, TEP, 1 TEP=10+7 kCal/h, 1 kWh=860 kCal.
Müze’nin çeşitli bölgelerinden termal kamera resimleri alınmış olup, birçok ısı köprüsü (ısı kaybı
noktaları) belirlenmiştir.

Resim: Pencere Altı
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

645 _______

Resim: Pencere Etrafı

Resim: Pencereler

Resim: Duvar – Pencere Etrafı
Müzede iç iklimsel koşullar dış koşullarla yaklaşık olarak aynıdır. Bunun anlamı iç çevre koşullarının
kontrollü olmadığı ve standartlardaki değerlerden uzak olduğudur.
3.2. Topkapı Sarayı
Topkapı Sarayı teşhir, depolama ve idari amaçlarla kullanılan birçok bina grubundan oluşmaktadır.
Metal, cam, ahşap (rahle, eski süslemeler vb.), yazma eserler, halı, etnografik eserler (kumaş vb.) gibi
çok eski sanat eserleri bulunmaktadır. Eserler sergi mahallerinde ve depolarda (teşhir fazlası)
muhafaza edilmektedir. Ayrıca eserler karışık biçimde ve genellikle aynı mahallerde sergilenmektedir.
Buna karşın depolama ve arşivlemede kağıt, kumaş ve ahşap ayrı mekanlarda saklanmaktadır. Ayrıca
saklama ve teşhir koşulları ile ilgili standartlar ve yeterli mali imkan olmadığı görülmüştür.
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Sarayın duvarlar çok kalın, pencereler tek camlıdır, sulanması gereken çok büyük bir bahçesi
bulunmaktadır. Bu durum önemli miktarda su kullanımını ve maliyeti beraberinde getirmektedir.
Komplekste suyun toplanabilmesi için sarnıçlar bulunmaktadır ve bunlar yangın rezervi olarak
kullanılmaktadır.

Isıtma ve klima tesisatı: Komplekste doğalgaz bulunmadığından kazanlar fueloil ile çalışmaktadır. 4
adet kazan dairesi bulunmaktadır. Aşağıda, termal kamera çekimlerinde görüldüğü üzere kazan
dairelerinde yalıtımsız borular, vanalar vb. vardır. Kazanlarda dış hava kompanzasyon sistemi
bulunmaktadır. Ancak radyatörlerde termostatik vana vb. bulunmamaktadır. Bazı sergi mekanlarında
dış hava bağlantılı kanal tipi split klimalar ile ısıtma veya soğutma yapılmaktadır. Çok farklı firmaların
ürünleri bulunmaktadır.
Nemlendirme: Bazı mahallerde nemlendirme sistemi bulunmakla birlikte çok yetersizdir. Ayrıca kağıt,
kumaş ve ahşap arşiv ve depolarında kalorifer haricinde bir sistem bulunmamaktadır. Pencereler
açılarak havalandırma yapılmaktadır.
Aydınlatma: Dış aydınlatma sistemi 1984 yılında yapılmış, yüksek elektrik tüketen lambalar
bulunmaktadır.
Topkapı Müzesinde en hassas eserler olan kağıt ve kumaş eserlerin depolandığı alanlarda Mart
2010’da alınan ölçümlerde nem değerinin %45-50 arasında, sıcaklığın ise 17-18ºC civarında olduğu
görülmektedir. Nemlendirme olmadığı halde uygun değerlerde olmasının nedeni mevsimseldir.
Sıcaklık ve nemdeki değişimlerin eserleri olumsuz biçimde etkilediği açıktır. Ölçülen sıcaklıklar ise
istenilen değerlerden düşüktür. Öte yandan Çizelge 3.2’de Sarayın enerji tüketimi verilmiştir.
Çizelge 3.2.Topkapı 2009 Yılı Ortalama Enerji Tüketimi ve Maliyetleri.
TÜKETİM
2009
ENERJİ TÜKETİMİ
Elektrik (alınan)
Motorin
Doğal Gaz
TOPLAM

Miktar
1.281.120
152.500
34.863

Birim
kWh
lt
m3

MALİYET

TEP
110
129
29
268

%
Toplam
41,2
48,2
10,6

TL
309.869
305.000
24.146
638.015

BİRİM
MALİYET

%
Toplam
48,5
47,7
3,8

TL / TEP
2.817
2.364
833
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Aşağıda CO 2 , sıcaklık, nem vb. ölçüm değerleri verilmiştir.
TOPKAPI SARAYI Arşiv Deposu İç Hava Kalitesi Değişimi
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Ort. Sıcaklık [°C]

Şekil 3.2. Arşiv Deposu İç Hava Kalitesi Değişimi.
Grafikte, arşiv bölümünde iç hava kalitesinin normal değerlerde olduğu görülmektedir. Ancak bu
durum yılın bütününü temsil edebilecek durumda değildir. Bunu nedeni bir klima santralı ile dış
havanın filtre edilmesi ve şartlandırılması olmamasıdır.
Topkapı Sarayı Arşiv Deposu Alt Kat Depo
Ortam Nem-Sıcaklık Değişimi
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Şekil 3.3. Arşiv Deposu Alt Kat Ortam Nem-Sıcaklık Değişimi.
Görüldüğü üzere sıcaklık değerleri düşüktür. Bu değerlerin değişkenlik göstermesi eserlerin ömrü
açısından uygun değildir. Aşağıdaki grafiklerde de benzer durum söz konusudur.
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Topkapı Sarayı Arşiv Deposu Üst Kat Oda
Ortam Nem-Sıcaklık Değişimi
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Şekil 3.4. Arşiv Deposu Üst Kat Oda Ortam Nem-Sıcaklık Değişimi.
Topkapı Sarayı Arşiv Deposu Üst Kat Koridor
Ortam Nem-Sıcaklık Değişimi
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Şekil 3.5. Arşiv Deposu Üst Kat Koridor Ortam Nem-Sıcaklık Değişimi.
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TOPKAPI SARAYI Kumaş Deposu Giriş Katı
İç Hava Kalitesi Değişimi
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Şekil 3.6. Kumaş Deposu Giriş Katı İç Hava Kalitesi Değişimi.
Topkapı Sarayı Kumaş Deposu Giriş Katı Arka Raf Kısmı
Ortam Nem-Sıcaklık Değişimi
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Şekil 3.7. Kumaş Deposu Giriş Katı Arka Raf Kısmı Ortam Nem-Sıcaklık Değişimi.
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TOPKAPI SARAYI Kumaş Deposu Alt Katı
İç Hava Kalitesi Değişimi
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Şekil 3.8. Kumaş Deposu Alt Kat İç Hava Kalitesi Değişimi.
Topkapı Sarayı Kumaş Deposu Alt Kat Duvar Kısmı
Ortam Nem-Sıcaklık Değişimi
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Şekil 3.9. Kumaş Deposu Alt Kat Duvar Kısmı Ortam Nem-Sıcaklık Değişimi.
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Topkapı Sarayı Kumaş Deposu Alt Kat Orta Kısım
Ortam Nem-Sıcaklık Değişimi
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Şekil 3.10. Kumaş Deposu Alt Kat Orta Bölüm Ortam Nem-Sıcaklık Değişimi.
Topkapı Sarayı Kumaş Deposu Üst Kat Arka Raf Kısmı
Ortam Nem-Sıcaklık Değişimi
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Şekil 3.11. Kumaş Deposu Üst Kat Arka Raf Kısmı Ortam Nem-Sıcaklık Değişimi.
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Termal Görüntüler

Resim: Kazan Bacası

Resim: Isıtma Tesisatı
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Resim: Kazan

Resim: Armatürler

Resim: Pompalar
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3.3. İslam Eserleri Müzesi

Yapı gurubu, bir orta bahçe etrafındaki birbirine bağlı mekanlardan oluşmaktadır. Koridorlar ve bazı
mahaller sanat eserlerinin sergilenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Metal, cam, ahşap (rahle, eski
süslemeler vb.), yazma eserler, halı, etnografik eserler (kumaş vb.) gibi eski sanat eserleri
bulunmaktadır. Eserler sergi mahallerinde ve depolarda (teşhir fazlası) bulunmaktadır. Bu eserler
genellikle karışık biçimde ve aynı mahallerde sergilenmektedir. Saklama ve teşhir koşulları ile ilgili bir
standart veya talimatname burada da olmadığı öğrenilmiştir. Yapıda idari, güvenlik, hizmetli olarak
çalışan personel bulunmaktadır. Çizelge 3.3’de Müzenin enerji tüketimleri verilmiştir.
Çizelge 3.3. 2009 Yılı Ortalama Enerji Tüketimleri ve Maliyetleri.
TÜKETİM
2009
ENERJİ TÜKETİMİ
Elektrik (alınan)
Doğal Gaz
TOPLAM

Miktar

Birim

TEP

7.818
23.890

kWh
m3

0,67
19,71
20,38

MALİYET
%
Toplam
96,7
3,3

TL
78.347
26.144
104.491

BİRİM
MALİYET

%
Toplam

TL / TEP

75,0
25,0

116.936
1,0943

Sıcaklık, nem ve iç hava kalitesi ölçümleri ise aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.
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TÜRK ve İSLAM ESERLERİ MÜZESİ Kaçkar Sergi Salonu
İç Hava Kalitesi Değişimi
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Şekil 3.11. Kaçkar Sergi Salonu İç Hava Kalitesi Değişimi.
TÜRK ve İSLAM ESERLERİ MÜZESİ Kaçkar Sergi Salonu
Ortam Nem-Sıcaklık Değişimi
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Şekil 3.12. Kaçkar Sergi Salonu Ortam Nem-Sıcaklık Değişimi.
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TÜRK ve İSLAM ESERLERİ MÜZESİ Büyük Selçuklu Sergi
Salonu İç Hava Kalitesi Değişimi
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Şekil 3.13. Büyük Selçuklu Sergi Salonu İç Hava Kalitesi Değişimi.
TÜRK ve İSLAM ESERLERİ MÜZESİ Büyük Selçuklu Sergi Salonu
Ortam Nem-Sıcaklık Değişimi
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Şekil 3.14. Büyük Selçuklu Sergi Salonu Ortam Nem-Sıcaklık Değişimi.
Sıcaklık ve nem: Burada en hassas eserler olan kağıt ve kumaş eserlerin depolandığı alanlardan
alınan ve yukarıdaki grafiklerde verilen sıcaklık ve nem değerlerinin incelemesinde bağıl nemin %40
civarında, sıcaklığın ise 15-19ºC arasında değiştiği görülmektedir. Bu ölçümlerde nem değerleri
uygun, ancak sıcaklıkların düşük olduğu görülmektedir. Ancak yeterli bir HVAC sistemi
bulunmadığından sıcaklık ve nem dğerleri dış sıcaklıklara bağlı olmaktadır. Bir başka ifade ile
yukarıdaki grafiklerdeki değerler yılın mevsimlerini temsil edememektedir.
İç hava kalitesi: Grafiklerde görüldüğü üzere iç mekanlarda CO 2 seviyesi 550 ppm ile 750 ppm
arasında değişmektedir. Dış havadaki CO 2 seviyesi 400 ppm alınırsa ölçülen değerlerin bir miktar
yüksek olduğu söylenebilir. Ancak istatistiksel olarak tüm yılı temsil edebilecek ölçüm yapılamadığı için
bu durumu genelleştirmenin doğru olmayacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca özellikle sanat eserlerinin
bulunduğu mekanların hava kalitesi hakkında yalnızca C0 2 seviyesine bakarak değerlendirme
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yapılamaz. Bu bağlamda toz, küf, VOC’lar ve diğer kirleticiler hakkında bu şartlarda fikir yürütmek
mümkün olamamaktadır.
Müze’nin çeşitli bölgelerinden alınan termal resimlerde birçok ısı köprüsü (ısı kaybı noktaları)
belirlenmiştir.

Resim: Kazan Baca Çıkışları

Resim: Borular Dirsekler

Resim: Baca Borusu
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Resim: Boru Bağlantıları – Vanalar

Resim: Sıcak Su Dağıtıcı – Vanalar

Resim: Pencere
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Resim: Bina Kabuğu
3.4. Değerlendirme
3.4.1. Enerji Tüketimi Yönünden Değerlendirme
Her üç binada da dış duvarlar çok kalındır. Yıl boyunca ölçüm alma olanağı olmamakla birlikle
duvarların kalın olması günlük sıcaklık dalgalanmalarını azaltmakta olup, bu durum olumludur. Ancak
yapılar tek camlı ve uygun olmayan çerçevelere sahiptir. Bunların çift güneş kontrollü camlarla ve bina
yapısına uygun ve ısı köprüsüz doğramalarla değiştirilmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Böylece mevcut duruma göre enerji verimliliği sağlanabilecektir.
3.4.2. İç İklimsel Şartlar Yönünden Değerlendirmesi
Yukarıda belirtildiği üzere bu müzelerde yeterli HVAC sistemleri bulunmadığından sıcaklık, nem, hava
kalitesi değerleri kararlı değildir ve dış hava etkilerine açık durumdadır. Bu ise eserler için oldukça
zararlısonuçlar doğurabilir.

4. MÜZELERDE HVAC TASARIMI
Yukarıda, müzelerde olması gereken iç koşullar ile bizim müzelerimizdeki fiili durum verilmiştir.
Görüldüğü üzere Dünya kültür mirası olan eserlerin saklanabilmesi için bir takım kriterler
bulunmaktadır. Ancak tarafımızca yapılan ölçümlerde; her üç müzedeki mevcut durumun
standartlardaki kriterleri sağlayamadığı, dahası neredeyse tümü ile dış iklimsel etkenlere açık biçimde
sergilendiği veya saklandığı belirlenmiştir. Ülkemizdeki diğer müzelerde de durumun benzer olduğu
değerlendirilmektedir.
Tarihi ve sanat eserlerinin çevresel etkenlere verdikleri tepki değişken olup çoğu zaman malzemelerin
ciddi biçimde yaşlanmasına kadar belirlenememektedir. Ayrıca aynı tip obje sınıfındaki bir obje bile
benzerlerine oranla daha değişik tepkiler verebilmektedir. Bir çok objeyi, makul bir maliyetle güvenli ve
koruyucu bir çevre yaratarak korumak olanaklıdır. Ayrıca küçük sanat eserleri ve koleksiyonlar için
korumayı belirli sınırların ötesine taşımak pratik olmamaktadır. Özel sorunlara ya da risklere sahip
sanat eserleri için, ayrı (özel) mikro çevreler oluşturmak makul bir çözüm gibi gözükmektedir. Ayrıca
müzeler, kütüphaneler ve arşivler dar bütçeli ve genellikle kar amacı gütmeyen kuruluşlar
olduklarından, çok hassas sıcaklık, nem kontrolü ve kirleticilere karşı yüksek filtrasyon, uzun vadeli
sürdürülebilirliği tehlikeye atabilecek bir yaklaşım olabilir. En iyi teknoloji üzerinde ısrarcı olmak, HVAC
sistemlerinin etkili, koruyucu ve gerekli olan rolünü değil fakat, ister istemez yararlı mühendislik
çözümlerinin bulunamadığını gösterir.
İdeal durum, her tesisteki sıcaklık, nem, kirletici seviyesi ve toleranslarının, koleksiyonun gereklerini ve
yıpranma faktörlerini çok iyi bilen bir müze uzmanı ve daha önce değişik tipte koleksiyonun
gereksinmelerini karşılayacak sistemleri tasarlamış bir mühendisin birlikte çalışmasıyla belirlenmesidir.
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Böylesi bir yaklaşım, olasılıkla koleksiyon için maksimum ömrü sağlayacak olan değerlerin ortaya
koyabilir.
Kullanılan HVAC sisteminin türü, projenin çevreye ilişkin hedefleri gerçekleştirmede çok önemlidir.
Müzelerde genellikle hava değişim sayısı saatte 6-8 arasında alınabilmektedir. Bu gereklilikler
genellikle sabit hacimli sistemlerle daha iyi sağlanır. Çoğu zaman göz ardı edilen sorunlar bakım
amaçlı ulaşım, HVAC sistemlerinde arızalar, yedekleme, kesintilerden kaynaklanan riskler
ekipmanlardan olabilecek sızıntılardır. Koleksiyon alanının üstünden ya da içinden geçen buhar ve su
boruları olasılıkla kaçak potansiyeli taşır. Bazı sistemler hiç boru kullanmaksızın tam bir kontrol sağlar.
Buna karşın bazıları ise zonlara giden ve koleksiyon alanının üstünden ya da içinden geçen, sızdırma
olasılığı olan boruları içerebilir. Sızıntılar ve bunlara uygulanan bakım işlemleri mahallerin etkili
kullanımını azaltırken, mahal kullanım veriminin düşmesine neden olur. Bu tür riskler nedeniyle tüm
hava sistemlerinin kullanımı uygun olacaktır. Bu sistemler filtrasyon, nem alma, nemlendirme, bakım
ve izleme işlemlerini koleksiyon mahallerinden uzaklaştırır. Kanal sistemi elde etmek için yapılan
yatırım koleksiyon mahallerindeki kesintilerin azaltılması yoluyla önemli bir geri kazanım sağlarken,
dağıtım sisteminin ömrünü ciddi biçimde artırır. Bu bağlamda yurt dışında bazı müzelerde 60 yıllık çok
zonlu ve kanallı sistemlerin hala kullanıldığı görülmektedir.
Fan coil birimleri. Koleksiyon alanlarının üstüne yerleştirildiklerinde, fan coil’ler sorun yaratabilir. Fan
coil birimleri bakım işlemlerinin merkezi bir yerde değil, bulundukları yerde yapılmasının gerekmesi
nedeniyle bakım maliyetinde artış getirebilirler. Yerel soğutma yaptıklarından, sızıntı yapmaması ve
zaman içerisinde birikmemesi için su boşaltma bağlantılarına gerek vardır. Ancak eserler çok pahalı
olduğu için gerekiyorsa sulu sistem kullanmamak çok daha doğru olur. Burada her birime dört adet
boru bağlantısı gerekir ki bu uyarlama sızıntı yapma olasılığını artırır. Aynı zamanda, fan coil birimleri,
koleksiyon alanlarında gerekli olan filtrasyon ve nemlilik kontrolünü nadiren gerçekleştirirler.
Değişken hava hacmi (VAV). Bir uygulamada uygun olmasına karşın VAV sistemleri, yetersiz nem
kontrolü, uygunsuz olmayan hava miktarları, bakım zorlukları gibi çoğu koleksiyon alanları için uygun
olmayabilmektedir. Ancak mahal ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle seçilirse doğru tasarlanmış bir VAV
sistemi için gerekli olan mahal ve bütçe kısıtları (tam filtrasyon, yerel nemlendirme, nem alma, hava
miktarı ayarlamaları, boru tesisatı ve bakım için ulaşım, iyi bir işletim talimat dokümantasyonu
gereksinimi vb.) bu sistemlere her zaman sabit hacimli sistemlere göre üstünlük getirmez. Buna karşın
VAV sistemleri sabit hacim sistemlerine (CAV) göre önemli düzeyde enerji tasarrufu sağlar. Eğer
kullanılırsa, bir müze VAV sistemine, küf üremesini, kir birikimini ve mahallerde uygunsuz koşulları
azaltmak için minimal hava miktarı ile çalışan, yeniden ısıtmalı bir sistem olarak bakılmalıdır. Her zon
terminali yeniden ısıtma serpantini içermeli ve ya mekanik ekipman odasına ya da ulaşım ve servis
işlemlerinin koleksiyonu tehlikeye atmayacağı bir yere yerleştirilmelidir. Eğer VAV performansı sorun
yaratıyorsa, bu sistem sadece otomatik kontrolün ayarlanmasıyla sabit hacimli bir sisteme de
dönüştürülebilir.
Enerji verimliliği. Nem alma işlemlerinde yeniden ısıtma kaynağı olarak kondenser ısısının kullanılması
enerji verimini artırması yanında, nem alma maliyetlerini önemli ölçüde düşürebilir. Hava tarafı bir
ekonomizerin sorun yaratmasına rağmen, su tarafı ekonomizeri, kondenser suyunu kullanarak verimli
bir kış soğutması sağlayabilir. Ayrıca tasarım ve sistem seçiminde dış iklim şartları anahtar önemdedir.
Gündüz ve gece çalışmasında yük değiştiğinden, özellikle müzelerde, gece yükleri bir free cooling su
soğutucusu ile karşılanabilir. Gece dışarının soğuk olması ve düşük gece elektrik tarifeleri buz ve ısıl
depolamayı uygun bir seçenek haline getirimektedir. Benzer biçimde, iki yollu kontrol vanaları içeren
primer sekonder pompalama, gün içerisinde ve alandan alana değişen yüklerin karşılanmasında
yararlı olabilir.
Gün ışığından yararlanma. Enerji tasarrufu amacıyla çoğu zaman doğal ışığın kullanılması önerilir.
Ancak koleksiyonlarda gün ışığı kullanımının bir sınırı olmalı ve verilmesinden kaçınılmalıdır.
Nemi kontrol edilen ısıtma. Bu yaklaşımda, ısıtma sistemi termostat yerine bir humidistat (nem ölçüm
cihazı) ile kontrol edilerek soğuk nemli hava, bağıl nemin %50’ye inmesine kadar ısıtılır. Hümidistatla
kontrol edilen ısıtma sisteminin kış koşullarındaki konforu sağlamayacağı açıktır.
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Hibrid sistemler. Bu yaklaşım radyatif ve konvektif (cebri havalı) ısıtmanın optimal bileşimini kullanarak
müze ve kütüphanelerdeki koruyucu çevreyi geliştirmek için kullanılır. Hibrid sistemler, tarihi ve sanat
eserleri için koruyucu bir çevre oluşturma ile insansal konfor arasında uygun bir denge de
kurabilmektedir. Örneğin bir kütüphanede insanların gereksindiği konfor ısıl radyasyonla sağlanırken,
düşük sıcaklıklarla kitapların ömürleri uzatılabilir. Daha da ötesi, cebri havalı sistemler duyulur ısıtma
ve soğutma yüklerini karşılamak durumunda olmadıklarından, daha duyarlı bir nem kontrolü ile nem
değişikliklerine daha hızlı tepki verme sağlanabilir. Tipik bir hibrid sistem panel ısıtma ve soğutma ile
cebri hava sistemini bünyesinde birleştirir.

SONUÇ
Müzeler; galeriler, okuma salonları, araştırma odaları, laboratuarlar, konferans salonu, veri depoları,
depolama alanları, kafeteryalar, oditoryumlar, nadir kitap mahalleri, bürolar ve çalışma odaları gibi
mahallerden oluşur. Koruyucu bir çevre için HVAC sistemi, kurumun karşılayabileceği maliyetlerde,
koleksiyonlar için minimum risk yaratacak nitelikte, mahal içerisinde nemin, sıcaklığın ve hava
hareketlerinin homojen biçimde kontrol edildiği, havanın filtre edildiği bir ortam sağlamalıdır. Buralara
yönelik HVAC sistemleri genelde aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:
a) galerileri ve çevre duyarlıklı objeleri ihtiva eden mahaller,
b) kütüphane ve arşivleri içeren mahaller,
c) kağıt temelli koleksiyonların depolandığı ve kullanıldığı mahaller,
d) film ve diğer medya barındıran diğer mahaller.
Müze HVAC tasarımındaki temel gereklilik, düşük ya da sınırlı bir bütçeyle yüksek işletme performansı
elde edilmesidir. Bu durum işletme maliyeti ve sorunlarını azaltma yönünde sistemlerin ilk yatırımlarına
odaklanmayı gerektirir.
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DÖŞEMEDEN (YERDEN) ISITMA SİSTEMLERİNDE HESAP
YÖNTEMİ
Veli DOĞAN
Oğuzhan ÇALIŞIR

ÖZET
Yerden ısıtma sistemine yönelik ilk fiili çalışmalar 1907 yılında İngiltere’de A.H.Barker tarafından
yapılmış ve 1929 yılında Almanya’da Dr. Ing. Kollmer tarafından proje uygulamaları formulize
edilmeye başlanmıştır.[3]
1973–1974 yılı kışında patlak veren petrol krizinden sonra ortaya çıkan enerji krizi, enerji kullanımında
ekonomi getirecek çalışmalara hız verilmesini sağlamıştır. Bu bağlamda daha düşük sıcaklık
aralıklarında çalışan döşemeden ısıtma sistemleri giderek önem kazanmış ve son 30 yılda plastik
teknolojisinin de gelişimiyle hızla yaygınlaşmıştır.
Bu çalışmada döşemeden ısıtma sistemlerinin avantaj ve dezavantajları ile bir döşeme detayından ısı
akışının nasıl hesaplanacağı özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Döşemeden ısıtma, enerji

ABSTRACT
The first recorded application on Contemporary Under-Floor heating system had been performed by
A.H. BARKER in Great Britain (1907). Later, Dr.Ing. KOLLMER in Germany (1929) started to formulize
the applications.
The oil crisis (1973–1974) had accelerated the energy efficient systems’ search and application. In this
respect, Low temperature range under-floor heating systems have gained more importance and they
have been commonly applied with the help of improved plastic extrusion technology during the last 30
Years.
This study summarizes the calculation of under-floor heating systems and explains the factors to be
considered during the design stage.
Key Words: Underfloor Heating, energy

1.GİRİŞ
Ana mantığı; yüzey alanını genişletip, sıcaklık farkını düşürerek daha az enerji harcamak ve daha
konforlu ısı dağılımı sağlamak olan döşemeden ısıtma sistemi, döşeme altına yerleştirilen borulardaki
(sulu sistem) ya da kablolardaki (elektrikli sistem) ısının, döşeme yüzeyinden iç ortama verilerek
mekânın ısıtılmasıdır. Bu sistemler son yıllarda klasik sistemlere alternatif olarak yaygın kullanıma
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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sahiptir. Alternatif ısı kaynaklarındaki akışkan sıcaklığının düşük olması bu sistemlerin avantajını
arttırmıştır.
Döşemeden ısıtma sisteminin iki çeşidi vardır. Bunlar: Elektrikli döşemeden ısıtma ve sıcak sulu
döşemeden ısıtma sistemleridir. Son yıllarda yerden ısıtma sistemleri yaygın olarak kullanılmalarına
rağmen birçok konuda tartışmalarda sürmektedir. Konu basit görünmesine rağmen projelendirme
aşamasında yeterli dikkat gösterilmediği takdirde ısıtma anında sorunlar yaşanabilmektedir. Detaylı
olarak yapılan ısı analizleri sonunda oluşturulacak diyagram ve tabloların kullanımı çok yaygındır. Bu
yazıda döşeme kalınlık ve malzemelerine bağlı olarak ısıl analizler yapılmıştır. Bu analizlerden
faydalanarak diyagram ve tablolar geliştirilebilir.

Şekil 1. Döşemeden Isıtma Sistemi

2. DÖŞEMEDEN ISITMA SİSTEMLERİNİN UYGULAMA ALANLARI
Döşemeden ısıtma sistemlerinin kullanım alanları giderek artmaktadır. Konutlarda ısıtma amaçlı
kullanımın yanında; buzlanma tehlikesi olan yollarda, rampalarda, çatılarda ve spor sahalarında olmak
üzere çeşitli kullanım yerleri mevcuttur. Aşağıda değişik kullanım alanları sıralanmıştır:


Konutların ısıtılmasında:

Döşemeden ısıtma, günümüzde en çok konut ısıtmada kullanılmaktadır. Homojen bir ısı dağılımı
sağlayarak, daha konforlu bir ısıtma yapması ve yakıt tasarrufu sağlaması en önemli avantajıdır.

Resim 1. Elektrikli ve Sulu Sistem ile Yerden Isıtılan Konutlar


Camilerin, hangarların, spor salonlarının, kısacası büyük hacimli mekânların ısıtılmasında:
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Sıcak hava, yoğunluğu düşük olduğu için her zaman yukarıda birikir. Büyük hacimli mekânlarda bu
birikimin önüne geçerek ısıyı faydalı bir biçimde kullanmak için döşemeden ısıtma sistemleri tercih
edilir.


Cam yüksekliği fazla olan mekânlarda veya radyatör gibi cihazların teras çıkışlarını engellediği
durumlarda cam önlerinde:

Resim 2’de görüldüğü gibi cam yüzeylerini, konfor için gerekli sıcaklıkta tutmak amacıyla boylu
boyunca bir şerit halinde ısıtma sistemi uygulanır. Pencere önleri kullanıldığından dolayı; inşaat
esnasında tüm odaya boru döşenmediği için, boruları korumak daha kolaydır ve bu işlemler inşaatın
yapım hızını yavaşlatmaz.

Resim 2.Yalnız Cam Önünde Yapılan Isıtma


Hamam ısıtmada:

Türk hamamları, yerden ısıtmanın ilk uygulandığı yerlerden birisidir. İyi bir izolasyon gerektirir.
Hamamda istenilen sıcaklık, konutlardan yüksek olduğu için izole kalınlığı 5 cm’den az olmamalıdır.
Hamamda sadece döşeme değil, insanların belini dayadığı duvarlara da belirli bir seviyeye kadar (bir
metre civarında) ısıtma yapılır. Hamamın yaz kış çalışması gerektiği dikkate alınarak zonlanmalıdır;
yaz aylarında kapalı durumda olan radyatör ve klima santralı gibi cihazlar, ısıtma devrelerinden ayrı bir
ısıtma devresine sahip olmalı veya bu devrelerden vanalar ile kolayca ayrılabilmelidir. Mutlaka
bağımsız bir kollektör grubu ve sıcaklık kontrolü olmalıdır.

Resim 3. Türk Hamamı Yerden Isıtma Örneği
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Kapalı yüzme havuzlarının zemin ısıtmasında:

Genellikle kapalı yüzme havuzu çevresinde yalın ayak dolaşan insanlara konfor sağlamak ve havuz
hacminin ısıtılmasına takviye yapmak amacı ile yerden ısıtma yapılır. Bu ısıtma, etrafa sıçrayan su
damlalarını çok hızlı buharlaştıracaktır. Havuzun nem hesabı yapılırken havuz çevresinden
buharlaşacak su, mutlaka dikkate alınmalıdır.

Resim 4. Kapalı Havuz Çevresi Yerden Isıtma Örneği


Çatılarda:

Kış rüzgarları çatılarda kar biriktirir. Çatı üzerinde biriken kar, binanın içinden çatıya akan ısıyla veya
havanın güzel olduğu saatlerde güneş ışınlarının etkisi ile erimeye başlar. Eriyen kar, saçaklara doğru
yönlenir ve gece-gündüz sıcaklık farklarından dolayı tekrar donarak buz bariyerlerinin oluşmasına yol
açar. Erimeye devam eden kar suyu, bu bariyerlerin arkasında birikir. Biriken su, çatıdan içeri sızarak
bina içine zarar verir ve bariyeri aşarak sarkıtların oluşmasına neden olur. Kar, buz ve sarkıtlar
düşerek insan sağlığını ve hayatını tehdit etmektedir. Bunu engellemek için; olukların içine, çatı
kenarlarına, elektrikli döşemeden ısıtma yapılır.

Resim 5. Oluklara, Çatı Kenarlarına Elektrikli Isıtma Uygulaması


Buzlanma tehlikesi olan yollarda ve rampalarda:

Buzlanan yollar her zaman tehlikelidir ve ülkemizde bu yüzden her yıl birçok kaza meydana
gelmektedir. Bunu önlemek için buzlanan yollara, özellikle rampalara döşemeden ısıtma yapılır. Isıtma
için çoğunlukla uygulanan sistem, elektrikli döşemeden ısıtmadır. Buzlanmayı önlemek için kurulan
sulu sistemlerde ise boruların içindeki suyun donma tehlikesine karşı, sistemin antifriz içermesi
gerekir.
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Merdivenlerde:

Buzlanan merdivenlerde de çatılara benzer bir durum söz konusu olduğunda elektrikli döşemeden
ısıtma yapılabilir.


Çim kaplı alanların ısıtılmasında:

Elektrikli döşemeden ısıtmayla, golf ve futbol sahalarında toprak ısıtılabilir. Çimlerin doğal ortamda
büyümesi baharda başlar; bu büyüme süresi, çimlerin köklerinin ısıtılmasıyla hızlandırılır. Isıtılan çim
alanlar, doğal ortamdaki büyüme süreçlerine göre 2 ay önceden kullanıma hazır olur.

3. DÖŞEMEDEN ISITMA SİSTEMLERİNDE DÖŞEME ÇEŞİTLERİ VE HESAP YÖNTEMLERİ
Döşemeden ısıtma sistemlerinin hesabında “toprak temaslı döşeme” ve “toprak temaslı olmayan bir
ortama açılan döşeme” olarak iki döşeme tipi dikkate alınmıştır. Odaya aktarılması gereken ısı
miktarını etkileyen en önemli faktörlerden birisi, ısıtılacak ortam ile boru arasındaki malzemelerin
özellikleridir. Bu malzemenin özellikleri ve kalınlıklarına bağlı olarak ısıl direnç hesaplanır, sonrasında
döşeme yüzey ile döşeme altına olan ısı akışı analiz edilir.
3.1. Çok Katlı Yapılarda Katlar Arasındaki Döşemelerde Hesap Yöntemi
Döşeme içindeki borudan akan suyun taşımış olduğu enerjinin, ısıtılmak istenen yüzeye ve oradan da
ısıtılacak odalara aktarılabilen miktarının hesapları önemlidir. Bu güne kadar amaç, hesapların
basitleştirilerek (kabul edilebilir hata payı ile) yapılması ve mümkün olduğunca diyagram veya
tablolara indirgenmesi olmuştur.
Aşağıda, seçilen bir döşeme için, ısıtılacak olan odaya ve bu döşemenin toprağa oturması veya diğer
bir odanın üzerinde olması durumuna göre hesaplar yapılmıştır. Bu hesaplamalarda, döşeme yüzey
sıcaklığı ve boru yüzey sıcaklığının zamanla değişmediği kabul edilmiştir. Ayrıca ısı transferinin iki
boyutlu olduğu kabulü ve ısı iletim katsayısının zamanla değişmediği kabulü ile şekil faktörü
kullanılmıştır. Yine bu hesaplamalarda L>>D,z ve w > 1,5D olduğu kabul edilmiştir.

Şekil 2. Katlar Arası Döşeme Detayı
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Şekil 2’ e göre üst yüzeye transfer olan ısı akılarını yazacak olursak;[2]
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Şekil 2’ e göre alt yüzeye transfer olan ısı akılarını yazacak olursak; [2]
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= Boru dış çapı

T

= Alt döşemedeki yüzey sıcaklığı

Z

ü

= Üst döşemeye uzaklık

= Boru içindeki taşınım katsayısı

Z

a

= Alt döşemeye uzaklık

= Isı iletimi şekil faktörü

L

qü


q

a

ya

hi
Sü,S

a

= Boru boyu

3.1.1. Ortalama Su Sıcaklığının (TSM) Hesaplanması
Ortalama su sıcaklığı boruların yerleştirilme şekline bağlı olarak farklı hesap yöntemleriyle bulunur.
Ancak her iki yöntem arasında fazla bir fark yoktur.
Aşağıda boruların yerleştirilme şekilleri gösterilmiştir.
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Şekil 3B. Firkete Tipi Yerleştirme

Salyangoz tipi yerleştirmede döşemenin her yerinde yaklaşık olarak aynı ortalama sıcaklık görülür.
Tsg su giriş ve Tsç su çıkış sıcaklığını göstermek üzere Tsm ortalama su sıcaklığını yazacak olursak;

T sm 

T sg  T sç

(5)

2

Firkete tipi yerleştimede su giriş sıcaklığı logaritmik bir azalma gösterir. Bu azalma aşağıda şekil-2 de
görülmektedir. Bu azalmaya bağlı olarak firkete tipi yerleştirmede ortalama su sıcaklığı Tsm şu şekilde
hesaplanır.

Şekil 4. Logaritmik Sıcaklık Eğrisi
Tabloya bakarak sıcaklık farkını yazacak olursak;

T 

T sg  T sç
T sg  T ü
ln
T sç  T ü

(6)

Ortalama su sıcaklığı ise şu şekilde hesaplanabilir.
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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Tsm  Tü  T

T sm  T ü 

T sg  T sç
T  Tü
ln sg
T sç  T ü

(7)

Döşemeden ısıtma sistemlerinde su giriş ve çıkış sıcaklıkları arasındaki farkın 5–10 derece arasında
seçilmesi önerilir. Aksi takdirde sıcaklık farkı azaldıkça gerekli ısı yükünün karşılanması için su
debisinin artırılması gerekir. Debiye bağlı olarak su hızı ve basınç kayıpları artar. Bu artış kendini
gürültü olarak gösterir. Boru içindeki su hızının 0,5 m/sn değerini aşmaması önerilir.
3.1.2. Üst ve Alt Döşeme Isıl Dirençlerinin Hesaplanması
Döşemeden ve tavandan geçen ısı akıları için ısıl direnç değerlerini şu şekilde yazabiliriz.
Döşeme ve tavan ısıl dirençleri;

 li 
o
  ( m 2 C / W )
 i 

(8)

 li 
o
  ( m 2 C / W )
 i 

(9)

Rü 

1

hi

  k

Ra 

1

hi

  k

Bu eşitliklerde l i (m) döşemeyi oluşturan tabaka kalınlıklarını k i (W/moC) tabaka kalınlıklarının ısı iletim
katsayılarını göstermektedir. h i taşınım katsayısı ise aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
3.1.3. Boru İçindeki Taşınım Katsayısının Hesaplanması
h i hesaplanabilmesi için Reynolds,Nusselt ve Prandtl sayılarının bilinmesi gerekir. Ortalama su
sıcaklığında suyun dinamik viskozitesi, ısı iletim katsayısı, yoğunluk ve özgül ısıları tablolardan
bulunduktan sonra;

Re 

 .V . D


, Pr 

 .C p
k

ve

Nu  0 , 023 . R e

0 .8

. Pr

n

hesaplanabilir.

(10)

Nu=0,023.Re0,8Prn formülündeki n katsayısı sistem ısınıyorsa 0.4, soğuyorsa 0.3 alınmalıdır.
Nu=0,023.Re0,8Prn formülü 0,7≤Pr≤160 ve Re>10000 olduğunda geçerlidir.
Ρ = yoğunluk (kg/m3)

µ = dinamik viskozite (kg/ms),

V = boru içindeki su hızı (m/s)

D = boru dış çapı (m)

Cp = özgül ısı (j/kgoC)

k = Suyun ısı iletim katsayısı(W/moC)

Nu=0,023.Re0,8Prn formülü %25 civarında hata payıyla hesaplanır. Hatayı %10 a kadar düşürecek
daha kompleks formüller vardır. Ancak hi taşınım katsayısının etkisi çok küçük olduğundan
hesaplamalarda bu formül yeterli olacaktır.
Boru girişindeki hidrodinamik giriş uzunluğu türbülanslı akış için çok küçük olduğundan dikkate
alınmamıştır.
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Yukarıdaki eşitliklerinden önce reynolds ve prandtl sayıları daha sonra nusselt sayısı hesaplanır.
Nusselt sayısı bulunduktan sonra aşağıdaki eşitlikten boru içindeki taşınım katsayısı h i hesaplanabilir.

Nu 

hi . D
Nu .k
 hi 
k
D

(11)

3.1.4. Yüzey Sıcaklığının Seçimi
Üst döşemedeki yüzey sıcaklığı insanı rahatsız edecek sınırları geçmemelidir. Bu sınırlar aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Tablo 1. Maksimum Yüzey Sıcaklıkları
Mekanlar
Ayak basılmayan kenar bölgeler
Banyo,havuz vb ıslak hacimler

Max.Yüzey Sıcaklığı(oC)
35
33

Ayak basılan iç bölgeler

29

Maksimum yüzey sıcaklığına bağlı olarak döşeme yüzeyinden elde edilecek max.ısı akısı arasında;


q

ü

 8 . 92 ( T yü  T ü ) 1 . 1  ( W / m

2

) bağıntısı yazılabilir.

(12)

Bu ilişki aşağıda Tablo–2 de gösterilmiştir.
Tablo 2. Ty-Tü Sıcaklık Farkına Bağlı Maksimum Isı Akıları
(W/m2)
Isı Akısı q

Sıcaklık Farkına Bağlı Isı Akısı Değişimi

250

228
214

225

201
188

200

175
163

175

150
137

150

125
112

125

100
88

100
75
50
25

9

19

30

41

52

64

76

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sıcaklık Farkı (Ty-Tü) o C

Bu tabloya göre 20oC oda sıcaklığı için 1 m2 lik yüzeyden maksimum 100 W ısı alınabilir. 100 W lık ısı
29oC lik yüzey sıcaklığı sağlar demektir. Alt yüzey sıcaklığı ise alt ortam sıcaklığından 2 oC fazla
alınabilir.
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3.2. Toprak Temaslı Döşemelerde Hesap Yöntemi

Şekil 5. Toprak Temaslı Döşeme
Yukarıdaki çizime göre üst ve alt yüzeye transfer olan ısı akılarını yazacak olursak;[2]


q

ü



Sü 



q

a



Sa 

Z ü .S ü
( T sm  T yü )  ( W / m 2 )
R ü .w .L
2 L
2w
ln(
sinh
D

2 Z
w

 (m )
ü

(2)

)

Z a .S a
( T sm  T t )  ( W / m
R a .w .L
2 L
2w
2 Z
ln(
sinh
w
D

(1)

2

(13)

)

 (m )
a

(14)

)

Katlar arasındaki döşemeden farklı olarak burada yüzey alt sıcaklığı (Tya) yerine toprak sıcaklığı (Tt)
nın kullanılmasıdır. Aşağıdaki tabloda dış ortam sıcaklığına bağlı olarak toprak sıcaklıkları verilmiştir.
Tablo 3. Toprak Sıcaklıkları
Dış ortam Sıcaklığı(oC)
Döşeme toprak Sıcaklığı(oC)
o

Duvarla temaslı toprak Sıc.( C)

3

0

-3

-6

-9

-12

-15

-18

-21

-24

-27

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

Not: Bu sıcaklıklar 1 m derinlikteki sıcaklıklardır.
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Her iki döşeme tipinde de alt kısma transfer olan ısı miktarı, üst kısma transfer olan ısının % 20 sini
geçmemelidir.

4. DÖŞEMEDEN ISITMA SİSTEMLERİNDE ÜST DÖŞEME ÖZELLİKLERİ
Diğer parametreler gibi üst döşeme malzemesinin ne olacağına proje aşamasında karar verilir.
Piyasadaki bazı firmalar döşemeden ısıtma abaklarını üst döşeme ısıl direncine bağlı olarak
hazırlamaktadır. Döşeme malzemesi belirlendikten sonra döşeme tipine bağlı olarak toplam ısıl direnç
hesaplanır. Aşağıdaki tabloda bazı döşeme malzemeleri, ısı iletim katsayıları ve ısıl dirençleri
verilmiştir.
Tablo 4.Üst Döşeme Çeşitleri[1]
Çeşitli Döşeme Malzemeleri ve Özellikleri
Malzeme Cinsi

Kalınlık(mm) Yoğunluk(kg/m³) Isı iletim katsayısı(W/mK) Isıl direnci(m²K/W)

Laminant parke

8

900

0,21

0,038

Halı 335g/m2

6

-

-

0,070

14

-

-

0,230

Seramik Fayans

13

-

1,00

0,013

Mermer

30

2500

2,10

0,014

Halı 780g/m

2

5. DÖŞEME TİPLERİ İÇİN ÖRNEK HESAPLAMALAR
5.1. Çok Katlı Yapılarda Katlar Arası Döşemeler İçin Örnek Hesaplama
Örnek 1: Aşağıda tanımlanan verilere ve Şekil 5’deki döşeme detayına bağlı olarak; döşemeden, üst
ve alt ortama yayılan ısı miktarlarının hesabı özetlenmiştir. Burada esas olan döşeme yüzey
sıcaklığıdır; bu sıcaklıkta birim alandan ne kadar ısı transfer edebileceğimiz hesaplanacaktır.

Şekil 5 - Katlar Arası Döşemelerde Katman Kalınlıkları
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Tü

= 20 oC

Ta

= 20 oC

T

=29 oC

T

= 22 oC

= 8,92 W/m2

s
D
Za

yü

he
w
Zü

= 20 cm
= 0.052 m

ya
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= 2 mm
= 17mm
= 0.16 m

Sistem çalışma sıcaklığı 50–40 oC olarak seçildiği kabul edilerek ortalama su sıcaklığı hesaplanır.

T sm 

50  40
 45
2

o

(5)

C

Daha sonra boru içindeki taşınım katsayısı hi hesaplanmalıdır.
ρ
V
Cp

= 992,3 kg/m3
= 0,5 m/s
= 4179,87 j/kgoC

Re 

 .V . D
 13872


Pr 

 .C p
k

µ
D
k

= 0,608x10 -3 kg/ms
= 0,017 m
= 0,634 W/moC

 4

(10)

(10)

Nu  0,023 (13872 ) 0.8 4 0.4  82 olarak hesaplanır.

(10)

o
Nu .k
hi . D
 hi 
 3058 W / m 2 C
k
D

(11)

Nu 

Boru içindeki taşınım katsayısı hesaplandıktan sonra döşemedeki katman özelliklerine göre ısıl
dirençler hesaplanır.
Kullanılacak borunun özellikleri;
D = 17 mm çap
s = 2 mm etkalınlığı,
k = 0,4 W/moC ısı iletim katsayısı.

Şap Özellikleri;
L = 40 mm kalınlık
k = 1,4 W/moC ısı iletim katsayısı

Üst döşemenin özellikleri;
L = 8 mm kalınlığında laminant parke,
k = 0,21 W/moC ısı iletim katsayısı.

Naylon Brandanın Özellikleri;
L = 0.20 mm kalınlık
k = 0,19 W/moC ısı iletim katsayısı

Yalıtım tabakasının özellikleri;
L = 20 mm kalınlık,
k = 0,028 W/moC ısı iletim katsayısı.

Kat betonunun özellikleri;
L = 120 mm kalınlık
k = 2,1 W/moC ısı iletim katsayısı.

Sıvanın özellikleri;
L = 20 mm kalınlık,
k = 0,87 W/moC ısı iletim katsayısı.
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 Li 
o
  0 , 072  ( m 2 C / W )
 i 

(8)

 Li 
o
  0 ,81  ( m 2 C / W )
 i 

(9)

Rü 

1

hi

  k

Ra 

1

hi

  k

Isıl dirençler hesaplandıktan sonra döşemeden ve tavandan olan ısı akıları hesaplanır.

Sü 



q

ü



S

a





q

a



2 L
2w
ln(
sinh
D

2 Z
w

 2 ,1556 ( m )
ü

)

Z ü .S ü
( T sm  T yü )  124
R ü .w .L
2 L
2w
ln(
sinh
D

2 Z
w

 (W / m

 0 , 999
a

(2)

 (m )

2

)

(1)

(4)

)

Z a .S a
( T sm  T ya )  23 ( W / m
R a .w .L

2

)

(3)

124 W/m2 lik net ısı akısını Tablo–2 de yerine koyarsak,
Ty-Tü = 10,86 oC  Tü = 18,14 oC olarak bulunur.
Görüldüğü gibi, 20 cm aralıkla döşenen borulardan, 124 W/m2 ısı elde edilebilmesi için ortam
sıcaklığının 18,14°C olması gerekir. İstenilen ortam sıcaklığı 20°C olduğu için, boru aralığının yeniden
belirlenerek hesap yapılması gerekir. Ayrıca toplam ısı ihtiyacı hesaplanırken, alt ortama transfer olan
ısı kayıpları, sisteme ilave edilmelidir.
Özetle 50–40°C rejiminde çalışan 20 cm boru aralıklarındaki döşemeden 124 W/m2 ısı elde edilir. Bu
ısı, 29°C maksimum yüzey sıcaklığında 18°C civarında ortam sıcaklığı sağlamaktadır.
5.2. Toprak Temaslı Döşemeler İçin Örnek Hesaplama
Örnek 2: Aşağıda tanımlanan verilere ve Şekil 6’daki döşeme detayına bağlı olarak döşemeden, üst
ve alt ortama yayılan ısı miktarlarının hesabı özetlenmiştir. Burada esas olan döşeme yüzey
sıcaklığıdır; bu sıcaklıkta birim alandan ne kadar ısı transfer edebileceğimiz hesaplanacaktır:
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Şekil 6 Toprak Temaslı Döşemelerde Katman Kalınlıkları

Tü

= 20 oC

T

he
w
Zü

= 8,92 W/m2

s
D
Za

= 20 cm
= 0.052 m

yü

= 29 oC
= 2 mm
= 17mm
= 1,02 m

Tesviye betonunun özellikleri;
L = 10 cm kalınlık,
L = 2,1 W/moC ısı iletim katsayısı.

Stabilize dolgunun özellikleri;
L = 40 cm kalınlık,
k = 1,4 W/moC ısı iletim katsayısı

Radye temelin özellikleri;
L = 40 cm kalınlık,
k = 2,1 W/moC ısı iletim katsayısı.

Grobetonun özellikleri;
L = 10 cm kalınlık,
k = 1,74 W/moC ısı iletim katsayısı.

 Li 
o
  0 , 072 ( m 2 C / W )
 i 

(8)

 Li 
o
  1, 37 ( m 2 C / W )
 i 

(9)

Rü 

1

hi

  k

Ra 

1

hi

  k

Isıl dirençler hesaplandıktan sonra döşemeden ve tavandan olan ısı akıları hesaplanır.

Sü 

2 L
2 Z
2w
ln(
sinh
w
D

 2 ,1556 ( m )
ü

(2)

)
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(1)

(14)

)

Toprak sıcaklığını Tablo–3 den 9o C olarak seçersek;


q

a



Z a .S a
( T sm  T t )  25  ( W / m
R a .w .L

2

(13)

)

Buraya kadar yapılan hesaplamalar için firmaların özel olarak hazırladıkları ısıtma abakları
bulunmaktadır. Bu abakları kullanırken dikkat edilmesi gereken uygulandıkları döşeme tipinin
bilinmesidir. Genelde standart olarak kullanılan döşeme, bizimde bu çalışmada uyguladığımız 1.tip
döşeme olan çok katlı yapılardaki katlar arasındaki döşemedir. Özel olarak istenilen döşeme varsa
proje aşamasında bilinmesi ve ona göre ısıl analizinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca boruların
basınç kayıplarının hesaplanmasında yine firmaların hazırladıkları boru basınç kayıp çizelgeleri
kullanılabilir.

SONUÇ
Enerji maliyetlerinin çok önem arzettiği şu günlerde daha düşük sıcaklıkta çalışan dolayısıyla yakıtta
%15 e yakın tasarruf sağlayan döşemeden ısıtma sistemi giderek önem kazanmaktadır. Dolayısıyla
döşemeden ısıtma sistemleri avrupanın birçok ülkesinde ve ülkemizde giderek yaygınlaşmıştır. Yaygın
olarak kullanılan bu sistemde, gerekli hesapların çok dikkatli yapılması ve döşeme malzemelerinin
proje aşamasında detaylandırılarak ona göre hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca insanı rahatsız
edecek olan yüzey sıcaklıklarının aşılmamasına dikkat edilmelidir.
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devreye almıştır. Sulu VRF uygulamalarına öncülük ederek yine toprak kaynaklı VRF uygulamasını
ülkemizde ilk kez (Kuyu suyundan ısı pompası VRF uygulaması 2000 kW She Mall AVM- Antalya).
2007 yılında gerçekleştirmiştir. 9 Temmuz 2001 yılında doktora çalışmasını tamamlamıştır. Halen
alternatif enerji konularında akademik ve uygulama anlamında çalışmalarını sürdürmektedir. Akdeniz
Üniversitesi Makine Fakültesinde fakülte kurulduğu günden beri ısı alanında muhtelif dersler
vermektedir. Üniversite ve sanayi arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek için sanayide ve üniversitede
çalışmalarını sürdürmektedir. Veli Doğan, Yurt içinde ve Yurt dışında HVAC konusunda proje ve
taahhüt yapan Vemeks Mühendislik Ltd. Şti’nin dizayn mühendisi ve yöneticisi olarak çalışmalarına
devam etmektedir. Mega yapıların mekanik projelendirmelerinde uzman olan Veli Doğan ve ekibi en
son Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Han Çadırı projelendirme işini başarı ile tamamlamıştır. Bahsi
geçen bina sorunsuz olarak işletmeye alınmıştır.
Oğuzhan ÇALIŞIR
1983 K.Maraş-Afşin doğumludur. 2005 yılında Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliğini bölümünü
Makine Mühendisi olarak bitirmiştir. 2007 yılında yurt içinde ve yurt dışında HVAC konusunda proje ve
taahhüt yapan Vemeks Mühendislik Ltd. Şti’nde makine mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2008
yılından itibaren döşemeden ısıtma sistemleri konusunda çalışmalarına hız vererek Dr. Veli Doğan ile
birlikte bu konuda çeşitli seminerler vermiş ayrıca teknik konuda makaleler hazırlamıştır. İlk defa
yerden ısıtma sistemlerinin matematiksel modelini hazırlamış, bunu bir bilgisayar programına
dönüştürerek çeşitli simülasyonlar, tablolar, grafikler oluşturmuş ve % 2 hata payı ile gerçek verilere
yaklaşmayı başarmıştır. Halen yerden ısıtma-soğutma sistemleri, alternatif enerji kaynakları,
yenilenebilir enerji sistemleri ve HVAC sistem tasarımı alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.
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YERDEN ISITMA SİSTEMLERİNİN BOYUTLANDIRILMASI
Veli DOĞAN
Oğuzhan ÇALIŞIR

ÖZET
Alternatif enerji kaynaklarından elde edilen enerji ile genelde düşük sıcaklıkta ısıtma yapılmaktadır.
Örneğin Güneş enerjisi takviyeli ısıtma sistemleri veya toprak ve hava kaynaklı ısı pompaları ile
o
ekonomik olarak 50 C civarında sıcak su üretmektedirler. Düşük sıcak su ile ısıtma yapabilen yerden
ısıtma sistemlerinin önemi bu anlamda artmıştır. Ancak yerden ısıtma sistemlerinin boyutlandırılması
birçok hesap yapmayı gerektirir: Genellikle daha önceden hazırlanan tablolar kullanarak bu hesaplar
daha hızlı yapılmaya çalışılır. Bu yazıda örnek bir yapıda yerden ısıtma sistemlerinin pratik olarak
boyutlandırılması özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Döşeme yüzey sıcaklığı, İç ortam sıcaklığı, Isıl direnç, Isı akısı, Borular arası
mesafe

ABSTRACT
Energy captured by using alternative energy sources is generally in the form low temperature hot
water. Water or ground source heat pump systems, solar energy supported heating systems where
the feasible attainable hot water temperature is about 500C are good examples. Therefore, heating
systems that can utilize low temperature hot water is of great importance. Hot water Floor heating
system is one of them. However, design of floor heating systems requires numerous calculations.
Generally, to avoid the mistakes and long calculation process, ready tables are facilitated as design
aid. This study summarizes practical design and of floor heating systems.
Key Words: Floor surface temperature, İndoor air temperature, Thermal resistance, Heat Flow, Pipe
distance

1. GİRİŞ
Yerden ısıtma sistemleri ısıtılan hacimlerde hiçbir cihaz bulunmaması nedeni ile mimarlar tarafından
o
tercih edilmektedir. Döşeme yüzey sıcaklığının 29 C nin üzerinde olması odada bulunan insanları
rahatsız etmeye başlamaktadır. Çok fazla cam yüzeye sahip yapılarda, kuzeye bakan mekanlarda ve
özellikle soğuk iklim bölgelerinde ısı kaybı fazla olduğu için döşeme birim alanından verilmesi gereken
ısı miktarı fazla olacaktır. Hem birim alandan fazla ısı gereksinimi hem sıcaklık sınırlaması döşemeden
ısıtma sisteminin tasarımını zorlaştırmaktadır. Diğer taraftan bir boru devresinin 90 metre civarında
sınırlandırılması sistemi oluştururken ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak
yapının ısı kaybı, döşeme özellikleri, ortam sıcaklığı gibi birçok parametreye bağlı olarak, iç ortama ısı
aktarılmaktadır. Isı aktarımında ise borular arası mesafenin çok büyük önemi bulunmaktadır. Borular
arası mesafenin doğru hesaplanması yerden ısıtmada çok önemlidir.
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2. DÖŞEMEDEN ISITMA HESAPLARI İÇİN PRATİK YÖNTEMLER
Döşemeden ısıtmada hesapları basitleştirmek için, diyagram veya sayısal tablolar kullanılmaktadır.
Kullanılan çoğu diyagramda, boru ile ısıtılacak olan ortam arasındaki ısıl dirence bağlı olarak ısı
transfer miktarları verilmektedir. Prensip olarak, ısıtılacak ortama en fazla ısıyı transfer etmenin yolları
aranır. Alt kısımdaki toprak veya hacme, borudan ısı akışını minimuma düşürmek, diğer bir amaçtır.
Bu ısı miktarının genelde %20’den fazla olmaması istenir.
Döşeme malzemeleri ve ısıl dirençleri, çoğu uygulamada sistem tasarımı için belirleyici konumdadır.
Şekil 1’de borular arası mesafeler 75 mm olarak sabitlenmiş olup, muhtelif üst örtü ısıl dirençlerine
göre (Rid (m2K/W) ) ve logaritmik sıcaklık farklarına bağlı olarak ısı akıları, pratik bilgi anlamında
verilmiştir. 9oC sınır eğrisi, 29oC yüzey sıcaklığı ve 20oC ortam sıcaklığı olması durumunda, 100 W/m2
ısı akısını göstermektedir.

Şekil 1. Borular Arasındaki Mesafenin 75 mm Olarak Sabitlenmiş Olması Halinde Döşeme Örtüsü Isıl
Direncine Göre -Δt Değişimi
Şekil 2’de borular arası mesafeler 150 mm olarak sabitlenmiş olup yine muhtelif üst örtü ısıl
dirençlerine göre logaritmik sıcaklık farklarına bağlı olarak ısı akıları pratik bilgi anlamında verilmiştir.

Şekil 2. Borular Arasındaki Mesafenin 150 mm Olması Halinde Döşeme Örtüsü Isıl Direncine Göre
-Δt Değişimi
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Şekil 3.’te ise boru çapı ve et kalınlıklarına bağlı olarak, üst ısıl direncin (R id =0 m2K/W) sıfır olması
durumunda, muhtelif boru aralıklarına ve logaritmik sıcaklık farklarına bağlı olarak, alt ve üst
yüzeylerdeki ısı akıları verilmiştir.

Şekil 3. Borular Arasındaki Mesafenin 75, 150, 225 ve 300 mm Olması Halinde Döşeme Örtüsü Isıl
Direncinin R id =0 Değerine Göre -Δt Değişimi
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Şekil 4.’te ise boru çapı ve et kalınlıklarına bağlı olarak, üst ısıl direncin (R id =0,5 m2K/W) olması
durumunda; muhtelif boru aralıklarına ve logaritmik sıcaklık farklarına bağlı olarak, alt ve üst
yüzeylerdeki ısı akıları verilmiştir.

Şekil 4. Borular Arasındaki Mesafenin 75, 150, 225 ve 300 mm Olması Halinde Döşeme Örtüsü Isıl
Direncinin R id =0,05 değerine göre -Δt değişimi [3] [Gabotherm’den Alınmıştır.]
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3. ÖRNEK PROJE HESABI
3.1. Yerden Isıtma Hesabından Önce Bilinmesi ve Belirlenmesi Gerekenler
a- İlk olarak, hesabı yapılacak örnek bir mimari proje belirlenir. Şekil 5.’te örnek mimari proje
gösterilmiştir.

Z- 01
YATAK ODASI
20 °C
16 m²

4.5 m

Z- 04
MUTFAK
18°C
18 m²

Z- 03
OTURMA ODASI
22 °C
24 m²

4m

6m

4m

3.55 m

4.50 m

2.8 m

22 m²
KORIDOR
18 °C

5m

Z- 02
YATAK ODASI
20 °C
14 m²

Z- 05
BANYO
24 °C
12 m²

Z- 06

Z- 07
WC
18 °C
5 m²

Şekil 5. Örnek Mimari Proje
b- Daha sonra her bir odaya ait ısı kayıpları hesaplanır. Hesaplanan ısı ihtiyaçları Tablo 1.’de
verilmiştir.
Tablo 1. Odalara Ait Sıcaklık Değerleri ve Isı Kayıpları
Oda
No
Z–01
Z–02
Z–03
Z–04
Z–05
Z–06
Z–07

Mahal Adı

Alanı (m2)

Yatak Odası
Yatak Odası
Oturma
Od
Mutfak

16
14
24
18
12
22
5

Banyo
Koridor
WC

Oda Sıcaklığı
(°C)
20
20
22
18
24
18
18

Isı Kaybı (W)
1750
1300
2100
1785
1000
1590
485

c- Banyo ve WC gibi ıslak hacimler ile yatak odaları, oturma odası ve mutfak gibi yaşam alanları için
örnek döşeme tipi Şekil 6.’da gösterilmiştir.
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DÖŞEM E Ö RTÜSÜ

a

ŞAP
N EM YALITIM I
ISI ve SES YALITIM I

KAT BETONU

SIVA

Şekil 6. Örnek Proje İçin Döşeme Detayı
d- Islak hacimler ile diğer mekanların tek farkı, kullanılacak üst döşeme malzemesidir. Çeşitli döşeme
malzemeleri ve bu malzemelerin ısıl dirençleri Tablo 2.’de verilmiştir.
Tablo 2. Çeşitli Döşeme Malzemeleri ve Özellikleri
Kalınlık
(mm)
Laminant parke
10
Halı 335 g/m2
6
2
Halı 780 g/m
14
Seramik Fayans
10
Mermer
30
Malzeme Cinsi

Yoğunluk Isı iletim katsayısı Isıl direnci
(kg/m³)
(W/mK)
(m²K/W)
900
0,21
0,048
0,07
0,23
1
0,01
2500
2,1
0,014

e- Döşeme tipi belirlendikten sonra odalardaki maksimum yüzey sıcaklıkları belirtilmelidir. Maksimum
yüzey sıcaklıkları (Tablo 3) aşağıda verilmiştir:
Tablo 3. Maksimum Yüzey Sıcaklıkları
Mekânlar
Ayak basılmayan kenar bölgeler
Banyo ve WC
Oturma odası, yatak odası, mutfak ve
h l

Max. Yüzey
Sıcaklığı(°C)
35
33
29
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3.2. Döşemeden Isıtma Hesabının Yapılması
Hesap için gerekli veriler belirlendikten sonra, yerden ısıtma hesabına geçilir. Yerden ısıtma hesabının
daha kolay anlaşılması için Tablo 4. ve Tablo 5. oluşturulur.
Tablo 4. Döşemeden Isıtma Hesabı
1

Oda No

2

Oda Adı
T i = Oda
sıcaklığı(0C)

3

Z01

Z02

Z03

Z04

Y.Odası Y.Odası O.Odası Mutfak

Z05

Z06

Z07

Banyo

Koridor

WC

20

20

22

18

24

18

18

4

Alt oda sıcaklığı(0C)

20

20

22

18

24

18

18

5

Döşeme alanı (m2)

16

14

24

18

12

22

5

6

Net döşeme alanı
(m2)

16

14

24

18

10

22

4

7

Isı ihtiyacı (W)

1750

1300

2100

1785

1000

1590

485

109

93

87,5

99

100

73

121

29

29

29

29

33

29

33

100

100

75

125

100

125

175

11

 1 = Isı akısı
(W/m2)
T y = Max. yüzey
sıcaklığı(0C)
 2 , (T y – T ü ) ye
göre alınan ısı
( / 2)
 1 ≤  2 Kontrolü

HAYIR

EVET

HAYIR

EVET

EVET

EVET

EVET

12

Zon sayısı*

2

1

2

1

1

1

1

13

İç zon alanı (m2)

10,5

14

16,5

18

10

22

4

14

İç zon ısı akısı
(W/m2)

100

93

75

99

100

73

121

15

Dış zon alanı (m2)

5,5

--

7,5

--

--

--

--

8
9
10

Dış zon ısı akısı
127
-115
----(W/m2)
Üst döşeme
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
17
malzemesi
PARKE PARKE PARKE PARKE FAYANS PARKE FAYANS
Üst döşeme ısıl
0,038
0,038
0,038
0,038
0,01
0,038
0,01
18
direnci (m2 0C/W)
T sg = Sıcak su giriş
19
50
50
50
50
50
50
50
sıcaklığı(°C)
T sç = Sıcak su çıkış
20
40
40
40
40
40
40
40
sıcaklığı(°C)
T sm = Ortalama su
21
45
45
45
45
45
45
45
sıcaklığı(°C)
*Aynı mekânda farklı boru aralıklarına sahip ısıtma alanları
16

Tablo 4’ün oluşumunu özetleyecek olursak
1. satır: Oda numaraları yazılır.
2. satır: Oda isimleri yazılır
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3. satır: Odanın iç ortam sıcaklığı yazılır.
4. satır: Alt odanın iç ortam sıcaklığı yazılır. Bu örnekte döşemenin altındaki hacmin aynı sıcaklığa
kadar ısıtıldığı kabul edilmiştir. Alt ortama kaybolan ısı, toplam ısının %20’sini kesinlikle geçmemelidir.
Yalıtım malzemelerinin kalınlıklarını belirleyen en önemli faktör budur. Eğer döşemenin altı toprak ise,
toprak sıcaklığı belirlenip ona göre hesap yapılmalıdır.
5. satır: Döşeme alanı belirlenir. Genel olarak tüm döşeme yüzeyi yazılır.
6. satır: Net döşeme alanı yazılır. Buradaki amaç ısıtma yapılacak net yüzeyin belirlenmesidir.
Mutfaklarda ve odalardaki dolap altları da döşeme alanına katılır. Yalnız banyolarda duş teknesinin ve
küvetin altı hesaba katılmaz.
7. satır: Odanın ısı kaybı yazılır.
8. satır: Döşeme alanına ve ısı kaybına göre  1 ısı akısı hesap edilir.
9. satır: Tablo 3’ten, mekânlara göre maksimum yüzey sıcaklığı belirlenir.
10. satır: Şekil 16’dan T y – T ü sıcaklık farkına bakılarak  2 ısı akısı yazılır; örneğin bu değer, Z01 için,
20°C oda sıcaklığı ve 29°C maksimum yüzey sıcaklığında 100 W/m²’ dir. Z03’de ise 75 W/m²’ dir yani
 1 ısı akısını bu iki mekânda karşılayamıyoruz.
11. satır: Hesap edilen ısı akısı  1 ile tablodan bulunan  2 ısı akısı karşılaştırılır. Eğer  1 ≤  2 ise tek
zonlu sistem uygulanır; aksi takdirde iç ve dış olmak üzere 2 zonlu sistem tasarlanır. Bazı durumlarda
 1 ≤  2 olduğu hâlde pompa basıncının çok yüksek çıkmaması için sistem aynı özellikli iki ayrı zona
bölünebilir. Projedeki mutfakta boru boyu 90 metreyi geçtiği için aynı özellikte iki iç zona bölünmüştür.
Yine  1 ≤  2 olmasına rağmen, koridor ayrı iki kolektörden beslendiği için iki iç zona bölünmüştür.
12. satır: Zon sayısı yazılır. Burada söz konusu olan dış ve iç zondur. Bu iki zon arasında döşenen
boru aralıkları farklı olacaktır. Mekân tek zonla ısıtılabiliyorsa dış zon hesaplanmaz. Bu durumda iç
zon, odanın tüm ısı kaybını karşılayacaktır.
13. satır: İç zon döşeme alanı yazılır. Dış zon dış duvardan 1–1,5 metre mesafeyi kapsayacak bir
alandır, bu dış zon alanı hesaplanarak toplam oda alanından düşülür.
14. satır: İç zon ısı akısı hesaplanır. Örneğin Z01 nolu odada verebileceğimiz maksimum ısı akısı  2 =
100 W/m² olduğundan, bu değer iç zon ısı akısı olarak alınır. Benzer şekilde Z03’de maksimum
alabildiğimiz ısı 75 W/m² olduğu için, iç zon ısı akısı bu değeri geçemez. Diğer tüm hacimlerde ısı
akısı  1 zaten  2 den küçük olduğu için, 1 değerleri iç zon ısı akısı olarak aynen kullanılır.
15. satır: Sistem tek zonlu çözülemiyorsa, dış zon hesaplanır. Örnekte Z01 ve Z03 için dış zon söz
konusudur.
16. satır: Dış zon ısı akısı hesaplanır. Örneğin Z01için toplam ısı kaybı 1750 W iç zondan bu ısı
kaybının (10,5x100) 1050 W’ ı karşılanıyor; dış zonun karşılaması gereken ısı (1750-1050) 700 W’dır,
bu durumda dış zon ısı akısı (700/5,5) yaklaşık 127 W/m²’dır. T y -T ü değeri, dış zon için (35–20) 15°C’
dir. 15°C için Şekil 16’dan 175 W/m² değeri okunur, bu durumda 127 W/m² dış zon için rahatlıkla
kullanılabilir.
17. satır: Üst döşeme malzemesi seçilir.
18. satır: Üst döşeme malzemesinin kalınlığı ve ısı iletim katsayısı dikkate alınarak, ısıl direnci
hesaplanır.
19. satır: Sistemin giriş suyu sıcaklığı belirlenir
20. satır: Sistemin çıkış suyu sıcaklığı belirlenir.
21. satır: Ortalama su sıcaklığı hesaplanır.
Tablo 4. hazırlandıktan sonra, odalara döşenecek borular arası mesafenin belirlenmesi gerekir.
Borular arası mesafeye bağlı olarak da birim alana verilecek ısı miktarı tekrar hesaplanarak sistem
kurulur. Aşağıdaki Tablo 5., borular arası mesafeyi ve bu mesafelere bağlı olarak yapılacak hesapları
özetlemektedir.
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Tablo 5. Döşemeden Isıtma Dizayn Tablosu
1

Oda No

Z01

Z02

Z03

Z04*( 2 iç zon)

İç zon borular arası
300
300
350
300
300
mesafe (mm)
2
3
İç zon ısı akısı (W/m )
95
95
75
102
102
0
4 İç zon yüzey sıcaklığı( C) 28,5 28,5
29
27,3
27,3
5 İç zon elde edilen ısı (W) 998 1330 1238 918
918
İç zon alt hacme kaybolan
200
266
248
184
184
6
ısı (W)
7
İç zon toplam ısısı (W)
1198 1596 1486 1102 1102
Dış zon borular arası
8
150
-100
--mesafe (mm)
9
Dış zon ısı akısı (W/m2)
128
-125
--dış zon yüzey
31
-33
--10
sıcaklığı(0C)
Dış zon elde edilen ısı
11
704
-937,5
--Dış zon(W)
alt hacme
12
141
-187,5
--kaybolan ısı (W)
13 Dış zon toplam ısısı (W)
845
-1125
--Zon toplam ısı
14
2043 1596 2611
2204
gereksinimi (W)
15
İç zon boru uzunluğu
50
55
70
50
50
Dış zon boru uzunluğu
16
35
-70
--2

Z05

Z06**(2 iç zon)

Z07

350

350

350

350

100
33
1000

93
26,5
1023

93
26,5
1023

130
28,8
520

200

205

205

104

1200

1228

1228

624

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200
56
--

2456
36
--

36
--

624
25
--

*Pompa basıncının çok yükselmemesi için iki iç zon yapıldı.
**Mimari projede kollektör yerleşimlerine uygun olarak iki ayrı iç zon yapıldı.
Tablo 5’in oluşumunu özetleyecek olursak;
1. satır: Oda numaraları yazılır.
2. satır: Hesapladığımız ortalama su sıcaklığına ve ısı akısına ya da yüzey sıcaklığına bakarak borular
arası mesafe tahmin edilmeye çalışılır, bu amaçla yukarıdaki parametrelere bağlı olarak hesaplar
yapılabilir veya hazırlanmış diyagramlar kullanılır. Örneğin, Şekil 8. ve 9.; istenen ortam sıcaklığına
bağlı olarak, yüzey sıcaklığını ve borular arası mesafeyi vermektedir: Z01 için Şekil 8.’e bakacak
olursak, oda sıcaklığıyla (20°C) döşeme yüzey sıcaklığı (29°C), 25 cm – 30 cm eğrileri arasında bir
bölgede çakışmaktadır. Eğer borular arası mesafe 25 mm alınır ise, döşeme yüzey sıcaklığı 29°C’yi
aşacaktır; bu istenmeyen bir durumdur. Borular arası mesafenin 300 mm seçilmesi doğru olacaktır. Bu
durumda döşeme yüzey sıcaklığı 29°C nin altında kalacaktır. Z02, Z03, Z04, Z05 nolu odalar için
benzer şekilde borular arası mesafe saptanır. Z06’da ise aynı yöntem ile seçim yaptığımızda, borular
arası mesafe 20 cm olmaktadır; ancak bu durumda Şekil 13’te görüleceği gibi, bize 73 W/m2 ısı
gerekirken, 125 W/m2 ısı mekâna girebilir. Bu durumu minimize etmek için (uygulamalarda en büyük
boru aralığı) boru aralığı 35 cm seçilmiştir. 35 cm aralık için Şekil 13.’te görüleceği gibi 93 W/m2 değeri
okunur; bize gereken ısı ise 73 W/m2 olduğundan, bu aralık fazlası ile yeterlidir.
3. satır: Yukarda belirlenen borular arası mesafeye göre, oda sıcaklığına bağlı olarak düzenlenmiş
olan Şekil 10., 11., 12., 13. ve 14.’te tanımlanan grafiklere göre ısı akıları bu satıra yazılır. Örneğin
Z01 nolu oda için Şekil 10 (8mm parke, 20oC iç ortam)’ den iç zon ısı akısı 95 W/m2 bulunur. Bulunan
değerler Tablo 4’ün 10. satırındaki değerleri aşmamıştır.
4. satır: Tekrar Şekil 16.’ya gidilerek, yukarda (3.satır) ısı akılarına bağlı olarak son durumda
gerçekleşen yüzey sıcaklıkları bulunarak bu satıra yazılır; yüzey sıcaklık değerinin kontrol işlemi
tamamlanmış olur.
Sonuç olarak firma abaklarından, boru aralığına bağlı olarak ısı akıları bulunur; bu ısı akılarından
faydalanarak, Şekil 16.’dan yüzey sıcaklığının aşılıp aşılmadığı kontrol edilir.
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5. satır: Isı akısına bakılarak, döşeme alanına göre iç zondan elde edilen ısı hesaplanır. Örneğin Z01
için 95 W/m2 x 10,5 m2  998 W
6. satır: Alt hacme kaybolan ısı miktarı, eğer varsa yine firma kataloglarına bakılarak yazılır. Yoksa,
döşeme yüzeyinden elde edilen ısının %20’si kabul edilerek hesaplanır.
7. satır: İç zon için gerekli toplam ısı hesaplanır ve yazılır.
8. satırdan 13. satıra kadar; dış zon için gerekli işlemler, yukarda izah edilen iç zona benzer şekilde
yapılır. 14. satırda bir zon için gerekli olan ısı miktarı özetlenmiştir.

18 °C
5 m²

WC

Z-06

Z-05
BANYO
24 °C
12 m²
20 °C
14 m²

YATAK ODASI

22 m²
KORIDOR
18 °C
Z-02

20 °C
16 m²

Z-01
YATAK ODASI

Z-03
OTURMA ODASI
22 °C
24 m²

Z-07

Z-04
MUTFAK
18°C
18 m²

Tüm bu işlemler her oda için tek tek yapılır. Toplam basınç kaybı hangi devrede daha büyükse o
çevrim, kritik devre kabul edilerek pompa basıncı belirlenir. Son olarak; tüm odaların ısı kayıpları
toplanır, pompa debisi hesaplanır ve böylece sistem tasarlanmış olur.

Şekil 7. Örnek Mimari Projeye Göre Çizilen Yerden Isıtma Projesi
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Şekil 8. İç Ortam Sıcaklığı – Döşeme
Yüzey Sıcaklığı Değişimi–1
(8 mm Parke İçin)

Şekil 10. 20 oC Ortam Sıcaklığında
Ortalama Su Sıcaklığına Bağlı Isı Akısı
Değişimi (8 mm Parke İçin)
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Şekil 9. İç Ortam Sıcaklığı – Döşeme
Yüzey Sıcaklığı Değişimi–2
(10 mm Fayans İçin)

Şekil 11. 22 oC Ortam Sıcaklığında
Ortalama Su Sıcaklığına Bağlı Isı Akısı
Değişimi (8 mm Parke İçin)
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Şekil 12. 24 oC Ortam Sıcaklığında
Ortalama Su Sıcaklığına Bağlı Isı Akısı
Değişimi (10 mm Fayans İçin)

Şekil 14. 18 oC Ortam Sıcaklığında
Ortalama Su Sıcaklığına Bağlı Isı Akısı
Değişimi (10 mm Fayans İçin)
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Şekil 13. 18 oC Ortam Sıcaklığında
Ortalama Su Sıcaklığına Bağlı Isı Akısı
Değişimi (8 mm Parke İçin)

Şekil 15. 17x2 mm’ lik Boru Basınç Kaybı
Çizelgesi
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Şekil 16. (Ty-Tü) Sıcaklık Farkına Bağlı Maksimum Isı Akıları

SONUÇ
Yerden ısıtma sistemlerinde ısı kaybının, oda sıcaklığının ve özellikle kaplama malzemelerinin sistem
seçiminde ne denli önemli olduğu görülmektedir. Hesapları basitleştirmek için oluşturulan
diyagramlarda kaplama malzemelerinin dikkate alınması zorunludur. Döşeme yüzey sıcaklığının
yaşam alanlarında 29oC yi aşmaması gereği boru aralıklarını belirlemede önemli bir fiziksel veri
olmaktadır. Yüzey sıcaklığının 29oC yi geçme durumu olan salonlarda bir çevre zonu oluşturularak bu
alanlardan yoğun ısı transferi sağlanmaktadır. Diyagram kullanımının boru aralarındaki mesafeyi
belirlemeyi kolaylaştırdığı, dolayısı ile proje yapımını hızlandırdığı ve hata yüzdesini çok düşük
seviyelere indirdiği görülmüştür.
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sistemini kurmuş ve 1.000 kW’ın üzerinde sistemler kurulmasına öncülük etmiştir. Türkiye’nin bu
konuda ki en yüksek kapasiteli sistemini (1.800 kW Sun-Gate Port Royal Otel) 2005 yılında Antalya’da
devreye almıştır. Sulu VRF uygulamalarına öncülük ederek, yine toprak kaynaklı VRF uygulamasını
ülkemizde ilk kez kuyu suyundan ısı pompası-VRF uygulaması olarak (2.000 kW She Mall AVM) 2007
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için sanayide ve üniversitede çalışmalarını sürdürmektedir. Veli Doğan, Yurt içinde ve Yurt dışında
HVAC konusunda proje ve taahhüt yapan Vemeks Mühendislik Ltd. Şti’nin dizayn mühendisi ve
yöneticisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Veli Doğan ve ekibi Mega yapıların mekanik tesisat
işlerinin projelendirilmesinde uzmanlaşmıştır. En son Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Han
Çadırı’na ait mekanik tesisat uygulama projelerini başarı ile tamamlamışlardır. Bahsi geçen bina
sorunsuz olarak işletmeye alınmıştır.
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DÖŞEMEDEN ISITMA TASARIMI
İ. Cem PARMAKSIZOĞLU

ÖZET
Konut ısıtmasında ısı enerjisi tasarrufu veya atık ısılardan ısıtmada faydalanmak için yapılması
gerekenlerden biri ısıtma sıcaklıklarını düşürmektir. Buna en uygun ısıtma sistemlerinden biri olan
döşemeden ısıtma ilk bilinen ısıtma sistemlerinden biri olmasına karşın tasarımı diğer ısıtma
sistemlerine göre daha çok değişkene ve bina bileşenlerine bağlı olduğundan daha karmaşıktır.
Döşemeden ısıtma sistemleri tasarımı için “TS EN 1264 Döşemeden Isıtma Sistemler ve Bileşenleri”
isimli standart, çıkartılmıştır. Bu çalışmada söz konusu standart özetlenmiş ve bir örnek bina alınarak
geliştirilen hesap metodu verilmiş ve sonuçlar daha önceki hesap metodu ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Isıtma sistemleri, Döşemeden ısıtma

ABSTRACT
One way to save energy in the heating system or to use the waste energy for the heating is to reduce
the temperatures of the heating system. One of the suitable system is the floor heating system.
Although the floor heating system is the oldest, the floor heating system design is more complex
because of its dependency on many parameters and building structures. To design the floor heating
system, the “TS EN 1264 Floor Heating - Systems and Components” standard has been published. In
the study, this standard is summarized and a developed calculation method is given, the results are
compared with the older method results, taking the one example.
Key Words: Heating systems, Floor heating.

1. GİRİŞ
Döşemeden ısıtma sisteminde hacme verilen ısı, döşeme altına yerleştirilen ve içinden sıcak su geçen
genellikle plastik boru sistemi ile sağlanır. Günümüzde enerji tasarrufu ve atık ısının ısıtmada
değerlendirilebilmesi için ısıtma sıcaklılarının düşürülmesi istenmektedir. Tüm bu uygulamalarda ve
Kaynak [1] Çizelge 8.7.3’te belirtilen yüksek tavanlı yapıların ve özel mahallerin ısıtılmasında
döşemeden ısıtma düşünülmesi gereken bir uygulamadır. Döşemeden ısıtmada, öncelikle döşeme
veya bina ısınacağından yapının ısı köprülerine izin vermeyecek şekilde diğer ısıtma sistemlerine göre
çok daha iyi yalıtılması gerekmektedir. Ayrıca uygulamada ısıl kapasite, kısmi yükte kontrol ve
döşeme sıcaklığının yüksek olması göz önüne alınmalıdır.
Döşemeden ısıtmada kullanılan boruların, ısıl genleşme katsayılarının düşük, ısı iletim katsayılarının
yüksek, oksijen geçirgenliğinin az olması, uzun ömürlü, kolayca bükülebilir, korozyana dayanıklı ve
donma noktasının altındaki sıcaklıklarda darbeye dayanıklı olması istenir. Genelde, döşemeden
ısıtmada plastik PE-X, PP-C veya plastik kaplı bakır borular kullanılır. Korozyona dayanıklı, ucuz ve
kolayca döşenebilmesi nedenleriyle günümüzde döşemeden ısıtmada çoğunlukla plastik boru
kullanılmaktadır. Plâstik boruların ölçüleri;PE-X prEN ISO 15875-1,PB prEN ISO 15876-1, PP prEN
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ISO 15874-1 standartlarındaki özellikleri karşılamalıdır. Yüzme havuzları ve banyolar gibi ıslak
zeminlerde, plastik örtünün üzerine nem kesici yerleştirilir,[1],[6].
Döşemeden ısıtmada boruların döşenmesi, düzgün aralıklarla yapılabildiği gibi odanın ısı kaybının
fazla olduğu pencere, dış duvar gibi kısımlarında sık, ısı kaybının az olduğu kısımlarda ise seyrek
olarak yapılabilir.

2. ISI GEÇİŞİ

[1]

Sıcak su borularından yayılan ısının q D kısmı döşemeden üstteki hacmin havasına, q T kısmı ise
tavandan alttaki hacmin havasına geçmektedir. Isıtılan üstteki hacmin iç hava sıcaklığı T h1 , alttaki
hacmin iç hava sıcaklığı,T h2 (Standartta T h ve T u alınmıştır), boruların eksenindeki döşeme sıcaklığı
T m , R D ve R T döşeme ve tavan taraflarındaki ısıl dirençler,  D (W/m2.K) ve  T (W/m2.K) döşeme ve
tavandaki ısı taşınım katsayıları, d i (m) ve  i (W/m.K) ise sırasıyla döşemeyi ve tavanı oluşturan
tabakaların kalınlıkları ve ısı iletim katsayıları ise boru eksenindeki T m ortalama döşeme sıcaklığı,

 1
d
Tm  Th1  q" D 
   i
 i
 D





 1
d
 Th 2  q"T 
   i
 i
T





(1)

olarak bulunabilir.
Döşemenin en üst kaplaması için kullanılan çeşitli malzemelerin özelikleri Kaynak [1] Çizelge 8.7.1’de
verilmiştir. Isıtılacak hacmin döşeme alanı A D (m2) ve ısı kaybı q (W) ise döşemeden ısıtma halinde

q" D 

q
AD

(2)

yazılabilir. T y ortalama döşeme yüzey sıcaklığı ile T h hacimdeki iç hava sıcaklığı arasındaki farkın, q”
döşemedeki maksimum ısı akısı arasında
q”(W/m2) = 8,92(T y – T h )1,1

(3)

bağıntısı yazılabilir. [1], [TS264-2 Şekil A.1]’de bu değişimin eğrisi verilmiştir. Oturma odalarının
dışında kullanılan hacimlerde, iç ve döşeme sıcaklıklarını dikkate almak için f 1 çarpanı, döşeme
üzerindeki tabakaların etkisi için f 2 çarpanı göz önüne alınır. f 1 ve f 2 çarpanları Kaynak [1]’den
alınabilir. Bu durumda maksimum ısı akısı q” max = f 1 f 2 q” eşitliğinden bulunabilir.
Boruların yerleştirme şekline bağlı olarak su gidiş ve dönüş sıcaklıkları farklı hesap yöntemleri ile
bulunur.
1) Gidiş ve dönüş boruları yan yana yerleştirilmesi halinde döşemenin her yerinde yaklaşık
olarak aynı ortalama sıcaklık görülür, Kaynak [1]. Bu durumda T s,g su giriş, su çıkış
sıcaklıklarını göstermek üzere T s,ç ortalama su sıcaklığı için

Ts ,m 

Ts ,g  Ts ,ç

(4)

2

yazılabilir. T s su giriş ve çıkış sıcaklıkları farkı önceden seçildiği taktirde, su giriş sıcaklığı

Ts ,g  Ts ,m 

Ts
2

(5)

şeklinde hesaplanabilir.
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2) Boruların zikzak yerleştirilmesi durumunda ise su ortalama sıcaklığı,

Ts ,m  Th 

( Ts ,g  Th )  ( Ts ,ç  Th )
Ts ,g  Th
ln
Ts ,ç  Th

(6)

Döşemeden ısıtma sistemlerinde su giriş ve çıkış sıcaklıkları arasındaki farkın 5 ila 10 oC arasında
seçilmesi önerilir. Sıcaklık farkı azaldıkça gerekli olan ısı yükünün karşılanması için su debisi
artacağından boru içindeki su hızı ve basınç kayıpları artar. Boru içindeki su hızının da 0,5 m/s
değerini aşmaması önerilir.
q” D (W/m2) döşemeye ve q” T (W/m2) tavana verilen ısı akılarının ve A D (m2) döşeme alanı yardımıyla,
bir hacme verilmesi gereken q (W) toplam ısı,
q = A D (q” D + q” T )

(7)

değerindedir. Boru iç çapına, su hızına (veya kütlesel debisine) ve kullanılan borunun cinsine göre,
düz boru içindeki R (Pa/m) özgül düz boru direnç kaybı ilgili çizelgelerden veya tablolardan bulunabilir.
Göz önüne alınan hacimdeki boru uzunluğu L ise, basınç düşüşü
p s (Pa)= RL

(8)

dir. Dolaşım pompasının seçimi için bulunan bu basınç kaybına; kollektör, vana, kazanla bağlantı
boruları, kontrol organları ve kazandaki özel basınç kayıpları olan p ö (Pa) değeri de eklenmelidir.
Çoğu zaman odalar, dış ve iç olmak üzere iki ısıtma çevrimine bölünür. Dış çevrimin genişliği en fazla
1 m olarak alınmalıdır. Isıtma çevrimlerinin miktarı, oda büyüklüklerine ve şekillerine uygun olmalıdır.
Farklı ısı yükünü (örneğin dış ısıtma çevrimi), ısıtıcı akışkan debisi ve basınç kaybını sağlayabilmesi
için, her ısıtma çevriminin ayrı bir kollektör bağlantısına ihtiyacı vardır. Örtü malzemesinin ısıl direnci
0,15 m2K/W değerinden büyük olmamalıdır, aksi halde sıcak suyun ortalama sıcaklığı yükselir. Bu
değer banyolarda 0 veya 0,05 m2K/W alınabilir.

3. TS 1264 DÖŞEMEDEN ISITMA – SİSTEMLER VE BİLEŞENLERİ STANDARDI’NIN ÖZETİ

1

Bölüm 1:

[3]

3 Tarifler: Döşemeden Isıtma Sistemi Bileşenleri
Döşemeden ısıtma sisteminin bileşenleri;
Yalıtım tabakası (ısı ve ayak ses gürültüsünün yalıtımı için), Koruma tabakası (yalıtım tabakasını
korumak için), Isıtma boruları veya tamamen düz bölümler, Yük ve ısı dağıtım tabakası (gizli), Döşeme
kaplaması, İletim tertibatları, çevresel şeritler, bağlantı elemanları vb. diğer elemanlar. Bileşenler,
sisteme bağlı olarak farklı olabilir.
Döşemeden Isıtma sistemleri
 Şap İçine Gömülmüş Borulu Sistemler (Tip A ve Tip C)
Isıtma boruları tamamen veya kısmen şap içine gömülü olan sistemlerdir (Şekil 1).
 Şap Altında Borulu Sistemler (Tip B)
Boruları ısı yalıtım tabakasının üstüne döşenmiş sistemlerdir (Şekil 1).
1

Standart aslına bağlı kalmadan yorumlanarak özetlenmiş, semboller Kaynak [1] le aynı olacak şekilde değiştirilmiş, Bölüm,
Şekil, Çizelge ve Eşitlik numaraları değiştirlmemiştir.
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 Düz Bölümlü Sistemler (Tip B’ye benzeyen)
Toplam alan içindeki boş bölümlerde düz veya çapraz akışlı sistemlerdir (Şekil 1).

Şekil 2. A1, A2, A3 Döşemeden ısıtma sistemleri








Oda, Anma iç Sıcaklığı (T h ) Havanın kuru termometre sıcaklığı ve ortalama ışınım ısısı göz
önüne alınarak tanımlanan sıcaklıktır.
Aşağı Doğru Olan Isı Akısı (q” u ), (q” T ) Isıtma sistemi yapısından alttaki odalara, toprağa veya
dış ortama geçen ısı geçişidir.
Döşeme Yüzeyi En Yüksek Sıcaklığı (T y,mak ) Kullanım özelliğine bağlı olarak, (∆T s = 0) izin
verilebilen en yüksek sıcaklıktır.
Döşeme Yüzeyi Ortalama Sıcaklığı (T ym ) Kullanılan veya çevresel alanlardaki tüm yüzey
sıcaklıklarının ortalama değeridir.
Isıtıcı Akışkanı Sıcaklık Farkı (∆T H ) Logaritmik olarak belirlenen, ısıtıcı akışkan sıcaklıkları ile
oda iç anma sıcaklığı arasındaki ortalama farktır.
Sıcaklık Düşüşü (∆T s ) Bir ısıtma devresindeki ısıtıcı akışkanının gidiş ve dönüş sıcaklıkları
arasındaki farktır.
Isıtıcı Akışkanı Tasarım Debisi (m H ) Tasarım ısı akısının elde edilmesi için gerekli olan, ısıtma
devresindeki kütlesel debidir

Bölüm 2: Isı Gücünün Belirlenmesi

[3]

4 Isıl Sınır Şartlar
Verilen ortalama yüzey sıcaklığındaki bir döşemede, aynı iç ortam sıcaklığında, herhangi bir odada ısı
akısı aynıdır. Bu sebepten, ısı akısı ile ortalama yüzey, oda sıcaklık farkı arasındaki ilişki için, temel
karakteristik bir eğri vermek mümkündür (Şekil A1), Eşitlik 3.
Buna karşılık, her döşemeden ısıtma sistemi için, müsaade edilebilir en fazla bir ısı akısı, sınır ısı akısı
q G , vardır. Bu ∆T s = 0 K’deki en fazla yüzey sıcaklığı T y,mak = 29 °C ,T h = 20°C’lik oda iç mahal anma
sıcaklığı için belirlenir. Çevresel yüzey için, en fazla ısı akısında, T y,mak = 35°C’lik maksimum yüzey
sıcaklığında ve ∆T s = 0 K ’de erişilir. Daima, T y < T y,mak şartı uygulanır. T y , sadece döşemeden ısıtma
sistemine değil, çalışma şartlarına ∆T s sıcaklık düşmesine, aşağıya olan ısı akışına (q u ) ve döşeme
kaplamasının ısı direncine (R λ,B ) bağlıdır.
Aşağıdaki hususlar, ısı akısı hesabının temelini oluşturur:
-

Döşeme yüzeyinden odaya olan ısı geçişi esas alınır.
Döşeme kaplaması yoksa (R λ,B = 0), aşağı doğru olan (döşeme içinden) ısı akısı (q u ), yukarı
doğru olan ısı akısının (q”)(q” D ) % 10’u farz edilir.
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∆T H logaritmik olarak Eşitlik 1 ‘den bulunur.
Yanlara doğru ısı akışı yoktur.

6.1 Isı Akısının Hesaplanması (Karakteristik ve Sınır Eğriler)
Bir döşeme yüzeyindeki ısı akısı (q); Boru aralığı (T), borunun üzerindeki tabakanın kalınlığı (S u ) ve
ısıl iletim katsayısı (λ E ), Döşeme kaplamasının ısı iletkenlik direnci (R λB ), gerekli ise kılıf dahil (D = d M )
borunun dış çapı D = d a ve boru (λ R ) ve/veya kılıfın (λ M ) ısı iletim katsayısı K WL değeri ile karakterize
edilen ısı iletim tertibatları, a K faktörü ile karakterize edilen, borular ve ısı iletim tertibatları veya şap
arasındaki temas katsayısı değişkenleri ile belirlenir. Isı akısı Δ H n ile orantılıdır

TH 

Tsg  Ts d
T  Th
ln sg
Tsd  Th

(1)

Deneysel ve teorik çalışmalardan “n” üssü 1,0 < n < 1,05
Elde edilebilir hassasiyet sınırları içinde n = 1 değeri kullanılır.
Isı akısı, 3 numaralı eşitlikle hesaplanır.

(2)

q  B   ai mi TH

(3)

i

Burada;
B: (W/m2K) katsayı
TT (a i mi): Aralıksız döşeme yapısı parametrelerinin güç çarpanıdır. Boruları şap içinde olan
sistemlerle, boruları şapın altında ve düz bölümlü sistemler arasında bir ayrım yapılmalıdır. Eşitlik 3
olağan konstrüksiyonlar için doğrudan uygulanır. Isı dağıtımı için ilâve tertibatlı sistemler, hava
boşluklu bölümler veya ısı dağıtımının etkilendiği diğer bileşenler için (3) numaralı eşitlik, deneysel
olarak belirlenecek bir “a z ” faktörü ile genişletilir.
6.2 Boruların Şapın İçinde Olduğu Sistemler (Tip A ve Tip C)
Bu sistemler için (Şekil 1) karakteristik eğriler (4) numaralı eşitliğe uygun olarak hesaplanır.

q  B  aB  aT

mT

 aU

mU

 aD

mD

 TH

(4)

Burada, λ R = 0,35 W/mK ve et kalınlığı S R = (d a - d i ) / 2 = 0,002 m olan boru için B= 6,7 W/m2K’dir.
Farklı ısı iletim katsayısı ve boru et kalınlığındaki veya kılıflı borulu diğer malzemeler için (B), TS1264–
2, Madde 6.6’ya göre hesaplanmalıdır.
Düşürülmüş nemli bir çimento şaplı ısıtma için λ E = 1,2 W/mK değeri kullanılmalıdır. Bu değer, aynı
zamanda seviyeleme katmanı için de uygulanabilir. Farklı bir değer kullanılırsa, geçerliliği kontrol
edilmelidir.
a B : Çizelge A.1’e göre, döşeme kaplama faktörü, a B = f (λ E , R λ,B )
a T : Çizelge A.2’ye göre, boru aralık faktörü a T = f (R λ,B ),
a u : Çizelge A.3’e göre, kaplama faktörü a u = f (T,R λ,B ),
a D : Çizelge A.4’e göre, boru dış çapı faktörü a D = f (T,R λ,B ),

mT  1 

T
0,075

(0,050 m ≤ T ≤ 0,375 m )

(5)
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m u = 100 (0,045 - S u ) (S u ≥ 0,015 m )

(6)

m D = 250 (D - 0,020) (0,010 m ≤ D ≤ 0,030 m uygulandığında)

(7)

(5), (6) ve (7) numaralı eşitliklerde; T: Boru yerleştirme aralığı, D: Kullanıldığında kılıf dahil, boru dış
çapı, S u : Borunun üzerindeki tabakanın kalınlığıdır.
T > 0,375 m olduğunda, ısı akısı aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanır.

q  q0,375 

T
0,075

6.3 Boruları Şapın Altında Olan Sistemler (Tip B) 2
Bu sistemler (Şekil 1) için, şapın değişen kalınlığı (S u ) ve ısı iletim katsayısı (λ E ) ,(a u ) faktörü ile
gösterilir. Boru çapının etkisi yoktur. Bununla birlikte, ısıtma boruları ile ısı iletim tertibatları veya
herhangi bir diğer ısı dağıtım tertibatları arasındaki temas önemli bir parametredir. Karakteristik eğri
aşağıdaki eşitlikten hesaplanır.

q  B  aB  aT

mT

 aU  aWL  aK  TH

(8)

Burada;
B=6,5 W/m2K (“4” numaralı eşitlikte verilen şartlarda)
a T : Çizelge A.7’ye göre boru aralığı faktörü a T = f (S u /λ E )
m T : (“5” numaralı eşitliğe bakınız) mT  1 

T
0 ,075

(0,050 m ≤ T ≤ 0,45 m )

a u : Kaplama faktörü (Çizelge A.8) : a u = f (S u /λ E )
a WL : Isı iletim tertibatı faktörü (Çizelge A.10) : a WL = f (K WL , L, D)
K WL ’nin karakteristik değeri aşağıdaki eşitlikle ifade edilir.

KWL =

SWL WL  bu Su E
0 ,125

(9)

b u = f (T) olup Çizelge A.9’dan alınır.
Isı iletim tertibatı faktörleri a WL,L=T ve a WL,L=0 Çizelge A.10’dan alınmalıdır.
L = T için, K WL ’li çizelgeler, (9) numaralı eşitliğe göre doğrudan uygulanabilir. L = 0 için, K WL , S WL = 0
ile tayin edilmelidir.
a K : Çizelge A.11’e göre, temas düzeltme faktörü a K = f (T)’dir.
“a K ” teması düzeltme faktörü, sadece, boru ve ısı iletim tertibatı arasındaki nokta veya doğrusal temas
olduğunda, ilâve ısı iletim direncini kapsar. Çizelge A.11’de, ortalama bir “a K ” değeri verilmektedir.
a B Döşeme kaplama faktörü olup aşağıda olduğu gibi ifade edilir:
2

Çizelge A1,A2,A3 ve A4 örnekte verilmiştir, Diğer çizelgeler TS EN 1264-2 den bulunabilir.
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(11)

f (T) = 1 + 0,44  T

dir.
6.4 Düz Bölümlü Sistemler
Aşağıdaki eşitlik, ısıtma elemanları ile kaplanan döşemelere uygulanır.

q  B  aB  aT

mT

 aU  TH

(12)

Burada;
B = 6,5 W/m2.K ve aT

aB =

mT

 1,06 , a u : Çizelge A.8’e göre kaplama faktörü, a B : Döşeme kaplama faktörü

1
m
1  B  au  aT T

(13)

6.6 Isı Akısıına Etki Eden Boru Malzemesi, Boru Et Kalınlığı ve Boru Kılıfı
Isı iletim katsayısı λ R,0 = 0,35 W/mK, et kalınlığı S R,0 = 0,002 m olan bir boru ve aşağı doğru olan ısı
akısı q u = 0,1·q için (B o ) faktörleri (4) ve (8) numaralı eşitliklerde tanımlanır. Boru malzemesinin ısı
iletim katsayısı “λ R ” ve et kalınlığı “S R ” olan diğer malzemeler için (Çizelge A.15) “B” faktörü aşağıda
olduğu gibi belirlenir.

 1

da
da
1
1 1,1
1
m
ln

   ai i  T  

ln

B Bo  i
 2  R d a  2 S R 2 R 0 d a  2 S R 0 

(17)

Borunun “d m ” dış çapına ve “d a ” iç çapına sahip bir kılıfı varsa ve kılıfın ısı iletim katsayısı “λ m ” ise
aşağıdaki eşitlik uygulanır.

 1

da
da
d
1
1 1,1
1
1
m
ln M 
ln

   ai i  T  

ln

B Bo  i
 2 m d a 2  R d a  2 S R 2  R 0 d a  2 S R 0 

(18)

Sağlam bir tabakanın olması durumunda, tabakalarda 3 mm’ye kadar olan kalınlıklar için dönüşüm
faktörlerine ihtiyaç olmaz. Bu durumda (17) eşitliği kullanılmalıdır.
6.7 İçine Konulan Boru Tespit Elemanları Olması Halinde Şapın Isı İletim Katsayısı
Tip A sistemlerin kullanılmasında, şapın ısı iletim katsayısı, içine bağlantı elemanları veya benzer
bileşenlerin konulması halinde değişir. Şapın içine konan bağlantı elemanları ve benzer bileşenlerin
hacimsel yüzdesi (ψ), % 15 ≥ ψ ≥ % 5 olduğunda, bileşenin etkin ısı iletim katsayısı (λ E ) aşağıda
olduğu gibi hesaplanır.
λ’ E = (1 - ψ)·λ

E

+ λW

(19)

Burada; λ E : Şapın ısı iletim katsayısı, λ W : Bağlantı parçalarının ısı iletim katsayısı, ψ : Şapın içindeki
bağlantıların hacimsel oranıdır.
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Bölüm 3: Boyutlandırma [3]
4.3 Sistem Karakteristik Eğrilerinin Alanı
Belirli bir boru sıcaklığına (T) sahip bir döşemeden ısıtma sisteminin karakteristik eğrilerinin alanı, en
az R λ,B =0 ve döşeme kaplamasının üç farklı ısıl direnç değerini içermelidir (Şekil 1).
4.4 Sınır Eğriler
Sınır eğrileri, ΔT s = 0 ve en yüksek döşeme yüzey sıcaklığının fizyolojik olarak mümkün olan T y ,en
fazla (oturma alanları için 29oC, tali alanlar için 35oC) sınır değerine ulaştığında, ısıtma ortamı sıcaklık
farkı ile sınır durumdaki sıcaklık düşüşü için ısıl yük arasındaki ilişkiyi tarif eder.

Şekil 1. Sınır Eğrilerini Gösteren T=Sabit İçin Sistem Karakteristik Eğrilerinin Alanı
Tasarım sırasında bu eğriler, 0 K < ΔT s ≤ 5 K, ısıl yük ve birleşik sıcaklık farklarının belirlenmesi için
kullanılır. Sınır eğriler, izin verilebilen en yüksek su giriş sıcaklığının belirlenmesinde kullanılır ( Şekil
1). ( T y,mak -T h ) = 9 K için verilen sınır eğri, banyolar (T h = 24oC) için de uygulanabilir.
5.2 Döşeme Altı Isıl Yalıtım
Döşemeden aşağı giden ısının sınırlandırılması için, yalıtım tabakasının gerekli ısıl direnci (R λ,yal
=S yal /λ yal ) en az EN 1264-4, Çizelge 1’e uygun olmalıdır. Burada: S yal (m): Yalıtım tabakasının
kalınlığı, λ yal (W/mڄK): Yalıtım tabakasının ısıl iletim katsayısıdır. Döşemeden ısıtma sisteminin
yapımına bağlı olarak, yalıtım tabakasının efektif kalınlığı (S yal ) farklı olarak belirlenir.

6 TASARIM

[3]

6.1 Tasarım Isı Yükü
Isıtma profilleriyle ayarlanmış bütün döşeme yüzeyinin q F ısı yükü, L R boru toplam uzunluğu ile
orantılıdır: A F ısıtılan yüzey alanı,
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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q F = q”  ڄT ڄL R

(6)

L R = A F / T hesaplanmış boru uzunluğudur (boru bükümlerinde dikkate alınmamıştır).
Bir tali alan kullanıldığında q, tali alan (A R ) ve oturma alanı (A A ) üzerindeki yüzey alanına göre
dağıtılmalıdır.

q

AR
A
qR  A q A
AF
AF

(7)

6.3 Tasarım Isıtma Ortamı Debisinin Belirlenmesi
Bir ısıtma çevriminin tasarım ısıtma ortamı debisi (m H ) aşağıdaki gibi hesaplanır:

mH 

AF  q 
R T T 
1  o  h u 
q  Ru 
Ts  csu  Ru

(13)

Döşeme malzemesinin üst tarafındaki ısı geçiş direnci, R o

Ro 

1



 R ,B 

Su

(14)

u

Burada; 1/ α= 0,093 m2K/W ’dır. Alt taraftaki ısı geçiş direncinin toplamı:
R u = R λ,yal +R λ,tavan +R λ,sıva +R α,tavan
Burada R

α,tavan

= 0,17 m2K /W dir.

(15)

(Not: Standartta R λ,tavan olarak verilmiştir.)

7 Tali Bölgeler
Arttırılmış yüzey sıcaklığına (en yüksek 35 oC’a kadar) sahip A R tâli alanlar, genellikle, bir odanın en
fazla 1 m kalınlığa sahip dış duvarları boyunca yerleştirilir. Madde 6’da tarif edildiği gibi, bu alanların
tasarımı, T y,mak – T h = 15 K (Şekil 1) için en büyük sınır eğrisi yardımıyla yapılır.
Bölüm 4: Tesisat
4.2.2 Yalıtım Katmanları, Çevre Yalıtım Bandı
Yalıtım katmanları
Yalıtım katmanları, döşemeden ısıtma yapısı altındaki ısıl şartlara bağlı olarak Çizelge 1’de belirtilen
en düşük ısıl dirence sahip olmalıdır.
2
Çizelge 1. Döşemeden ısıtma sisteminin altındaki yalıtım katmanlarının en düşük ısıl direnci m K/W

Isıtılan
oda
altında

Isıtılmayan veya
aralıklı ısıtılan oda
altında veya doğrudan
zeminde *)

Dış ortam
Dış
tasarım
sıcaklığı
o
Td ≥ 0 C
1,25

Dış tasarım
sıcaklığı
0oC > Td ≥ -5oC

1,25
1,50
Isıl direnç 0,75
(m2K/W)
*) Zemin su seviyesi ≤ 5 m olduğunda, bu değer artırılmalıdır.

Dış tasarım
sıcaklığı
-5oC > Td ≥ -15oC
2,00
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Örnek Uygulama
Kaynak [1]’deki örnek ev, dıştan dışa 9 m eninde, 10 m boyunda, 5,5 m yüksekliğinde, iki katlı, 3.
derece gün bölgesinde bulunan bir konut binası göz önüne alınsın. Duvarlarda, tuğla ve betonarme
üzerine dış taraftan uygulanan ve ısı iletim katsayısı  yal = 0,04 W/mK olan yalıtım malzemesinin
kalınlığı, 6 cm dir. Pencereler çift camlı, plastik doğramalı, 12 mm boşlukludur. Çatıya, ısı iletim
katsayısı  yal = 0,04 W/mK ve kalınlığı 12 cm olan yalıtım malzemesinden döşenmiştir. Toprak temaslı
döşeme ve ısıtılmayan hacim üzerine ise yine ısı iletim katsayısı  yal = 0,04 W/mK ve kalınlığı 8 cm
olan yalıtım malzemesi uygulanmıştır. Dış kapı ağaçtan yapılmıştır.
Kaynak [1] de bu binanın TS 825’e göre yalıtım projesi ve TS 2164 ‘e göre yapılmış ısı kaybı projesi
verilmiştir.,[4].
Çizelge 3. TS 1264–2 Örnek binanın döşemeden ısıtma hesabı ve Çizelge A1,A2,A3, A4
Veri :

Çizelgeler TS 1264 2
1)

Isı akısı

2)

Oda sıcaklığı
Isıtma alanı

2

q"

W/m

80

Th

C

20

A

2

m

5

Çizelge A1 Döşeme kaplama faktörü a B
0,1
0,15
R λB W/m2K
0 0,05
λ E (W/mK)
2

1,196

aB
0,833 0,64

0,519

1,5

1,122

0,797 0,618

0,505

1,2

1,058

0,764 0,598

0,491

1

0,734 0,579

0,478

Isıtma suyu giriş
sıcaklığı 3)

Tsg

C

50

Suyun özgül ısısı

cp

J/kgK

4180

1

Döşeme altı sıcaklığı

Tu

C

6

0,8

0,924

0,692 0,553

0,460

0,6

0,821

0,632 0,514

0,433

Boru dış çapı
Et kalınlığı

4)

4)

Boru isı iletim kat

d

mm

17

s

mm

2

W/mK

0,35

5)
6)

Boruya bağlı katsayı
Boru yerleştirme
aralığı 7)
Boru üzerinde tabaka
kalınlığı
Boru üzerindeki
tabaka ısı iletim kat 8)
Yalıtım kalınlığı
Yalıtım ısı iletim kat
Döşeme kaplama
iletim direnci 3)

8)

2

B

W/m K

6,7

T

m

0,1

Su

m

0,025

λu

W/mK

1

S yal

m

0,02

Çizelge A2 A ve C için boru aralık faktörü
0

R λB W/m2K

1,23

αT

0,05 0,1

0,15

1,188 I,156

1,134

ÇİZELGE A3 Kaplama faktörü a u
RB
0
0,05 0,1
0,15
m2.K/W
T (m)
0,05

1,069

au
1,056 1,043

0,075

1,066

1,053

1,041

1,035

1,037

λ yal

W/mK

0,035

R λB

m2K/W

0,1

Şap ısı iletim kat 8)

λE

W/mK

1,2

0,1

1,063

1,05

1,039

1,0335

Döşeme altı sıva kal.

Ss

m

0,012

0,15

1,057

1,046

1,035

1,0305

Sıva ısı iletim kat

λs

W/mK

1

0,2

1,051

1,041

1,0315

1,0275

Tavan iletim direnci
Döşeme üstü ısı
taşınım katsayısı 9)
Döşeme altı ısı
taşınım direnci 10)

R λt

m2K/W

0,17

0,225

1,048

1,038

1,0295

1,026

0,3

1,0395

1,031

1,024

1,021

αt

W/m2K

10,8

m2K/W

0,375

1,03

1,024

1,018

1,016

1/α alt

0,17
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Hesap

1
2
3
4
5

Örnek Bina [1]
Salon dış çevrim
Ortalama yüzey
sıcaklığı 11)
Döşeme kaplama
faktörü 12)
Boru aralık faktörü 13)
Kaplama faktörü 14)
Boru dış çap faktörü
15)

Ty

0,598

aT

1,156

0,05

1,013

1,013

1,012

1,011

au

1,039

0,075

1,021

1,019

1,016

1,014

aD

1,022

0,1

1,029

1,025

1,022

1,018

0,15

1,04

1,034

1,029

1,024

2

0,2

1,046

1,04

1,035

1,03

-0,75

0,225

1,049

1,043

1,038

1,033

0,3

1,053

1,049

1,044

1,039

0,375

1,056

1,051

1,046

1,042

mT
16)

7

m u Su>0,015m 17)

8

m D 0,01<D<0,03 18)
Ortalama sıcaklık
ΔT H
farkı 19)
Isıtma suyu dönüş
T sd
sıcaklığı 20)
Su gidiş, çıkış sıcaklık
ΔT s
fakı T sg -T sd
Döşeme üstü ısı geçiş
Ro
direnci 21)
Yalıtım direnci 22)
Ry

10
11
12
13

27,35

aB

6

9

C

0,05<T<0,375 m

14 Sıva iletim direnci23)
Döşeme altı ısı geçiş
15
direnci 24)
16 Aşağı geçen ısı 25)
17 Toplam ısı

1)

Çizelge A4 Boru dış çapı faktörü
0
0,05
0,1
0,15
RB
m2K/W
T(m)
aD

-0,33

Rs

C

19,73

C

32

C

18

2

m K/W
2

0,263

m K/W

0,571

m2K/W

0,034

2

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

Ru

m K/W

0,923

7)

q" a

W/m2

8

9)
10)

2

q

W/m

88

18 Sıcak su debisi25)

mH

kg/s

0,0082

19 Sıcak su debisi

mH

kg/h

29,6

8)

11)
12)
13)

Su yoğunluğu

ρ

kg/m3

991

Su dinamik vizkozitesi

ν

Pas

0,0006

20

Hız

V

m/s

0,06

21

Re26)

22
23
24

27)

Sürtünme katsayısı
Boru boyu

28)
29)

Basınç kaybı

f
L
ΔP

m
Pa

14)
15)
16)
17)
18)

1269

19)

0,05

20)

54

21)
22)

404

23)

Çizelge 4. TS 1264 ve eski metot’a [1] göre yapılan
döşemeden ısıtma hesaplarının karşılaştırması

25)

24)
26)
27)

C,kg/h,Pa
TS 1264 Boru 17 x 2
Kaynak [1] Boru :15 x 1
Fark %

Salon dış
T sd m
32
29,6
32
23
0
28

28)

ΔP
404
324
24

29)

Eşitlik 7, TS 1264-3 Şekil1
TS 1264
TS 1264-3 Şekil1
Boru standartları (1. Giriş)
TS 1264-2 Çizelge A.15
TS 1264-2 Eşitlik 4
TS 1264-2 Eşitlik 5
TS 825
TS 1264-3 Eşitlik 14
TS 1264-3 Eşitlik 15
Eşitlik 3 ; Kaynak [1]
TS TS 1264-2 Şekil A.1
TS 1264-2 Çizelege A.1
TS 1264-2 Çizelege A.2
TS 1264-2 Çizelege A.3
TS 1264-2 Çizelege A.4
TS 1264-2 Eşitlik 5
TS 1264-2 Eşitlik 6
TS 1264-2 Eşitlik 7
TS 1264-2 Eşitlik 4
TS 1264-2 Eşitlik 1
TS 1264-3 Eşitlik 14
R λ,yal =S yal /λ yal
R λ,yal =S sıva /λ sıval
TS 1264-3 Eşitlik 15
TS 1264-24 Isıl şartlar qu=0,1q
Re=Vd/ν
f=64/Re Re<2300 f=0,316/Re0,25
TS 1264-3 6.1 Tasarım ısı yükü
L=A/T+4
2
L

V

 d  2s  2

P  f   
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Çizelge 4. (devam). Döşemeden ısıtma hesaplarının tüm bina için karşılaştırması

Diğer oda
a B ,a T ,a u ,a D
,
m T ,m u ,m D

C,kg/h,Pa

Salon iç
2
q”=50W/m
2
T h =20C A=19 m ,
T=0,3 m, R λB =0,1
2
m K/W

Yatak odası
2
q”=66W/m
A=16,3
T h =20C
2
T=0,2
m,
m,
2
R λB =0,1 m K/W

0,598,1,156,1,024
1,044,-0,33,2,-0,75

0,598,1,156,1,0315
,
1,035,-1,67,2,-0,75
m
ΔP düz
Ts

Ts

m

ΔP düz

d

TS 1264
Boru 17 x 2
Kaynak [1]
Boru :15 x
1
Fark %

d

Banyo
2
q”=75W/m
T h =24C, A=7
2
m , T=0,1 m,
2
R λB =0,05 m K/W
0,764,1,188,
1,05,1,025,
-0,33,2,-0,75
Ts

m

ΔP d

d

Çalışma odası
2
q”=99 W/m
2
T h =20C A=9,9 m ,
T=0,1 m,
2
R λB =0,1 m K/W
0,598,1,156,
1,039,1,022,
-0,33,2,-0,75
Ts

Mutfak
2
q”=111W/m
T h =20C, A=7,4
2
m , T=0,1 m,
2
R λB =0,05 m K/W
0,764,1,188,
1,05,1,025,
-0,33,2,-0,75

m

ΔP düz

T sd

m

ΔP dü

d

z

31

71

2488

33

86

4409

31

37

693

38

106

7614

34

63

2337

32

54

1496

36

78

4050

25

22

403

42

122

9360

42

10
0

6560

-3

31

64

-8

10

7

24

68

71

10

-13

-20

19

-37

-65

SONUÇ
Döşemeden ısıtma hesaplarının ve boru gibi elemanlarının seçiminin ve borular arası uzaklık gibi
tasarım değişkenlerinin standart olarak yapılmasında büyük fayda vardır. Bu çalışmada TS EN 1264–
2, Şubat,2000, TS EN 1264–3 Nisan 2006, TS EN 1264–4 Nisan 2006 standardının kullanılabilmesi
için oluşturulan hesap metodu ile önceki hesap metodu Çizelge 3 te karşılaştırılmış, yüzey sıcaklığı ve
boru boyu aynı eşitliklerle bulunduğundan karşılaştırma tablolarına konmamıştır. Basınç kayıpları düz
boru kaybıdır. Sıcak su dönüş sıcaklığı ve buna bağlı olarak su debisi için, R=0,1 m2K/W olan
zeminlerde daha yakın sonuçlar bulunurken, R=0,05 m2K/W olan ıslak zeminlerde fark artmaktadır.
Yeni standartla verilen hesap metodu daha detaylı olduğu için hesap yönteminin güvenirliliği daha
fazla gözükmesine karşın daha fazla uygulama göz önüne alınarak incelenmesine gerek vardır.

KAYNAKLAR
[1] O. F. Genceli, C. Parmaksızoğlu, Kalorifer Tesisatı, MMO/352/6 2010.
[2] Ç. Yavuzel, M. Yılmaz, S.Türk, Döşemeden Isıtma Sistemi Tasarımı, İTÜ Makina Fakülesi,
BTP,2009-2010.
[3] TS EN 1264–1: 2000, ” Döşemeden ısıtma – Sistemler ve bileşenleri: – Bölüm 1: Tarifler ve
Semboller, TS EN 1264–2, Şubat,2000” Döşemeden ısıtma – Sistemler ve bileşenleri: Isı gücünün
belirlenmesi” TS EN 1264–3 Nisan 2006: Boyutlandırma, TS EN 1264–4 Nisan 2006: Tesisat.
[4] TS 825, TS 2164,TS EN ISO 10211: 2009 “Binalarda Isı Köprüleri - Isı Geçişi Ve Yüzey
Sıcaklıkları, TS EN ISO 6946: 2009 “TS EN ISO 14683:2009 “

ÖZGEÇMİŞ
İ. Cem PARMAKSIZOĞLU
1975 İTÜ Makina Fakültesi, Kuvvet-Isı Kolunu, 1977 İTÜ Makina Fakültesi, Enerji kolunu bitirmiştir.
1985 yılında İTÜ Makina Fakültesinden Doktor ünvanı almış, 1989 yılında Doçent ve 2005 yılında
Profesör olmuştur. Kısa ve uzun süreli olarak Sulzer (A.G.) İsviçre ve U.C. Lawrence Berkeley
Laboratory’de çalışmıştır. İTÜ Makina Fakültesinde CAD-CAM Merkezi Müdürlüğü görevinde
bulunmuştur. Halen İTÜ Makina Fakültesi Makina Mühendisliği bölümü, Termodinamik ve Isı Tekniği
Anabilim dalında Profesör olarak çalışmaktadır. MMO/352/5 nolu Kalorifer Tesisatı kitabının
yazarlarından biridir.
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

Bu bir MMO
yayınıdır

BİLİMSEL/TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR
ISI BORULU ATIK BACA GAZLARINDAN ISI GERİ KAZANIM SİSTEMİNİN DENEYSEL
OLARAK İNCELENMESİ
EMRE ÜRÜN, YUSUF ÇAY, HÜSEYİN KURT
ISI POMPALI KURUTUCULARIN ENERJİ ETKİN TASARIMI – MODELLEME ÇALIŞMASI –
ANIL AKGÜN, SERHAN KÜÇÜKA
KOJENERASYON SİSTEMLERİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ
BAYRAM KILIÇ, ARZU ŞENCAN, REŞAT SELBAŞ, HASAN HÜSEYİN EZEN

TESKON 2011 BİLİMSEL/TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR

Bu bir MMO
yayınıdır

ISI BORULU ATIK BACA GAZLARINDAN
ISI GERİ KAZANIM SİSTEMİNİN DENEYSEL
OLARAK İNCELENMESİ

EMRE ÜRÜN
ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
YUSUF ÇAY
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HÜSEYİN KURT
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

BİLDİRİ

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

717 _______

ISI BORULU ATIK BACA GAZLARINDAN ISI GERİ KAZANIM
SİSTEMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
Emre ÜRÜN
Yusuf ÇAY
Hüseyin KURT

ÖZET
Bu çalışmada, yerçekimi destekli ısı borulu atık baca gazlarından ısı geri kazanım sisteminin ısıl
performansı deneysel olarak incelenmiştir. Isı geri kazanım sistemi, bakır borudan yapılmış 16 adet ısı
borusundan oluşmaktadır. Çalışma akışkanı olarak, R-410a soğutucu akışkanı kullanılmıştır. Sistem, baca
içerisine yerleştirilen evaporatör bölgesinin atık baca gazlarında almış olduğu ısı enerjisinin soğutma
suyunun dolaştığı bir depo içerisine yerleştirilen kondenser bölgesine taşınması şeklinde çalışmaktadır.
Deneyler, beş farklı baca gazı sıcaklığında (75, 100, 125, 150, 175 ºC), dört farklı baca gazı hızında (1, 1.5,
2, 2.5 m/s) ve soğutma suyu debisinde (1, 2, 3, 4 lt/dk) yapılmıştır. Deneylerden elde edilen sonuçlara göre,
ısı geri kazanım sistemini oluşturan ısı borularının etkenliği % 44.1 olarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yerçekimi destekli ısı borusu, R410a, baca gazı, ısı geri kazanımı

ABSTRACT
In this study, thermal performance of heat recovery system gravity assisted heat pipe has been
investigated experimentally. The heat recovery system consists of 16 pieces heat pipe made copper
pipe. R-410a refrigerant was used as working fluids. System works transporting to heat energy obtained
from waste flue gases in the evaporator region to the condenser region that placed inside a store which is
circulated cooling water. Experiments are carried out five different flue gases temperature (75, 100, 125,
150, 175 ºC), different flue gases velocity (1, 1.5, 2, 2.5 m/s) and different cooling water flow rates (1, 2,
3, 4 lt/dk). According to the results obtained from experiments, the heat pipe efficiency was abserved
as 44.1 %.
Key Words: Thermosyphon heat pipe, R410a, flue gasses, heat recovery.

1. GİRİŞ
Bilindiği gibi ülkemiz, kalkınmakta olan ve nüfusu artan bir ülke olması nedeniyle enerji tüketimi hızlı
bir şekilde artmaktadır. Ülkemiz enerji ihtiyacının büyük bir kısmı yurtdışı kaynaklardan
karşılandığından dolayı, her geçen gün artan enerji talebi ile birlikte dışa bağımlılığımızda artmaktadır.
Bunun yanı sıra, başta petrol olmak üzere sınırlı olarak bulunan fosil enerji kaynakları tükenmektedir.
Diğer yandan fosil kaynaklı yakıt tüketimi sonucu, atmosfere bırakılan CO 2 salınımı başta olmak
üzere, küresel ısınmaya yol açan gaz emisyonlarının sebep olduğu çevre sorunları önemli bir problem
haline gelmiştir. Son yıllarda dünyanın gündemini meşgul eden bu problemlerin çözümü, bir dizi
önlemler almayı ve yeni arayışlara yönelmeyi zorunlu hale getirmiştir. Gerek ülkemizde gerekse
dünyada, bu arayışların başında, son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan birisi olan enerjinin
verimli kullanımı gelmektedir [1-3].
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Enerjinin verimli kullanılması, ülke çapında sağlanacak yararın yanında, sanayi işletmelerinin
birçoğunda toplam giderler içerisinde önemli bir paya sahip olan enerji giderlerinin ve çevre kirliliğinin
azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu nedenlerden dolayı enerjinin verimli kullanılması
alanında yapılan çalışmalar büyük önem taşımaktadır.
Baca gazlarının çevreye atılması nedeniyle oluşan ısıl kayıplar %10-35 arasında değişmektedir. Bir ısı
üretecinde örneğin bir buhar kazanında dışarıya atılmakta olan baca gazlarının ısısından istifade ile
besleme suyu veya yakma havası ısıtılmak suretiyle ısı geri kazanımı sağlanabilir. Böylece kazan
verimi yükseltilerek enerjiden dolayısıyla yakıttan tasarruf sağlanabilir. Atık ısıdan ısı geri kazanımı için
reküperatif ve rejeneratif ısı değiştiricileri kullanılmakla birlikte son yıllarda ısı borulu ısı geri kazanım
sistemleri kullanılmaya başlamıştır [2,3].
Bu çalışmada, farklı baca gazı sıcaklıklarında, farklı baca gazı hızlarında ve soğutma suyu
debilerinde, ısı borusu kondenser bölgesinden soğutma suyuna aktarılan ısı enerjisi miktarına göre
yerçekimi destekli ısı borulu ısı geri kazanım sisteminin ısıl performansı incelenmiştir.
1.1. Isı Borulu Isı Geri Kazanım Sistemi
Atık ısı enerjisinin geri kazanılmasında kullanılan yöntemlerden biriside ısı borulu sistemlerdir. Isı
boruları vakumlanmış, içerisinde bir miktar çalışma akışkanın bulunduğu, evaporatör (buharlaştırıcı),
adyabatik (nötr) ve kondenser (yoğuşturucu) kısımlarından oluşan bir ısı transfer cihazıdır. Isı
borusunun dışarıdan ısı absorbe ettiği kısım evaporatör, ısı borusundan dış ortama ısı transferinin
olduğu kısım ise kondenser olarak tanımlanır. Adyabatik bölge ise herhangi bir ısı transferinin
olmadığı nötr bölgedir (Şekil 1). Isı borusunun evaporatör bölgesine tatbik edilen ısı enerjisi ısı borusu
içerisindeki akışkanın buharlaşmasına sebep olur. Doymuş buhar haline gelen çalışma akışkanı, ısı
borusunun kondenser bölgesinden ısı çekilmesi ile birlikte yoğuşur ve çeşitli yöntemlerle cihazın
evaporatör bölgesine geri döner. Isı borularında ısı transferi bu şekilde gerçekleşir ve çevrim
tamamlanmış olur. Kondenser bölgesinde yoğuşan akışkanı tekrar evaporatör bölgesine geri
gönderebilmek için yerçekimi, merkezkaç, manyetik, elektrostatik vb. kuvvetlerden yararlanılır. Isı
borusu içerisindeki çalışma akışkanı çevrimini düzenlemek amacıyla borunun iç yüzeyine uygun
malzemelerden fitil yerleştirilir. Genelde ısı borulu ısı geri kazanım sistemlerinde evaporatör bölgesi
sistemin alçak konumunda bulunduğundan dolayı çevrim, ek bir kuvvete gereksinim duymadan
yerçekimi kuvvetinden yararlanılarak kolaylıkla sağlanabilmektedir. Yoğuşan sıvının evaporatöre geri
getirilmesi için kullanılan en genel yöntemler yerçekimi ve kılcal kuvvetlerdir [1-6].
Isı borusu konusunda ilk çalışmalar 1942 yılında R.S.Gaugler tarafından yapılmıştır. Gaugler’in
çalıştığı ısı boruları, şuan kullanılan ısı borularının temelini oluşturmuştur. Özsoy ve Acar [2],
yerçekimi destekli bakır-su ısı borusunu sabit bir güçte çalıştırarak ısı borusu yüzeyindeki sıcaklık
dağılımı ve kondenser bölgesinden transfer edilen ısı enerjisi miktarını farklı eğim açılarında ve farklı
soğutma suyu debilerinde deneysel olarak incelemişlerdir. Ersöz [3], çalışma akışkanı olarak etanol
kullanarak, yerçekimi destekli ısı borusu ile baca gazları ile atılan ısının geri kazanılmasını 140 ile 170
C baca gazı sıcaklığı aralığında deneysel olarak araştırmıştır. Ong ve ark.[4] çalışma akışkanı olarak
R-134a soğutucu akışkanı kullanılan yerçekimi destekli ısı borusunun termal performansına, ısı
borusu evaporatör ve kondenser bölgeleri arasındaki sıcaklık farkının, soğutma suyu debisinin ve ısı
borusu çalışma akışkanı miktarının etkisini incelemişlerdir. Noie [5], havadan havaya yerçekimi
destekli ısı borulu ısı değiştiricisi evaporatör bölgesinin %60’ı çalışma akışkanı su ile doldurularak, ısı
borusunun ısıl performansını deneysel ve teorik olarak incelemiştir. Payakaruka ve ark.[6] çalışma
akışkanı R22, R123, R134a, etanol ve su kullanarak yerçekimi destekli eğik ısı borusunun 5 ile 90
eğim açısı aralığında ısı transfer karakteristiğini incelemişlerdir. Mahmood ve ark.[7] silindirik, yarı
silindirik ve dikdörtgen biçimli olmak üzere 3 mm hidrolik çapa ve üç farklı geometriye sahip mikro ısı
borularının 0, 45 ve 90 eğik haldeki ısıl performanslarını deneysel olarak incelemişlerdir. Isı
borusunun evaporatör bölgesi elektrikli ısıtıcı ile, kondenser bölgesi ise soğutma suyu ile soğutularak
en iyi ısıl performansı sağlayan ısı borusu geometrisi belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre,
dairesel kesitli ısı borusunun en iyi ısıl performansa sahip olduğu gözlemlenmiştir.
Çalışma şartlarına bağlı olarak, ısı borusu içerisinde ısı taşıyıcı akışkan görevi yapan birbirinden farklı
çalışma akışkanları kullanılabilmektedir. Çalışma akışkanının yüksek buharlaşma gizli ısısı, yüksek
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yüzey gerilimi ve çalışma bölgesinde düşük sıvı viskozitesine sahip olması yanında bu bölgede ısıl
bakımdan kararlı olması istenir. Çalışma akışkanın kullanılan boru malzemesi ile uyumlu olmaması
nedeniyle yoğuşmayan gaz oluşturabilme özelliği, ısı borusu etkinliğini düşüreceğinden dolayı
istenmeyen bir durumdur. Düşük ve orta sıcaklık uygulamalarında en çok kullanılan akışkanlar su,
metanol, amonyak ve diğer soğutucu akışkanlardır[8,9].
Isı boruları, günümüz teknolojisinde farklı birçok alanda kullanılması nedeniyle ısıl sistemlerde
vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Günümüzde ısı boruları; elektronik devrelerde bellek üzerinde
bulunan çiplerin soğutulmasında, bilgisayarlarda işlemci ve ekran kartlarının soğutulmasında, uzay
araçlarında ısı iletim mekanizmalarında, vakum tüplü güneş enerji sistemlerinde, köprü ve otoyollarda
kar ve buzlanmayı önlemek amacıyla v.b. bir çok alanda ısı transfer elemanı olarak kullanılmaktadır.
Hareketli parçası olmaması, sessiz çalışması, reaksiyon zamanının kısa olması, her ortam ve sıcaklık
mesafesi için ısı boruları geliştirilebilmesi, ısı borularının avantajları olarak sayılabilir [4,6,10].

Şekil 1. Isı Borusu Şematik Yapısı ve Çalışma Prensibi

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada, atık baca gazlarından yerçekimi destekli ısı borulu ısı geri kazanım sisteminin ısıl
performansını deneysel olarak gözlemleyebilmek amacıyla bir ısı geri kazanım sistemi tasarlanmış ve
kurulmuştur. Isı geri kazanım sisteminde, bakırdan imal edilmiş 16 adet ısı borusu demeti ve ısı
transfer yüzeyini arttırmak için ısı borusuna tespit edilmiş 13 adet levha tipi kanat kullanılmıştır.
Sistemin evaporatör bölgesi baca gazının geçtiği kanal içerisine yerleştirilmiş, kondenser bölgesi ise
soğutma suyunun dolaştığı bir depo içerisine yerleştirilmiştir. Isı borusundaki çevrimin yerçekimi
desteğiyle sağlanabilmesi için ısı borusu, evaporatör bölgesi altta ve yer düzlemine dik olacak şekilde
sisteme monte edilmiştir. Deney düzeneğinde, atık baca gazı yerine rezistanslar yardımıyla ısıtılan
hava kullanılmıştır. Isıtılan hava fan yardımıyla kanal içerisine gönderilerek, havanın sahip olduğu ısı
enerjisi, ısı borusunun evaporatör bölgesine aktarılmıştır. Aktarılan bu ısı enerjisi, ısı borusu
içerisindeki çalışma akışkanını buharlaştırarak, çalışma akışkanının kondenser bölgesine doğru
yükselmesini sağlayacaktır. Isı borularında çalışma akışkanı olarak R-410a soğutucu akışkanı
kullanılmıştır. Kondenser bölgesine buhar olarak ulaşan çalışma akışkanı, ısısını soğutma suyuna
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vererek yoğuşmaya başlayacaktır. Böylece baca gazının sahip olduğu ısı enerjisi, soğutma suyuna
aktarılmış olur.
Deneyler, kanal içerisinden geçen hava sıcaklığı 75, 100, 125, 150, 175 ºC olmak üzere beş farklı
sıcaklıkta, baca gazı hızı 1, 1.5, 2, 2.5 m/s olmak üzere dört farklı hızda ve kondenser bölgesinin
içinde bulunduğu depoya giren-çıkan soğutma suyu debisinin 1, 2, 3, 4 lt/dk olduğu dört farklı debide
yapılmıştır. Deneylerde, ısı borusu evaporatör-kondenser bölgeleri arasındaki çevrimin sağlanabilmesi
ve sistemde kullanılan çalışma akışkanının faz değişiminin tamamlanabilmesi için ölçüm süresi 30 dk.
olarak belirlenmiştir. Sıcaklık ölçümleri, 5 dk. aralıklarla kaydedilerek, 30 dk. sonraki sıcaklık değerinin
kararlı olduğu görülmüştür. Şekil 2’de ısı geri kazanım sisteminin şematik olarak yapısı, Şekil 3’de ise
deney düzeneği görülmektedir. Şekil 2’de görüldüğü gibi sistem üzerinde T1’den T10 noktasına kadar
gösterilen 10 farklı noktada sıcaklık ölçümü yapılmıştır.
Fan

Isıtıcılar

Isı borusu
demeti

Soğutma suyu
giriş-çıkışı
Isı borusu
demetinin üstten
görünüşü

Termokupl ile
sıcaklık ölçüm
noktaları

Şekil 2. Deney Düzeneğinin Şematik Yapısı

Şekil 3. Deney Düzeneği
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3. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Deneylerde, baca gazı sıcaklığı sabit tutularak her bir baca gazı sıcaklığında ve her bir soğutma suyu
debisinde, soğutma suyu sıcaklık farkı gözlemlenmiştir. Böylece ısı geri kazanım sisteminde, baca
gazından soğutma suyuna aktarılan ısı enerjisi miktarına göre sistemin ısıl performansı belirlenmiştir.
Isı geri kazanım sisteminde, 75, 100, 125, 150, 175 ºC baca gazı sıcaklıklarında, 1, 1.5, 2 ve 2.5 m/s
baca gazı hızlarında, 1, 2, 3 ve 4 lt/dk soğutma suyu debilerinde elde edilen soğutma suyu sıcaklık
farkları Şekil 4’de gösterilmiştir. Soğutma suyu debisi arttırıldığında, birim zamanda kondenser bölgesi
yüzeyinden geçen soğutma suyu miktarı arttığından dolayı kondenser bölgesi yüzey sıcaklığı bağıl
olarak azalmıştır. Şekil 4. (a)’da görülebileceği gibi 75 ºC baca gazı sıcaklığında, 1 m/s baca gazı
hızında ve 1 lt/dk soğutma suyu debisinde elde edilen soğutma suyu sıcaklık farkı 6.7 ºC olurken, aynı
baca gazı sıcaklığı ve hızında, soğutma suyu debisi 2 lt/dk’ya çıkartıldığında, 3.7 ºC; 3 ve 4 lt/dk
çıkartıldığında ise, sırasıyla 2.7 ºC ve 1.9 ºC sıcaklık farkı elde edilmiştir.
Isı borusu evaporatör bölgesinin maruz kaldığı ısı kaynağının sıcaklığı arttıkça, ısı borusu içerisindeki
çevrim daha hızlı tamamlanmıştır. Bu sebepten dolayı, ısı kaynağının sıcaklığı arttıkça, soğutma
suyuna aktarılan ısı enerjisi artmıştır. Baca gazı sıcaklığı 75 ºC iken, 2 m/s baca gazı hızında ve 1 lt/dk
su debisinde elde edilen soğutma suyu sıcaklık farkı 7.5 ºC olurken, aynı değerlerde baca gazı
sıcaklığı sırasıyla 100, 125, 150 ve 175 ºC olduğunda, 9.8, 10.5, 11.6 ve 13.6 ºC soğutma suyu
sıcaklık farkları elde edilmiştir.
Isı borusu evaporatör bölgesinden geçen baca gazının hızı arttıkça, elde edilen soğutma suyu sıcaklık
farklarının da arttığı gözlenmiştir. Baca gazı sıcaklığı 75 ºC iken, 1 lt/dk soğutma suyu debisinde ve 1
m/s baca gazı hızında elde edilen soğutma suyu sıcaklık farkı 6.7 ºC olurken, aynı hava sıcaklığında
ve su debisinde, baca gazı hızı sırasıyla 1.5, 2 ve 2.5 m/s olduğunda ise 6.9, 7.5 ve 8.2 ºC soğutma
suyu sıcaklık farkı ölçülmüştür. Benzer eğilimler, baca gazı sıcaklığının 100, 125, 150 ve 175 ºC
olması durumunda da gerçekleşmiştir.

(a).

(b).
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(c).

(d).

(e).
Şekil 4. Farklı Soğutma Suyu Debilerinde, Soğutma Suyu Sıcaklık Farkının Baca Gazı Hızı ile Değişimi
(a).75 ºC, (b).100 ºC, (c).125 ºC, (d).150 ºC, (e).175 ºC baca gazı sıcaklığı için
3.1. Isı Borusu Etkenlik Hesabı
Sistemin ısıl performansı, ısı borusu etkenliği ile belirlenmiştir. Isı borusu etkenliği, soğutma suyuna
aktarılan ısı enerjisinin, baca gazının sahip olduğu ısı enerjisine oranlanmasıyla belirlenmiştir. Isı
borusu aracılığıyla soğutma suyuna aktarılan ısı enerjisi,

Q sg  m sg C p Tsgç  Tsgg 

(1)
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 ; soğutma suyuna aktarılan ısı enerjisini (W), m ;
eşitliğine göre hesaplanmıştır. Denklemde, Q
sg
sg
soğutma suyu kütlesel debisini (kg/s),

C p ; soğutma suyunun özgül ısısını (J/kg K), Tsgg ve Tsgç ;

soğutma suyu giriş ve çıkış sıcaklıklarını (C) göstermektedir.
Isı borusu demeti bölgesine giren-çıkan baca gazının sahip olduğu ısı enerjisindeki azalma miktarının
tamamı ısı borusuna aktarıldığı kabul edilerek, ısı borusu evaporatör bölgesine aktarılan ısı enerjisi,

Q bg  m bg C p Tbgg  Tbgç 

(2)

 ; baca gazının sahip olduğu ısı enerjindeki azalma
eşitliğine göre hesaplanmıştır. Denklemde, Q
bg
miktarını (W),

m bg ; baca gazı kütlesel debisini (kg/s), C p ; baca gazı özgül ısısını (J/kg K), Tbgg ve

Tbgç ; baca gazı giriş ve çıkış sıcaklıklarını (C) göstermektedir.
Isı borusu etkenliği farklı baca gazı sıcaklıklarında ve baca gazı hızlarında, soğutma suyu debisine
bağlı olarak Şekil 5’de verilmiştir. Şekillerden de görülebileceği gibi baca gazının hızı arttıkça ısı
borusu etkenliği artarken, soğutma suyu debisi arttıkça ısı borusu etkenliği azalmaktadır. Sistemdeki
ısı borusu demetinin etkenliği, 75 C baca gazı sıcaklığında, 2.5 m/s baca gazı hızında ve 1 lt/dk
soğutma suyu debisinde % 35.7 olurken, aynı değerlerde baca gazı sıcaklığı 175 C çıkarıldığında ise
% 44.1 olmuştur.

(a).

(b).
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(c).

(d).

(e).
Şekil 5. Farklı Baca Gazı Hızlarında, Isı Borusu Etkenliğinin Soğutma Suyu Debisi ile Değişimi (a).75
ºC, (b).100 ºC, (c).125 ºC, (d).150 ºC, (e).175 ºC baca gazı sıcaklığı için

SONUÇ
Bu çalışmada, yerçekimi destekli ısı borusunda çalışma akışkanı olarak R-410a soğutucu akışkanı
kullanılarak, baca gazından ısı geri kazanımının ısıl performansı incelenmiştir. Deneylerden elde
edilen sonuçlara göre, baca gazı hızı arttıkça ısı borusu etkenliği artarken, soğutma suyu debisi
arttıkça ısı borusu etkenliği azalmıştır. Isı geri kazanım sistemindeki ısı borusu demetinin etkenliğinin
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baca gazı sıcaklığı ve baca gazı hızı ile doğru orantılı, soğutma suyu debisi ile ters orantılı olarak
değiştiği gözlemlenmiştir. Buna göre ısı geri kazanım sisteminin etkenliği, 75 C baca gazı
sıcaklığında, 2.5 m/s baca gazı hızında ve 1 lt/dk soğutma suyu debisinde % 35.7 olurken, aynı
değerlerde baca gazı sıcaklığı 175 C çıkarıldığında ise % 44.1 olmuştur.
Isı geri kazanım sisteminde, fitilli ısı değiştiricisi kullanılmak suretiyle kondenser bölgesinden
evaporatör bölgesine çalışma akışkanının geri dönmesi için yerçekimi etkisi yanında fitil etkisi de
kullanılmış olacaktır. Böylece ısı borusu çalışma çevrimi daha kısa sürede tamamlanacağından dolayı
birim zamanda geri kazanılan ısı enerjisi miktarı da artacaktır. Isı geri kazanım sisteminde fitilli ısı
borusu kullanılmak suretiyle sistemin ısı geri kazanım performansı arttırılabilir.
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ISI POMPALI KURUTUCULARIN ENERJİ ETKİN TASARIMI
– MODELLEME ÇALIŞMASI –

Anıl AKGÜN
Serhan KÜÇÜKA

ÖZET
Isı pompalı kurutucular için sayısal bir benzeşim modeli geliştirilmiştir. Isı pompalı kurutucularda
kullanılan temel elemanlar kurutma odası, dolaşım fanı, ısı pompasının kompresörü, yoğuşturucusu ve
buharlaştırıcısıdır. Egzoz havası enerjisini emiş havasına aktaran bir ısı geri kazanım ünitesi modele
eklenmiştir. Tasarlanan sistemde ısı pompası kondenseri dolaşım havası üzerinde bulunurken,
evaporatör ise egzoz havası üzerine yerleştirilmiştir. Evaporatörün egzoz havası üzerine yerleştirilmesi
mevcut literatüre göre bir yenilik getirmektedir. Çalışmada kurutma havası debisi ve atık hava oranının
enerji tüketimine etkisi parametrik olarak incelenmiştir. Birim enerji için özgül nem uzaklaştırma hızı
SMER değerinin uygun koşullarda 4 kg-nem/kWh civarına kadar yükselebileceği gösterilmiştir. Egzoz
havası enerjisinin geri kazanılması, sistemin toplam enerji tüketiminin %20 kadar azalmasına neden
olmaktadır. Bilgisayar üzerinde geliştirilen model, kurutmadaki psikometrik hesaplamaların
yapılmasında ayrıca kolaylık getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kurutma, ısı pompalı kurutma, ısı geri kazanımı, özgül nem uzaklaştırma hızı
(SMER), kurutma simülasyonu.

ABSTRACT
A numerical similarity model has been developed for the heat pump dryers. The main elements which
are used in heat pump dryers are a drying cabinet, circulation fan, compressor, evaporator and
condenser of heat pump. A heat recovery unit which transfers the energy of the exhaust air to the
suction air has been added to the model. In the designed system, while the heat pump condenser is
placed in the flow of circulation air, evaporator is placed in the flow of exhaust air. Placement of the
evaporator is an innovation according to the existing literature. In the study, the effect of the flow rate
of drying air and exhaust air ratio on power consumption has been examined parametrically. The
specific moisture extraction rate-SMER value has been illustrated to increase to approximately 4 kgwater/KWh under appropriate conditions. Recovering the energy of exhaust air causes about %20
decrease in power consumption of the system.
Keywords: Drying, heat pump drying, heat recovery, specific moisture extraction rate (SMER), drying
simulation.

1. GİRİŞ
İlk yatırım maliyetlerinin yüksekliği ve enerji performansının istenen düzeyde olmaması nedenleri ile ısı
pompalı kurutucular henüz yaygın olarak kullanılmamaktadır. Buna karşın enerjinin etkin kullanımı
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açısından ilgi çekici olup, literatürde ısı pompalı kurutucularla ilgili çok sayıda çalışma mevcuttur.
Burada konuyu yansıtacak nitelikte kabul edilen bir kısım sayısal ve deneysel çalışma özetlenmiştir.
Isı pompalı kurutucularla ilgili literatürde mevcut ilk çalışmalardan birinde S. Prasertsan ve P. Saensaby klima parçaları kullanarak oluşturdukları bir ısı pompalı kurutucuda kauçuk kerestesi ve muz
kurutulması için deneyler yapmışlardır [1]. Kurutma havası sıcaklığı 50–60ºC arasındadır. Kurutma
odasının taban boyutları 1.1 x 1.1 m ve yüksekliği 2 m'dir. R22 akışkanının kullanıldığı ısı pompası
sisteminde 11 kW kapasiteli pistonlu kompresör kullanılmıştır. Sistemde dolaşan havanın evaporatör
ve kondenser girişleri arasında ısı geri kazanım ünitesi (ısı değiştirici) kurularak, evaporatör ve
kondenser yükleri azaltılmıştır. Her bir ürün için farklı ilk özelliklerde dörder ayrı deney yapılmıştır. 72
saat süren kurutma deneylerinde birim enerji için uzaklaştırılan nem miktarını gösteren SMER (specific
moisture extraction rate, özgül nem uzaklaştırma hızı) ortalama değerleri 0.240 ve 0.572 kg-nem/kWh
arasında değişmiştir. Bu rakamlar diğer çalışmalara göre oldukça düşük değerler olup, çevreye egzoz
havası ve ısıl kayıplarla oldukça fazla miktarda enerji atıldığı şeklinde yorumlanabilir.
Z. Oktay buhar sıkıştırmalı ısı pompası kullanılan bir kurutma sisteminin performansına etkiyen
parametrelerle ilgili bir literatür çalışması sunmuştur [2]. Kurutucu çıkışındaki nemli havanın bir kısmı
dışarı atılarak yerine taze hava alınmaktadır. Kalan havanın ise bir kısmı evaporatör üzerinden
geçirilirken, kalan hava ise evaporatörü atlatarak kondenser öncesi evaporatör üzerinden gelen hava
ile karıştırılmaktadır. Atlatma havası oranının arttırılması ile nemli hava evaporatör üzerinden
geçirilmeden geri döndürülmüş olmakta, havanın kurutucudaki nemi artmakta, evaporatör ve
kondenser arasındaki sıcaklık farkı yükselmekte ve ısı pompası ısıtma tesir katsayısı (ITK) değeri
düşmektedir. Ancak yüksek ITK değerlerinin her zaman yüksek SMER değerini vermediği, SMER
değerinin ürün geçiş hızına bağlı değiştiği görülmüştür. Evaporatör ve kondenser alanlarının
artmasıyla ITK, SMER ve kurutulan ürün hızının doğrusal olmayan bir şekilde arttığı, belirli
değerlerden sonra sistem performansının artışının durduğu gözlenmiştir. Toplam hava debisinin
arttırılmasıyla soğutucu akışkanın yoğuşma ve buharlaşma sıcaklıkları arasındaki fark azalmakta,
COP ve SMER iyileşmekte fakat fan güç ihtiyacı artmaya başlamaktadır. Dışarı atılan hava oranının
azaltılması ile birlikte SMER değeri iyileşmektedir.
Oktay tarafından gerçekleştirilen diğer çalışmada ise Şekil–1 de genel yerleşimi gösterilen ısı pompalı
bir kurutucu tesis edilerek SMER değerlerinin hava dolaşım hızı, dolaşım oranı ve atlatma (by-pass)
havası oranı ile değişimi deneysel olarak araştırılmıştır [3]. Hava dolaşım oranı, kurutma işleminden
sonra çevrimde yeniden dolaştırılan hava oranı olarak tanımlanmakta ve taze hava oranı ile ters
orantılı olarak değişmektedir. Atlatma havası oranı ise dolaşım havasının evaporatör üzerinden
geçirilmeyen oranıdır. Sabit hava dolaşım hızı için, dolaşım havası oranı arttıkça (taze hava oranı
azaldıkça) ve atlatma havası oranı azaldıkça SMER ve ITK değerleri iyileşmektedir. Kurutulacak
madde olarak yün kullanılan çalışmada dolaşım havası oranının %20 den %80 ‘e arttırılması ile ITK
oranı 2.5 değerinden yaklaşık 4 değerine, kompresör güç tüketimine dayalı SMER değeri ise 2.2 kgnem/kWh değerinden 3.5 kg-nem/kWh değerine artmıştır. SMER hesaplanmasında fan ve diğer
yardımcı elemanların güç tüketimleri de dikkate alındığında, bu değer 1.5 ve 2.8 kg-nem/kWh
arasında değişmektedir.
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Şekil 1. Kurutma Düzeneği Şematik Diyagramı [3].
(1) kurutucu; (2) atık hava; (3) taze hava; (4) damper; (5) santrifüj fan; (6) evaporator; (7) esnek
kanal; (8) taze hava giriş; (9) atlatma havası kanalı; (10) kompresör; (11) fan hızı ölçme
düzeneği; (12) aksiyal fan; (13) kondenser; (14) silindir; (15) genleşme vanası.
“T” ve “RH” sembolleri sırası ile sıcaklık ve bağıl nem ölçüm noktalarını göstermektedir.
Chua ve Chou tarafından yapılan çalışmada, ısı geri kazanımlı ve iki evaporatörlü bir ısı pompalı
kurutma sistemi tesis edilmiştir [4]. Kondenserden dönen soğutkan akışı ikiye bölünerek
evaporatörlere farklı basınçlarda girmekte, kompresör emiş tarafında ise yüksek basınç
evaporatöründen çıkan akışkanın basıncı düşürülerek evaporatör çıkışları birleştirilmekte ve
kompresöre ortak olarak sevk edilmektedir. Yüksek basınç kademesinde soğutucu akışkan çıkış
entalpisinin yüksek olması, birim soğutucu akışkanın soğutma kapasitesinin artmasını sağlamaktadır.
Kurutma havası dolaşımında ilk kademe (yüksek basınç) evaporatör girişi ile kondenser öncesi
arasında ısı geri kazanım ünitesi tesis edilerek evaporatör ve kondenser yüklerinin azaltılması
sağlanmıştır. Çalışmada aynı kompresör için çift evaporatör kullanılmasının ısıl kapasiteyi %35’e
kadar arttırabildiği ve evaporatör atlatma oranına bağlı olarak en yüksek SMER değerinin 1 kgnem/kwh civarında olduğu belirtilmiştir.

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

732 _______

Şekil 2. Isı Geri Kazanımlı ve Çift Evaporatörlü Isı Pompalı Kurutucu [4].
(1,8) Taze hava ve egzoz pancurları; (2) hava damperi; (3,6) ısı geri kazanım cihazı; (4,5) evaporatör;
(7) santrifüj fan; (9) kondenser sıcak gaz soğutucu ; (10, 11) kondenser; (12) dirençli ısıtıcı; (13) tartı
(load-cell); (14) su tepsisi; (15) veri toplar; (16) bilgisayar.
Tosun yaptığı deneysel çalışmada ısı pompası destekli, ısı geri kazanımlı, raflı bir kurutucuda sarı
elma kurutma uygulaması yapmıştır [5]. Sistemde iki kademeli yoğuşturucu kullanılmış, ayrıca
evaporatör öncesi bir ısı değiştiricisi ön soğutucu olarak kullanarak ısı geri kazanımı sağlanmıştır.
Kullanılan kompresör gücü 1.3 kW dır. Tosun çalışmasında elma dilimlerini farklı ebatlarda keserek
40, 44, 48 ve 50ºC olmak üzere dört farklı sıcaklıkta, 2 ve 2.5 m/s hava hızında deneyleri
tekrarlamıştır. Ölçümlerde kuruma sürelerinin sıcaklıklara göre 435 ila 285 dakika arasında değiştiği
görülmüştür. SMER değerleri verilen sıcaklıklar için sırasıyla 0.46, 0.68, 0.61 ve 0.81 kg-nem/kWh
olarak hesaplanmıştır. ITK değerleri de yine aynı sırayla 2.72, 2.62, 2.59 ve 2.81 olarak tespit
edilmiştir. Farklı kalınlıktaki elma dilimlerinin nem oranın zamanla değişimini belirleyen bir
matematiksel model geliştirilmiştir. Yapılan düşük sıcaklıktaki kurutmanın ürün kalitesini olumlu
etkilediği görülmüştür.
Isı pompalı kurutma sistemleri ile ilgili bir simülasyon çalışması ise S. Coşkun tarafından yapılmıştır
[6]. Çoşkun çalışmasında ısı pompası destekli sürekli kurutuculu sistemin matematiksel modelini
oluşturmuş ve bu modeli kullanarak sayısal simülasyon yapmıştır. Çalışmada ITK ve SMER
değerlerinin atlatma havası oranı, taze hava oranı, taze hava emiş sıcaklığı ve kompresör devir sayısı
ile değişimi incelenmiştir. Atlatma oranı arttıkça ITK değerinin azaldığı, SMER değerinin ise belirli bir
orana kadar yükselerek daha sonra düştüğü görülmüştür. Hesaplanan SMER değerleri 1.2 ile 2 kgnem/kWh arasında değişmektedir.
Yukarıda incelenen ısı pompalı kurutma sistemlerinde kurutma havası ısı pompası evaporatörü
üzerinden geçirilerek nemi alınmakta ve kondenser üzerinde sıcaklığı tekrar arttırılarak kurutma
kabinine geri gönderilmektedir (kapalı hava çevrimli ısı pompalı kurutucu). Bazı uygulamalarda hava
değişimini kısmi olarak sağlamak ve kondenser yükünü dengelemek amacı ile havanın bir kısmı
kurutma işleminden sonra dışarı eksoz edilerek yerine taze hava alınmakta, ancak genel ilke
değişmemektedir. İncelenen sistemlerde ısı pompası yükünü azaltmak üzere ısı geri kazanım ısı
değiştirgeci kullanılmıştır.
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Bir ısı pompası çevriminde enerji etkinliğini gösteren esas değer özgül nem uzaklaştırma oranı SMER
değeridir. Literatürde verilen ısı pompalı kurutma sistemlerinde, kullanılan ısı pompasının tesir
katsayısına, ürün sıcaklığına, taze hava ve eksoz havası miktarlarına, çevreye olan ısı kaybı gibi pek
çok değişkene bağlı olarak SMER değeri 0.5 ile 2 kg-nem/kWh aralığında değişmektedir. Dolaşım
havasının evaporatör üzerinden geçirilmeyen kısmını veren atlatma oranı kurutmayı etkileyen diğer bir
değişkendir. Tüm bu değişkenlerin etkileri farklı çalışmalarda araştırılmışsa da, her bir çalışma
durumunda elde edilen sonuçlar değişmektedir.
Bu çalışmada, yukarıdaki tasarımlardan farklı olarak evaporatörün egzoz havası üzerine yerleştirildiği
bir ısı pompalı kurutucu tasarlanmıştır. Önerilen sistemde değişkenlerin sistematik olarak incelenmesi
ile ısı pompalı kurutma sistemlerinde ulaşılabilecek en yüksek SMER değerlerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Oluşturulan modelin geniş tanıtımı ve ulaşılan sonuçlar takip eden bölümlerde
açıklanacaktır.

2. KURUTUCU MODELİ
2.1. Tasarım Esasları
Kurutmada enerji tüketimine etki eden faktörlerin araştırılması amacı ile sayısal bir benzeşim modeli
geliştirilmiştir. Isı pompalı kurutma sistemlerinde genel uygulama evaporatörün dönüş havası üzerine
yerleştirilmesi ile kurutucuda dolaşan havanın neminin alınmasıdır. Bu çalışmada ise, evaporatör
egzoz havası üzerine yerleştirilerek, gerekli enerjinin atık havadan sağlanması amaçlanmıştır.
Kurutma havasının nemi ise taze hava emişi ile dengelenmiştir. Bu şekilde hem kuruma sırasında
üründen gelen meyve asitleri gibi farklı dışarı emisyonların atılması ve kurutma havasının tazelenmesi
sağlanmakta, hem de kurutma havası nem ve sıcaklığı taze hava oranına bağlı olarak
dengelenebilmektedir. %100 taze havalı kurutucular dışında evaporatörün egzoz üzerinde olduğu bir
çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. Diğer yandan evaporatör öncesi bir ısı geri kazanım cihazı
eklenerek egzoz enerjisinin bir kısmı geri kazanılmış ve yoğuşturucu yükünün ve dolayısı ile
kompresör gücünün düşürülmesi sağlanmıştır.
Sayısal modelin kullanılması ile farklı kurutma sıcaklık ve nemi için ve farklı atık hava oranlarında
enerji tüketiminin değişimi sayısal olarak araştırılmış ve enerji etkin kurutma çalışması için gereken
kıstaslar belirlenmiştir. Modelin şemasal gösterimi ve bir örnek çalıştırma durumu (Şekil–3) te
verilmiştir.
2. 2. Termodinamik Esaslar
Geliştirilen model aşağıdaki kabulleri içermektedir:
1. Kurutma işlemi sürekli durum koşullarında gerçekleşmekte ve kuruma hızı zamanla
değişmemektedir.
2. Kurutma odası ve hava kanalları yalıtımlı olup, çevre ile ısı alışverişi ihmal edilebilir
düzeydedir.
3. Fandan gelen enerji kazanımı ihmal edilebilir düzeydedir.
4. Kurutulacak maddenin içindeki sıvı su kurutucuya çevre sıcaklığında girmektedir. Kuru
maddenin sıcaklık değişiminden ileri gelen enerji depolanması ihmal edilmiştir.
İlk koşul kuruma hızının kurutulacak malzemenin cinsine ve kurutma havası sıcaklık, nem ve hızına
bağlı olmayıp sabit hızla gerçekleştiğini öngörmektedir. Bu durum gerçek malzemelerin kurutulmasına
uymamaktadır. Ancak kabul edilecek bir kurutma hızı için ortalama enerji tüketimi ve hava hızı veya
taze hava oranı gibi farklı değişkenlere bağlı değişimi hesaplanabilmektedir. İlk koşulun bir uzantısı
olarak, kurutucu ekipmanların sıcaklık değişiminden ileri gelen ısıl depolama ihmal edilmektedir.
Son (4.) koşul ise kurutulan malzemenin duyulur ısı değişiminden ileri gelen enerji değişimine ilişkindir.
Yapılan çalışmada, ürün nemi yaş bazda başlangıçta %80, kuruma sonunda %20 alınmıştır. Bu
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yüksek kurutma oranlarında duyulur ısı değişimine harcanan enerji buharlaşma enerjisine harcanan
yanında ihmal edilebilecek düzeydedir. Buharlaşma miktarının toplam kütlenin %10’undan daha düşük
olduğu durumlarda duyulur ısı değişiminin buharlaşma enerjisine oranı ısıl kayıplarla birlikte %50 ‘yi
aşabilir. Ancak çalışmada enerji veriminin en yüksek olduğu sınır değerlendirildiğinden duyulur ısı
değişimi göz önüne alınmamıştır.

Şekil–3 Kurutucu Modeli
Kurutulacak maddenin nem değişimi ve buharlaşma miktarı: Başlangıçtaki toplam kurutulacak madde
miktarı (m i ) ve başlangıç nemi yaş bazda (y i ) olarak verilsin. Son nemin (y f ) olması halinde son
durumdaki ürün toplam kütlesi;

mf 

1  yi
mi
1 y f

(kg)

(1)

(kg)

(2)

(kg/s)

(3)

buharlaştırılan nem miktarı;

mbuh  mi  m f
şeklinde hesaplanır.
Kurutma süresi ∆t olmak üzere buharlaşma hızı

m buh 

mbuh
t kurutma

bağıntısı ile hesaplanır.
Dolaşım havası sıcaklığı ve nem değeri: Kurutma sisteminde dolaşan hava kurutma, karıştırma,
ısıtma, soğutma gibi işlemlerden geçerek her durumdaki nem ve sıcaklığı değişmektedir. Havanın
kurutucuda farklı durumlardaki sıcaklık, entalpi ve nem değişimleri aşağıdaki gösterilmiştir. Nemli
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havanın entalpi ve neminin bilinmesi halinde diğer özelliklerinin sayısal olarak hesaplanabilmesi için
çeşitli bağıntılar mevcut olup, programda ASHRAE tarafından verilen nemli hava özelliklerine dair
polinomik denklemler kullanılmıştır.

 a kütlesel debisinde ve (T 1 , w 1 )
Kurutma kabini kütle ve enerji dengesi: Kurutma havası kabine m
sıcaklık ve neminde gelmektedir. Buharlaşma hızının bilinmesi halinde kurutma kabininden çıkan
havanın mutlak nem ve entalpisi aşağıdaki şekilde yazılır:
ma, h1, w1

w2  w1 

m buharlaşan , h fi

h2  h1 

m buh
m a

kg-nem/kg-kuru hava (4)

m buh * h fi
m a

kJ/kg-kuru hava

(5)

ma, h2, w2
Şekil 4. Kurutma Kabini Kütle ve Enerji Dengesi

 a , kurutma havası kütlesel debisi (kuru hava), w, havanın mutlak nemi, h, havanın entalpisi,
Burada m
h fi ise kurutma işlemine giren sıvı suyun başlangıç entalpisidir. Buharlaşma işlemine girmeyen kütlenin
sıcaklık ve entalpi değişimi ihmal edilmiştir.

 0 kadar bir kısmı egzoz edilmekte, kalan hava ayni miktarda
Kurutma kabininden çıkan havanın m
taze emiş havası ile karıştırılarak ısı pompasının yoğuşturucu (kondenser) ünitesine gönderilmektedir.
Şekil-3’te kurutma kabininden çıkış, ekzoz, ve karışım noktasına gönderilen havalar (2, 3, ve 5) ayni
 0 kütlesel debisindeki
termodinamik durumlara sahiptir. Isı Geri Kazanım (IGK) ünitesinden gelen m
taze havanın sıcaklık ve mutlak nemi

T8  T0   IGK T5  T0 
w8  w0

(°C)

(6)

(kg-nem/kg-kuruhava)

(7)

bağıntılarından hesaplanır. Burada η IGK IGK ünitesi duyulur ısı verimi olup %50 civarında alınabilir. T 0 ,
w 0 çevre havası sıcaklık ve nemini göstermektedir.
Karışım sonrası yoğuşturucuya gönderilen havanın nemi ve entalpisi,

w4 
h4 

m a  m 0 w3  m 0 w8
m a

m a  m 0 h3  m 0 h8
m a

(kg-nem/kg-kuruhava)

(8)

(kJ/kg-kuruhava)

(9)

bağıntıları ile hesaplanmaktadır. Yoğuşturucuda hava tekrar kurutma sıcaklığına yükseltilir.

T1  Tkurutma

w1  w4

(10)

Isı pompası yoğuşturucu (kondenser), kompresör ve buharlaştırıcı (evaporatör) yükleri ayrıca
hesaplanmalıdır. Yoğuşturucu yükü
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(kW)

(11)

(kW)

(12)

(kW)

(13)

Isı pompası kompresörünün gücü
W kom 

Q yoğ
ITK IP

Buharlaştırıcı yükü

Q buh  Q yoğ  W kom

bağıntıları ile hesaplanır. Egzoz havasının 6 ve 7 noktalarındaki durumları, IGK ünitesi ve
buharlaştırıcı yüklerinden ve entalpi değişimlerinden hesaplanabilir.
Yukarıdaki modelde taze hava oranı ( rekzoz 

m a8
) değiştirilerek havanın kurutucuya giriş nemi
m a

istenilen düzeyde tutulmaktadır.

3. ÖRNEK HESAPLAMA VE KURUTMA PERFORMANSININ DEĞİŞİMİ
3.1. Örnek Hesaplama
Çalışmanın sayısal olarak değerlendirilmesi için örnek bir durum için hesaplama yapılmış ve değişen
parametrelerin kurutma performansını nasıl etkilediği araştırılmıştır. Göz önüne alınan örnek durum
için, 1000 kg başlangıç kütlesindeki ürünün 10 saatlik kurutma periyodunda %80 başlangıç neminden
3
%20 son neme kurutulduğu kabul edilmiştir. Kurutma havası sıcaklığı 65°C, debisi 15000 m /saat
(3.985 kg/s) alınmıştır. Taze hava oranının %10 olması halinde, kurutma havası giriş bağıl nemi
%33.9 olmaktadır. Kurutma kabini çıkış sıcaklık ve nemi 53.27ºC ve %63.5, kompresör gücü ise 19.25
kW ve SMER değeri ise 3.9 kg-nem/kWh olarak hesaplanmıştır (Tablo–1).
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Tablo 1. Örnek Durum Sayısal Sonuçlar
Tanımlama
Ürün Özellikleri
Başlangıç kütlesi
Ürün giriş sıcaklığı
Kuruma süresi
Başlangıç nemi, yaş
baz
Son nem, yaş baz
Son kütle
Buharlaşma hızı

Sembol

Değer

m ilk
Ti
∆t kuruma

1000 kg
25ºC
10 saat

yi

0.8 (%80)

yf
m son

0.2 (%20)
250 kg

m buh

0.020833 kg/s

m a

3.985 kg/s
15000 m3/h

T1

65ºC

RH 1

%33.93

T2

53.27ºC

RH 2

%63.5

T0

25ºC

RH 0

%50

m 0 /m a

0.1 (%10)

η IGK

%50

ITK IP

3

Q IGK

5.77 kW

Q kond
W komp

57.76 kW
19.25 kW

SMER

3.9 kg-nem /kWh

Kurutma Havası
Özelikleri
Kurutma havası debisi
Kurutma havası giriş
sıcaklığı
Kurutma havası giriş
bağıl nemi
Kurutma havası çıkış
sıcaklığı
Kurutma havası çıkış
bağıl nemi
Diğer Değerler
Çevre havası sıcaklığı
Çevre havası bağıl
nemi
Taze hava oranı
Isı geri kazanım ünitesi
verimi
Isı pompası etkinlik
katsayısı
Isı geri kazanım ünitesi
yükü
Kondenser yükü
Kompresör gücü
Özgül nem
uzaklaştırma hızı

3.2. Kurutma Performansının Değişimi
Geliştirilen model farklı hava debileri ve taze hava oranları için işletilerek, kurutma havası nem ve
sıcaklığının ve özgül nem uzaklaştırma hızının değişimi incelenmiştir. Kurutma havası nem ve
sıcaklığının taze hava oranı ile değişimi Şekil-5a’da gösterilmiştir. Sabit giriş sıcaklığı için kurutucudan
çıkış sıcaklığı değişmemekte, fakat taze hava oranının artması ile birlikte kurutma havası bağıl nemi
düşmektedir.
Şekil-5b’de ise, özgül nem uzaklaştırma hızının taze hava oranı ile değişimi görülmektedir.
Beklenebileceği gibi taze hava oranının artması ile birlikte, egzoz havası ile taze hava arasındaki
sıcaklık farkından dolayı SMER değeri azalmaktadır.
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T1

60

60

T2

50

50

40

Bağıl Nem (%rh)

Sıcaklık (°C)

70

40

RH2

30

Kurutma Kabini Giriş Sıcaklığı [°C]
Kurutma Kabini Çıkış Sıcaklığı [°C]

30

RH1

20
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Kurutma Kabini Giriş Nemi %rh

20

Kurutma Kabini Çıkış Nemi %rh
10

10

3

Hava Debisi = 15000 m /h
0
%10

%15

%20

%25

0
%30

Taze Hava Oranı (%)

Şekil 5a. Kurutma Havası Nem ve Sıcaklığının Taze Hava Oranı ile Değişimi.
4.50

SMER (kg‐su/kWh)

4.00

Hava Debisi = 15000 m3/h
Hava Debisi = 20000 m3/h

3.50

Hava Debisi = 25000 m3/h
IGK Verimi = %50

3.00

2.50

2.00
%10

%15

%20
Taze Hava Oranı (%)

%25

%30

Şekil 5b. SMER Değerinin Taze Hava Oranı ile Değişimi
Kurutma havası sıcaklık ve neminin kurutma havası debisi ile değişimi ise şekil-6’da verilmiştir. Hava
debisinin artması ile kurutucudan çıkış sıcaklığı ve nemi giriş şartlarına yaklaşarak daha homojen bir
kurutma için gerekli ön koşul sağlanmaktadır. Diğer yandan debinin artması, taze hava miktarını da
arttırmakta ve kurutma havası bağıl nemi düşmektedir.
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70

Sıcaklık (°C)

60

60

T2

50

50
RH2

40

40

30

Bağıl nem (%)

T1

Kurutma Kabini Giriş Sıcaklığı [°C]
Kurutma Kabini Çıkış Sıcaklığı [°C]
Kurutma Kabini Giriş Nemi %rh

30

RH1

Kurutma Kabini Çıkış Nemi %rh
20

20
Taze Hava Oranı = %10

10

10

0
15000

17500

20000
3
Hava Debisi m /h

22500

0
25000

Şekil 6. Kurutma Kabini Giriş ve Çıkış Sıcaklık ve Nemlerinin Hava Debisi ile Değişimi
Son olarak ısı geri kazanım ünitesi veriminin SMER değerine etkisi incelenmiştir (Şekil–7). IGK
cihazının egzoz ve taze hava arasına yerleştirilmesinden dolayı, veriminin %100 e ulaştığının
varsayıldığı ideal durumda, egzoz havasından dolayı enerji kaybı olmamakta ve SMER sabit bir
değere ulaşmaktadır. %50 verimli IGK cihazı kullanılması ile SMER değerinin IGK kullanılmayan
duruma göre %10 ile 20 arasında arttığı görülmüştür. Diğer yandan taze hava oranı arttıkça SMER
değerindeki değişim daha yüksek olmaktadır. Burada gösterilmemiş olmakla birlikte %20 taze hava
oranı için SMER değerinde gerçekleşen artış oranı %30 olarak hesaplanmıştır.
4.5

SMER (kg‐su/kWh)

4.3
4.1
3.9
3.7

Hava Debisi = 15000 m3/h

3.5

Hava Debisi = 20000 m3/h

3.3

Hava Debisi = 25000 m3/h

3.1
2.9
2.7
%0

%25

%50

%75

%100

IGK Verimi (%)

Şekil 7. Özgül Nem Uzaklaştırma Hızının IGK Verimi ile Değişimi

SONUÇ
Çalışmada ısı pompalı bir kurutucu bilgisayar ortamında modellenerek enerji tüketimini etkileyen
parametreler araştırılmıştır. Geliştirilen modelde ısı pompalı kurutucular esas alınmakla birlikte, ısı
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pompası tesir katsayısı değeri 1 alınarak doğrudan ısıtmalı kurutucular için de benzer hesaplamalar
yapılabilir. Taze hava emiş oranının arttırılması ile kurutucuda dolaşan havanın nemi düşmekte, buna
karşılık duyulur ısı kaybı artmakta ve enerji verimliliği azalmaktadır. Yüksek taze hava oranlarında ısı
geri kazanım cihazı kullanılarak SMER değeri %30 civarında arttırılabilir. Çalışmada elde edilen
SMER değerleri literatürde verilen deneysel değerlerden yüksek olup, anılan değerlere ulaşmak için
hava sızıntılarının ve çevreye olan ısı kayıplarının azaltılması ve sistem tasarımının uygun şekilde
yapılmış olması gerekmektedir. Kurutma periyodu boyunca kurutma hızının sabit olmadığı göz önüne
alınarak, ısı pompalı kurutucularda değişken devirli kompresör kullanılması ve diğer tip ısıtıcı
kullanılan kurutucularda ise ısıtıcı gücünün ayarlanabilir olması kurutma sırasında istenen sabit
koşulların sağlanabilmesi için önemlidir.
Not: Yazıda verilen model kullanılarak gerçekleştirilen bilgisayar programına
http://kisi.deu.edu.tr/serhan.kucuka/ adresinden ulaşılabilmektedir.
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ÖZET
Günümüz teknolojisinin gelişmesinin bir sonucu olarak enerji gereksinimi de büyümektedir. Buna
karşılık dünya üzerinde bulunan farklı enerji rezervlerinin gün geçtikçe tükendiği bilinmekte ve
insanları büyük bir enerji sorunu beklemektedir. Kojenerasyon sistemleri bu problem için çok önemli
bir çözümdür.
Basit bir tanımla kojenerasyon, elektrik ve ısı enerjisinin birlikte üretilmesi anlamına gelmektedir. Bu
sistemlerin iki farklı uygulaması mevcuttur. Bunlardan birincisi gaz türbinli kojenerasyon sistemidir. Bu
sistem ısı enerjisine elektrik enerjisinden daha fazla ihtiyaç varsa kullanılır. İkinci sistem ise gaz
motoru kojenerasyon sistemidir. Bu sistem ise elektrik enerjisine ısı enerjisinden daha fazla ihtiyaç
duyulan yerlerde kullanılır.
Bu çalışmada ilk olarak kojenerasyon sistemleri ve çalışma prensipleri incelenmiştir. Daha sonra
Isparta ilinde bulunan Isparta Mensucat İplik Fabrikası’nın kojenerasyon sistemi incelenmiş ve
termodinamik analizi yapılmıştır. Fabrikada kullanılan kojenerasyon sisteminden hem elektrik enerjisi
ihtiyacı hem de ısı enerjisi ihtiyacı sağlanmıştır. Sistemden dizel motor verimi, atık ısı kazanı verimi ve
sıcak su elde edilmesiyle sağlanan verim olmak üzere toplam %60 oranında bir verim sağlandığı
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kojenerasyon, Termodinamik analiz, Verim.

ABSTRACT
Energy need is growing as a result of the development of technology in todays. However, it is known
the different energy reserves in the world have been exhausted by the day and waiting a big energy
problem for people. Cogeneration systems are an important solution to this problem.
A simple definition, cogeneration is production of electricity and heat energy in the same time. There
are two different application of these systems. The first of these is gas turbine cogeneration system. If
is need heat energy more than electrical energy, this system is used. The second system is gas
engine cogeneration system. This system is used where needed electrical energy more than heat
energy.
In this study, firstly cogeneration systems and operational principles are investigated. Then,
cogeneration system and the thermodynamic analysis of Isparta Mensucat Textile Factory in the
Isparta were investigated. Electric energy needs as well as thermal energy needs are provided from
cogeneration system used in the factory. Diesel engine efficiency, waste heat boiler efficiency and
efficiency is provided from to obtain hot water as total efficiency was achieved 60% in system.
Key Words: Cogeneration, Thermodynamic analysis, Efficiency.
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1. GİRİŞ
Kojenerasyon, bir yakıtın yanması sonucu aynı anda elektrik gücü ve ısı üreten bir sistemdir.
Kojenerasyon güç sistemlerinde mile aktarılan mekanik gücü bir alternatör sayesinde elektrik enerjisi
üretmek için kullanılır. Buna ek olarak duman gazlarından faydalanılarak sıcak hava ve sıcak su
üretimi için kullanılır. Böylece kojenerasyon sistemlerinde bacadan dış ortama atılacak duman
gazlarının içerdiği ısı enerjisinden yararlanılarak enerji tasarrufu sağlanmış olunacak ve böylece enerji
verimi de artış gösterecektir[1].
Kojenerasyon dünyada yıllardır üzerinde çalışma yapılan ve uygulamaları olan bir konudur. Ülkemizde
ise özellikle son yıllarda bu konu, pratik ve teorik anlamda gelişmeye başlamıştır.
Kojenerasyon sistemleri, gaz türbini kojenerasyon tekniği ve gaz motoru kojenerasyon tekniği olmak
üzere iki şekilde uygulanır. Her iki tekniğin birbirine oranla üstünlükleri vardır. Kojenerasyon sistemleri
konvansiyel sistemlerle karşılaştırıldığında sistem verimi yaklaşık %30–35 daha yüksek olmaktadır.
Elektrik ve ısının ayrı ayrı yerlerde üretildiği konvansiyel sistemlerde elektrik üretimi verimi yaklaşık
%35–40, ısı üretim verimi ise yaklaşık %80–90 olmaktadır. Bu rakamlarla toplam verim %50–55
civarında olmaktadır. Diğer taraftan kojenerasyon sistemlerinin verimleri %90 ‘lara ulaşmaktadır[2–6].
Kojenerasyon uygulaması, 20.yy ’ın başlarından itibaren güç santrallerinin yerleşim birimlerinde
kurulması ve bölge ısıtması yapılmasıyla başlamıştır. Bölge ısıtması konutların ve iş yerlerinin ısıtma,
sıcak su ve proses ısılarının bir veya birkaç merkezden sağlanmasıdır. Bölge ısıtması 1940’lı yıllarda
yakıt fiyatlarının düşmesiyle çekiciliğini yitirmiştir. Ama 1970’li yıllarda yakıt fiyatlarının hızla
yükselmesiyle bölge ısıtmasına ilgi dünya çapında yeniden uyanmıştır. Kojenerasyon ekonomik
açıdan kazançlı olmuştur. Bunun sonucu olarak son yıllarda bu tür santrallerin kurulması hızlanmıştır.
Bu çalışmada kojenerasyon sistemleri hakkında genel bir bilgi verildikten sonra Isparta Mensucat İplik
Fabrikası’nda kullanılan kojenerasyon sisteminin termodinamik analizi yapılmıştır.

2. KOJENERASYON SİSTEMLERİ
Kojenerasyon enerjinin hem elektrik hem de ısı biçimlerinde aynı sistemde beraberce üretilmesi olarak
tarif edilir. Bu birliktelik iki enerji biçiminin kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesinden daha ekonomik
sonuçlar vermektedir.
Basit bir çevrimle çalışan yani sadece elektrik üreten bir gaz türbini ya da motoru kullandığı enerjinin
%30–40 kadarını elektriğe çevirebilir. Bu sistemlerin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde
sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanılabilir enerjiye
dönüştürülerek toplam enerji girişinin %70–90 arasında değerlendirilmesi sağlanabilir. Dolayısıyla
kojenerasyon sistemlerinin çevreye önemli katkılarından biride burada ortaya çıkmakta büyük enerji
tasarrufu yanında atık emisyonları da aynı oranda azalmaktadır[6–9].
Kojenerasyon santralleri temel olarak 4 bölümden meydana gelir;
1.
2.
3.
4.

Esas hareketi sağlayan bölüm
Bir elektrik jeneratörü
Isı dönüşüm sistemi
Kontrol sistemi

Bölgenin ihtiyaçlarına göre esas hareket sağlayıcı bölüm buhar türbini ya da gaz türbini olabilir.
İlerleyen teknoloji ile mikro-türbin, karıştırma motorları veya yakıt hücreleri kullanımına başlanacaktır.
Türbin, elektrik jeneratörüne hareket verir ve kullanılabilir ısı yeniden elde edilir.
Kojenerasyon sistemlerinin çok çeşitli uygulama alanları mevcuttur. Bunları maddeler halinde
sayarsak;
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Endüstriyel tesisler
Katı ve sıvı atık arıtma tesisleri
Otel ve eğlence merkezleri
Hastaneler
Askeri birlikler
Alışveriş merkezleri
Havaalanları
Kampüsler, rekreasyon alanları
Toplu yerleşim birimleri
Seralar

Kojenerasyonun endüstriyel uygulama alanları da söyle sıralanabilir;












Ecza ve sağlık
Kağıt sanayi
Bira damıtma ve mayalama
Seramik
Tuğla
Çimento
Gıda
Tekstil
Demir-çelik
Kereste
Motor endüstrisi

3. KOJENERASYON SİSTEM TEKNİKLERİ
3.1. Gaz Türbinli Kojenerasyon Tekniği
Bu kojenerasyon tekniğinde yakıt ve hava karışımın yanma odasında yakılmasıyla oluşan kinetik
enerji, türbin ve şanzıman aracılığıyla jeneratörü tahrik eder. Böylece jeneratörden elektrik enerjisi
elde edilir. Gaz türbinli sistemlerin egzoz çıkış sıcaklıkları 400–500 oC dolaylarındadır. Türbin
çıkışından direkt bir ısı eşanjörü aracılığıyla istenen şartlarda sıcak su elde edilir. Sistem şematik
olarak Şekil 1’de gösterilmiştir[9–12].

Şekil 1. Gaz Türbinli Kojenerasyon Sistemi
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar
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3.2. Gaz Motoru Kojenerasyon Tekniği
Bu sistemler daha düşük sıcaklıkta ve kütlede atık ısı sağladıklarından ve çok çeşitli güç
üretebildiklerinden dolayı özellikle elektrik ihtiyacı ısı ihtiyacından daha fazla olan uygulamalarda
optimum çözümler olarak karşımıza çıkmaktadır. Sistem şematik olarak Şekil 2.’de gösterilmiştir[13].

Şekil 2. Gaz Motorlu Kojenerasyon Sistemi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Egzoz gazı eşanjörü
Silindir bloğu soğutma suyu devresi plaka tipi eşanjörü
Yağlama devresi soğutması ısı değiştiricisi
Genleşme tankı
Soğutma suyu pompası
Isıtma suyu girişi
Isıtma suyu çıkışı
Kızgın su veya buhar girişi
Kızgın su veya buhar çıkışı
Egzoz gazı çıkışı
Gaz girişi

3.3. Kojenerasyon Uygulaması Formülasyonu
Kojenerasyon sistemi atık ısı kazancı güç hesabı aşağıdaki gibi hesaplanabilir;

Qw  me .c.T .

(1)

Kojenerasyon sistemi soğutma suyundan ısı kazanım hesabı benzer şekilde aşağıdaki gibi
hesaplanabilir;

Qc  mh .c.T

(2)
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Kojenerasyon sistemi Dizel motorun verimi, sistemden elde edilen elektrik gücünün harcanan toplam
yakıt miktarına oranı şeklinde bulunabilir;

P

H 

d  

(3)

Kojenerasyon sistemi atık ısı kazanı verimi;

 Qw 

 H 

w  

(4)

Kojenerasyon sisteminden sıcak su elde edilmesiyle sağlanan verim aşağıdaki gibi hesaplanabilir;

 Qc 

H 

h  

(5)

Sonuç olarak kojenerasyon sisteminin toplam verimi;

T   d   w   h

(6)

4. ÖRNEK BİR UYGULAMA
Bu çalışmada Isparta ilinde bulunan Mensucat İplik Fabrikası’nın kojenerasyon sistemi termodinamik
açıdan analiz edilmiştir. Şekil 3’te analizi yapılacak kojenerasyon sistemi şematik olarak
görülmektedir[1].

Şekil 3. Kojenerasyon Sistemi
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR




_______________________

748 _______

Sistem 3 adet dizel motordan oluşmuştur. Tam yükte gücü 3380 kW’ tır. Her bir dizel motor
alternatöre direk bağlıdır. Alternatör çıkış gücü tam yükte 3688 kW’ tır.
Egzoz gazı atık ısı değerleri;

Tablo 1. Egzoz Gazı Atık Isı Değerleri
Maksimum debi (kg / h)
Çalışma basıncı (bar)
Ortalama max. Sıcaklık (oC)
Test basıncı (bar)
Hacim (lt)



1644
8.5
180
16.3
12,000

Sıcak su elde etmek için plakalı eşanjörler kullanılmıştır.
Atık ısı kazancı güç hesabı:

Tablo 2. Atık Isı Kazancı Güç Hesabı
Egzoz gazı giriş sıcaklığı

(oC)

Egzoz gazı çıkış sıcaklığı (oC)
Egzoz gazı debisi
(kg / h)
Egzoz gazının özgül ısınma ısısı (Kcal/kg oC)
Verim (%)


T ei

316.4

T eo
me
C
η

187.1
33,000
0.24
80

Soğutma suyundan ısı kazanım hesabı:

Tablo 3. Soğutma Suyundan Isı Kazanım Hesabı
Sıcak su debisi (kg / h)
Suyun özgül ısınma ısısı (Kcal/kg oC)
Su giriş sıcaklığı (oC)
Su çıkış sıcaklığı (oC)



mh
C
T wi
T wo

4000
1
70
83

Yakıtın alt ısıl değeri 9200 kcal/kg alınmıştır.
Termodinamik analiz sonuçları

Tablo 4. Termodinamik Analiz Sonuçları
Atık ısı kazancı güç hesabı (KW)
Soğutma suyundan ısı kazanım hesabı (KW)
Dizel motorun verimi (%)
Atık ısı kazanı verimi (%)
Sıcak su elde edilmesiyle sağlanan verim (%)
Sistemin (kojenerasyonun) toplam verimi (%)

Qw
Qc
ηd
ηw
ηh
ηT

952.61
604
42
11
7
60
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SONUÇ
Bu çalışmada ilk olarak kojenerasyon sistemleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra Isparta
Mensucat İplik Fabrikası’nın kojenerasyon sisteminin termodinamik analizi yapılmıştır. Fabrikada
kullanılan kojenerasyon sisteminden hem elektrik enerjisi ihtiyacı hem de ısı enerjisi ihtiyacı
sağlanmıştır. Sistemden dizel motor verimi, atık ısı kazanı verimi ve sıcak su elde edilmesiyle
sağlanan verim olmak üzere toplam %60 oranında bir verim sağlanmıştır.
Konvansiyonel enerji kaynaklarının hızla tükendiği günümüzde kojenerasyon sistemlerinin Türkiye’nin
hatta dünyanın kısa bir süre içerisinde gireceği enerji probleminin çözümüne büyük katkı sağlayacağı
açıktır. Ayrıca kojenerasyon sistemleri, fosil yakıtların oluşturduğu çevre problemlerinin azalmasına da
katkıda bulunacaktır.
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BEP-TR HESAPLAMA YÖNTEMİNDE REFERANS BİNA
KAVRAMI VE ENERJİ SINIFLANDIRMASI
Murat BAYRAM

ÖZET
Enerji yoğunluğu ve Enerjinin verimliliği ülkeler arasında ekonomik ve sosyal gelişmişliğin
tanımlanmasında bir göstergedir. Bina sektörü enerji tüketiminde sanayi sektöründen sonra ikinci
sıradadır ve enerji verimliliği konusunda büyük potansiyel vardır. 5627 sayılı kanun kapsamında
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan binalarda enerji performansı yönetmeliğinin en
önemli çıktısı enerji kimlik belgesidir. Enerji kimlik belgesinin oluşturulması ile binanın enerji tüketimi
ve CO2 salımı sınıfı belirlenecektir. Enerji tüketim ve CO 2 salım sınıflarının oluşturulabilmesi için
varsayılan bina yöntemi olan Referans Bina Yöntemi seçilmiştir. Referans bina, enerji kimlik belgesi
üretilecek bina ile aynı yerde, aynı iklim koşullarında, aynı geometriye sahiptir. Ancak, bina kabuğu,
mekanik sistemler ve aydınlatma sistemleri bakımından mevcut mevzuatların minimum isteklerini
karşılayan, mevzuatlarda olmayan konularda da tanımlanan minimum özelliklere sahip hayali bir
binadır.
BEP-TR Yazılımında tanımlı olan ve gerçekte enerji kimlik belgesi üretilecek bina bilgilerine göre bir
referans bina değeri ile gerçek bina değeri hesaplanır. Hesaplama sonucu elde edilen referans bina
değeri D sınıfının üst sınırını temsil eder. Buna göre de gerçek binanın enerji tüketim ve CO2 salım
sınıfı belirlenir. Bu durum yeni binalarda bina sınıfına göre enerji tüketim ve CO2 salımına da sınır
getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bina, Enerji Performansı, Referans Bina, Hesaplama Yöntemi, BEP-TR

ABSTRACT
Energy Intensity and Energy Efficiency are the drivers which creates datas for defining countries
economic and social development. Building sector is being the second sector after the industry sector
and has a big energy efficiency potential for to save. The main purpose of the energy performance
regulation which is published under the scope of the rule numbered as 5627 by The Ministry of Public
Works and Settlement is the energy identification card. The building energy identification certificate will
define the building’s energy consumption and CO2 emission classification. For defining a building’s
energy and CO2 classification the referance building method was choosen. Referance Building is in
the same conditions like the climate, place, geometry within the building which will get its energy
identification card. But the referance building is just a definition which has been done according to the
minimum requirements of the regulations, which are referring to the building shell, mechanical
systems and the lighting systems.
The calculation is been made by the comparision of the referance building and the defined building in
the BEP-TR software and this gives us the building’s enegy classification according to defined building
datas. The referance building calculation’s result specifies the upper level of D classification. This
calculation shows the energy consumption and CO 2 emission classifications of the building. There
exists a limitation for the new building’s Energy Consumptions and CO 2 emissions according to this
calculation.
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu
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1. GİRİŞ
Enerji tüketimi ve iklim değişikliğinin öneminin artmasıyla birlikte binalar sektöründe de dış iklim
şartlarını, bölgesel ve yöresel şartları ve bunlarla beraber iç ortam şartları ve maliyet etkinliğini de
dikkate alarak, binaların enerji performansının iyileştirilmesini hedefleyen Avrupa Birliğinin 2002/91/EC
sayılı çerçeve direktifi yayınlanmıştır[1].
Toplam üretilen enerjinin yaklaşık %40’ı binalar tarafından tüketilmektedir. Bu nedenle bina
sektöründe enerji tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin
kullanılması ile enerjiye bağımlılığı ve gaz salımının azaltılması için önemli olan Avrupa Birliğinin
2002/91/EC Çerçeve Direktifi, 2010/31/EU çerçeve direktifi ile revize edilmiştir[2].
Bina Enerji Performansı Direktifi ile mevcut enerji ihtiyacının, konfor şartlarını değiştirmeden nasıl
azaltılabileceğini ve mevcut kullanılan enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak birincil
enerji tüketimini azaltılmayı hedeflemektedir.
Bina inşasına göre sırasına göre;
Mimari tasarımlar, yapının bulunduğu iklim şartları göz önüne alınarak güneşe göre konumlandırmaya
çalışılmalı, soğuk iklimlerde güneşin ısısından maksimum şekilde faydalanırken sıcak iklim
bölgelerinde soğutma ihtiyacını minumum düzeye getirmek için gölgelendirmeleri ve doğal
havalandırmayı sağlamalıdır. Ayrıca gün ışığından maksimum derecede faydalanarak doğal
aydınlatmayı sağlayan tasarımların yapılması gerekmektedir.
Mekanik ve Elektrik tesisatı tasarımları da, sistem çözümlerinde enerji verimli yeni teknolojik cihazların
kullanılması, gerekli olan enerjinin temiz ve tükenmez enerji kaynaklarından faydalanarak gerekli
konfor şartları sağlarken karbondioksit salınımının da minimize edilmesi gerekmektedir.
Kışın nasıl kalın giyiniyorsak binalarımızı da iklim şartlarına uygun yalıtım uygulamaları yapmalıdır.
Yöresel yapı kültürü korunarak, binalar modern ve teknoloji destekli enerji verimli ve sürdürülebilir
binalar haline getirilmelidir.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında 2002/91/EC sayılı
Avrupa Birliği Çerçeve Direktifini de kapsayan konularla ilgili ikincil mevzuat düzenlemekle
görevlendirilmiştir.
Tüm bu gelişmeler ve ulaşılması gereken hedefler doğrultusunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 5627
sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Avrupa Birliğinin 2002/91/EC sayılı çerçeve direktifi doğrultusunda
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğini 05 Aralık 2008 tarihinde 27025 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak 05 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmesini sağlamıştır[3]. 2010/31/EU Direktifinin
taslak halinde öngörülen değişiklikler de dikkate alınarak 01.04.2010 tarihinde yönetmelikte değişiklik
yapılmıştır.
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı
kullanılan binalarda uygulanmak üzere oluşturulmuştur.
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin yayımlandığı tarihte yürürlüğe konulmamasının
sebeplerinden birisi de yönetmeliğin çıktısı olacak olan binaların enerji kimlik belgesinin hazırlanması
için gerekli olan ulusal hesaplama yöntemi ve hesaplama programının hazır olmaması idi.
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2. ENERJİ KİMLİK BELGESİ VE ULUSAL HESAPLAMA YÖNTEMİ
Enerji Kimlik Belgesinin toplumda binalarda tüketilen enerji miktarı ve bu enerji ile çevreye verdiği
zarar konusunda bilinç oluşturması hedeflenmiştir. Enerji Kimlik Belgesi sayesinde binaların enerji
verimlilik sınıfları da bina kullanıcıları tarafından bilinir hale gelecektir. Bu şekilde de binalarımızın
çevreye ve geleceğimize verdiği zararları azaltmaktır.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı da özellikle mevcut binalarda Enerji Kimlik Belgesi için 5627 sayılı
Enerji Verimliliği Kanununa göre milat olan 2 Mayıs 2017 tarihine kadar bina envanterini oluşturmayı,
binaların enerji tüketim değerlerini ve CO 2 salımlarını bina sınıflarına göre tespit etmeyi, binalarda
kullanılan yenilenebilir enerji oranlarını belirlemeyi hedeflemektedir.
Enerji Kimlik Belgesi ve uygulaması, ülkemizin bina sektöründeki enerji verimlilik ve enerji kullanım
stratejilerini daha sağlıklı bilgiler ile daha gerçekçi bir şekilde oluşturmak açısından önemlidir.
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin eki olarak binalara verilmesi gereken Enerji Kimlik
Belgesinin hazırlanmasında kullanılacak olan Bina Enerji Performansı Hesaplama Yönteminin
oluşturulması çalışmaları yönetmelik yayınlanmasından sonra başlamıştır.
Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi, binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin,
binaların enerji verimliliğine etkisini değerlendirmek ve enerji performans sınıfını belirlemek için
konutlar, ofisler, eğitim binaları, sağlık binaları, oteller ile alışveriş ve ticaret merkezleri gibi
yönetmeliğin kapsamındaki mevcut ve yeni tüm bina tipleri için enerji performansını değerlendirmek
amacıyla oluşturulmuştur.
Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi;
1. Binanın ısıtılması ve soğutulması için ihtiyacı olan net enerji miktarının hesaplanmasını,
2. Net ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacını karşılayacak sistemlerden olan kayıpları ve sistem
verimlerini de göz önüne alarak binanın toplam ısıtma ve soğutma enerji tüketiminin
belirlenmesini,
3. Havalandırma enerjisi tüketiminin belirlenmesini,
4. Binalarda günışığı etkileri göz önüne alınarak, günışığından yararlanılmayan süre ve
günışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji ihtiyacının ve tüketiminin
hesaplanmasını,
5. Sıhhi sıcak su için gerekli enerji tüketiminin hesaplanmasını
kapsamaktadır. Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi Tebliğ ekinde Resmi Gazetede
yayınlanmıştır[4].

3. REFERANS BİNA
Enerji Kimlik Belgesi üzerindeki enerji tüketim sınıfı ve CO 2 salım sınıfının belirlenebilmesi için Bina
Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi kapsamında belirlenen binanın enerji tüketim miktarı ve CO 2
salım miktarının mukayese edilmesi gereken bir göstergeye ihtiyaç vardır.
Mukayese göstergeleri Enerji Kimlik Belgesi uygulanan her ülkede farklılık arz etmekle birlikte
yaklaşımları birbirine paralel olan ülkelerde bulunmaktadır. Avrupa Birliği Üyesi ülkelerden;
3.1. Almanya’da Referans Bina
Enerji Kimlik Belgesi düzenlenecek binanın geometrisi, net taban alanı, yön ve kullanım amacına göre
aynı özelliklere sahip, Mekanik sistemler açısından Enerji Koruma Yönetmeliği EnEV’e uygun fakat
gerçek bina ile farklı teknik özelliklere sahip olacak şekilde tanımlanmış bir binadır.
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Enerji Koruma Yönetmeliğinin her revizyonunda, bina malzemeleri ve teknik sistemlerdeki teknolojik
gelişmeler göz önünde bulundurularak izin verilen maksimum enerji tüketim değerleri düşürülmektedir.
Referans değerler Ulaşım, İmar ve Kentsel Gelişimden Sorumlu Bakanlık tarafından
belirlenmektedir[5].
3.2. İngiltere’de Referans Bina
İngiltere’de Enerji Kimlik Belgesi alacak olan bina için referans bina gerçek ile bina ile aynı boyut ve
şekle sahip varsayılan bina olup, Tablo 1’de varsayılan binanın nasıl tanımlanacağı
gösterilmektedir[6].
Varsayılan konut binaları için birim taban alanına düşen CO 2 emisyonları, konutlarda CO 2 emisyonları
hedefi ile ilişkili yasal dokümana göre ayarlanmıştır.
İç aydınlatmaya bağlı emisyonlar ayrı kaydedilmektedir. Pompa ve fanlar ile ilişkili emisyonlar ısıtma
ve sıcak suya dahil edilmiştir[6].
Tablo 1. İngiltere varsayılan bina tanımlamaları [6].
Eleman veya Sistem
Boyut ve biçim
Açılır alanlar (pencereler ve
kapılar)

Değer
Sertifikalandırılan bina ile aynı
Toplam taban alanının %25’i (veya, maruz kalan toplam cephe
alanı
toplam
taban
alanının
%25’inden
azsa,
cephe
alanı)Yukarıdaki 1.85 m2’lik opak kapı alanını içerir, diğer bütün
kapılar tamamen camlıdır.

Duvarlar
Döşemeler
Çatılar
Opak kapılar
Pencereler ve camlı kapılar

U = 0.35 W/m2K
U = 0.25 W/m2K
U = 0.16 W/m2K
U = 2.0 W/m2K
U = 2.0 W/m2K Çerçeve oranı 0.7
çift cam, low-E Güneş enerjisi geçirgenliği 0.72
Işık geçirgenliği 0.80
Sertifikalandırılan bina ile aynı
Bütün pencereler Doğu-Batı doğrultusunda, ortalama gölgeleme
2
Toplam yüzey alanı x 0.11 (W/K)
Kesikli çıkış fanları ile doğal havalandırma
10 m³/m2h (50 Pa için)
Yok
Yok
Döşeme alanı 80 m2’den büyük konutlar için 3, daha küçükler için 2

Yaşama alanı fraksiyonu
Gölgeleme ve yönlenme
Korunaklı cephe sayısı
Isı köprüsü izni
Havalandırma sistemi
Hava geçirgenliği
Bacalar
Açık baca deliği
Çıkış fanı
Birincil ısıtma yakıtı (mekan
ve su için)
Isıtma sistemi
Isıtma sistemi kontrolü
Sıcak su sistemi
Sıcak su depoları
Birincil su ısıtma kayıpları
İkincil mekan ısıtması
Düşük enerjili aydınlatma

Gaz
Kazan ve radyatörler, ısıtılan mekanlara su pompası
Program ve oda termostatı
Kazanla ısıtılmış depolanmış sıcak su, mekan ve su ısıtma için
farklı zaman kontrolü
35 mm köpükle yalıtılmış 150 litrelik depo
Birincil borular yalıtımsız, depo sıcaklığı termostat tarafından kontrol
edilir
%10elektrik
Sabit prizlerin 30’u
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4. TÜRKİYE’DE REFERANS BİNA
Referans bina yöntemi, Enerji Kimlik Belgesindeki sınıflandırma için kullanılan yöntemlerden bir
tanesidir. Referans bina, Enerji Kimlik Belgesi üretilecek gerçek bina ile aynı iklim özelliklerine sahip,
aynı yerde, aynı geometriye sahip fakat mekanik sistemler ve bina kabuğunun özellikleri açısından
mevcut bina yönetmeliklerine minimum uygunluk gösteren hayali bir binadır.
Referans bina, gerçek binanın bilgilerini kullanarak BEP-TR programı tarafından otomatik olarak
yaratılır. Aynı hesaplama yöntemi, hem gerçek bina için hem de referans bina için çalışarak hem
gerçek bina için hem referans bina için tüketim ve CO 2 salım değerlerini hesaplar. Bulunan sonuçların
mukayesesi ile enerji tüketimi ve CO 2 salım sınıflandırması tespit edilir[4].
4.1. Referans Binanın Konumu, İklim Verileri ve Bina Kabuğu
Enerji Kimlik Belgesi düzenlenecek gerçek bina ile aynı yerde, aynı yönde, aynı güneş etkilerine, aynı
geometriye, aynı kat sayısı ve toplam alanına sahip sahiptir. Bina aynı yerde olduğu için bulunduğu
yerin iklim verileri hem gerçek hem de referans bina için geçerli olacaktır.
Referans bina kabuğunun ısı iletim katsayıları TS 825 standardında verilen sınır değerlere uygun
olacaktır. Gerçekte yapılacak ve enerji kimlik belgesi düzenlenecek bina kabuğunun ise TS 825
standardının minimum değerinden daha iyi olması gerekir.
4.2. Referans Binanın Mekanik Sistemleri
Referans bina ısıtma sisteminde yakıt olarak doğal gaz seçilmiştir. Merkezi ısıtma sistemi sahip olan
referans binada kullanılan sistem verimleri yasal mevzuatın (yönetmelik ve standartların) izin verdiği
minimum verim ve etkenlik değerlerine sahiptir.
Referans konut binasında havalandırma doğal havalandırma seçilmiş olup, referans konut dışı
binalarda havalandırma mekanik seçilmiştir.
Referans konut binasında soğutma sistemi bireysel sistem olarak seçilmiş olup, referans konut dışı
binada soğutma sistemi merkezi sistem olarak seçilmiştir.
Referans konut binasında sıcak su sistemi için doğal gazlı şofben, Konut dışı binada merkezi sıcak su
sistemi seçilmiştir.
Net enerji ihtiyacı olmasına rağmen, mevcut veya tasarlanmış herhangi bir sistemin bulunmaması
durumunda, sistem karakteristikleri referans bina ile aynı alınır. Mevcut veya tasarlanmış herhangi bir
sistemin, hesaplanan net enerji ihtiyacı karşısında yetersiz kalması durumunda, ihtiyacın
karşılanamayan kısmını karşılamak üzere, hayali bir sistem atanır. Bu hayali sistemin özellikleri,
referans binadaki ilgili sistem ile aynıdır.
4.3. Referans Binanın Aydınlatma Sistemleri
Ele alınan hacmin aydınlatma sistemi direkt kabul edilmiştir. Hacimlerde duvarların ışık yansıtma
katsayısı (ρD) %50, tavanın ışık yansıtma katsayısı (ρT)%70 olarak belirlenmiştir.
Yapma aydınlatma sisteminde kullanılan lambaların:
1. Konut binaları için %30’unun kompakt fluoresan lamba ve %70’inin enkandesan lamba,
2. Diğer binalarda %70’inin tüp fluoresan lamba ve %30’unun enkandesan lamba olması kabul
edilmiştir.
Aygıt tipi D grubu IP2X normal aygıt olarak seçilmiştir, bakım faktörü (MF) değeri %67 alınmıştır.
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Günışığı geçişinin zayıf ve yapma aydınlatma sistemi kontrolünün manuel olması durumunda
gerçekleşen Günışığı Bağımlılık Faktörü (F D değeri) için hacim türüne bağlı olarak yer alan tanımlı
değerler Tablo 2’de verilmiştir. Asıl binada ise Günışığı Bağımlılık Faktörü F D değeri hesaplanarak
elde edilir.
Tablo 2. Referans Bina için Günışığı Bağımlılık Faktörü

Aydınlık
Düzeyi (lx)
300
500
750

Enlem
36
0,836
0,879
0,914

37
0,838
0,881
0,916

38
0,840
0,883
0,918

39
0,843
0,885
0,918

40
0,845
0,887
0,920

41
0,847
0,888
0,921

4.3. Referans Binanın Yenilenebilir ve Kojenerasyon Sistemleri
Referans bina için herhangi bir şekilde yenilenebilir enerji veya kojenerasyon sisteminin kullanılmadığı
kabulü yapılmıştır. Yenilenebilir enerji veya kojenerasyon kullanımının Enerji Kimlik Belgesine pozitif
olarak yansıması istenilmektedir. Bunun da nedeni Bina Enerji Performansı açısından önemli bir yeri
olan yenilenebilir enerji veya kojenerasyon sisteminin binalarda kullanımını ve etkinliğini arttırmaktır.
4.4. Binanın Enerji Performansının Belirlenmesi
2
Binanın enerji performansı, enerji tüketim sınıfı açısından gerçek binanın yıllık m başına düşen enerji
2
tüketim miktarının, referans binanın yıllık m başına düşen enerji tüketim miktarı ile CO 2 salımı sınıfı
açısından da gerçek binanın yıllık m2 başına düşen CO 2 salım miktarının, referans binanın yıllık m2
başına düşen CO 2 salım miktarı ile kıyaslanmasıyla, enerji tüketimi için ve CO 2 salımı için ayrı ayrı
belirlenir.

Bina enerji performansı, enerji tüketimi için aşağıdaki formül ile hesaplanır:
E p,EP = 100 (EP a / EP r )

(1)

Burada, E p Binanın enerji performansını, EP (kWh/m2-yıl) Binanın yıllık m2 başına düşen enerji tüketim
miktarının birincil enerjiye dönüştürülmüş şeklini, r Referans binayı, a Gerçek binayı ifade eder.
CO2 salımı için ise aşağıdaki formül kullanılır:
E p,SEG = 100 (SEG a / SEG r )

(2)

Burada, Ep Binanın performansını, SEG (kg-CO 2 /m2-yıl) Binanın yıllık m2 başına düşen CO 2 salım
miktarını, r Referans binayı, a Gerçek binayı ifade eder.
4.4. Binanın Enerji Performansı Sınıflandırması
Referans bina ile aynı değerlere sahip gerçek binanın E p Bina performans değeri 100’dür ve D
sınıfının üst sınırını temsil eder. Tablo 3, E p Bina performans değerlerine göre sınıflandırmayı
göstermektedir.
Sınıflandırma, enerji tüketimi ve CO 2 salımı için ayrıdır ve iki sınıflandırma için de Tablo 3’deki
performans gösterge aralıkları kullanılır.
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Tablo 3. E p Bina Performans Değerlerine Göre Enerji Sınıfları
Enerji sınıfı
A
B
C
D
E
F
G

Ep aralıkları
0–39
40–79
80–99
100–119
120–139
140–174
175-…

SONUÇ
Enerji Kimlik Belgesi uygulamasına başlanılan ülkelerde enerji sınıflandırmasındaki yaklaşımlar;
1. Ulusal bir binanın izlenebilir verileri üzerinden,
2. Bina enerji envanteri hakkında bilgi sahibi olan ülkelerde bu bilgiler üzerinden,
3. Mevzuata uygun öngörülen Referans bina tanımı üzerinden
olabilmektedir.
Avrupa Birliği üye ülkelerin bir kısmında da ülkemizdekine benzer Referans Bina yaklaşımı üzerinden
enerji tüketim ve CO 2 salım sınıflandırması yapılmaktadır.
Ülkemiz gibi bina enerji envanteri konusunda yeterli çalışmaları bulunmayan ülkeler için enerji
sınıflandırması açısından Referans Bina kavramı kullanılabilmektedir. Bu yaklaşım, bina tiplerine ve
iklim bölgelerine göre enerji tüketim değerlerinin ve enerji tüketim değerleri ile ilgili sınırların tespiti
noktasında önemli bir çıktı vermektedir.
Ülkemizdeki Enerji Kimlik Belgesi uygulaması, Referans Bina yaklaşımı ile binanın tüm sistemlerinin
de ayrı ayrı sınıflandırılmasını sağlamaktadır. Bu sayede hangi sistemin verimli hangi sistemden
dolayı enerji sınıfının olumlu veya olumsuz etkilendiğini görebilmekteyiz. Ülkemizin bina sektöründeki
enerji tüketim değerleri ve enerji sınıflandırması konusundaki Enerji Kimlik Belgesi uygulaması ve
Referans Bina kavramı stratejik hedefler açısından sonuçları izlenebilir ve değerlendirilebilir olacaktır.
Bu ayrıntılar da izlenebilmekte olup tüm bu veriler de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veri bankasında
toplanılacaktır.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veri bankası yeterli hale geldikten sonra burada oluşan bilgiler ışığında
bina tiplerine ve iklim bölgelerine göre enerji tüketim ve CO 2 salım sınırları için ortalamalar tespit
edilerek bu değerler üzerinden enerji sınıflandırılması daha da geliştirilebilir hale gelinecektir.
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BİNA ENERJİ PERFORMANSI ULUSAL HESAPLAMA
YÖNTEMİ (BEP-TR) İLE ISITMA VE SOĞUTMA ENERJİSİ
İHTİYACININ HESAPLANMASI
A. Zerrin YILMAZ

ÖZET
“Türkiye için Bina Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemi (BEP-TR)”, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı eşgüdümünde, çoğunluğu İTÜ’de öğretim üyesi ve yardımcısı olan yirmiyi aşkın bilim insanı
tarafından, enerji tüketimine etki eden parametrelerin binaların enerji verimliliğine etkisini
değerlendirmek ve enerji performans sınıfını belirlemek için geliştirilmiştir. Hesaplama yönteminin,
konutlar, ofisler, eğitim binaları, sağlık binaları, oteller ile alışveriş ve ticaret merkezleri gibi bina
tipolojilerindeki mevcut ve yeni binaların enerji performansını değerlendirmek ve enerji kimlik belgesi
(EKB) vermek üzere kullanılması hedeflenmiştir.
Bu hesaplama yöntemi, bina enerji performansını değerlendirirken;






Binaların ısıtılması ve soğutulması için binanın ihtiyacı olan net enerji miktarının
hesaplanmasını,
Net enerjiyi karşılayacak kurulu sistemlerden olan kayıpları ve sistem verimlerini de göz önüne
alarak binanın toplam ısıtma-soğutma enerji tüketiminin belirlenmesini,
Havalandırma enerjisi tüketiminin belirlenmesini,
Binalarda günışığı etkileri göz önüne alınarak, günışığından yararlanılmayan süre ve
günışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji ihtiyacının ve tüketiminin
hesaplanmasını,
Sıhhi sıcak su için gerekli enerji tüketiminin hesaplanmasını

kapsamaktadır.
Bu çalışmada BEP-TR yönteminin özellikle net enerji modülü ile ilgili temel bilgiler ve örnek uygulama
sonuçları verilmekte ve genel uygulamalarda bölgelere ve bina tipolojilerine bağlı olarak çıkabilecek
sorunlar tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Binalarda enerji performansı, BEP-TR ulusal yöntemi.

ABSTRACT
“National Calculation Methodology for Building Energy Performance in Turkey (BEP-TR)”, developed
by Istanbul Technical University academicians under the coordination of Turkish Ministry for
Settlement and Public Affairs, to evaluate the effect of parameters on building energy efficiency and to
designate energy class of buildings. Calculation methodology will cover existing and new all residential
and non-residential buildings in Turkey. This methodology covers the following modules for building
energy performance certification;
Net energy module to calculate heating and cooling energy demand of buildings,
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Mechanic module to calculate heating and cooling energy consumption of buildings
considering efficiency and losses of mechanical systems,
Ventilation module to calculate ventilation energy consumption,
Lighting module to calculate the lighting energy consumption considering day lighting,
The module for calculation of domestic hot water energy.

This study is mostly dealing with “Net Energy Module” of BEP-TR. Basic information for net energy
calculation and the results of sample calculations are given. Possible problems during the applications
depending on climatic zones and building typologies are also discussed in the paper.
Key Words: Building energy performance, BEP-TR National calculation methodology

1. GİRİŞ
Bilindiği gibi Türkiye, AB yasaları uyum sürecinde birçok konuda olduğu gibi, binaların enerji
performansı direktifi kapsamında da gerekli adımları atmış ve TC. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
tarafından 05.12.2008 tarihinde “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ yayınlanmıştır. Bu
yönetmeliğin öngördüğü “binalara enerji kimlik verilmesinde kullanılacak ulusal hesaplama yöntemi,
BEP-TR” ise Kasım 2009 tarihinde tamamlanarak, 2009 yılı Aralık ayı başında bakanlığa rapor
şeklinde sunulmuş, bakanlığın 19.12.2009 tarihinde organize ettiği toplantıda da tanıtımı yapılmıştır.
Söz konusu yöntem bakanlığa sunulduğu hali ile 7 Aralık 2010 Tarihli ve 27778 Sayılı Resmî Gazete’
de yayımlanarak resmiyet kazanmıştır. Bu yöntemi temsil edecek ve Enerji Kimlik Belgesi (EKB)
uzmanları tarafından binalara EKB verilmesinde kullanılacak yazılım ile ilgili çalışmalar ise ekim 2009
da başlamış ve hala devam etmektedir.
Tüm AB ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de tüm binalar için zorunlu hale gelen EKB’nin verilmesinde
kullanılacak olan ulusal metodolojinin, EPBD (Energy Performance Building Directive) ve ilgili Avrupa
normları tarafından tanımlanmış sınırlar içerisinde kalması TC. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
tarafından da benimsenmiştir. Dolayısı ile BEP-TR yöntemi EPBD tarafından öngörülen yöntemler
çerçevesinde Türkiye şartları için geliştirilmiştir. Tüm binalar için geçerli olan bu zorunlu sertifikasyon
sisteminin, kullanım kolaylığı ve hızlı sertifikasyon için göreceli olarak daha basit yöntemleri izleme
gereği bulunmaktadır. Diğer bir deyişle ülkemizdeki binlerce binayı kapsayacak bu uygulamanın, hem
hatalı kullanmayı önleyecek kullanım kolaylığının olması, hem de kısa sürede yapılarak işlem
maliyetinin düşük olması gerekmektedir. Ayrıca enerji sınıfının sağlıklı olarak karşılaştırılabilmesi için
karşılaştırmanın standart koşullarda yapılması zorunludur. Örneğin aynı işleve sahip kategorideki
binaların eşit kullanım saati, eşit konfor şartları, eşit ekipman ve insan kaynaklı iç kazanç kabulü
yapılarak karşılaştırılması gerekir. Bütün bu gerekçelere bağlı olarak, detaylı enerji simülasyon
araçlarının bu amaçla kullanımlarının pratik ve ekonomik olmaması nedeniyle, AB ülkeleri başta olmak
üzere çoğu ülke binalara kimlik belgesi vermek için kullanılacak uygun yöntemler ve simülasyon
araçları geliştirmiştir. BEP-TR de bu sınırlar içerisinde Türkiye için geliştirilmiş ulusal yöntemdir.

2. BEP-TR NET ENERJİ HESAPLAMA MODÜLÜ
Yukarıda da belirtildiği gibi Türkiye aday ülke olarak bu hesap modelinde ilgili AB şemsiye
dokümanlarıyla uyumlu bir yol izlemek durumundadır. O nedenle BEP-TR, öncelikle ilgili AB
standartları ve ulusal değerler için yeterli ise Türk standartları ve ikisinin de yetersiz olması durumunda
ASHRAE standartları esas alınarak geliştirilmiştir. Bu çalışmada, BEP-TR nin net enerji hesaplama
modülünde izlenen yol, uygulamalara da yer vererek kısaca açıklanmaktadır.
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EPBD kapsamında net enerji olarak adlandırılan, binaların ısıtılması ve soğutulması için ihtiyaç
duyulan enerjinin hesaplanması için ana doküman, Türk Standartları tarafından da benimsenmiş olan
TS EN ISO 13790 dır. EN 13790 binaların ısıtılması ve soğutulması için net enerji miktarının
hesaplanmasında üç yöntem önermektedir;




Aylık/mevsimsel statik hesaplama yöntemi,
Basit saatlik dinamik hesaplama yöntemi,
Detaylı dinamik hesaplama yöntemi.

Aylık/mevsimsel statik hesaplama yöntemi




Isıtma-soğutma enerji ihtiyacı aylık/mevsimsel hesap aralıkları ile hesaplanmaktadır.
Statik bir hesaplama yöntemidir, binanın ısıl davranışı basit korelasyon faktörleri ile hesaba
yansıtılır.
Yıllık bazda ortalama bir enerji tüketim değeri sunar, aylık ölçekte özellikle geçiş
mevsimlerinde hata payı yüksektir.

Basit saatlik dinamik hesaplama yöntemi





Basit saatlik hesaplama metodu yarı dinamik bir hesaplama yöntemidir. Saatlik iklim datası ve
zaman çizelgeleri kullanır.
RC (direnç-kapasite) modeli ile binanın saatlik ısıl davranışını daha gerçeğe yakın şekilde
yansıtabilmektedir.
Konfor koşullarının operatif sıcaklığa bağlı olarak tanımlanmasını olanaklı kılar.
Saatlik hesap adımları ile operatif sıcaklıkları ve saatlik zaman çizelgesine göre konfor
ihtiyaçlarını sağlayacak gerekli net enerjiyi hesaplar.

Detaylı dinamik hesaplama yöntemi


Detaylı dinamik yöntem hakkında standartta yalnızca genel bilgiler sunulmaktadır. Ancak
bilindiği gibi bunlar, eşzamanlı/çok zonlu detaylı dinamik analiz yapabilen yöntemlerdir ve bina
enerji sertifikasyonu yöntemi olarak kullanımı çok pratik değildir.

BEP-TR için esas alınan yöntem basit saatlik hesaplama yöntemidir. Bu yöntemin BEP-TR de esas
alınmak üzere seçilmesinin nedeni, ısıtma ve soğutma mevsimlerinin ayrıca belirlenmesini
gerektirmemesi ve geçiş mevsimlerinde de net enerji miktarının hesaplanmasını olanaklı kılmasıdır.
Bu yöntem yerine aylık yöntem seçilmiş olsaydı Türkiye’nin önünde, birçok Avrupa ülkesinde olduğu
gibi soğutma yüklerine geçmede yolu tıkayan, ısıtma/soğutma mevsimlerinin ve bunlara ait tasarım
değerlerinin belirlenmesi gibi, çok zorlu bir başka araştırma süreci de kaçınılmaz olacaktı. Ayrıca bu
değerler belirli olsa bile, özellikle ticari binalar gibi aynı anda ısıtma ve soğutma gerektiren binalar için
hiçbir zaman, bunu gerektirmeyen diğer binalar için ise geçiş mevsimlerinde net enerji değerlerine
ulaşmak mümkün olamayacaktı. Bunların dikkate alınmasının yanı sıra, BEP-TR yönteminin dayandığı
temel ilkeler seçilirken ve yöntem geliştirilirken, yıllar içerisinde başlangıçta öngörülen veya zaman
içerisinde çıkabilecek sorunları gidermek üzere gelişmeye ve geliştirilmeye olanak sağlayan bir zemin
oluşturulması ana hedeflerden birisi olmuştur.
AB ülkelerinde de Türkiye’den çok önce başlanmış olmakla birlikte bina enerji performansı hesaplama
yöntemi ile ilgili çalışmalar hala sürmektedir. AB ülkelerinin önemli bir bölümünde, EPBD
başlangıcında kullanılan yöntemlerin çoğu sadece konutlar veya kısıtlı bina tipolojilerini kapsayan ve
genelde de aylık yöntemi kullanarak sadece ısıtma ihtiyacını hesaplayabilen yöntemler olmuştur.
Genellikle soğutma ihtiyacının önemli olmadığı kuzey Avrupa’da yer alan bu ülkelerde de yeni yeni
diğer bina tipolojilerini de kapsayabilecek ve soğutma ihtiyacını da hesaplayabilecek öneriler
geliştirilmektedir.
Şemsiye dokuman ISO 13790’da BEP-TR’de kullanılan saatlik yöntem için yöntemin ana hatları
verilmekte, hesaplamalar için çeşitli katsayıların belirlenmesinde farklı AB standartlarına yönlendirme
yapılmakta, ancak üzerinde fazla deneyim olmaması nedeniyle çok net olmayan noktalar
bulunmaktadır. Ayrıca, özellikle soğutma ihtiyacına geçilmemesi veya birçok ülkede henüz
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önemsenmemesi gibi nedenlerle, güneş kazançları ve gölgelenme etkilerinde eksik bırakılmış noktalar
ve yanlış bağıntılar da bulunmaktadır.
Ülkemizdeki güneş kazançlarının bina soğutma ihtiyacı üzerindeki çok önemli etkisi göz önünde
bulundurularak, BEP-TR’de güneş kazançları ve farklı gölgelenme etkileri yöntemin basitliği
çerçevesinde mümkün olduğunca uygun şekilde hesaba katılmıştır. BEP-TR bina enerji yüklerine etki
eden güneş kazançlarını; güneşin yıl, gün ve saat içindeki pozisyonunu ve buna maruz kalan bina
yüzeylerin yön ve eğimini dikkate alarak, ayrıca karşı bina engellerinin yanı sıra farklı güneş kontrol
elemanlarının performansını da basitçe hesaba katarak belirlemektedir. Uzun dalga ışınımla
atmosfere kaçan ısı da dikkate alınmaktadır.
BEP-TR’de güneş kazançlarının Türkiye’ye özgü olacak biçimde detaylandırılmasının yanı sıra, ısı
geçişlerinde şartlandırılmamış zon ile ilişkiler gibi, ISO 13790’da ve yönlendirdiği standartlarda belirsiz
bırakılmış veya iç kazançlar gibi ulusal kararlara bırakılmış birçok durum için farklı AB standartlarına
başvurularak standarda dayalı çözümler üretilmiştir.
2.1. Bina Zonları
BEP-TR’de zonlara ayırma kriterleri bina fonksiyonlarına (bina tipolojilerine) bağlı olarak değişiklik
göstermektedir. Ancak tüm tipolojilerde katlar arasında alanlar ve gölgelenme durumu değişiklik
gösterebileceğinden, katlar arasında sistemler, iç kazançlar ve konfor sıcaklık değerleri aynı olsa bile
her kat ayrı birer zon olarak ele alınmıştır. Bu yöntemde kullanılan çok zonlu hesaplama için (bağımsız
çok zonlu hesaplama), şartlandırılmış zonlar arasında iletim/taşınım ile ve hava hareketi/sızıntısı ile ısı
geçişi hesaba katılmamakta, ancak tüm bina tipolojilerinde, şartlandırılmış zon ile şartlandırılmamış
zon arasında bu zonların temas düzeylerine ve şartlandırılmamış zonun dış ortam ile temas biçimine
bağlı olarak sıcaklık düzeltme faktörleri kullanılmaktadır.
Müstakil konutlarda her katta şartlandırılmış mekanlar tek bir zon olarak ele alınmakta, güneş serası
varsa bu zon içerisinde olduğu kabul edilmektedir. Diğer bina tipolojilerinde ise güneş serası
şartlandırılmamış bitişik zon olarak hesaba katılmaktadır.
Apartman tipi konutlarda ise her bağımsız birim (daire) tek bir zon olarak ele alınmaktadır. İçerisinde
konut mekanları dışında farklı mekanlar barındıran konut bloklarında ise otel, hastane vb. binalara
uygulanan ve aşağıda açıklanan zonlama kabulleri yapılmıştır.
Ofislerde, iç duvarlar gibi fiziksel bölücülerden bağımsız olarak pencerelerden etkilenen zon dış zon,
etkilenmeyen zon ise iç zon olarak alınmıştır. Dolayısı ile iç zonda dış cepheden güneş kazançları ve
hava sızıntısı etkileri yok varsayılmaktadır.
Eğitim, otel, sağlık binaları ve alışveriş merkezi gibi, içerisinde iç ısı kazançları ve konfor sıcaklıkları
açısından farklılık gösteren mekanların bulunduğu binalarda her kat tek bir zon olarak ele alınmakta,
ancak kattaki her farklı ısıl zonun ortalama iç kazanç değeri ve konfor sıcaklığı o zonun döşeme
alanıyla çarpılarak o kat için alanla ağırlıklı iç kazanç ve konfor sıcaklığı değerine ulaşılmaktadır.
Anacak bu tür basit kabullerin, ısıl zonlar açısından karmaşık olan bu binalar için sorun çıkartacağı
bilinerek çalışmalar devam etmektedir.
2.2. Bina Formları
BEP-TR hesaplama yöntemi olası tüm bina formlarına uygulanabilecek niteliktedir. Ancak hesap
yönteminin en önemli girdilerinden olan ve binanın geometrisini ve buna bağlı olarak da zonlarını
tanımlayan ölçülerin, BEP-TR kullanıcısı tarafından minimum hata ile girilmesini sağlayabilmek için
BEP-TR yazılımına anahtar geometrilerin tanıtılması öngörülmüştür. Bu anahtar geometriler yaygın
olarak kullanılan çatı geometrilerini de kapsamaktadır.
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2.3. Isı Geçişi
İletim ve taşınım ile ısı geçiş katsayıları için ISO 13790 ve bağlantılı standartlarda yer alan bilinen
temel bağıntılar kullanılmış, ancak BEP-TR ye özgü olarak sıcaklık düzeltme faktörlerine de esas
oluşturan yapı bileşenleri Şekil 1. deki gibi sınıflandırılmıştır. Saydam bileşenlerden iletim ve taşınım
ile ısı geçiş katsayıları için gerekli U katsayıları Türkiye’de yaygın olarak kullanılan cam ve doğrama
türleri için hazırlanmış tablolardan alınmaktadır. Pencerelerden ısı geçişlerinde, pencere dışında
kepenk olması durumu da hesaba katılmaktadır. Mevcut binalarda ise yapı bileşenleri ile ilgili bilgilere
ulaşmadaki zorluk göz önüne alınarak U katsayısı gibi katsayıların yapım yılına göre otomatik alınması
öngörülmüştür. Dolayısı ile mevcut binalarda, BEP-TR’ de öngörülen hesap algoritması uygulanırken
daha basit bir akış izlenmektedir.
Isı köprüleri ISO 14683:2007 standardının öngördüğü yönteme göre hesaba katılmaktadır. Bu yöntem
uyarınca doğrusal ısı köprüleri için verilen katsayılar noktasal ısı köprülerini de barındırmaktadır.

Şekil 1. Isı Geçiş Hesapları İçin Isıl Şartları Farklı Zonları Ayıran Yapı Bileşenleri
Havalandırma ile ısı geçiş hesaplarında ise yine ISO 13790 ve bağlantılı standartlarda yer alan temel
bağlantılardan yararlanılmış, hava sızıntısı değerleri için ise ilgili Türk standartlarına da
başvurulmuştur. BEP-TR’de hava akısı meydana getirdiği kabul edilen kaynaklar;





Pencere ve kapılar aracılığıyla doğal havalandırma,
Yapı kabuğundaki aralık ve çatlaklar aracılığıyla gelen sızıntılar (infiltrasyon),
İklimlendirilmeyen bitişik zondan (kış bahçesi vb) hava akısı ve
Mekanik havalandırma sistemlerinden hava akısıdır.

BEP-TR’de havalandırma ile ısı geçişi hesaplarında hava akısı kaynağına göre sıcaklık düzeltme
faktörleri kullanılmaktadır.
2.4. İç Kazançlar
İç kazançlar, negatif kazançlar dahil olmak üzere (iç ortamdan soğuk kaynaklara yayılan ısı), iç ısı
kaynaklarından kazanılan ısıdır.
Bu hesaplama yönteminde göz önüne alınan iç kazançlar aşağıda belirtilenleri içerir:



İnsanlardan, metabolik aktiviteye bağlı, duyulur ve gizli ısı kazançları,
Cihazlardan yayılan duyulur ve gizli ısı kazançları,
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Sıcak su kullanımından ısı kazancı,
Aydınlatma aygıtlarından ısı kazançları.

İç kazançlar (insanlardan ve cihazlardan), hesabı yapılan zonun fonksiyonuna göre değişiklik
göstermektedir. Zondaki aktiviteye bağlı olarak insanlardan ısı kazançları ve hacimdeki ekipman
yoğunluğuna bağlı olarak cihazlardan ısı kazançları hesaplanır. BEP-TR hesaplama yönteminde
binanın fonksiyonuna ve kabul edilen yoğunluğuna bağlı olarak insan ve cihazlardan kaynaklanan iç
kazanç değerleri ilgili standartlardan yararlanılarak belirlenmiştir. Ayrıca, aynı fonksiyona sahip
binaların aynı zaman dilimlerinde kullanıldıkları varsayılmıştır. Bu şekilde aynı fonksiyona sahip
binaların standart koşullarda karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesi mümkün olmaktadır. Konutlar
için iç yükler 24 saat boyunca var kabul edilmiş, ancak kazanç yoğunluğunun saatlere göre dağılımı
için EN 13790’da verilmiş olan değerlerin Türkiye koşullarına uygun kabuller ile uyarlaması yapılmıştır.
2.5. Güneş Kazançları
BEP-TR’de güneş enerjisi kazançları, güneşe karşı davranışları birbirinden tamamen farklı olan opak
ve saydam kabuk bileşenlerinden ayrı ayrı ele alınarak hesaplanmaktadır. Geliştirilen yöntem dış
engeller ve bina çıkıntılarının gölgeleme etkisini, saydam ve opak bileşenlerin etkin toplama alanına
dayanan güneş kazançlarını ve gökyüzüne kaybedilen ısıl ışınım miktarını hesaba katmaktadır.
Ülkemizde soğutma yükleri üzerindeki etkisinin çok önemli olması nedeniyle, benzer örneklerinden
farklı olarak, BEP-TR her yön ve her eğim için bina yüzeyi üzerindeki saatlik dataya dayalı güneş
ışınımı miktarlarını hesaplayarak güneş kazançlarını gerektiği detayda ve duyarlılıkta ele almaktadır.
Ancak bu detayın hesap algoritması içerisinde kaldığı, dolayısı ile BEP-TR yazılımı kullanıcısının
ilgileneceği veya işini artırıcı bir işlem olmadığı bilinmelidir. Ayrıca yukarıda da değinildiği gibi AB
ülkelerindeki örneklerde soğutma yükleri ve güneş kazançları konusunda detaylı çalışmalar henüz
tamamlanmamış olduğu için, EN 13790 ve ilgili standartlarda eksik bırakılmış gölgeleme etkileri de
BEP-TR’de geliştirilerek hesaba katılmıştır. BEP-TR’nin ele aldığı gölgeleme etkileri;





Karşı engeller,
Binanın kendi üzerindeki yatay ve düşey çıkıntılar,
Pencerelerdeki yatay ve düşey gölgeleme elemanları ve
Pencere üzerindeki dış storlar

gibi elemanlardan kaynaklanan gölgelenmelerdir.
2.6. Isıtma ve Soğutma İhtiyacının Hesaplanması
BEP-TR’de kullanılan yöntem EN 13790 da önerilen ancak yaygın kullanım olmadığı için fazla detay
verilmeyen direnç-kapasite modelidir.
Bu modelde her düğüm noktasındaki ısı dengeleri saatlik yakınsama ile çözülerek, ele alınan bina
zonunun ısıtma veya soğutma ihtiyacı her saat için hesaplanmaktadır. BEP-TR’de kullanılan bu
hesaplama yönteminde binanın ısıl kapasitesi belirli bir yaklaşıklıkla hesaba katılmakta ve ortalama bir
kütle sıcaklığı hesaplanmaktadır. Bu sayede de, uluslararası standartlarda konforu tanımlamak için
kullanılan operatif sıcaklık, direnç-kapasite modelinin saatlik yakınsama metoduyla çözümlenmesi
sonucunda elde edilen hava sıcaklığı ve kütle sıcaklığının ağırlıklı ortalaması olarak
hesaplanabilmektedir. Bu şekilde ısıtma ve soğutma ihtiyacı uluslar arası konfor standartlarına uygun
olarak belirlenebilmektedir. Ele alınan zonda hesaplanan operatif sıcaklık, ısıtma için ayar sıcaklığı
olarak atanan konfor sıcaklığından düşük ise ısıtmaya, hesaplanan operatif sıcaklık soğutma için ayar
sıcaklığı olarak atanan sıcaklıktan yüksek ise soğutmaya ihtiyaç vardır. Operatif sıcaklığın ısıtma ve
soğutma için belirlenmiş sıcaklıkların arasında kalması durumunda ise zonun ısıtma veya soğutma
ihtiyacı yoktur. BEP-TR’de ısıtma ve soğutma gereken saatlerde hesaplanan ısı güçleri ısıtma ve
soğutma ihtiyacı olarak ayrı ayrı kaydedilmekte ve toplanmaktadır. Böylece aynı anda ısıtma istenen
zonlar ile soğutma istenen zonları barındırabilen binalarda ıstma/soğutma ihtiyaçları doğruya yakın bir
şekilde belirlenebilmektedir.
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2.7. Veri Tabanı
BEP-TR yönteminde iklim, malzeme..vb veritabanları Türkiye değerlerinden yararlanılarak elde
edilmiştir. BEP-TR’nin kullandığı bir çok datayı kapsayan bu veri tabanının güncellenmesi ve
geliştirilmesi için önümüzdeki yıllarda kapsamlı araştırmalar sonucunda elde edilmesi tavsiye edilen
değerler önceliklerine bağlı olarak belirtilmiştir.

3. UYGULAMA ÇALIŞMALARI VE BEP-TR TEST SONUÇLARI
Gerek metodolojinin geliştirilmesinde ve gerekse hedefine uygun geliştirilmesinden sonra sorun
çıkabileceği düşünülen noktalarda test amaçlı hesaplamaların yapılması zorunludur. Metodoloji ekibi
tarafından yönteme geri besleme yapmak üzere bu test çalışmalarının hızlandırılabilmesi için
profesyonel yazılım test sürümünün bitmesi beklenmiş, ancak tüm bilgilerin ve algoritma akışlarının
yazılım ekiplerine aktarılması Ekim 2009 da bitirilmiş olmakla birlikte bu tür bir yazılıma ulaşılamamış
olması test çalışmalarını yavaşlatmıştır. Profesyonel yazılımın uygulamaya sürülmesinden önce şart
olan bu testler ancak, yüklenici firma EVD tarafından ocak 2010 da hazır edilmiş ve doğru çalıştığı
kanıtlanmış olan, test yazılımı ile modüller için ayrı ayrı uygulanarak sürmüştür ve sürmektedir.
Aşağıda bu test ve uygulama çalışmalarından birkaç örnek yer almaktadır.
3.1. Ankara’da Farazi Bir Ofis Binası
Aşağıdaki Şekil 2. de Ankara’da olduğu varsayılan farazi bir ofis binasının bilgileri görülmektedir.
OPAK BİLEŞEN
(U=0,6W/m2K)
-İç sıva
0,02m
-B.arme kiriş
0,25m
-Taşyünü ısı yalıtımı 0,05m
-Ahşap kaplama
0,01m
SAYDAM BİLEŞEN
2
(U=2,6 W/m K), (g=0,8)
-Yalıtımlı çift cam
SAYDAMLIK ORANI
%70

Şekil 2. Test Hesapları Yapılan Ankara’da Bir Ofis Binası
Şekil 3 ve 4. de ise bu ofis binası için ısıtma ve soğutma ihtiyacının yönlere ve aylara bağlı olarak
değişimi görülmektedir.
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Şekil 3. Test Hesapları Yapılan Ankara’daki Ofis Binasının Yön ve Aylara Bağlı Olarak Isıtma İhtiyacı
Net enerji yöntemi dış zonda yönlere bağlı hesaplama yapabilecek kapasitede geliştirilmişken,
yazılıma veri girişini basitleştirmek ve kullanım kolaylığı sağlamak açısından, sadece yazılım için dış
zon tek bir kerede ele alınacak şekilde düşünülmüştür.

Şekil 4. Test Hesapları Yapılan Ankara’daki Ofis Binasının Yön ve Aylara Bağlı Olarak Soğutma
İhtiyacı
Bu sonuçlardan görüldüğü gibi, basitleştirilmiş hesap yöntemi izleyen BEP-TR ile de, detaylı dinamik
simülasyonlarda olduğu gibi, Ankara’da bile bir ofis binasında kış aylarında dahi soğutma ihtiyacı
görülmektedir. Bu da saatlik yöntem seçilmesinin doğruluğunu kanıtlamaktadır.
3.2. Antalya’da Planlanan Bir Ofis Binası
BEP-TR net enerji modülü binaların ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacını etkileyen önemli
parametrelerin tümünün etkisini hesaba katmış olduğundan, ısıtma enerjisi ihtiyacını düşürmek için
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etkili olan bir önlemin soğutma enerjisi açısından kötü sonuçlar verdiğini de ortaya koymaktadır.
Örneğin ticari binalarda yalıtımın artması soğutma enerjisi ihtiyacını artırdığından binanın net enerji
miktarını da artırmaktadır. Bu durum, hem BEP-TR ile hem de detaylı simülasyon araçlarıyla paralel
hesap yapılarak doğrulanmıştır.
Tablo 1.de Antalya’da yapılması planlanan bir ofis binasının





TS 825 göre yalıtılması,
TS 825’in gerektirdiğinden 1-2 cm daha fazla yalıtılması,
opak bileşenlerde hiç yalıtım olmaması ve
yalıtımsız durumda pencerelere yarı saydam dış storların eklenmesi

seçenekleri için net enerji ihtiyacını göstermektedir. Şekil 5 ise bu sonuçların grafik ifadesidir.
Tablo 1. Antalya’da Yapılması Planlanan Ofis Binasının Isıtma ve Soğutma Enerjisi İhtiyacının
Yalıtıma ve Gölgeleme Elemanına Bağlı Olarak Değişimi
TASARIM SEÇENEKLERİ
Yalıtımı Ts 825’e Uygun
Yalıtımı Ts 825’e Göre 1~2 Cm Fazla
Yalıtım Yok
Yalıtım Yok Ve Pencerelerde Yarı Saydam Dış Storlar Var

ISITMA
kWh/m2_yıl

SOĞUTMA
kWh/m2_yıl

0.3
0.1
0.5
2.2

39.7
42.7
33.6
22.8

Şekil 5. Antalya’da Yapılması Planlanan Ofis Binasının Isıtma ve Soğutma Enerjisi İhtiyacının
Yalıtıma ve Gölgeleme Elemanına Bağlı Olarak Değişimi
Bu sonuçlar iki önemli noktayı işaret etmektedir.


Birincisi; TS 825 bazı bölgelerde binanın enerji ihtiyacını artıracak düzeyde yalıtım
öngörmektedir. Bina enerji performans sınıfı belirlenirken referans bina TS 825’e göre
tanımlandığı için bu konuda ülke zararına ciddi problem vardır ve mutlaka TS 825’in ve
referans bina tanımının değiştirilmesi gerekir.
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İkinci önemli nokta ise; bina enerji sınıfını metodolojide tanımlandığı şekilde belirlemek üzere
hesaba katılacak olan enerji ihtiyacının sınır değerinin belirlenmesidir. Yukarıdaki Antalya ofis
örneğinde görüldüğü gibi ısıtma enerjisi ihtiyacının yok denecek kadar düşük olması
durumunda kurulu bir ısıtma sistemin olmaması gayet normal kabul edilebilir. Ancak
metodolojide yazılımın çok gecikmesi nedeniyle bir sınır değer belirlenemediği ve referans
bina ısıtma için merkezi doğal gazlı sistemi kabul ettiği için bu kadar küçük bir ihtiyaç gereksiz
yere binayı ısıtmada G sınıfına götürebilir. Bu nedenle farklı iklim bölgelerinde, farklı bina
tipolojilerinde çok sayıda testler yapılıp sınır ihtiyaç değerlerinin belirlenmesi şarttır. Bunun için
de yazılımın uygulamaya çıkmadan önce, doğruluk testlerinin yanı sıra bu tür testlerden de
geçmesi gerekir.

3.2. İlk Sertifika Alan Binalar, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Binası ve Başbakanlık Binası
BEP-TR yönteminin testi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Binası ile Başbakanlık Binası Türkiye’de
ilk EKB verilecek binalar olarak seçilmiştir. Bu binalara EKB sertifikaları hesaplama metodolojisi
sırasında geliştirilen test yazılımları kullanılarak Temmuz 2010’da BEP-TR yöntemi ile verilmiştir.
Aşağıdaki şekil 6 ve 7 de bu binaların planları görülmektedir. Bu binalar mevcut bina kategorisine
girdikleri için, BEP-TR’de önerilen algoritmayı, mevcut binalar için öngörülen daha basit bir akış ile
izleyerek hesaplar yapılmıştır.
Şekil 8 ve 9 da T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Binasının sırasıyla yıllık ısıtma enerjisi ve soğutma
enerjisi ihtiyaçları görülmektedir.
Şekil 10 ve11 de ise T.C. Başbakanlık Binasının sırasıyla yıllık ısıtma enerjisi ve soğutma enerjisi
ihtiyaçları görülmektedir.

Şekil 6. T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Binası
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Şekil 7. T.C. Başbakanlık Binası

Şekil 8. T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Binası, Asıl ve Referans Bina Isıtma Enerjisi İhtiyacı
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Şekil 9. T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Binası, Asıl ve Referans Bina Soğutma Enerjisi İhtiyacı

Şekil 10. T.C. Başbakanlık Binası, Asıl ve Referans Bina Isıtma Enerjisi İhtiyacı

Şekil 11. T.C. Başbakanlık Binası, Asıl ve Referans Bina Soğutma Enerjisi İhtiyacı

SONUÇ
Türkiye’de tüm binalarda enerji performans sınıfını belirlemek ve EKB vermek üzere geliştirilen BEPTR yöntemi EPBD uyarınca ülkemiz şartlarına ve T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın yayınladığı
“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”nin gereklerine uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak yukarıda
sadece birkaç tanesine değinilen ve işin doğası gereği kaçınılmaz olan sorunları gidermek ve yönteme
geri besleme yapmak için, Ekim 2009 dan beri çok sayıda testin hızla yapılmasına olanak sağlayan bir
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yazılım beklenmektedir. Ancak ne yazıktır ki, uygulamadan önce metodoloji ekibinin ve bu konudaki
özel uzmanların testlerine açılması gereken yazılıma bugün itibarı ile bile hala ulaşılamamaktadır.
Yazılımla yapılacak testler öncelikle referans bina tanımına ve TS 825 yalıtım değerlerinin
sorgulanmasına yönelik olmalıdır. Aksi durumda yukarıdaki örneklerde çok net olarak görüldüğü gibi,
yöntemin referans bina tanımı TS 825’in bugünkü hali ile kaldığında, sıcak iklim bölgelerimizde ve
hatta ılıman iklim bölgelerinde dahi ticari binalarda bina enerji sınıfını iyileştirmek mümkün
olamayacaktır. TS 825 devre dışı bırakıldığında ise, Tablo 1 ve Şekil 5 de görüldüğü gibi, Antalya’daki
ofis binasının enerji ihtiyacında %43 gibi çok önemli orada enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Bu
durum göstermektedir ki, bu konu binanın enerji sınıfının yanlış bir yorumla kötü çıkmasının ötesinde,
BEP-TR’den bağımsız olarak da, enerji konusunda dışa bağımlı olan ülkemizde ülke ekonomisine de
ciddi zarar vermekte olan bir konudur.
Hızla uzmanların test sonuçlarını bekleyen bir diğer konu da, enerji ihtiyacında sistem kurulmasını göz
ardı edebilecek sınır değerlerin belirlenmesidir. Aksi durumda, yine Antalya ofis örneğinde görüldüğü
gibi, neredeyse yok denecek düzeyde olan enerji ihtiyacı, referans bina tanımından dolayı binanın
enerji sınıfını gereksiz ve haksız yere en kötü düzeye indirmektedir. Bu da bir anlamda tüketici
haklarının ihlali anlamına gelmektedir.
Bütün bunların ötesinde testler, uygulamalar sırasında ciddi sorunlar yaşanacak olan büyük ölçekli ve
ısıl zonları açısından karmaşık otel, hastane.vb binalar için çok önemlidir. Bu testler, bu tür binalara
basitleştirilmiş BEP-TR yöntemi ile uygun bir çözüm bulunamazsa, bu binaların nasıl bir yöntem ile
sertifikalandırılacağına yönelik olmalıdır. Bu konudaki akademik çalışmalar metodoloji ekibi tarafından
sürdürülmekte olup, konuyla ilgili diğer bildirilerde örnekler ile daha detaylı ele alınıp tartışılmaktadır.
Ancak, bu çalışmaların da verimli yapılabilmesi için gerekli olan yazılımın henüz bu testlere bile
açılamamış olmasının çalışmaları kesintiye uğrattığı unutulmamalıdır.
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ve uluslar arası 100 den fazla yayını, ikisi halen devam etmekte olan ulusal ve uluslar arası
araştırmaları, yürüttüğü yüksek lisans ve doktora tezleri ve bu alanlarda uygulamaları bulunmaktadır.
Binalarda enerji erimliliği, yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımı ve enerji etkin iyileştirme
alanlarında iki AB projesi son araştırmaları arasındadır. Bu alandaki CITYNET AB projesi Avrupa
Komisyonu tarafından star projeler arasına alınmıştır. Binalarda Enerji Performansı hesaplama
yöntemi araştırmasında BEP-TR ulusal yönteminin Net Enerji İhtiyacının Hesaplanması modülünü
Türkiye için geliştiren grubun koordinatörlüğünü yapmıştır.
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KONUT BİNALARI ENERJİ SERTİFİKASYONUNDA ISITMA
VE SOĞUTMA ENERJİSİ İHTİYACININ BİNA
PARAMETRELERİNE DUYARLILIK ANALİZİ: BEP-TR
HESAPLAMA METODOLOJİSİ İLE DEĞERLENDİRME
Burcu Çiğdem ÇELİK
A. Zerrin YILMAZ
Stefano P. CORGNATI

ÖZET
Türkiye’de binalara enerji kimlik belgesi vermek üzere, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 5 Aralık 2008
yılında çıkarmış olduğu, 27075 sayılı “Binalarda Enerji Performansı” Yönetmeliği uyarınca geliştirilen
ulusal hesaplama yöntemi BEP-TR’ de önerilen algoritma, mevcut binalar için basitleştirilmiş bir akış
izlemektedir. Bu çalışmada, BEP-TR Ulusal Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi’nin mevcut
konut binaları üzeriden parametrik analizi yapılarak konut binalarının enerji ihtiyacının parametrelere
duyarlılığı test edilmiştir. Yapı bileşeni ısıl geçirgenlik değerleri, mekan hava değişim katsayıları gibi,
enerji kimlik belgesi uzmanları tarafından mevcut binalarda yapılan kabullerin bina ısıtma ve soğutma
net enerji ihtiyacına ve dolayısıyla enerji sınıfına etki hassasiyetleri, Türkiye’nin iklim bölgelerini temsil
eden beş farklı il için BEP-TR ile hesaplanmıştır. Bu çalışma ile elde edilen sonuçların, farklı iklim
bölgeleri ve bina parametreleri için yapılacak kabullerin optimizasyonu üzerine bir yöntem
oluşturulması hedeflenmektedir. Aynı zamanda bu tür çalışmalar ve kazanılan bulgu ve deneyimlerin,
“mevcut binaların bina enerji sertifikasyonu için şuan BEP-TR içerisinde geçerli olan basitleştirilmiş
algoritma akışına daha sadeleştirme yapılabilir mi” sorusuna cevap olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: BEP-TR, Bina Enerji Performansı Sertifikasyonu, Konut Binaları, Binalarda Isıtma
ve Soğutma Enerji İhtiyacı, Parametrik Hassasiyet Analiz.

ABSTRACT
In this research, BEP-TR National Building Energy Performance Calculation Methodology is
investigated to make a parametrical analyse on residential buildings. Besides the comparison of the
sensitivity of the opaque and transparent component parameters, the sensitivity of these parameters
on building heating and cooling energy need within different climate conditions are also investigated.
By this study it is aimed to obtain experiences for the certification system of Turkey, and also to obtain
the sensitivity of the parameters on which there may be done some assumptions by certificate experts
especially for existing buildings. Through the discovered results, it is also thought to define a simplified
methodology for existing buildings.
Key Words: BEP-TR, Building Energy Performance Certification, Residential Buildings, Heating and
Cooling Energy Demand of Buildings, Parametric Sensitivity Analyses.
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1. GİRİŞ
Günümüzde toplam enerji tüketiminin yaklaşık %60’ını endüstri, tarım ve ulaşım temsil etmekteyken
kalan %40 nihai enerji tüketimi binalara aittir. Binalardaki enerji tüketiminin yaklaşık %45’ini konut
binalarının temsil etmekte olduğu bilinmektedir. Bu değerler, konut binalarının, enerji korunumu
stratejilerinde büyük yer tutmakta olduğunu ortaya koymaktadır.
Binalarda enerji tüketimi, bina kullanıcıları için gerekli konfor değerlerini sağlayacak ısıtma, soğutma,
havalandırma ihtiyaçları ile aydınlatma enerji tüketimini etkileyen bina parametrelerine dayanmaktadır.
Sürdürülebilir bir tasarım için, bina enerji ihtiyacını ortaya koyan bu parametrelerin belirlenmesi ve
kontrol edilmesi öncelikli önem taşımaktadır.
2002 yılında yayımlanmış olan 2002/91/EC EPBD Avrupa Birliği Direktifi, binalarda enerji tüketimini
azaltacak çalışma ve hareketleri ortaya koymaktadır. EPBD Direktifinde de belirtildiği gibi, binalardaki
toplam nihai bina enerji tüketiminin %40’ından fazlasını temsil eden konut binalarının hızla artması,
enerji tüketimi ve buna bağlı olarak CO 2 salımını da hızla artırmaktadır [1]. Bugün, tüm Avrupa Birliği
ülkeleri ulusal bina enerji performansı sertifikasyon sistemlerini, EPBD Avrupa Birliği direktifine göre,
oluşturmakta ve geliştirmektedirler. Türkiye'de konu ile ilgili, bina enerji performansı sertifikasyonu için
yeni bir düzenleme oluşturmak amacıyla 2008 yılı Aralık ayında “Bina Enerji Performansı Yönetmeliği"
ulusal hesaplama modeli sürecini tanımlamak amacı ile yayınlanmış [2], ulusal hesap metodu BEP-TR
ise Aralık 2009’da tamamlanarak 7 Aralık 2010 tarihli Resmi gazetede yayınlanmıştır [3]. Türkiye’deki
tüm mevcut binaların 2017 yılı sonuna kadar BEP-TR kullanılarak kimlik belgesi alması zorunludur.
Birçok mimari bilgisine ulaşılamayacak bu binalar için bazı parametrelerin değerini tahmin etmek için
bu parametrik duyarlılık analizini yapıp yöntem içerisinde mevcut binalar için basitleştirilmiş algoritma
akışının daha basitleştirilmesi yolları araştırılmaktadır.

2. BİNA ENERJİ PERFORMANSI SERTİFİKASYONU VE BEP-TR ULUSAL BİNA ENERJİ
PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ
Türkiye 2003 yılında Birleşmiş Milletler UNFCCC Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi’ni ve 2009 yılında Kyoto Protokolü’nü imzalamış ve Avrupa Birliği Direktifi’nin öngörmüş
olduğu hareket ve düzenlemelerle birlikte 2008 yılında, binalarda enerji tüketiminin kontrol altına
alınması için binaların enerji performansı üzerinden sertifikalandırılması ile ilgili gerekli çalışmalara
başlamıştır. Bu çalışmalar altında 2008 Aralık ayında yayınlanmış olan Bina Enerji Performansı
Yönetmeliği, Aralık 2010’da resmi gazetede yayınlanmış BEP-TR Ulusal Bina Eneri Performansı
Hesaplama Yöntemi eki ile birlikte yer almaktadır.
BEP-TR, bina ısıtma ve soğutma net enerji ihtiyacının hesaplanması, aydınlatma yüklerinin
belirlenmesi ve bina net enerji ihtiyacını karşılayacak mekanik sistemler ile birlikte enerji tüketim
değerinin hesaplanması olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
BEP-TR Ulusal Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi’nde yer alan bina net enerji ihtiyacı
belirlenmesi metodu, EN 13790 standardında yer alan, yarı dinamik bir metod olan basit saatlik
dinamik hesaplama yöntemine dayanmaktadır. Bu metod, binanın saatlik ısıl davranışını belirlemede,
direnç-kapasite modelini kullanmaktadır. Direnç-kapasite yöntemi, her hesap saat adımı için,
ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacını, saatlik iç ortam hava sıcaklığı üzerinden hesaplamaktadır [4].
BEP-TR bina net enerji ihtiyacı hesaplama yöntemi, bina düzeyindeki ısıl dengenin hesaplanmasında,
bina bileşenlerine ait sıcaklık farkı ile ısı geçiş katsayılarını, bina ve yapı bileşenleri özelliklerine bağlı
olan havalandırma ile ısı geçiş katsayılarını, iç ortamda yer alan cihaz, insan ve diğer kaynaklardan
elde edilen iç kazanç değerleri ile yapının opak ve saydam bileşenlerinden elde edilen güneş
kazançlarını hesaba katmaktadır.
Toplam sıcaklık farkı ile ısı geçiş katsayısı, (1) eşitliğinde verildiği gibi, opak ve saydam yüzeylerin ısıl
geçirgenlik değerleri ile alanları çarpımlarının toplamı ile elde edilmektedir [3].
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(1)

Bina enerji ihtiyacını etkileyen toplam havalandırma ile ısı geçiş katsayısı, yalnızca doğal
havalandırma ve infiltrasyon etkileri üzerinden hesaplanmaktadır. Havalandırmanın mekanik sistem ile
yapılması durumunda bina ısıl dengesini değiştirecek hesaplamalar, bina enerji tüketiminin belirlendiği
, (2) eşitliğinde verildiği gibi W/K
aşamada yapılır. Toplam havalandırma ile ısı geçiş katsayısı
cinsinden elde edilir [3].
(W/K)

(2)

BEP-TR hesaplama yönteminde iç kazançlar, negatif kazançlar dahil olmak üzere, insanlardan ve
cihazlardan kazanılan duyulur ve gizli ısı kazançları ile sıcak su kullanımına bağlı ısı kazançları ve
aydınlatma sisteminden kazanılan ısı miktarının toplamı ile elde edilmektedir. Hesaplanan toplam iç
ile ifade edilir [3].
kazanç miktarı W cinsinden belirlenir, eşitlik (3)’te belirtildiği gib
(W)

(3)

Hesaplama yönteminde güneş kazançları ile oluşan toplam ısı akısı, her hesap saat adımı için, W
cinsinden belirlenir. Güneş enerjisi kazançları, opak ve saydam bileşenlerden olmak üzere iki düzeyde
incelenmektedir. Bina elemanından güneş kazançlarını ifade eden ısı miktarı, sol “W” watt cinsinden
eşitlik (4)’te verildiği gibi hesaplanmaktadır [3].
(W)

(4)

: k yüzeyinin etkin güneş toplama alanının dış engellerden gölgelenme faktörü
: değerlendirilmekte olan zon veya binada verilen bir yön ve eğim açısındaki k yüzeyinin etkin
toplama alanı, m2
: verilen yön ve eğim açısındaki k yüzeyinin toplama alanının metrekaresi başına gelen toplam
güneş ışınımı, W/m2
: k bina elemanı ve gökyüzü arasındaki ışınımsal biçim faktörü
: k bina elemanından gökyüzüne ısıl ışınım ile ısı kaybı miktarı, W
Yapıya ait yukarıda verilen değerler ile, belirlenen miktardaki ısıtma veya soğutma yükü enerji ihtiyacı
ile iç ortam hava sıcaklığı ve operatif sıcaklıklar belirlenir. Yöntem, EN ISO 13790 ’da tanımlanan
Crank-Nicholson yöntemini temel almaktadır [2]. Bu yöntem, başlangıç ısıtma-soğutma yükü için bir
değer atanıp seçilen zaman aralıklarıyla yakınsama yapılması esasına dayanmaktadır.

(0C)
Eşitlik (5) te

iç ortam sıcaklığını,

sıcaklık farkı ile ısı geçiş katsayılarını,

havalandırma ile ısı geçiş katsayısını,
kazançlarından oluşan ısı akısı miktarını,
etmektedir.

iç ortam set sıcaklık değerini,

(5)

yüzey sıcaklığını,
iç kazanç ve güneş

ise iç ortama verilen enerji miktarını temsil

3. ÇALIŞMA KAPSAMI VE ÖRNEK BİNA
Bu araştırmada, Türkiye’de enerji sertifikasyonu üzerine yapılan çalışmalar incelenmiş ve BEP-TR
hesaplama yöntem üzerine bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmayla amaçlanan, BEP-TR metodolojisinin
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parametrik analizini yaparak mevcut binaların enerji sertifikasyonunda yapılan varsayımların ve
varsayımı yapılan bina parametrelerinin bina enerji performansına etkisini ölçmektir [5]. Mevcut
binaların enerji sertifikasyonunda karşılaşılabilecek, bina bileşenleri yapı malzemeleri ve katmanlaşma
detayları, mekan hava değişim katsayıları ve infiltrasyon değerleri gibi, özellikle projesi olmayan
binalarda elde edilmesi mümkün olmayan veya iş yükü ve maliyet gerektiren bina parametrelerine ait
bilgilerin elde edilmesine dair sorunlar ve bu parametrelerin bina enerji kimlik belgesi uzmanları
tarafından varsayım yapılarak değerlendirmesi yöntemi, bu parametreler üzerinde bir analiz çalışması
yapılması gerekliliğini ve devamında elde edilen bulgular üzerinden metodoloji ve kabul edilecek
parametrik değer aralıkları üzerinde optimize edilmiş sadeleştirmeler yapılması gerekliliğini
doğurmaktadır. Bu kapsamda yapılması gereken çalışmaların başında, ele alınması gereken
parametrelerin ortaya konması, bu parametrelerin değer aralıklarının belirlenmesi ve bu değer
aralıkları üzerinden farklı senaryolar aracılığı ile bina ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacı üzerindeki
etkilerinin test edilmesi gerekmektedir.
Bu çalışma, bina enerji performansına etki eden parametrelerin bina ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacı
üzerindeki hassasiyet analizlerinin yapılmasını kapsamaktadır. Parametrik hassasiyet analizi
çalışması kapsamında, bir apartman binası seçilmiş ve bu apartman binası üzerinden, bina enerji
sertifikasyonu sırasında, enerji kimlik belgesi uzmanları tarafından varsayımı yapılacak parametreler
belirlenmiştir. Belirlenen bu parametrelerin etkilerinin ve elde edilen sonuçların, özellikle mevcut
binalar için izlenecek basitleştirilmiş hesap algoritma akışına daha gerçekçi bir yaklaşım getirilmesi için
gerekliliği göz önünde bulundurulmuştur.
Örnek çalışmada incelenen apartman binasının kat planı Şekil 1. de verilmiştir. Binada her bir
apartman dairesi 15 m2’lik mutfak ve 36 m2’lik salon ile iki banyo ve üç yatak odasından oluşan 170
m2’lik plana sahiptir. Yaşama alanları, salon ve mutfak bölgesi güneye yönlendirilmiş, yatak odalarının
bulunduğu alanlar ise doğu ve batı yönlerine bakmaktadır.

Şekil 1. Örnek Apartman Binası Kat Planı
Bina opak bileşenleri ısı geçiş katsayıları, mevcut binalardaki opak bileşen katmanlaşmasının
tespitindeki varsayımlar göz önüne alınarak, değişken bir parametre olarak belirlenmiştir. Opak yapı
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bileşeninde yalıtım olması, olmaması durumu ve yalıtım kalınlığının değişmesi olasılıkları ile Tablo
1.’de verilen üç tip duvar kesiti oluşturulmuştur.
Tablo 1. Bina Bilgileri, Opak Bileşen Değişken Parametreleri
Duvar Tipi

Duvar Katmanlaşması

W01
W02
W03

Sıva (3cm)+ Tuğla Duvar (19cm) + Sıva (3cm)
Sıva (3cm) + Yalıtım (5cm) + Tuğla Duvar (19cm) + Sıva (3cm)
Sıva (3cm) + Yalıtım (3cm) + Tuğla Duvar (19cm) + Sıva (3cm)

Opak
bileşen ısıl
geçirgenlik
katsayısı
U (W/m2K)
1.02
0.37
0.6

Saydam bileşenler ile ilgili değişken parametreler, bileşenlerin ısı geçiş katsayıları ve gölgeleme
katsayıları üzerinedir. Saydam bileşenler ile ilgili denen üç tip pencere sistemi Tablo 2.’de
açıklanmıştır.
Tablo 2. Bina Bilgileri, Saydam Bileşen Değişken Parametreleri
Cam
Tipi

Pencere Cam Katmanlaşması

GL1
GL2
GL3

4 mm tek cam
4 mm ısıl cam + 12 mm hava + 4 mm ısıl cam
4 mm Low-E ısıl cam + 12 mm hava + 4 mm Low-E ısıl cam

Saydam
bileşen ısıl
geçirgenlik
katsayısı
U
(W/m2K)
5.70
2.90
1.60

Saydam
bileşen
gölgeleme
katsayısı
SHGC
0.82
0.75
0.59

Tvis
0.88
0.80
0.64

Diğer bir değişken parametre, doğal havalandırma ve infiltrasyon etkilerini kapsayan havalandırma ile
ısı geçiş katsayısının belirlenmesinde kullanılan hava değişim katsayısıdır. Ach-1 olarak belirtilen bu
değer hacim içerisinde bir saatte gerçekleşen hava değişim oranını vermektedir. BEP-TR hesaplama
yönteminde belirtilen hesap parametrelerindeki farklı kabuller ile belirlenen ach-1 değer aralığı konutlar
için 0,5 - 0,8 olarak hesaplanmıştır. Ele alınan parametrik değer aralığı üçe bölünerek, varsayılacak
ach-1 değerleri 0.5, 0.65 ve 0.8 olarak kabul edilmiştir.
Bu parametreler doğrultusunda, öncelikle örnek bina referans bina olarak modellenmiş ve diğer
parametrik veriler sırası ile değiştirilerek, bina ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacındaki değişimler tespit
edilmiştir.
Modelleme, apartman binasındaki bir daire üzerinden gerçekleştirilmiştir. Simülasyonlar, Türkiye’deki
farklı iklim bölgelerini temsil edecek 5 farklı il için çalıştırılmıştır. İklim bölgelerinin açıklamaları ve
seçilen iller Tablo 3.de verilmiştir.
Tablo 3.Çalışma kapsamında Türkiye’deki iklim bölgelerine göre seçilen iller
İklim Bölgesi

İl

Ilman –nemli iklim bölgesi
Ilıman – kuru iklim bölgesi
Soğuk iklim bölgesi
Sıcak – kuru iklim bölgesi
Sıcak – nemli iklim bölgesi

İstanbul
Ankara
Erzurum
Mardin
Muğla

Isıtma Derece-Gün Bölgesi
(TS 825)
II. Bölge
III. Bölge
IV. Bölge
II. Bölge
I. Bölge
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Binanın mekanik sistem ile 24 saat boyunca ısıtılıp soğutulduğu kabul edilmiştir. Bina net enerji
ihtiyacını hesaplama yöntemi doğrultusunda, iç ortam sıcaklığının termostat kontrolü ile otomasyon
tarafından kontrol edildiği varsayılmaktadır. İç ortam ayar sıcaklıkları ısıtma için 20oC, soğutma için
26oC alınmaktadır.
Her bir apartman zonunda ortalama 5 kişinin yaşadığı kabul edilmiştir. Kullanıcı zaman çizelgesine
bağlı kullanıcı yoğunluğu ve iç kazanç değerleri BEP-TR’de yer alan iç kazanç çizelgesi üzerinden
hesaplanmıştır.
Değişken tüm parametreler ile bir simülasyon senaryo listesi oluşturulmuş ve Tablo 4.’de verildiği gibi
her bir il için 15 farklı simülasyon çalıştırılmıştır.
Tablo 4. Simülasyon Senaryoları

İklim
koşulu

Örnek
tipi

İstanbul,
Ankara,
Erzurum
Muğla,
Mardin

2. Örnek
2. Örnek
2. Örnek
1. Örnek
1. Örnek
1. Örnek
Referans Bina
Referans Bina
Referans Bina
3. Örnek
3. Örnek
3. Örnek
4. Örnek
4. Örnek
4. Örnek

21
22
23
11
12
13
B1
B2
B3
31
32
33
41
42
43

Opak bileşen
ısıl
geçirgenlik
katsaysı
U (W/m2K)
1.02
1.02
1.02
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.37
0.37
0.37

Saydam
bileşen ısıl
geçirgenlik
katsayısı
U (W/m2K)
5.70
5.70
5.70
5.70
5.70
5.70
2.80
2.80
2.80
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60

Saydam
bileşen
gölgeleme
katsayısı
SHGC
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.75
0.75
0.75
0.59
0.59
0.59
0.70
0.70
0.70

Hava
değişim
sayısı
-1
ach
0.80
0.65
0.50
0.80
0.65
0.50
0.80
0.65
0.50
0.80
0.65
0.50
0.80
0.65
0.50

4. BULGULAR
Oluşturulan senaryoların sonuçları göstermektedir ki, amaçlanan basitleştirilmiş algoritma akışı için ele
alınması gereken parametre değerleri, öncelikli olarak farklı iklim bölgeleri için farklılıklar gösterecektir.
Bu nedenle öncelikli olarak benzer senaryoların farklı iklim bölgelerindeki sonuçları karşılaştırılmıştır.
Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’te karşılaştırma için İstanbul, Muğla ve Erzurum illerinin yıllık ısıtma ve
soğutma enerji ihtiyaçları kWh/m2.yıl cinsinden verilmiştir.
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Şekil 2. İstanbul Ili Için Yıllık Enerji Ihtiyacı Analizi (kWh/m2.yıl)

Şekil 3. Muğla Ili Için Yıllık Enerji Ihtiyacı Analizi (kWh/m2.yıl).
Şekil 2.’de İstanbul ili için verilen 15 senaryonun sonuçları, B1 senaryosundan 11 senaryosuna geçişte
ısıtma enerji ihtiyacında %50 artış olduğunu ve yine 11 numaralı senaryodan 21 numaralı senaryoya
geçildiğinde %50’lik bir artış olduğunu göstermektedir. Bu artış oranı 41 numaralı senaryondan 31
numaralı senaryoya geçildiğinde %10’a, 31 numaralı senaryodan B1 senaryosuna geçişte ise %20’ye
düşmektedir. Soğutma yüklerinde ise yalnızca B1 senaryosundan 31 numaralı senaryoya geçişte
belirgin bir azalma gözlemlenmiştir, bu azalma %30 oranındadır.
Soğutma enerji ihtiyacının ısıtma enerji ihtiyacından daha yüksek olduğu Muğla ili için çalıştırılan
simülasyonlar senaryoları, B1 senaryosundan 11 senaryosuna geçişte ısıtma enerji ihtiyacında %61
artış olduğunu, 11 numaralı senaryodan 21 numaralı senaryoya geçildiğinde ise %30’luk bir artış
olduğunu göstermektedir. Bu artış oranı 41 numaralı senaryondan 31 numaralı senaryoya geçildiğinde
%22,5, 31 numaralı senaryodan B1 senaryosuna geçişte ise %26 olmaktadır. Soğutma yüklerinde ise
B1 senaryosundan 31 numaralı senaryoya geçişte, yine camların gölgeleme katsayılarının değişmesi
durumunda belirginlik göstermektedir. Değişim soğutma yüklerini %35 azalması yönündedir.
Değerlendirilen verilere ait grafik Şekil 3.’de verildiği gibidir.
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Şekil 4. Erzurum Ili Için Yıllık Enerji Ihtiyacı Analizi (kWh/m2.yıl).
Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, özellikle ısıtma yükleri açısından en baskın olan Erzurum ili ile
soğutma yükleri açısından baskın olan Mardin ili arasında yapılan karşılaştırmada, B3 örnek çalışması
üzerinden Mardin ili değerlerinden Erzurum ili değerlerine geçildiğinde ısıtma enerji ihtiyacı açısından
%160 artış, soğutma enerji ihtiyacı açısından %87 azalma görülmektedir. Ach-1’in 0.65 olduğu B2
örnek çalışması üzerinden benzer bir değerlendirme yapıldığında ise, ısıtma enerji ihtiyacındaki artışın
%187, soğutma yüklerindeki azalmanın %80 olduğu gözlemlenmiştir. Hava değişim katsayısının daha
yüksek olduğu (ach-1=0.8) B1 örneğinde ise ısıtma ihtiyacındaki artış %216’ya yükselmekte, soğutma
ihtiyacındaki azalma ise %77’ye düşmektedir.
Şekil 5, 6 ve 7’de, simülasyonların çalıştırıldığı 5 il için yıllık ısıtma ve soğutma enerji ihtiyaçları, farklı
ach-1 değerlerine göre ayrılarak verilmiştir.
B1 örneği ile B3 örneği arasındaki karşılaştırmada ise, Mardin’de hava değişik sayısının 0.8’den 0.5’e
düşürülmesi ısıtma enerji ihtiyacını %60 azaltırken Erzurum’da bu oran %74 olarak hesaplanmıştır.
Benzer şekilde Mardin’de hava değişim sayısının 0.8’den 0.5’e düşürülmesi soğutma enerji ihtiyacını
%39 azaltırken Erzurum’da bu oran %133 olarak hesaplanmıştır. Erzurum ilindeki soğutma enerji
ihtiyacı sonuçlarındaki değişim ortaya koymaktadır ki, enerji ihtiyacı olarak düşük değerlerin elde
edildiği durumlarda da, parametrik değerlerle oynanması kWh cinsinden büyük değişiklikler
doğurmazken, bu değişikliklerin referans bina ile karşılaştırıması % cinsinden büyük sapmalar
göstermektedir.
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Şekil 5. Yıllık Isıtma ve Soğutma Enerji Ihtiyaç Değerleri (kWh/m2.yıl), ach-1=0.8

Şekil 6. Yıllık Isıtma ve Soğutma Enerji Ihtiyaç Değerleri (kWh/m2.yıl), ach-1=0.65
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Şekil 7. Yıllık Isıtma ve Soğutma Enerji Ihtiyaç Değerleri (kWh/m2.yıl), ach-1=0.5
Şekil 5, Şekil 6 ve Şekil 7’de veriler, aynı ach-1 değeri üzerinden, farklı senaryoların ısıtma ve soğutma
enerji ihtiyaçlarının ayrı ayrı karşılaştırılması için oluşturulmuştur. Bu grafikler üzerinden yapılan
analizler göstermektedir ki, Mardin ve Muğla illerinde daha belirgin olmak üzere, B1 senaryosundan 11
ve 21 senaryolarına geçilirken, hesabı yapılan zonun toplam ısı geçiş katsayısının artması soğutma
yüklerini azaltmaktadır. Aynı senaryo geçişlerinde ısıtma yüklerinin artışı da iller arasında farklılık
gösterirken en belirgin artış Erzurum ve Ankara illeri sonuçlarında görülmektedir. Soğutma ve ısıtma
yüklerindeki U katsayısına bağlı değişimler, ach-1 değerinin artması ile azalmaktadır. İç ortan hava
değişim katsayısının düşük olduğu durumlarda ise diğer parametrelerin hassasiyetinin arttığı
gözlemlenmiştir.

5. SONUÇ
Simülasyonlar İstanbul, Ankara, Erzurum, Muğla ve Mardin illeri için çalıştırılmış, toplam 75 senaryo
denenmiştir. Simülasyonlar, Türkiye’nin ulusal hesap yöntemi olan BEP-TR Ulusal Bina Enerji
Performansı Hesap Yöntemi algoritması kullanılarak çalıştırılmıştır. Ele alınan örnek apartman binası,
mevcut konut stoğu üzerinde bir inceleme yapmak için kullanılmıştır.
Parametrik analiz, bina ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacı sonuçları üzerinden değerlendirilmiştir. Opak
ve saydam yapı bileşeni parametrelerinin yanı sıra iç ortam hava değişim katsayıları ve değişken
parametrelerin farklı iklim koşullarındaki değişim hassasiyetleri de ele alınmıştır.
Parametrik çalışma sonuçları göstermektedir ki, seçilen parametrelerin ısıtma ve soğutma enerji
ihtiyacındaki hassasiyetleri iklime bağlı değişkenlik gösterdiği gibi, ısıtma ve soğutma ihtiyacındaki
mertebeler de değişkenlerin hassasiyetine etki göstermektedir.
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Yapılan analiz ve çalışmalar, enerji sertifikasyonunda bina enerji ihtiyaçlarına etki eden parametrelerin
incelenmesi ve ortaya çıkabilecek farklı senaryolar üzerinden etki hassasiyetlerinin incelenmesi için
genel bir çalışma tablosu ortaya koymaktadır. Konu üzerinde yapılması gereken, parametre sayılarının
ve değer aralıklarının arttırıldığı daha detaylı çalışmalara yön vermesi amaçlanan bu ön çalışma, BEPTR hesaplama yönteminin mevcut binalar için basitleştirilmiş yöntemler üzerinden geliştirilmesini ve
aynı zamanda referans bina tanımları üzerinden optimize edilmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda
bu çalışma, Türkiye’deki mevcut konut stoğuna ait bina envanterinin de hesaba katılması ile daha
gerçekçi veriler ile ele alınabilecektir.
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KOMPLEKS BİNALARIN ENERJİ SERTİFİKASYONU
AÇISINDAN ANALİZLERİ: STANDART VE DETAYLI
SİMULASYON ARAÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Gözde GALİ
Stefano P. CORGNATI
A. Zerrin YILMAZ

ÖZET
Bu çalışmada, kompleks binaların enerji performans seviyelerini hesaplamada basit saatlik hesaplama
metodu ve detaylı dinamik hesaplama metodunun etkinlikleri incelenmiştir. Kompleks binalar söz
konusu olduğunda, bina zonlarının ısıl davranışlarında etkili iç kazançlar açısından en yüksek
değerlere sahip zonlar bulunabileceğinden, enerji performansları problem teşkil eden sağlık binaları
üzerine inceleme yapılmıştır. Örnek proje olarak uluslararası bir simülasyon aracı olan Energy Plus
veri tabanında yer alan örnek hastane projesi seçilmiştir. Kompleks binalarda her zon ayrı bir ısıl yük
temsil edeceğinden, projede yer alan her zon ayrı ayrı incelenmiş ve bu çalışmada Ameliyat Odası ile
ilgili sonuçlara yer verilmiştir. Ayrıca Ameliyat Odası ve Hasta Odası girdi verileri, Energy Plus ve BEPtr’nin sınır koşullarını karşılaştırmak amacıyla kullanılmıştır. Çalışma ile ilgili daha detaylı bilgi bu
konuda hazırlanmış Y.Lisans tezinde almaktadır [1].
Anahtar Kelimeler: Bina enerji performansı, BEP-tr, Energy Plus, Sağlık Binaları

ABSTRACT
In this study, the effects of simple hourly calculation methodology and detailed dynamic calculation
methodology on energy performance calculations of complex buildings are investigated. Since the
subject is complex buildings, the investigations are done for one of the most problematic buildings
which are healthcare buildings. The energy performance calculation of healthcare buildings is an
important problem because of their high internal gain levels influencing significantly the thermal
behavior of the building zones. The Benchmark Hospital Project in internationally recognized
simulation tool Energy Plus is chosen as the case study building. In complex buildings each zone has
a different heating and cooling loads, for this reason each thermal zone in the project is analyzed
separately. In this study, the results of the Operating Room are investigated. In addition, to compare
the boundary conditions of Energy Plus and BEP-tr, the Operating Room and the Patient Room input
data are discussed. More detailed information about this study can be obtained from the master thesis
[1].
Key Words: Building energy performance, BEP-tr, Energy Plus, Healthcare Buildings

1. GİRİŞ
Binaların enerji sertifikasyonu, kaynakların sürdürülebilirliği açısından en önemli konulardan biridir. Bu
konudaki araştırmaların geneli, binaların ve bina bileşenlerinin enerji performansları hakkındadır.
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Bina enerji performansı, binanın standart kullanımı ile ilişkili farklı ihtiyaçları karşılamak üzere konfor
şartlarını sağlamak için harcanan enerji miktarıdır ve ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su ve
aydınlatma başlıklarını içerir. Binaların tasarımı, kaynakların korunması ve çevresel koruma açısından
öngörülen enerji performansına ulaşılabilmesi açısından çok büyük önem taşır, fakat bu binaları uygun
bir yol ile tasarlayabilmek ve/veya sertifikalandırmak için bir hesaplama yöntemi ihtiyacı vardır.
Binaların enerji tüketim oranları, uygun algoritmalar ile yazılmış simülasyon programları tarafından
hesaplanabilir ve bu hesaplar doğrultusunda bir binanın enerji performans değeri sertifika üzerindeki
enerji performans değerlerini gösteren skalada belirlenebilir ve bina sistemleri iyileştirilerek skala
üzerinde daha iyi bir değere taşınabilir.
Günümüzde yaklaşık her ülkenin, konut binaları için, enerji performans sınıfını belirleyebilmek için
gelişmiş enerji simülasyon araçları ve hesaplama yöntemleri bulunmaktadır. En büyük problem, konut
dışı binaların enerji performans hesapları ve buna uygun tasarımlarıdır. Bu çalışmanın odak noktası
sağlık binalarıdır. Hastane binalarının tasarım, yapım ve bakımı komplike ve riskli olduğundan, bu
binalar tasarım aşamasının en başlarından işletime kadarki tüm süreçte önemli bir mimarlık, ürün ve
servis bilgisi gerektirir. Ulusal, bölgesel ve yerel enerji planlamalarına ek olarak, hastane binalarında
çoğunluğunu hastaların oluşturduğu kullanıcılar için yüksek oranda enerji performansı önemli bir
ihtiyaçtır [2].
Enerji sertifikasyonu için basitleştirilmiş hesaplama algoritmaları kompleks bir binaya uygulandığında,
binanın her bir ısıl zonunun karakterize edilmesindeki güçlüklerden dolayı bir çok varsayım
yapılmasıyla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu varsayımlar, binanın ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacı
sonuçları üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olabilirler. Kompleks bir binada, genel olarak
kullanıcılar, ekipmanlar ve aydınlatmadan oluşan iç kazanç faktörleri her ısıl zon için farklıdır. Bunun
yanında her ısıl zonun çalışma takvimi farklı olacağından bu faktörlerin etkileri program doğrultusunda
da değişiklik gösterir. Ayrı ısıl zonlar, bina bileşenleri açısından da farklılık gösterebilir. Bu nedenle,
kompleks bir binada her zon özel olarak değerlendirilmelidir. Bu çalışmada, örnek bir hastane binasına
ait ısıl zonların değerlendirilmesi adım adım yapılmıştır.
Bu çalışmadaki asıl amaç, Türkiye’nin ulusal enerji performansı hesaplama yöntemi, Bina Enerji
Performansı Türkiye’nin (BEP-tr) değerlendirilmesidir. Bu simülasyon aracı ‘Basit Saatlik Dinamik
Hesaplama Metodu’nu baz alır [3]. BEP-tr algoritması temel olarak konut ve ofis binaları için tatmin
edici bir düzeyde çalışmaktadır. Bu aracın çalışma metodunu anlamak ve aracı kompleks binalar için
geliştirmek üzere, BEP-tr’nin detaylı bir simülasyon aracı ile karşılaştırılması gerekmektedir. Bu
amaçla, uluslararası anlamda geçerliliği olan ve ‘Detaylı Dinamik Hesaplama Metodu’nu baz alan
simülasyon aracı Energy Plus, ikinci bilgisayar tabanlı araç olarak kullanılmıştır.

2. ARAŞTIRMA METODU VE ÖRNEK ÇALIŞMANIN TANIMLANMASI
Çalışmanın ilk adımı olarak, iki simülasyon aracının çalışma metotları arasındaki farkı tanımlayabilmek
için her ikisinin sınır koşulları değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu amaçla üzerinde çalışılmak
üzere, Energy Plus’ta yer alan belirli bir hastane binası örneği seçilmiştir. Hastane binaları kompleks
binalar oldukları için her ısıl zon ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Başlangıç olarak, binanın ikinci katında
yer alan ve Kuzey ve Doğu’ya dış cepheleri bulunan Ameliyat Odası ile binanın üçüncü katında yer
alan ve Güney ve Doğu’ya dış cepheleri bulunan Hasta Odası, üzerinde çalışılacak örnek ısıl zonlar
olarak seçilmiştir. Ameliyat Odası’nda hijyenik koşulların gereği olarak herhangi saydam bir yüzey
bulunmamaktadır, bu durum güneş kazançları açısından fark yaratmaktadır [4]. Resimde yer alan
mavi kısım Hasta Odası, kırmızı kısım ise Ameliyat Odasıdır.
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Apr = A kenarı uzunluğu
Bpr = B kenarı uzunluğu
Hpr = kat yüksekliği
Areapr = Hasta Odası taban alanı
Vpr = Hasta Odası hacmi

Şekil 1. Örnek Hastane modeli-Hasta Odası

Aor = 9.2m
Bor = 6.1m
Hor = 4.27m
Areaor = 56.12m²
Vor = 239.63m³

Aor = A kenarı uzunluğu
Bor = B kenarı uzunluğu
Hor = kat yüksekliği
Areaor = Ameliyathane taban alanı
Vor = Ameliyathane hacmi

Şekil 2. Örnek Hastane modeli-Ameliyat Odası
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Tablo 1. Ameliyat ve Hasta Odaları için Opak Bina Bileşenleri
Dış Duvar Katmanları

İç Duvar Katmanları
Döşeme Katmanları

Malzeme
Kalınlık (d)-m
1 IN Sıva
0.025
8 IN güçlendirilmiş beton
0.20
Konut dışı duvar yalıtımı
0.05
½ IN Alçı
0.0127
½ IN Alçı panel
0.0127
½ IN Alçı panel
0.0127
Halı
MAT-CC05 4
0.10
güçlendirilmiş beton

İletkenlik (λ)-W/m-K
0.69
1.31
0.05
0.16
0.16
0.16
1.31

Tablo 2. Hasta Odası için Saydam Bina Bileşenleri
Pencere Katmanları

Malzeme
ASHRAE sabit pencere

U-factor-W/m²K
3.23

SHGC
0.39

Çalışmada iki adım yer almaktadır. İlk adım Ameliyat Odası ve Hasta Odası olmak üzere iki zon
aracılığı ile Energy Plus ve BEP-tr simülasyon programlarının sınır koşullarının karşılaştırılmasıdır.
İkinci adım ise, tek bir zon üzerinden iki simülasyon programında aynı sınır koşulları kullanılarak
testler yapılmasıyla simülasyon araçları arasındaki hesaplama yöntemi farklarının tespit edilmesidir.
İkinci adım doğrultusunda, İstanbul’da olduğu kabul edilen hastane için 3 temel senaryo
bulunmaktadır. Bu senaryoların amacı ‘hastane iç ortam koşulları’nın özgün karakteri ile ilişkili olarak,
iç sıcaklık ayar değerleri, havalandırma-hava debisi ve kullanıcılar, aydınlatma ve ekipmanlardan iç
kazançlar gibi sınır koşullarının tanımlanmasıdır. Bu parametrelerin ve her senaryo için sınır
koşullarında değişiklik yapılarak bu koşulların ısıtma ve soğutma ihtiyaçları üzerindeki etkileri test
edilir. Her senaryo testinin sonucunda, “Yıllık Zon Hissedilir Isıtma ve Soğutma Gereksinimleri”
kWh/m2-yıl cinsinden hesaplanmıştır. Bunun yanında, her senaryo için grafik diyagramlar ‘W’ zaman
cinsinden tüm bir yılı kapsayacak şekilde elde edilmiştir.
Çalışmada 3 ana gruptan oluşan, toplam 8 senaryo vardır. Bu senaryolar Tablo 3’te görülebilir.
Tablo 3. Araştırma Metodu
Değişen Parametreler

Senaryo Tanımı

Saatlik hava değişim değeri= 0 h¯¹
Birinci Araştırma Grubu
Tablo 7

Energy Plus’ta test
BEP-tr’de test
Güneş kazançları “0” alınarak BEP-tr’de test
Energy Plus’ta test
BEP-tr’de test
Güneş kazançları “0” alınarak BEP-tr’de test
Saatlik hava değişim değeri= 0 h¯¹

Saatlik hava değişim değeri= 3 h¯¹
İkinci Araştırma Grubu
Tablo 8
Φ m = (A m /A tot ) * (0.5 * Φ int + Φ sol )
Φ m = (A m /A tot ) * (0.7 * Φ int + Φ sol )
Üçüncü Araştırma Grubu
Tablo 9

Saatlik hava değişim değeri= 3 h¯¹

Bu senaryoların seçilme nedenleri dördüncü bölümde “Programların Çalışma Yöntemlerine Ait
Bulgular” kısmında açıklanmaktadır. Energy Plus ve BEP-tr simülasyon araçları ile gerçekleştirilen bu
testlerin sonucunda, her parametrenin mekan enerji tüketimi üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Daha
sonra, aynı senaryolar için Energy Plus ve BEP-tr sonuçları ve hesaplama yöntemleri arasındaki
farklar gözlemlenmiştir. Ayrıca, BEP-tr’de hastaneler için eksik olan veriler belirlenmiştir.
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3. ENERGY PLUS VE BEP-TR GİRDİ VERİLERİNE AİT BULGULAR
Bu ilk adımda iki programın veritabanlarından elde edilen bulgular ile sınır koşulları incelenmiş ve
aradaki farklılıklar vurgulanmıştır.
Energy Plus ve BEP-tr’nin Ameliyat Odaları ve Hasta Odaları için öngördükleri sınır koşulları
birbirlerinden çok farklıdır. Bu fark, enerji performansı test sonuçlarını etkilemektedir ve BEP-tr’nin
öngördüğü bazı sınır verilerinin değişmesi gerekmektedir. Ayrıca, ısıtma ve soğutma ayar sıcaklıkları
ve mekanların çalışma programları BEP-tr içinde yer almayan önemli bir gereksinimdir. Energy Plus ile
kıyaslandığında, BEP-tr’de farklı ve eksik olan veriler özet olarak Ameliyat Odaları için Tablo 4 ve
Hasta Odaları için Tablo 5’teki gibidir. BEP-tr’de bu tür veri tabanlarının ve sınır koşullarının EN
(Avrupa Normlarına) dayandırıldığı bilinmektedir. Dolayısı ile bu konuda ya Avrupa normlarının
iyileştirilmesi ya da BEP-tr için veri tabanının ve sınır koşullarının ulusal koşullar için yeniden
geliştirilmesi gerekmektedir.
Tablo 4. Ameliyat Odası veri analizi – BEP-tr
Ameliyat Odası
Eksik Veriler
Çalışma program başlangıç ve bitiş saatleri
q p = kişi başına temiz hava ihtiyacı, m3 / p.h
q m = metrekare başına temiz hava ihtiyacı, m3 / m2.h
q V = hacimsel hava debisi

Farklı Veriler
phi_int_Oc_sen_i_unit= insanlardan
metrekare başına hissedilebilir ısı kazancı
phi_int_Oc_lat_i_unit= insanlardan metrekare
başına gizli ısı kazancı
phi_int_App_i_unit= ekipmanlardan metrekare
başına iç kazanç
theta_int_h_set= ısıtma ayar sıcaklık değeri
theta_int_c_set= soğutma ayar sıcaklık değeri

Tablo 5. Hasta Odası veri analizi – BEP-tr
Hasta Odası
Eksik Veriler
Farklı Veriler
phi_int_Oc_sen_i_unit= insanlardan metrekare başına q p = kişi başına temiz hava ihtiyacı, m3 / p.h
hissedilebilir ısı kazancı
phi_int_Oc_lat_i_unit= insanlardan metrekare başına theta_int_h_set= ısıtma ayar sıcaklık değeri
gizli ısı kazancı
phi_int_App_i_unit= ekipmanlardan metrekare başına theta_int_c_set=
iç kazanç
değeri

soğutma

ayar

sıcaklık

q m = metrekare başına temiz hava ihtiyacı, m3 / m2.h
q V = hacimsel hava debisi
Bu durum doğrultusunda testlerin gerçekleştirildiği ikinci adımda, BEP-tr’de yer alan test grubu sınır
koşulları, ameliyat odaları için Energy Plus verileri [5] kullanılıp değiştirilerek BEP-tr’de test edildi. Bu
duruma etki eden nedenlerden biri de Ameliyat Odaları ve Hasta Odaları hava debisi verilerinin EN’de
ve dolayısı ile BEP-tr’de eksik olmasıdır. Tablo 6’dan görülebileceği gibi Hasta Odalarında iç kazanç
girdileri de eksiktir. İleriki incelemelerde, BEP-tr girdileri kullanılarak da Energy Plus’ta testler
yapılmıştır. Fakat çalışmanın bu aşamasında veri farklarını belirleyebilmek ve iki aracın çalışma
metotlarını karşılaştırabilmek amacıyla girdi verileri aynı ve tam olmalıdır, bu amaçla testlerde Energy
Plus’a ait sınır koşulları ve BEP-tr’ye ait iklim verileri ve çalışma takvimleri kullanılmıştır.
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Tablo 6. Energy Plus [6] ve BEP-tr verilerinin karşılaştırması
Sınır Koşulları
Energy Plus
Q mekan =(Q TR +Q havala Ameliyat
Odası
ndırma )-(Q solar +Q iç
kazançlar )
U Değeri
U op,stnd
0.7
U win

Birim

BEP-tr
Ameliyat
Odası

Hasta Birim
Odası

W/m2
K

No win.

0.7

W/m2K

0.7

3.24

W/m2K

No

Birim

W/m2K

Hasta Birim
Odası

0.7
---

W/m2
K
W/m2
K

Havalandırma
Zon başına hava
debisi
Zon başına hava
debisi (kişi başına)
Saatlik
Hava
Değişim değeri

0.2

m3/s

0.08

m3/s

240

m3/ph

144

m3/ph

---

m3/ph

30

3

m3/h

1.93

m3/h

---

m3/ph

---

m3/ph
m3/ph

İç Kazançlar
Kullanıcılar
(hissedilebilir
ısı
kazancı)
Kullanıcılar (gizli ısı
kazancı)
TOPLAM
Max kişi sayısı
Aydınlatma
(m2
başına)
TOPLAM
Ekipmanlar
başına)
TOPLAM

91
4.86

W/p
W/m2

80.34
6.89

W/p
W/m2

10.69

W/m2

---

W/m2

29
1.6

W/p
W/m2

W/p
W/m2

5.35

W/m2

---

W/m2

360

W

39.7
3.4
240.0
8
2

W

900.16

W

---

W

3

Isıtma sıcaklık ayar
noktası
Soğutma
sıcaklık
ayar noktası

---

23.67

W/m2

7.53

W/m2

---

W/m2

---

W/m2

1328.36

W

263.2
5

W

---

W

---

W

43.04

W/m2

21.52

W/m2

0.92

W/m2

---

W/m2

51.63

W

---

W

2

(m

7.5

2415.40

752.3
W
4
Sıcaklık ayar noktası
W

18.3

°C

21.1

°C

20

°C

24

°C

18.3-22.2

°C

22.2

°C

26

°C

24

°C

BEP-tr henüz web tabanlı bir simülasyon aracı değildir, bu nedenle yıllık ısıtma ve soğutma
ihtiyaçlarını hesaplamak üzere öncelikle veri girişi için özel “excel” tabloları tamamlanmalıdır, ardından
BEP-tr testleri için özel yazılmış olan kodlarla Matlab programında bu tablolar test edilmelidir. BEP-tr
testleri için takip edilecek adımlar aşağıdaki gibidir, adımlar hakkında daha detaylı bilgi ilgili tezde yer
almaktadır [1].
BEP-tr içerisinde her bina fonksiyonu için hazır değerler vardır. Fonksiyonlar Konut (1), Ofis (2),
Kompleks Binalar (3) olarak gruplanmıştır. Örnek çalışma bir sağlık binası üzerinde olduğundan
fonksiyon 3 seçilmelidir. Fakat fonksiyon 3 yetersiz kaldığından fonksiyon 1 seçilerek, Matlab
kodlarında ve excel tablolarında bu durum için gerekli değişiklikler yapılmıştır.
BEP-tr çeşitli bina fonksiyonları için sınır koşullarına ait değerleri bulundurmaktadır ama
incelemelerden de görüldüğü gibi sağlık binaları için birçok eksik veri bulunmaktadır. Bazı bulunan
veriler ise, sağlık binalarına ait standartların uygun gördüğü veriler doğrultusunda olması gerekenden
farklıdır. Bu nedenle, ikinci adımı oluşturan testlerde başlangıç olarak Kullanıcılar, Ekipmanlar,
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Aydınlatma ve Havalandırma girdileri için Energy Plus verileri kullanılmıştır [5]. Sıcaklık ayar noktaları
bu bildiride yer verilen değerlendirmelerde, 20 °C sabit olacak şekilde alınmıştır. Bu veriler koşulları
sağlamak açısından çeşitli dokümanlarda değiştirilmiştir.

4. PROGRAMLARIN ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNE AİT BULGULAR
Bu çalışmada, Tablo 3’te görülen araştırma metoduna ait analizlerin yalnızca Ameliyat Odası’na ait
sonuçlarına yer verilmiştir. Diğer zonlara ait sonuçlar ve detaylı bilgiler ilgili Y.Lisans tezinde yer
almaktadır [1]. Özet olarak, testlerin başlangıcında, veri girişlerinde iki simülasyon aracının ve iki farklı
zonun sınır koşulları karşılaştırılmıştır. İkinci adım olarak da, testlerin gerçekleştirilmesiyle elde edilen
sonuçlar doğrultusunda iki programın algoritmaları arasında incelemeler yapılarak çalışma metotları
karşılaştırılmıştır.
Birinci araştırma grubunda infiltrasyon değeri “0 h¯¹” ve iç ayar sıcaklık değerleri 20 °C’de sabit
alınarak iç kazançların ve güneş kazançlarının Yıllık Isıtma ve Soğutma İhtiyaçları üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Daha sonra ikinci araştırma grubunda infiltrasyon değeri “3 h¯¹” alınıp, birinci ve ikinci
araştırma grubu sonuçları karşılaştırılarak infiltrasyon faktörünün Yıllık Isıtma ve Soğutma İhtiyaçları
üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.
İlk grupta hiçbir havalandırma verisi bulunmamaktadır. Bunun yanında, Ameliyat Odası gibi
mekanlarda en büyük iç ısı kazancını kullanılan medikal ekipmanlar ve aydınlatma oluşturmaktadır.
Medikal ekipman ve aydınlatmadan oluşacak iç kazançların çok yüksek olduğu ve havalandırmanın
olmadığı varsayılan bu grupta Energy Plus ve BEP-tr sonuçları Tablo 7’den görülebilir. Ameliyat
Odası’nda hijyenik koşullar nedeniyle saydam yüzey bulunmadığından, güneş kazançları ancak opak
yüzeylerden dolaylı olarak sağlanmaktadır. Bu nedenle, yüksek çıkan soğutma ihtiyaçlarındaki en
büyük etki iç kazançlardan kaynaklanmaktadır. Bu bulgunun doğruluğunun test edilmesi için Senaryo3
oluşturularak güneş kazançlarının “0 W” olduğu varsayılan testler gerçekleştirilmiştir. Bu testler
sonucunda Tablo 7’den de görüleceği gibi, soğutma ihtiyacında bir miktar azalma gözlenmiştir fakat bu
azalma oranı çok yüksek olmadığından, daha önce tespit edildiği gibi yüksek soğutma ihtiyaçlarında,
en büyük etkinin iç kazançlardan kaynaklandığı anlaşılmıştır.
İkinci araştırma grubunda, Energy Plus veritabanında önerildiği üzere, ameliyat odası için saatlik hava
değişim değeri 3 h¯¹ alınarak, ilk grup ile aynı sınır koşullarıyla testler yeniden yapılmıştır. Birinci grup
için tartışıldığı gibi iç kazançların ve güneş kazançlarının etkisini görmek açısından bu grupta da
saatlik hava değişim değeri ve iç ayar sıcaklık değeri sabit tutulmuştur. Grup içerisinde değerlendirme
yapıldığında, birinci gruptaki bulguların aynısına ulaşılmıştır. Güneş kazançları “0 W” alındığında Yıllık
Isıtma ve Soğutma İhtiyaçlarındaki değişim çok az olmaktadır. Bunda, zon cephesinde saydam yüzey
bulunmamasının etkisi vardır.
İkinci araştırma grubunda, Tablo 8’den görülebileceği gibi ısıtma değerlerinde bir artış olurken
soğutma değerlerinde hissedilir bir düşüş olmuştur. Bu değişimin sebebi, saatlik hava değişim
değeridir. Energy Plus sonuçları ile BEP-tr sonuçları arasındaki farkın sebebi ise iki programın
hesaplama yöntemlerinin farklı olmasıdır. Birinci ve İkinci araştırma gruplarında Energy Plus senaryo
sonuçları karşılaştırıldığında, sonuçların hava değişim değerine uygun doğrultuda olduğu görülür.
Ameliyat odasında, birinci araştırma grubunda test edildiği üzere, çok yüksek soğutma gerektiren bir iç
kazanç miktarı bulunmaktadır. İkinci grupta, infiltrasyon eklenmesine rağmen bu ısıl yükler dolayısı ile
yüksek oranda bir soğutma gerekmektedir ve Energy Plus sonuçları bu değeri sağlamaktadır. BEP-tr
sonuçları sınır koşullarının değişimine uygun niteliktedir ancak hesaplama yönteminde yapılan
basitleştirmeden kaynaklı olarak Yıllık Isıtma ve Soğutma İhtiyaçları Energy Plus’tan farklı çıkmaktadır.
Aslında iki programın da sonuçları aynı eğilimi göstermektedir, anacak farklı yöntemler izlemesi
nedeniyle hassasiyet farkından dolayı değerler farklı çıkmaktadır. Ancak BEP-tr ele alınan bu örnek
için soğutma yüklerini azaltma ve ısıtma yüklerini arttırma eğilimindedir. Bu durumun Isıtma ve
Soğutma ihtiyaçlarında ayrı olmak üzere iki nedeni vardır.
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Yıllık Isıtma İhtiyaçları’nın BEP-tr ile hesaplandığında Energy Plus sonuçlarından daha yüksek çıkma
sebebi, BEP-tr de binanın dinamik ısıl davranışının daha basit bir yaklaşımla hesaba katılmış
olmasıdır. Böylece opak bina kabuğundan ısı geçişi ve kabukta ısı depolama etkisi değişmektedir.
BEP-tr, Energy Plus’a kıyasla ısı depolama etkisini azaltma eğilimindedir. Bu açıdan, Energy Plus, ısı
depolama dinamiklerini daha iyi bir yol ile simüle edebilmektedir. Ayrıca, güneş kazançlarında ışınım
ve taşınımdan dolayı oluşacak fark Energy Plus’ta belirli katsayılarla çarpılarak hesaplanmaktadır, bu
durum için BEP-tr’de bir basitleştirmeye gidilmiştir ve EN Standartlarında da yer alan bir şekilde,
güneş kazançları (Φ sol ) alanlara dağıtılmak üzere “1”den küçük bir değere sahip A m /A tot değeri ile
çarpılarak azaltılmaktadır. Bu durumun da Isıtma İhtiyaçları’nda etkisi detaylı simülasyona göre farklı
olmaktadır.
Yıllık Soğutma İhtiyaçları’nın BEP-tr sonuçlarında, Energy Plus sonuçlarına göre daha düşük
çıkmasının sebebi, BEP-tr iç kazançların etkisini analiz ederken ışınım ve taşınım yoluyla kazançların
ayrımını yapmamaktadır ve bir basitleştirme kullanmaktadır. (1) eşitliğinden okunduğu gibi iç
kazançların %50’si, (2) eşitliğindeki basitleştirilmiş bir eşitlik kullanılarak oda yüklerine
yansıtılmaktadır. Bu EN Standartlarında da adı geçen ve kullanıcıya bırakılmış ve detaylı dinamik
yöntemlerde kullanılamayacak olan fakat basitleştirilmiş hesaplama metotlarında kullanılması uygun
görülen bir sadeleştirmedir. Böylece BEP-tr, iç kazançların etkisini azaltmaktadır. Bu varsayım,
çalışma örneği olan Ameliyathaneler gibi ısıl yüklerin diğer yüklere oranla çok daha baskın olduğu
tipolojilerin tersine, iç kazanç miktarlarının çok yüksek olmadığı “standart binalar” için kullanılan ve
kabul edilebilir sonuçlar veren tipik bir varsayımdır. Bu şekildeki bir varsayım iç ısı kaynakları çok
yüksek olan mekanları da barındıran kompleks binalar için sonuçları kabul edilebilirlikten
uzaklaştırmaktadır.
Φ m = (A m /A tot ) * (0.5 * Φ int + Φ sol )

(1)

Q° iç ısı yükü (t)=0.5 * Q° iç ısı kazancı

(2)

(1) eşitliğinde Φ m , iç kazanç ve güneş kazançlarından kabuk kütlesine geçen ısı miktarını Watt
cinsinden ifade etmektedir. A m , hacmi çevreleyen yüzeyler alanını ve A tot , bir zonu çevreleyen tüm iç
yüzeylerin alanları toplamını ifade etmektedir. [3]
Yukarıda açıklanan nedenlerle, iç kazançların etkisinin daha uygun sonuçlar vermek üzere ifade
edilebilmesi için öneri geliştirilmesi açısından, (1) eşitliğindeki “0.5” katsayısı arttırılıp “0.7” girilerek
BEP-tr üzerinde yeniden testler yapılmıştır. Üçüncü araştırma grubunu oluşturan bu test sonuçları
Tablo 9’da görülmektedir. Yıllık Isıtma İhtiyaçları’nda düşüş olurken, Yıllık Soğutma İhtiyaçları’nda
belirgin bir artış olmuştur. Bu sonuçlardan da anlaşılabileceği üzere BEP-tr hesaplama yöntemindeki
basitleştirmelerden ileri gelen farklar, algoritmada dinamik modellerin kullandığı katsayılara yakın
şekilde değiştirildiğinde sonuçlar, Energy Plus sonuçlarına yaklaşmaktadır. Bu çalışma, iç kazanç
oranları yönünden hastanenin en yüksek değerli zonlarından biri olan Ameliyathanede yapılmış olduğu
için Energy Plus ve BEP-tr’de aynı sonuçlara ulaşmak ve katsayıların iç kazançlar üzerindeki farkını
hissetmek bir miktar daha zordur. Yine hastanelere ait Hasta Odası gibi iç yükler açısından daha
makul zonlarda testler yapıldığında katsayıların kabul edilen durumu ile değiştirildiği durumu arasında
daha belirgin farklar olduğu görülebilecektir [1]
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Tablo 7. Ameliyat Odası için Birinci Araştırma Grubu Sonuçları [6]
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Tablo 8. Ameliyat Odası için İkinci Araştırma Grubu Sonuçları [6]
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Tablo 9. Ameliyat Odası için Üçüncü Araştırma Grubu Sonuçları [6]
AMELİYAT
ODASI
Sınır Koşulları

Yıllık
Tüketimi

Senaryo1 (BEP-tr)
Isıtma ayar sıcaklık
değeri
Soğutma
ayar
sıcaklık değeri
Hissedilebilir
ısı
kazancı-insanlardan

İnsanlardan gizli ısı
kazancı
Aydınlatmadan
iç
kazanç değeri
Ekipmanlardan
iç
kazanç değeri
Dış
cephe
alan
başına hava debisi
Enerji Zon Hissedilebilir Isı
Oranı Toplamı
Zon
Hissedilebilir
Soğutma Oranı-Top

Senaryo2
20
20
4.86
1.6
23.67
43.04
0
0
782

°C

Isıtma ayar sıcaklık
değeri
°C
Soğutma
ayar
sıcaklık değeri
W/m² Hissedilebilir
ısı
kazancıinsanlardan
W/m² İnsanlardan gizli ısı
kazancı
W/m² Aydınlatmadan iç
(E+)*
kazanç değeri
W/m² Ekipmanlardan iç
kazanç değeri
m³/h
Saatlik
Hava
Değişim sayısı
kWh/m² Zon Hissedilebilir
Isı Oranı Toplamı
kWh/m² Zon Hissedilebilir
Soğutma
OranıTop

20

°C

20

°C

4.86

W/m²

1.6

W/m²

23.67
43.04

W/m²
(E+)*
W/m²

3

m³/h

0

kWh/m²

263

kWh/m²

Zon Hissedilebilir
Isıtma
OranıAylık Diyagram

Zon Hissedilebilir
Soğutma OranıAylık Diyagram

5. SONUÇ
Sonuç olarak, detaylı tam dinamik simülasyon yapabilen Energy Plus ile binaları standart koşullarda
karşılaştırarak kimlik belgesi vermek üzere basitleştirilmiş saatlik yarı dinamik BEP-tr hesaplama
yöntemleri hem algoritmaları ve hem de kabul ettikleri veriler ve sınır koşulları açısından birbirlerinden
fark göstermektedir. BEP-tr, tüm bina tipolojileri için kullanımı öngörülmekle birlikte, konut, eğitim ve
ofis binaları için daha uygun, basitleştirilmiş bir enerji sertifikasyon yöntemidir. Ancak kompleks binalar
için daha detaylı bir simülasyon aracı gerekmektedir ya da basitleştirilmiş enerji sertifikasyon
metotlarında kompleks binalar için bu binalara özgü tüm sorunları göz önüne alabilecek geliştirmeler
yapılmalıdır.
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Sınır koşulları açısından EN standartlarının verilerini kullanması öngörülen ulusal simülasyon
programları, sağlık binaları gibi kompleks binalar için ASHRAE gibi daha spesifik standartlardan
yararlanabilirler veya EN standartlarında, bu tür binalar için bir düzenlemeye gidilebilir. Sınır
koşullarının bu şekilde eksiksiz tamamlanmasının yanında, dinamik modellerde olduğu gibi detaylı
iklim verileri tanımlanarak, gün içerisinde her zonun ayrı çalışma programı tanımlanabilmelidir.
Böylelikle, ulusal programlar başka programlara ihtiyaç duymadan veritabanlarındaki bilgileri
kullanılabilecektir.
Bunun yanında, BEP-tr gibi ulusal programlar genel olarak sağlık binalarından daha az iç kazançları
olan binaları değerlendirmek üzere daha uygun oldukları için algoritmaları, EN standartları
doğrultusunda da “standart binalar” için uygundur. Ancak, kompleks binalar için enerji performans
testlerinin BEP-tr’de yapılarak, bu binalara sertifika verilebilmesi için algoritmalardaki basitleştirmelerin
detaylı modele uygun olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Sınır koşullarında ve algoritmalarda
yapılabilecek bu düzenlemelerden sonra BEP-tr gibi ulusal programlar, kompleks binaların enerji
performans seviyelerinin belirlenmesinde kullanılabileceklerdir.
Öte yandan, sadece Türkiye’de değil, enerji performans seviyelerinin hesaplanmasında ülkelerin genel
bir problemi olan kompleks binaların incelenmesi amacıyla kullanılan ulusal bir program yoktur.
Günümüzde uluslar arası anlamda kullanılan Energy Plus, TRNSYS, SPR gibi dinamik simülasyon
araçlarının bu bağlamda kullanılması öngörülmektedir. Avrupa’da bazı ülkeler bunu uygulamaya
geçirmişlerdir ancak bu tür uygulamaların derin uzmanlık gereksinimden doğan problemlerin
çözümünü aramaktadırlar. Ulusal programları kullanarak binaların enerji performans değerlerini
inceleyen Enerji Kimlik Belgesi uzmanları dışında, kompleks binaların enerji performans
değerlendirmeleri için ulusal bağlamda geçerliliği kabul edilecek bir detaylı dinamik simülasyon
programını verimli bir şekilde kullanabilecek uzmanlar yetiştirilerek bu problem bir anlamda çözülebilir.
Bu uzman kişilerin yetiştirilmesi ve daha sonradan denetlenmesi için bu konunun uzmanlarının yer
aldığı, odalara, Yapı Araştırma Kurumu veya Uluslar arası örneği olan Bina Performans Simülasyonu
Dernekleri (IBPSA) gibi kurumlara çok önemli görevler düşmektedir.
Bu çalışmanın konusu olan sağlık binalarının incelenmesinde, sadece simülasyon programlarını
kullanabilmek yeterli değildir. Ayrıca her farklı amaçlı sağlık binası için, binada bulunan zonlara ait
bilgiye sahip olunması gerekmektedir. Çünkü çalışmada da değinildiği gibi, zonun fonksiyonuna göre
kişi sayıları, ekipman çeşitleri, aydınlatma çeşitleri, ayar sıcaklıkları ve havalandırma koşulları
değişmektedir. Bu amaçla sağlık binaları konusunda uzman mimar ve mühendislerin, seçilen detaylı
simülasyon aracını kullanarak binanın enerji performans değerlendirmelerini yapmaları daha doğru
sonuçlar sağlar.
Aynı durum diğer kompleks bina tipolojileri için de geçerlidir. Bu durumda, detaylı simülasyon aracının
eğitimi alındıktan sonra ikinci bir adım olarak da, üzerinde uzmanlaşılacak spesifik bina tipolojisine
yönelik eğitim alınması gerekmektedir.
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ÖZET
Tüm dünyada, zaman içerisinde tükenen enerji kaynakları ve hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan
enerji ihtiyacı sebebiyle ülkemizde enerji tüketiminin büyük çoğunluğunu oluşturan binalar için, enerji
kullanımını düşüren ve binalarda enerji performansının belgelendirilmesini zorunlu tutan, Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliği, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 2008 Aralık ayında
yayınlamıştır. Bu yönetmeliğin öngördüğü, binalara enerji kimlik belgesi vermek için kullanılacak ulusal
hesap yöntemi (BEP-TR) ise Aralık 2009 tarihinde tamamlanarak bakanlığa sunulmuştur.
Bu bildiri kapsamında, nihai enerji tüketimi konut dışı hizmet binaları arasında en yüksek olan ve ısıl
gereksinimleri birbirinden çok farklı birden fazla fonksiyonel mekandan oluşan otel binalarının enerji
performansı, ülkemiz için geliştirilmiş ulusal hesap modeli olan (BEP-TR)” ve detaylı dinamik analizler
yapabilen simülasyon araçlarıyla enerji ihtiyaçları hesaplanarak karşılaştırılmaktadır. Bir örnek
üzerinden yapılan bu karşılaştırma otel binalarının enerji performansının basitleştirilmiş bina enerji
performansı hesap yöntemi BEP-TR ile belirlenmesi durumunda karşılaşılabilecek sorunları ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Binalarda Enerji Performansı; Bina Enerji Sertifikasyonu, BEP-TR, EnergyPlus.

ABSTRACT
In all around the world, because of the exhausting energy sources over time and increasing population
energy, hence, energy efficiency and energy conservation gradually gain importance. For this reason,
Building Energy Performance regulation of Turkey which obligates reducing energy usage and
certification of energy performance for buildings has been published in 2008. The national
methodology to calculate energy performance of buildings (BEP-TR) has been completed and
submitted to Ministry of Settlements and Public Affairs in December 2009.
In this paper, energy demand of hotel buildings, which are having the biggest share in total energy
consumption among the non-residential buildings, calculated by BEP-TR and detailed simulation tool
EnergyPlus is compared and efficiency of BEP-TR to be used for energy certification of complex
buildings are discussed.
Key Words: Building Energy Performance; Building Energy Certification, BEP- TR, EnergyPlus.
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1. GİRİŞ
Binalarda enerji performansı, binanın fonksiyonuna bağlı olarak ısıtma, soğutma, havalandırma,
aydınlatma gibi standart ihtiyaçlarını karşılamak için yeni binalarda öngörülen ve mevcut binalarda
ölçülen enerji miktarıdır [1]. Türkiye için nihai enerji tüketimlerin sektörel dağılımına bakıldığında BepTr Hesaplama Yönteminde ‘Diğer’ başlığı altında geçen ve basitleştirilmiş bir yöntemle hesaplanan
tipolojiler arasında TUİK’ in verilerine göre tüketim oranı % 35 ile en yüksek olan binaların otel binaları
olduğu görülmektedir.
Enerji sertifikasyonu için basitleştirilmiş hesaplama algoritmaları büyük oteller gibi kompleks binalara
uygulandığında enerji sertifikasyonu, binanın her bir ısıl zonunun karakterize edilmesindeki
güçlüklerden dolayı, sonuçları kabul edilebilirlikten çok uzaklaştıran bir çok varsayımın yapılmasını
gerekli kılmaktadır. Bu varsayımlar, binanın ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacı üzerinde çok önemli bir
etkiye sahip olabilirler. Bu sorun tüm AB ülkelerinde de benzer şekilde yaşanmakta çözüm önerileri
aranmaktadır.
Kompleks bir binada, genel olarak kullanıcılar, ekipmanlar ve aydınlatmadan oluşan iç kazanç
faktörleri her ısıl zon için farklıdır. Bunun yanında her ısıl zonun çalışma takvimi farklı olacağından her
zon özel olarak değerlendirilmelidir. Bu durumda da bu tür binaların sertifikasyonunu, basitleştirilmiş
yöntemleri kısa bir eğitim sonrası kullanması öngörülen Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uzmanları aracılığı
ile yapmak hemen hemen imkansızdır.
Bu çalışmada, Türkiye’nin ulusal “Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi” BEP-Tr’nin
değerlendirilmesi örnek bir otel binası üzerinde yapılmıştır. Bu örnek binanın enerji sertifikasyonu için
gerekli olan net enerji hesaplamaları, Basit Saatlik Dinamik Hesaplama Metodu’nu baz alan BEP-tr ve
detaylı tam dinamik analiz yapabilen EnergyPlus’ın sonuçları ile karşılaştırılarak BEP-Tr’nin bu tür
binalar için kullanılabilirliği tartışılmıştır [2,3].

2. BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ
2.1. Ülkemizde Binalarda Enerji Verimliliği ile İlgili Yaptırımlar
Toplumun konuyla ilgili bilinicinin arttırılması ve enerji harcamalarının azaltılması için sosyal toplum
kuruluşları dışında hükümetler de yasa, yönetmelik gibi yaptırımlarla enerji verimliliğinin zorunlu
kılınmasını sağlamaktadırlar. Türkiye’de 2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının
Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 2008 yılında Başbakanlık
Genelgesi ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında öncelikli olmak üzere “Ulusal Enerji Verimliliği
Hareketi” başlatılmış ve 2008 yılı “Enerji Verimliliği Yılı” ilan edilmiştir [4]. Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı’ nca 5 Aralık 2008’ de Binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına,
enerji israfının ve çevre kirliliğinin önlenmesine dair Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği yürürlüğe
konmuştur. Bu yönetmeliğin 5 Aralık 2009’ da yürürlüğe girmesi ile aynı anda tamamlanan Bina Enerji
Performansı Hesaplama Yöntemi “BEP-TR” ile binaların enerji performansları değerlendirilecek ve
binalar sertifikalandırılacaktır.
2.2. Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi Türkiye “BEP-Tr”
BEP-TR saatlik iklim verisi ve zaman çizelgelerini kullanan, ısıtma-soğutma mevsimlerinin ayrıca
belirlenmesine gerek olmayan, RC (direnç-kapasite) modeli ile binanın saatlik ısıl davranışını aylık
metotlara oranla daha gerçeğe yakın şekilde yansıtabilen, konfor koşullarının operatif sıcaklığa bağlı
olarak tanımlanmasını olanaklı kılan, bina enerji yüklerine etki eden güneş kazançlarını, güneşin yıl,
gün ve saat içindeki pozisyonunu dikkate alarak, güneş kontrol elemanlarının etkisini de hesaba
katabilen, uzun dalga ışınımla atmosfere kaçan ısıyı dikkate alan ve bağımsız çok zonlu hesaplama
yapan yarı dinamik bir metottur [5].
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Şekil 1. Direnç-Kapasite Modeli [6].
Bu çalışmada BEP-Tr’nin binaların ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacını gösteren Net Enerji ele
alınmakta ve otel binalarının BEP-Tr ve EnergyPlus ile net enerji ihtiyacı hesaplanarak karşılaştırma
yapılmaktadır.
2.2.1. Net Enerji Girdileri
Isıtma ve soğutma net enerji ihtiyacı hesaplama yöntemi için gerekli olan başlıca girdiler, iklim verileri,
bina geometrisi, binanın havalandırma ve ısıl özellikleri, iç kazançlar ve güneş enerjisinden kazançlara
bağlı özellikleri, bina malzemelerinin ve bina bileşenlerinin tanımı, bina fonksiyonuna bağlı iç konfor
şartları (sıcaklık ve nem ayar değerleri, havalandırma miktarı), bina tipolojisine bağlı zonlama
yöntemleri ve zon bilgileridir. Aşağıdaki şekil 2.de bu girdilerin ana başlıkları görülmektedir.

Şekil 2. Net Enerji Veri Girdileri [7].
2.2.2. Hizmet Binalarında Isıl Zonlar
Isıl zonlar, binadaki mekanların, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin çalışma prensiplerine,
fonksiyonlarına bağlı aktivite durumlarına, mekanlardaki kullanıcı profillerine ve iç kazançlarına göre
ayrılırlar. Bu yöntemde kullanılan çok zonlu hesaplama için (bağımsız çok zonlu hesaplama), zonlar
arasında iletim/taşınım ile ve hava hareketi/sızıntısı ile ısı geçişi hesaba katılmaz. Her zon için ayrı
ayrı yapılan hesaplama bağımsız tek zonlu hesaplamalar serisi olarak kabul edilir. Dolayısıyla, enerji
sertifikasyonu için basitleştirilmiş yol izlemek zorunda olan BEP-Tr ile tam dinamik ısıl analiz ve
eşzamanlı çok zonlu hesaplama yapabilen yöntemlerle arasında bu açıdan önemli bir fark
bulunmaktadır.
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BEP-Tr’de oteller, sağlık binaları, eğitim binaları, alışveriş ve ticaret merkezleri gibi hizmet binalarında
ve rezidanslarda, birbirinden farklı ısıl şartları olan mekanlardan oluşan bir kat için mekanların alan
ağırlıklı ortalamaları alınarak kat başına saatlik konfor sıcaklığı ve iç kazanç değeri belirlenir. Katta
kısmi iklimlendirilme olması durumunda, tüm kat iklimlendiriliyor gibi hesap yapılarak bulunan enerji
ihtiyacı, iklimlendirilen alanın tüm alana oranı ile çarpılarak tüm kat için enerji ihtiyacı belirlenir.

3. TEST OTEL BİNASI ARA KATI ÜZERİNDEN NET ENERJİ İHTİYAÇ MİKTARININ ENERGYPLUS
ve BEP-Tr YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Yukarıda açıklandığı gibi, BEP-Tr, içinde ısıl şartları, kullanım çizelgeleri ve iç kazançları farklı olan
mekanlar bulunduran bina tipolojileri için basitleştirilmiş bir yöntem ile hesaplama yapmaktadır. Otel
binalarının her bir katı tek zon alınarak bir basitleştirmeye gidilirken, kat bazında engel durumuna göre
güneş kazançları da değişiklik göstereceğinden ve kat bazında değişken form veya ölçü olması
durumlarını da hesaba katabilmek için her kat ayrı hesaplanır.
Binada tüm katın tek bir zon olarak hesaba katıldığı, birbirinden farklı konfor sıcaklıklarına ve iç
kazançlara sahip mekanlar olması durumunda, bina tipine bağlı olarak hazırlanmış Tablo 3’deki bina
fonksiyonu alt mekanları tablosundan, projede var olan mekanlar seçilerek mekanlara bağlı ayar
sıcaklık, iç kazanç değerleri ve işletim zaman çizelgeleri alanla ağırlıklı ortalama alınarak kat başına
atanır.
3.1. Test Otel Binası Ara Katı Tanıtımı
Test için oluşturulan ara katın toplam döşeme alanı 980 m2’ dir. Kat içinde yer alan fonksiyonel
mekanlar, yatak odaları, mutfak, restoran, soğuk depo, spor salonu, sauna, hamam, duş ve tuvaletler
ile servis mekanlarıdır. Şekil 3’ daki resim saydamlık oranları ve yönden bağımsız olarak bina
içerisindeki mevcut mahalleri ve kat içindeki yerleşimlerini göstermektedir.
Test binası olan otel, İstanbul Avrupa yakasında konumlandırıldığı varsayılarak, İstanbul Florya
meteoroloji istasyonunun iklim verilerini kullanarak modellenmiştir. Otel, Bep-Tr’ de hafif korunmalı
olarak tanımlanan ağaçlık alandaki ve şehir merkezinde az sıklıktaki binalar sınıfındadır. Otelin
sızdırmazlık seviyesi hava değişim oranına (n 50 ) göre, yüksek olarak belirlenmiş ve birden fazla yüzeyi
dış çevre koşullarına açık olan binaların, sızdırmazlık seviyeleri yüksek olanlarının değeri 0,5 1/h
olarak bulunmuştur. Binaya ait çevre koşullarına ve binanın karakteristik özelliklerine göre
havalandırma bilgileri Tablo 1’ de özetlenmiştir.
Tablo 1. Test Binası Ara Katı Doğal Havalandırma Hava Değişim Sayısı
Binanın korunma
durumu
Hafif korunmalı

Toplam hava
değişim oranı (n 50 )
1/h
2

Binanın sızdırmazlık
seviyesi
Yüksek

Saatlik hava değişim
sayısı
(n)
0,5

Bina formu Bep-Tr de yazılımın birinci versiyonu için kabul edilmiş anahtar geometriler arasından
dikdörtgen olarak belirlenmiştir. Bina formuna bağlı olarak yüzey adları ve yönleri testi yapılan farklı
durumlara göre farklılık göstermektedir. Otel binasının yüzey adlarından “A” her zaman güney
cephesini simgeler. Örnek otel binasında hem EnergyPlus hem de Bep-Tr de aynı malzemeler, aynı
kalınlıklarda ve aynı yerlerde kullanılmıştır. Kullanılan malzemeler ve özellikleri Tablo 2’ de verilmiştir.
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Otel binalarında net enerji ihtiyacının, girdiler ve yaklaşımlar ile nasıl değiştiğini incelediğimiz bu
örnekte farklı senaryolar aracılığıyla farklı zonlama yaklaşımlarında bulunulmuştur. EnergyPlus gibi
dinamik metotla eşzamanlı çok zonlu hesaplama yapan programlarda, farklı ısıl şartlara sahip
mekanların birbirleri ile etkileşimleri hesaba katılabildiğinden farklı senaryolarda mekanlara, yönlere
bağlı zonlama ile tüm katı tek zon kabul ederek yapılan farklı zonlama alternatifleri ve bunların
sonuçları ortaya konmuştur. Bep-Tr’ de otel binaları için her kat tek bir zon olarak kabul edilerek
basitleştirmeye gidildiğinden kat zonlara bölünmez. Örnek otel katının görseli Şekil 3’de verilmiştir.
Tablo 2. Örnek Otel Binası Ara Katı BEP-Tr ve Energyplus Malzemeleri ve Bunların Özellikleri.
Yalnız BepTr’
de kullanılan
malzeme
özellikleri

Hem EnergPlus hem de
BepTr’de kullanılan malzeme özellikleri

Malzeme
Adı
Alçı harcı,
kireçli
alçı harcı
Ekstrüde
polistiren
köpüğü
Normal
beton
(Donatılı)
Normal
beton
(Donatılı)
Düşey
delikli hafif
tuğla duvar
Yatay
delikli hafif
tuğla duvar
Mermer
Çam

Yalnız EnergyPlus’ ta
kullanılan malzeme
özellikleri

Kalınlık
(d)
m

Isıl iletkenlik
hesap
değeri
λ
W/(m2K)

Birim
hacim
kütlesi
ρ
(kg/m3)

Emisivi
te
ε

Cm

Am

0,02

0,7

1400

0,9

2,5

165000 Pürüzsüz

1000

0,03

0,03

25

-

2,5

110000 Pürüzsüz

1300

0,25

2,5

2400

-

3

260000 Orta pürüzlü

2000

0,45

2,5

2400

-

3

260000 Orta pürüzlü

2000

0,19

0,22

550

-

2,5

110000 Orta pürüzlü

1000

0,085

0,33

600

-

2,5

110000 Orta pürüzlü

950

0,02
0,02

3,5
0,2

2800
800

0,75
0,89

3
2,5

260000 Çok pürüzsüz 1000
110000 Pürüzsüz
1700

Özgül
ε'u belirleyen
Isı
Pürüzlülük
Cp
J/kgK

Bu tablodaki C m ve A m değerleri yapı bileşenlerinin ısıl kütlesini ortalama olarak hesaba katmak için
kullanılan katsayılardır [6].
Binanın fonksiyonuna göre bir kattaki olası mekanlar ve bu mekanların fonksiyonlarına bağlı ısıtmasoğutma ayar sıcaklıkları, işletim saatleri ile kişilerden ve cihazlardan olan iç kazanç değerleri Bep-Tr
veri tabanında bulunan Tablo 3 yardımı ile tanımlanmıştır. Tabloda kırmızı ile işaret edilen mekan
adları bu mekan tipleri için ilgili EN normlarında standartlaştırılmış veritabanları olmadığından Bep-Tr’
nin mevcut versiyonunda bulunmaz. Ele alınan projede, listede yer alan mekanların dışında bir mekan
olması durumunda fonksiyonlara göre belirlenmiş “default” varsayılan değerler seçilebilir. Bu bildiri
kapsamındaki örnek binada, bu tip mahallerin de katta bulunması nedeniyle, enerji ihtiyacının tespit
edilmesi için BepTr veritabanında bulunmayan ancak test senaryolarında kullanılan mekanlara ait ayar
sıcaklık bilgileri ve iç kazanç değerleri piyasadaki firmalardan ve sistem tasarım bürolarından elde
edilmiştir.
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Şekil 3. Örnek Bina Görseli [8].
Tablo 3. BEP-Tr Bina Fonksiyonu Alt Mekan Verileri.
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Tablo 4. Test Otel Binası Ara Katı Mekan Bilgileri.
Mekan Adı

Isıtma-Soğutma Sıcaklığı (°C)

Alan(m2)

Kullanıcı Sayısı

İşletim saatleri

Spor salonu

18–26

81,1

15

08:00 – 22:00

Asansör

20–26

71,9

0

00:00 – 24:00

Yatak odaları

20–26

178,7

12

21:00 – 08:00

Restoran

20–26

86,8

20

08:00 – 24:00

Soğuk depo

-5–5

15,6

0

00:00 – 24:00

Mutfak

20–26

56,7

5

08:00 – 22:00

Duş – wc

20–26

114,9

0

00:00 – 24:00

Servis 1

20–26

142,3

0

00:00 – 24:00

Servis 2

20–26

152,6

0

00:00 – 24:00

Servis 3

20–26

28,4

0

00:00 – 24:00

Sauna

65–70

31,1

5

08:00 – 22:00

Hamam

50–55

16,1

10

08:00 – 22:00

4. BULGULAR
Testi yapılan senaryolar, bir otel binası ara katı için BepTr Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi’ nin
hassasiyetini dinamik bir yöntem olan EnergyPlus ile karşılaştırarak, zonlama alternatifleri, mekanlara
ait ısıl konfor ve iç kazanç parametreleri ile ölçmeyi ve değerlendirmeyi hedeflemiştir.
Senaryolar kendi içlerinde farklı hesaplama yöntemler ile karşılaştırıldığı gibi senaryolar arası
karşılaştırmalar da yapılmıştır. Şekil 4’ de testi yapılan senaryolar ve senaryo değişkenleri görsel
olarak ifade edilmiştir.
Otel test binasındaki mekanların fonksiyonlarına bağlı havalandırma ihtiyaçları değişkenlik
göstermektedir. Mutfak, restoran gibi iç hava kalitesinin sağlanması için tümüyle doğal
havalandırmanın kafi gelmediği mekanlarda, mekanik havalandırma gereksinimi doğacağı açıktır.
Ancak, bu bildiri kapsamındaki karşılaştırmalar net enerji üzerinden yapıldığından mekanik
havalandırma göz ardı edilerek yalnız infiltrasyon (hava sızıntısı) ile hava geçişi olduğu kabul
edilmiştir.
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Şekil 4. Senaryo Tanımlama Görseli.
Senaryolarda yer alan ayar sıcaklıkları üç tip olarak ele alınmıştır. Bunlardan, 21°C ısıtma - 27°C
soğutma olanlar, BepTr veritabanında bulunmayan ayar sıcaklıkları oldukça yüksek mekanların
(sauna, hamam) ayar sıcaklıklarının da hesaba katılarak alan ağırlıklı ortalamaları ile kat başına olan
ayar sıcaklıklarıdır. 19°C ısıtma - 27°C soğutma olanlar sauna, hamam mekanları ayar sıcaklıklarının
varsayılan değer alınması ile hesaba katıldığı taktirde kat başına elde edilenlerdir. Çok zonlu
hesaplamalarda ise her mekana ait standartlaşmış konfor sıcaklık değerleri ile hesaplamalar
yapılmıştır.
Senaryolarda testi yapılan zonlama kriterleri tek zon, 4 zon ve çok zonlu olarak ele alınmıştır. Tek zon
kriteri, yukarıda da anlatıldığı gibi, katta bulunan birden fazla ısıl zonun, alan ağırlıklı ortalamaları ile
kat bazına indirgenmesidir. 4 zon ise yönlere bağlı saatlik olarak değişen güneş kazançlarını dikkate
alabilmek ve güneşin meydana getirdiği gerçek etkiyi tüm kata dağıtarak azaltmamak prensibi ile
oluşturulan zonlamadır. Çok zonlu zonlama kriteri, aynı katta yer alan farklı ısıl zonların, her birini ayrı
ayrı tanımlayarak detaylı olarak ele almayı sağlayan zonlamadır.
Tüm senaryolar ile yapılan karşılaştırmalar Şekil 5’ de karşılaştırma I-II, III-IV, V-VI, VII-VIII adları ile
gösterilmektedir.
4.1. K - I (Isıtma) ve K - II (Soğutma) Karşılaştırması
Karşılaştırmanın amacı, ayar sıcaklıkları 21°C ısıtma ve 27°C soğutma için zonlama kriterlerini
irdelemektir. Karşılaştırma numarası K-I (ısıtma) ve K-II (soğutma) olan iki senaryo ve bu senaryolar
arasındaki değişkenler Şekil 6’ da işaretlenerek gösterilmiştir. Şekil 7 ve 8 de yapılan karşılaştırma
sonucu elde edilen aylık ısıtma ve soğutma ihtiyacı miktarları verilmiştir.
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Şekil 5. Karşılaştırma Görseli.

Şekil 6. K-I ve K-II Karşılaştırma Görseli.
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Bu üç senaryonun karşılaştırılmasından:
EnergyPlus’ a yakınsayan aylık ve yıllık bazda ısıtma – soğutma ihtiyaç değerlerinin BepTr’ de
güneş kazançlarının yalnızca güneşten etkilenen alanlara dağıtılması ile elde edilen sonuç
olan Senaryo 2 olduğu görülmektedir.
Saydamlık oranı % 55 olan, ayar sıcaklıkları ve iç kazanç değerleri alan ağırlıklı olarak tüm
zonlara dağıtılan 4 zonlu yaklaşımın sonuçlarının EnergyPlus sonucuna yaklaştığı
gözlenmiştir.
Yıllık toplam ısıtma değerlerine bakıldığında EnergyPlus tek zon 0,1 kWh/m², BepTr 4 zon
5,33 kWh/m², BepTr tek zon 47,29 kWh/m², yıllık toplam soğutma değerlerine bakıldığında
EnergyPlus tek zon 73,99 kWh/m², BepTr 4 zon 45,98 kWh/m², BepTr tek zon 0,65 kWh/m²’
dir.

Şekil 7. EnergyPlus tek zon (Senaryo 1), BepTr 4 zon (Senaryo 2) ve BepTr tek zon (Senaryo 1)
çıktıları aylık ısıtma ihtiyacı karşılaştırması.

Şekil 8. EnergyPlus tek zon (Senaryo 1), BepTr 4 zon (Senaryo 2) ve BepTr tek zon (Senaryo 1)
çıktıları aylık soğutma ihtiyacı karşılaştırması.
4.2. K - III (Isıtma) ve K - IV (Soğutma) Karşılaştırması
Karşılaştırmanın amacı, ayar sıcaklıkları 19°C ısıtma ve 26°C soğutma için zonlama kriterlerini
irdelemektir. Karşılaştırma numarası K-III (ısıtma) ve K-IV (soğutma) olan iki senaryo ve bu senaryolar
arasındaki değişkenler Şekil 9’ da işaretlenerek gösterilmiştir. Şekil 10 ve 11 de yapılan karşılaştırma
sonucu elde edilen aylık ısıtma ve soğutma ihtiyacı miktarları verilmiştir.
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Şekil 9. K - III ve K - IV Karşılaştırma Görseli.
Senaryo 3 E+, Senaryo 3 BepTr ve Senaryo 4 sonuçları karşılaştırıldığında:
Yıllık ve aylık ısıtma-soğutma ihtiyaç değerlerinden EnergyPlus sonuçlarına yaklaşan yine
BepTr’ deki 4 zonlu yaklaşım olduğu ortaya konmuştur.
Saydamlık oranı % 55 olan ve ayar sıcaklıkları ve iç kazanç değerleri alan ağırlıklı olarak tüm
zonlara dağıtılan 4 zonlu yaklaşımın sonuçlarının EnergyPlus tek zon sonucuna yaklaştığı
gözlenmiştir.
Yıllık toplam ısıtma değerlerine bakıldığında EnergyPlus tek zon 0 kWh/m², BepTr 4 zon 2,16
kWh/m², BepTr tek zon 14,65 kWh/m², yıllık toplam soğutma değerlerine bakıldığında
EnergyPlus tek zon 81,76 kWh/m², BepTr 4 zon 53,31 kWh/m², BepTr tek zon 5,13 kWh/m²’
dir.

Şekil 10. EnergyPlus tek zon (Senaryo 3), BepTr 4 zon (Senaryo 4) ve BepTr tek zon (Senaryo 3)
çıktıları aylık ısıtma ihtiyacı karşılaştırması.

Şekil 11. EnergyPlus tek zon (Senaryo 3), BepTr 4 zon (Senaryo 4) ve BepTr tek zon (Senaryo 3)
çıktıları aylık soğutma ihtiyacı karşılaştırması.
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4.3. K - V (Isıtma) ve K - VI (Soğutma) Karşılaştırması
Karşılaştırmanın amacı, ayar sıcaklıkları 21°C ısıtma ve 27°C soğutma ve zona özgü ayar sıcaklıkları
için zonlama kriterlerini irdelemektir. Karşılaştırma numarası K-V (ısıtma) ve K-VI (soğutma) olan iki
senaryo ve bu senaryolar arasındaki değişkenler Şekil 12’ de işaretlenerek gösterilmiştir.

Şekil 12. K-V ve K-VI Karşılaştırma Görseli.

Şekil 13. BepTr zonlama kriterleri (Senaryo 1,2,5) ve EnergyPlus tek zon (Senaryo 5) aylık ısıtma
ihtiyacı karşılaştırması.
4.4. K - VII (Isıtma) ve K- VIII (Soğutma) Karşılaştırması
Karşılaştırmanın amacı, ayar sıcaklıkları zona özgü ayar sıcaklıkları ile çok zonlu yaklaşımı farklı
hesap yöntemleri ile irdelemektir. Karşılaştırma numarası K-VII (ısıtma) ve K-VIII (soğutma) olan iki
senaryo ve bu senaryolar arasındaki değişkenler Şekil 15’ de işaretlenerek gösterilmiştir.

Şekil 15. K-VII ve K-VIII Karşılaştırma Görseli.
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

823 _______

Şekil 14. BepTr zonlama kriterleri (Senaryo 1,2,5) ve EnergyPlus tek zon (Senaryo 5) aylık soğutma
ihtiyacı karşılaştırması.
Senaryo 5 BepTr ısıl özellikleri farklı her mekan bağımsız bir zon olarak girildiğinde kendi içerinde ele
alınmış ve zonların ısıtma ihtiyaçlarının Şekil 16’ teki gibi olduğu gözlenmiştir. Bep-Tr’ de çok zonlu
hesaplama için, zonlar arasında iletim/taşınım ile ve hava hareketi/sızıntısı ile ısı geçişi hesaba
katılmadığından, her zon için ayrı ayrı yapılan hesaplamalar bağımsız tek zonlu hesaplamalar serisi
olarak kabul edilir. Hamam-sauna mekanı ayar sıcaklıkları yaz/kış çok yüksek olduğu için diğer
mekanlara göre çok fazla ısıtma enerjisi ihtiyacı vardır. İç kazanç ve güneş kazançları yüksek mutfak,
restoran gibi mekanlar da ise ısıtma enerjisi ihtiyacı düşüktür.

Şekil 16. BEP Tr Çok Zonlu (Senaryo 4) Zonlar Arası Aylık Isıtma İhtiyacı Karşılaştırması.
Senaryo 5 Bep-Tr ısıl özellikleri farklı her mekan bağımsız bir zon olarak girildiğinde kendi içerinde ele
alınmış ve zonların soğutma ihtiyaçlarının Şekil 17’ teki gibi olduğu gözlenmiştir. Soğuk depo yaz/kış
çok düşük ayar sıcaklıklarına sahip olduğundan diğer mekanlardan oldukça fazla soğutma enerjisi
ihtiyacı vardır. İç kazanç ve güneş kazançları yüksek mutfak, restoran gibi mekanlarda ise soğutma
enerjisi ihtiyacı yüksektir.
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Şekil 17. Beptr Çok Zonlu (Senaryo 4) Zonlar Arası Aylık Soğutma İhtiyacı Karşılaştırması.
BepTr, hesaplama zaman adımı saatlik hassasiyette olan, Enerji Performans Direktifleri uyarınca
belirtilen iç konfor koşulları farklı bina tipolojilerine göre gerçekleştirilen termal ve görsel konfor ile iç
hava kalitesi parametrelerini binalarda sağlayacak net enerjiyi hesaplayan, direnç-kapasite modeli ile
binanın saatlik ısıl davranışını yansıtabilen, saatlik iklim datası ve işletim zaman çizelgelerini kullanan
yarı dinamik bir hesaplama yöntemi olduğundan ve karşılaştırma yapılan simülasyon aracı olan
EnergyPlus, detaylı dinamik yöntem ile binalarda eş zamanlı, çok zonlu ve zonlar arasındaki etkileşimi
de dikkate alarak bina enerji performansını detaylı olarak ele alabildiğinden, bina toplam enerji ihtiyacı
değerleri aşağıdaki gibi farklılık göstermektedir.

Şekil 18. BepTr Çok Zonlu (Senaryo 4) ve E+ Çok Zonlu Aylık Isıtma ve Soğutma İhtiyacı
Karşılaştırması.
K - VII (ısıtma) ve K- VIII (Soğutma) Karşılaştırması’ ndan elde edilen sonuçların bu denli farklı
olmasının başlıca sebebi, EnergyPlus’ ın zonlar arasındaki ısıl etkileşimi saatlik olarak dikkate
almasına karşın, Bep-Tr’ nin herbir zonu yine saatlik fakat diğerlerinden bağımsız olarak ele almasıdır.
Örneğin, yerleşimde hamam ve sauna ile bitişik bulunan servis alanı zonu, EnergyPlus’ ta konfor
gereksinimleri sebebiyle 60°C’ ye ısıtılan komşu mekanlarından gerçekleşen ısı transferi nedeniyle kış
ayar sıcaklığı 20°C’ ye ulaşmak için ısıtma yüküne ihtiyaç duymaz.
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Ancak Bep-Tr’ de servis zonu için, komşu yüzeyleri iklimlendirilen herhangi bir zona temas ettiği göz
önüne alınarak ısı geçişi olmadığı kabul edildiğinden komşu mekandan etkilenmeksizin kışın aynı ayar
sıcaklığına ulaşmak için ısıtma ihtiyacı doğmaktadır. Ayrıca Bep-Tr ısıl kütle etkisini Avrupa
normlarının öngördüğü şekilde basitleştirerek ve iç kazançlar ve opak yüzeylerden olan güneş
kazançlarında azaltıma sebep olan bir katsayı ile çarpılarak aşağıdaki gibi hesaba katmaktadır.
(1)

Q° iç ısı yükü (t)=0.5 * Q° iç ısı kazancı

(2)

SONUÇ
Yıllık net enerji ihtiyacı hesabı yapılan otel binası için değişik senaryolar ve bu senaryoların birbirleri ile
karşılaştırılması sonucunda BepTr hesaplama yöntemi birinci versiyonu incelenmiştir. Kıyaslanan
senaryolarda, farklı zonlama kriterlerinin bu örnek test binası ara katındaki gibi dikdörtgen formlu,
saydamlık oranı yüksek ve büyük ebatlı otel binalarda etkileri değerlendirilmiştir.
EnergyPlus ile tüm katın tek bir zon olarak kabul edildiği durum için yapılan simulasyon ile aynı bina
için BepTr’ de tek zon ve yönlere bağlı 4 zon hesaplama sonuçları kıyaslandığında BepTr ile yönlere
ve yüzey uzunluklarına göre katın 4 zona bölündüğü durumdaki sonuçların EnergyPlus’ ta elde edilen
değerlere yakınlaştığı ortaya konmuştur.
Yapılan çalışma otel binalarının BEP-Tr ile enerji performans sınıfının belirlenmesinde sadece net
enerji üzerinden değerlendirme yaptığı için, bina içerisindeki mevcut mekanların farklı hava değişim
ihtiyaçları mekanik havalandırma gözetilmeden, mutfak, duş-wc, restoran gibi doğal yollardan
havalandırma ihtiyaçlarının sağlanması mümkün olmayan mekanlar için de tek bir hava sızıntı değeri
alınarak hesaplama yapılmıştır.
Tüm senaryoların sonuçları ve kıyaslanması ışığında, binanın formuna ve ebatlarına göre güneş
kazançlarının dağılımı sağlanmalıdır. Ayrıca program mekanik sistemler ile entegre çalışmaya
başladığında mekanlara ait kişi veya m2 başına düşen havalandırma miktarları da hesaba katılarak
gerçeğe daha yakın sonuçların elde edilmesi hedeflenmelidir.
Binalarda Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi (BEP Tr) oteller için geliştirilen yöntem, diğer
Avrupa ülkelerinden çok daha detaylı hesaplama yaparak enerji ihtiyacının belirlenmesini önerir. Tüm
katı tek bir zon kabul ederek mekanlardan iç kazançları ve girdileri alan ağırlıklı ortalama ile tüm kata
atayan kurgusu ile mekan tablosunda ayar sıcaklıkları birbirinden çok farklı mekanlar
bulunmadığından olası sonuçlar binanın gerçek enerji ihtiyaç değerlerinden çok farklı sonuç
vermezken zaman içerisinde konfor sıcaklıkları çok yüksek ya da çok düşük olan mekanların listeye
eklenmesi durumunda zonlama kavramı, özellikle büyük ebatlı kompleks binalarda güneş
kazançlarından etkilenen ve etkilenmeyen alanlar olarak formlarına ve yüzey uzunluklarına göre
güncellenmelidir.
Tüm dünyada güncel olarak tartışılan ve çözüm aranan bir konu olan kompleks yapılı binaların
sertifikalandırılması için bu çalışma neticesinde önerilen durum, net enerji mevcut hesaplama
yöntemin bina karakteristiklerine göre değişken yapıda geliştirilmesi ve bu gelişime uygunluk
sağlayacak biçimde mekanik kısımların da hizmet verebilmesinin sağlanmasıdır.
Buna alternatif olarak Almanya’ da uygulamaya geçen, kompleks yapılı binalar için dinamik yöntemler
ile bina enerji sınıfı belirleme, ülkemiz için de yeterli donanımda eğitici ve uzman altyapılarının
sağlanmasının ardından önerilebilir. Enerji kimlik belgesi uzmanlarının bina kompleksitesine göre
katagorize edilerek hizmet vermelerinin ve kompleks bina yapısını çözümleyebilen uzmanların bu
konuda görev almalarının sağlanması gerekmektedir.
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

826 _______

KAYNAKLAR
[1] DIRECTIVE 2002/91/EC, “Directive of the European Parliament and of the Council on the Energy
Performance of Buildings”,2002.
[2] ENERGYPLUS, “The Encyclopedic Reference To Energyplus Input And Output”, 2010.
[3] 07.12.2010 RESMİ GAZETE “,BEPTR Hesaplama Metodolojisi”,2010.
[4] Url-1<http://www.enerji.gov.tr/>, alındığı tarih 18.02.2010.
[5] BEP-TR, Teknik Raporu, 2009.
[6] EN 13790, 2007: Energy Performance of Buildings – Calculation of Energy Use for Space Heating
and Cooling.
[7] Url-2<http://www.yigm.gov.tr/bep/sunumlar/bep.pdf/>,alındığı tarih 10.03.2010.
[8] ATMACA,M., Binalarda Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi , (Bep-Tr) İle Otel Binalarının
Enerji Performansının Değerlendirilmesi,Yüksek Lisans Tezi, 2010.

ÖZGEÇMİŞ
Merve ATMACA
1983 yılı Bafra doğumludur. 2006 yılında Beykent Üniversitesi (burslu) Mimarlık Bölümünü bitirmiştir.
2007 yılında aynı üniversitede çift anadal ile Grafik Tasarımı Bölümünden mezun olmuştur. 2006
yılında Universita Degli Studio di Trento’ da değişim öğrencisi olarak bulunmuştur. 2009 yılında
Binalarda Enerji Performansı hesaplama yöntemi araştırmasında BEP-TR ulusal yönteminin Net Enerji
İhtiyacının Hesaplanması modülünü Türkiye için geliştiren grubunun üyesi olarak Prof.Dr. Zerrin
Yılmaz ile çalışmıştır. 2010 yılında İTÜ Mimarlık Ana Bilim Dalı Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
programından mezun olarak Yüksek Mimar ünvanını almıştır. Aynı yıl İTÜ Yapı Bilimlerinde binalarda
enerji performansı, bina enerji simülasyonları ve hesaplama yöntemleri üzerine Doktora eğitimine
başlamıştır. Halen İTÜ Doktora ve AÜ AÖF İşletme bölümünde lisans eğitimine devam etmektedir.
2009 yılından itibaren EKOMİM Ekolojik Mimarlık Hizmetleri firmasında çalışmaktadır.
Ece KALAYCIOĞLU
1985 yılı Ankara doğumludur. 2007 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirmiştir. Aynı
Üniversiteden 2010 yılında Yüksek Mimar ünvanını almıştır. 2009 yılından beri EKOMIM Ekolojik
Mimarlık Hizmetleri adlı firmada görev yapmaktadır. Binalarda Enerji Performansı Modellemesi ve
Sürdürülebilir Mimari Tasarım konularında çalışmaktadır.
A. Zerrin YILMAZ
1979 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Fiziksel Çevre Kontrolü Birimi’nde
görev yapmakta olan, 1983–1984 yılları arasında “Lawrence Berkeley Laboratory Passive Solar
Group” ile çalışan ve 1993 yılından beri İTÜ de aynı birimde görevini profesör olarak sürdüren A.
Zerrin Yılmaz’ın enerji etkin tasarım, bina fiziği, yeşil bina, bina enerji simülasyonu ve enerji
modelleme, iklimsel konfor, binalarda güneş enerjisi kullanımı ve yoğuşma kontrolü konularında ulusal
ve uluslar arası 100 den fazla yayını, ikisi halen devam etmekte olan ulusal ve uluslar arası
araştırmaları, yürüttüğü yüksek lisans ve doktora tezleri ve bu alanlarda uygulamaları bulunmaktadır.
Binalarda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımı ve enerji etkin iyileştirme
alanlarında iki AB projesi son araştırmaları arasındadır. Bu alandaki CITYNET AB projesi Avrupa
Komisyonu tarafından star projeler arasına alınmıştır. Binalarda Enerji Performansı hesaplama
yöntemi araştırmasında BEP-TR ulusal yönteminin Net Enerji İhtiyacının Hesaplanması modülünü
Türkiye için geliştiren grubun koordinatörlüğünü yapmıştır.

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu

TESKON 2011 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI SEMPOZYUMU

Bu bir MMO
yayınıdır

BİNALARDA AYDINLATMA ENERJİSİ
PERFORMANSININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR YÖNTEM:
BEP-TR

ALPİN KÖKNEL YENER
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

BİLDİRİ

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

829 _______

BİNALARDA AYDINLATMA ENERJİSİ PERFORMANSININ
BELİRLENMESİ İÇİN BİR YÖNTEM: BEP-TR
Alpin Köknel YENER

ÖZET
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (2002/91/EC), Avrupa Birliği ülkelerinde binaların enerji
performansı sertifikasının bulundurulmasını zorunlu tutmaktadır. “Türkiye için bina enerji performansı
ulusal hesaplama yöntemi (BEP-TR)”, Avrupa Birliği Standardı’nda tanımlanan yöntem temel alınarak
Türkiye koşulları için geliştirilmiştir. Bu yöntemle aydınlatma enerjisi performansının belirlenmesi için,
EN 15193 Binalarda Enerji Performansı – Aydınlatma Enerjisi Gereksinimleri standardında tanıtılan
yöntem esas alınarak Ofisler, Eğitim binaları, Hastaneler, Oteller, Ticari binalar gibi çeşitli
tipolojilerdeki mevcut ve yeni binalar değerlendirilebilmektedir. EN 15193 standardında kapsam dışı
bırakılmış olan konut binaları için de aynı esaslara dayanan bir hesaplama yöntemi geliştirilmiştir. Bu
bildiride binalarda tüketilen yıllık toplam aydınlatma enerjisine ilişkin sayısal gösterge, AESGAydınlatma Enerjisi Sayısal Göstergesi, değerinin hesaplanmasına ilişkin yöntem kısaca
tanıtılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aydınlatma enerjisi performansı, AESG, LENI, EN 15193, BEP-TR.

ABSTRACT
Certification of buildings related to the energy performance is essential in European Union according
to Building Energy Performance Directive (2002/91/EC). “Turkish National Building Energy
Performance Calculation Methodology (BEP-TR)” is prepared in accordance with this directive with
respect to Turkey’s conditions. In order to predict the lighting energy performance by using this
method, new or existing buildings with various typologies, i.e. Offices, Educational buildings,
Hospitals, Hotels, Commercial buildings can be evaluated basing on the method of EN 15193 Energy
Performance of Buildings- Energy Requirements for Lighting standard. An additional calculation
method is also developed for residential buildings, which are excluded in the standard. This paper
covers the calculation methodology of the numeric indicator of the total annual lighting energy required
in the building Lighting Energy Numeric Indicator (LENI / AESG).
Key Words: Lighting energy performance, AESG, LENI, EN 15193, BEP-TR.

1. GİRİŞ
Enerji kaynaklarının bilinçli tüketilmesi ve enerji giderlerinin düşürülmesi, çevreye duyarlı bina tasarımı
ve sürdürülebilirlik kavramları tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de en
önemli güncel konular haline gelmiştir. Binaların tasarlanması veya yenilenmesi aşamalarında bu
kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Binalarda aydınlatma enerjisi gereksiniminin
düşürülmesi için bina tasarımı sürecinde özellikle hacim ve pencereye ilişkin tasarım kararlarıyla
günışığının etkin kullanılması sağlanarak yapma aydınlatma sisteminin devrede olması gereken süre
kısaltılabilmektedir. Yapma aydınlatma sisteminin tasarımında enerji etkinlik kriterlerinin göz önüne
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alınması, işleve uygun kontrol sisteminin seçilmesi ve günışığı ile bütünleştirilmesi sonucunda görsel
konfor koşullarından ödün vermeksizin enerji gereksiniminin düşürülmesi ve binaların enerji etkin
aydınlatma sistemleri olarak tasarlanmaları olanaklıdır.
Avrupa Birliği ülkeleri için binaların yapımı, kiralanması veya satılması durumlarında enerji
performansı sertifikasının bulundurulması Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (2002/91/EC) ile
zorunlu tutulmuştur [1]. Bu yönetmelik kapsamında EN 15193 Binalarda Enerji Performansı –
Aydınlatma Enerjisi Gereksinimleri standardı ile binalarda aydınlatma enerjisi tüketiminin
değerlendirilmesi için bir hesaplama yöntemi tanımlanmaktadır [2].
“Türkiye için bina enerji performansı ulusal hesaplama yöntemi (BEP-TR)”, Avrupa Birliği
Standardı’nda tanımlanan yöntem temel alınarak Türkiye koşulları için geliştirilmiştir. Türkiye için
geliştirilen yöntem, EN 15193 standardında tanıtılan yöntemi esas alarak Ofisler, Eğitim binaları,
Hastaneler, Oteller, Ticari binalar gibi çeşitli tipolojilerdeki mevcut ve yeni binaların aydınlatma enerjisi
performansını değerlendirmektedir. Bu standartta kapsam dışı bırakılmış olan konut binaları için de
aynı esaslara dayanan bir hesaplama yöntemi geliştirilmiştir.
DOĞAL
AYDINLATMA
SİSTEMİ

YAPMA
AYDINLATMA
SİSTEMİ

 Günışığı açıklıkları
 Güneş kontrolü
 Cam türü
 Engeller
 Yörenin enlemi

 Lamba türü, gücü, ışık
akısı, renksel
geriverim
 Aygıt türü, verim
 Temizlik, bakım
 Kontrol sistemi

GÖRSEL
KONFOR
KOŞULLARI
SAĞLANIYOR
MU?
EN 12464

HAYIR
EVET

AYDINLATMA
ENERJİSİ
PERFORMANSI
EN 15193, BEP-TR

Aydınlatma Enerjisi Sayısal Göstergesi
AESG
Şekil 1. Binaların Aydınlatma Enerjisi Performansının Belirlenmesi
Bu hesaplama yönteminde mevcut günışığının aydınlatma enerjisi tüketimi üzerindeki etkisi,
hacimlerde günışığından yararlanan bölgenin dış engeller, cephe, hacim ve pencere özelliklerine bağlı
olarak tanımlanması ile belirlenmiştir. Ayrıca, otomatik kontrol sistemlerinin kullanımıyla toplam
aydınlatma enerjisi tüketiminin düşürülebilmesi de göz önüne alınmıştır. Öte yandan, hacimlerde
gerçekleştirilen eylem türüne bağlı görsel konfor koşullarının, EN 12464-1, Light and Lighting –
Lighting of work places – Part 1: Indoor work places standardında verilen değerlere uygun olarak
sağlanması gerekmektedir [3]. Geliştirilen hesaplama yönteminde bu durum dikkate alınarak işleve
bağlı olarak standartta tanımlanan minimum aydınlık düzeyi değerlerinin (E m ) ve istenen renksel
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geriverim (Ra) değerlerinin sağlanması öngörülmüştür. Yöntemde izlenen yol Şekil 1’de akış şeması
olarak verilmiştir.

2. HESAPLAMA YÖNTEMİNİN ADIMLARI
EN 15193 standardında binalarda tüketilen aydınlatma enerjisi miktarının belirlenmesi için kısa veya
kapsamlı yöntemle hesaplama veya ölçme yöntemleri önerilmektedir. Kapsamlı yöntemde, binalarda
tüketilen yıllık toplam aydınlatma enerjisinin hesaplanması için aşağıdaki adımlarda tanımlanan
değişkenlerin değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ancak standartta tanıtılan yöntemin Türkiye için
bir hesaplama modeli olarak geliştirilmesi aşamasında çeşitli adımlara ilişkin ayrıntılı çalışmalar
yapılmıştır [4]. Aşağıda bu adımlarda yapılan çalışmalar kısaca özetlenmiştir.
2.1. Bir Hacim Veya Bölüme İlişkin Aydınlatma Sisteminin Toplam Kurulu Gücü (P n )
Ele alınan bir hacim veya bölümde aydınlatma amaçlı kullanılan tüm lambaların kurulu gücüne ek
olarak acil durum aydınlatma sisteminin kurulu gücü ve otomatik kontrol sisteminin parazit gücünün
toplamı olarak belirlenmektedir.
2.2. Günışığı Bağımlılık Faktörü (F D )
Ele alınan hacimlerin günışığından yararlanması durumunda gün saatleri içinde tüketilen aydınlatma
enerjisi miktarında gerçekleşebilecek olan azalma günışığı bağımlılık faktörü (F D ) olarak ifade
edilmektedir. Bu değerin belirlenmesi amacıyla aşağıdaki durumlara ilişkin değerlendirmeler
yapılmaktadır. Günışığı almayan hacimlerde gün saatleri içinde tüketilen aydınlatma enerjisi
miktarında bir azalma gerçekleşmeyeceği için F D = 1 alınmaktadır.
Geçirgenlik İndisi (I T )
Geçirgenlik indisinin hesaplanmasında ele alınan hacim veya bölümün günışığından yararlanabilen ve
yararlanamayan alanlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu alanların belirlenmesinde hacim boyutları
ve biçimi, pencere boyutları, konumları ve sayısı gibi çeşitli değişkenler dikkate alınmaktadır. EN
15193 standardında yer alan aşağıda verilen bağıntılar bu durumların değerlendirilmesine olanak
verebilecek biçimde geliştirilmiştir. Şekil 2’de çeşitli hacim biçimleri verilmektedir.
I T =A C / A D
AC
AD

(1)

: Pencere alanı (m2)
: Gün ışığından yararlanan yatay çalışma düzleminin alanı (m2)

AD = a d x bd
AD
ad

(2)

: Günışığından yararlanan toplam yatay çalışma düzlemleri alanı (m2)
: Günışığından yararlanan bölgenin derinliği (m)

a d =2.5 x (h li - h çd )
bd

: Günışığından yararlanan bölgenin uzunluğu (m)

b d =w pen + a d /2
h li
h çd

(3)

(4)

: Lentonun yerden yüksekliği (m)
: Çalışma düzlemi yüksekliği (m)
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A C =h pen x w pen
AC
h pen
w pen

(5)

: Pencere alanı (m2)
: Pencere yüksekliği (m)
: Pencere genişliği (m)

Şekil 2. Farklı Hacim Biçimleri
Duvarlarda pencerelerin yerleştiriliş düzeni günışığından yararlanabilen alanın boyutlarını ve biçimini
etkilemektedir. EN 15193 standardında dikdörtgen hacimlerin tek duvarda yer alan bir pencere ile
aydınlatılması durumu için verilen bağıntılar çeşitli durumların değerlendirilmesine olanak verebilecek
biçimde geliştirilmiştir. Şekil 3’de duvarda tek pencere olması durumu ve Şekil 4’de duvarda birden
çok pencere olması durumları verilmektedir.

Şekil 3. Tek Pencereli Duvar

Şekil 4. Birden Çok Pencereli Duvar

Hacimlerde birden fazla duvarda pencere olması durumlarında pencerelerin boyutları ve yerleştiriliş
düzenleri dikkate alınarak günışığından yararlanabilen toplam alan hesaplanabilmektedir. Çeşitli
durumlara ilişkin bağıntılar geliştirilirken hacimde 1, 2, 3 veya 4 duvarda pencere olması ve bu
duvarlarda tek veya birden çok pencere bulunması gibi seçenekler dikkate alınarak üst üste düşen
veya hacim sınırlarını aşan durumlar kontrol edilmekte ve günışığından yararlanabilen toplam alan
(A D ) hesaplanabilmektedir. Şekil 5’de karşılıklı 2 duvarda pencere olması durumu ve Şekil 6’de
hacimde 3 duvarda pencere olması durumuna ilişkin örnekler verilmektedir.

Şekil 5. Hacimde Karşılıklı 2
Duvarda Pencere Olması Durumu

Şekil 6. Hacimde 3 Duvarda Pencere Olması Durumu

Derinlik indisi (I De )
Binada günışığından
hesaplanabilmektedir:
I De =a D /(h L - h çd )

yararlanan

bir

bölüme

ilişkin

derinlik

indisi

I De

aşağıdaki

eşitlikle
(6)
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: Lentonun yerden yüksekliği (m)
: Çalışma düzlemi yüksekliği (m)

Engel İndisi (I O )
Engel indisi I O pencerenin önündeki çeşitli engellerin etkisiyle hacme giren günışığı miktarındaki
azalmayı ifade etmektedir. Engel örnekleri; diğer binalar ve ağaç, dağ gibi doğal engeller, cephede yer
alan yatay veya düşey gölgeleme elemanları, avlu veya atriumu olan binalarda binanın kendisi ve
camlı çift cidarlı cephelerin etkisi olarak ele alınmaktadır. Engel indisi I O aşağıdaki eşitlikle
hesaplanabilmektedir:
I O =I

O,OB

IO
I O,OB
I O,OV
I O,VF
I O,CA
I O,GDF

xI

O,OV

xI

O,SF

xI

O,CA

xI

(7)

O,GDF

: Engel indisi
: Karşı bina engel için düzeltme faktörü
: Yatay saçak için düzeltme faktörü
: Düşey gölgeleme elemanı için düzeltme faktörü
: Avlu veya atrium için düzeltme faktörü
: Camlı çift cidarlı cephe için düzeltme faktörü

Günışığı Faktörüne Bağlı Sınıflandırma
Ele alınan hacim veya bölümde günışığı etkisinin belirlenebilmesi amacıyla geçirgenlik indisi, derinlik
indisi ve engel indisinin değerlerine bağlı olarak pencere açıklığına ilişkin günışığı faktörü (D c )
hesaplanmaktadır. Pencere camının ve doğramasının özelliklerinin de hesaba katılmasıyla (D) ve (D c )
değerlerine bağlı olarak günışığı geçişi güçlü, orta, zayıf veya hiç olarak belirlenebilmektedir.
Sınıflandırmada bu iki değerin verdiği sonucun düşük olanı kabul edilmektedir. (D) ve (D c ) değerlerinin
aralıklarına bağlı olarak günışığı geçişi sınıflandırması Tablo 1’de verilen değerlere göre
yapılmaktadır.
Tablo 1. Günışığı etkisinin sınıflandırılması
Sınıflandırma
DC
D C >= %6
%6 >D C >= %4
%4 >D C >= %2
D C < %2

Günışığı etkisi
D
D>= %3
%3 >D>= %2
%2 >D>= %1
%1 >D

Güçlü
Orta
Zayıf
Hiç

Günışığı Sağlama Faktörü (F D,S )
Günışığı sağlama faktörü (F D,S ) değeri günışığı etkisi, hacimde istenen aydınlık düzeyi ve binanın
bulunduğu yörenin enlemine bağlı olarak belirlenmektedir. EN 15193’de hacimlerde görsel konfor
koşullarının sağlanması açısından istenen aydınlık düzeyi değerleri 300-500-750 lx olarak
gruplandırılmış ve her biri için günışığı etkisine bağlı katsayılar verilmiştir. Türkiye’nin üzerinde
bulunduğu coğrafi bölgeye ilişkin 36º-41º enlemleri için her duruma ilişkin F D,S değerleri
hesaplanmıştır.
Günışığına Bağlı Yapma Aydınlatma Kontrolü (F D,C )
F D,C değeri, bir yapma aydınlatma kontrol sisteminin veya stratejisinin sağlayacağı enerji tasarrufu
potansiyelinin etkinliğini belirten katsayıdır. F D,C değerleri, yapma aydınlatma kontrol sisteminin
manuel veya otomatik olması durumuna ve günışığı etkisine bağlı olarak verilmiştir.
Sonuç olarak F D değeri yukarıda kısaca özetlenen değişkenlerin değerlerinin hesaba katılmasıyla
aşağıdaki eşitlik kullanılarak belirlenmektedir.
F D =1-(F D,S x F D,C )

(8)
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2.3. Gün Uzunlukları Ve Çalışma Saatleri İlişkisi (t D ve t N )
Bu adımda binaların kullanım saatleri sırasında günışığının mevcut olup olmaması durumu
incelenmektedir. EN 15193 standardında bu değerler yıllık sabit değerler olarak kabul edilmiştir. Ancak
günışığının mevcut olduğu saatler yıl içinde değişiklik göstermektedir. Binaların işlevlerine bağlı olarak
kullanım saatleri içinde günışığının mevcut olduğu süre (t D ) ve günışığının mevcut olmadığı süre (t N )
değerlerinin belirlenmesi amacıyla gün uzunlukları Türkiye’deki şehirler için aylık değerler olarak
hesaplanmaktadır. Hesaplamalarda memleket saatine dönüştürme ve yaz saati uygulamaları dikkate
alınmaktadır. Şekil 7’de İstanbul’da çalışma saatleri 9.00-18.00 olan bir ofis binası için Ocak ayındaki
t D ve t N değerlerinin belirlenmesi örnek olarak verilmiştir.

8.00

Ocak ayı ort. gün uzunluğu
tD

9.00

Çalışma saatleri

17.00
tN

18.00

Şekil 7. t D ve t N Değerlerinin Belirlenmesi
Aylık değerlerin hesaplanması için günlük t D ve t N değerleri aylık çalışma günleri sayısı ile çarpılmakta
ve yıllık değerler, aylık değerlerin toplamı olarak elde edilmektedir.
Hacimlerde sabit aydınlık düzeyi sağlayan loşlaştırılabilir bir kontrol sisteminin mevcut olması
durumunda sabit aydınlık faktörü F c değerinin hesaba katılması gerekmektedir. Hacimlerin
kullanımına ve aydınlatma sisteminin kontrolüne bağlı olarak belirlenen F o değerleri de çeşitli durumlar
için belirlenerek yıllık toplam aydınlatma enerjisi üzerindeki etkisi dikkate alınmaktadır.
2.4. Aydınlatma Enerjisi Sayısal Göstergesi (AESG)
Sonuç olarak ele alınan bir hacim veya bölüm için yıllık aydınlatma enerjisi tüketimi (W) değeri parazit
enerjinin de hesaba katılmasıyla belirlenebilmektedir. Binanın aydınlatma enerjisi performansını ifade
eden AESG değeri, birim alanda tüketilen yıllık aydınlatma enerjisi miktarı, aşağıdaki eşitlikle
hesaplanmaktadır.
AESG = W / A
W
A

kwh/(m2 yıl)

(9)

: Binada aydınlatma için kullanılan yıllık toplam enerji
: Binanın toplam kullanılan alanı (aydınlatılmayan ve kullanılmayan alanlar hariç)

3. KONUT BİNALARINDA AYDINLATMA ENERJİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ
Konutlarda tüketilen aydınlatma enerjisi, Avrupa Birliği ülkelerinde toplam elektrik enerjisi tüketiminin
%10 ile % 20 arasında değişen bir bölümünü oluşturmaktadır ve bu oran aydınlatma enerjisinin verimli
kullanımına bağlı olduğu kadar, konutlarda kullanılan elektrikli ev aletlerinin sayısı ile de ilişkilidir.
Konutlarda aydınlatma sistemi, kullanılan lambaların sayıları ve güçleri ile tanımlanabilmektedir.
Kompakt flüoresan lambaların kullanımı, verimliliklerinin yüksek olması nedeniyle aydınlatma enerjisi
tüketiminin düşürülmesini sağlamaktadır. Konutlarda aydınlatma enerjisi tüketiminin belirlenebilmesi
için kurulu aydınlatma gücünün yanı sıra kullanıcı profiline ilişkin veri de gereklidir.
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Konut binaları için geliştirilen hesaplama yönteminde öncelikle konut birimine ilişkin tüm alanda
kullanılan lambaların kurulu gücü (P n ) belirlenmektedir. Müstakil konutlar dışında çekirdek alanlar da
ayrıca ele alınmaktadır.
Konutlarda kullanım saatleri ve bu saatlerdeki yapma aydınlatma gereksinimi kullanıcı profiline
bağlıdır. Kullanıcı profilinin göz önüne alınması için hafta içi ve hafta sonu günlerde konut binalarına
ilişkin saatlik kullanım oranları ve bu saatlerde günışığının mevcut olup olmaması durumları hesaba
katılmıştır. Hafta içi ve hafta sonu günler için ayrı ayrı belirlenen günlük toplam aydınlatma enerjisi
tüketim değerleri yıl içindeki hafta içi ve hafta sonu günlerin sayısı ile çarpılarak yıllık toplam değer
belirlenmektedir.
Sonuç olarak ele alınan bir konut birimi veya tüm konut binası için yıllık aydınlatma enerjisi tüketimi
(W) değeri ve birim alanda tüketilen yıllık aydınlatma enerjisini ifade eden AESG değeri
hesaplanmaktadır.

4. BİNANIN AYDINLATMA ENERJİSİ SINIFININ BELİRLENMESİ
Ele alınan binanın aydınlatma enerjisi performansının belirlenmesi, Bina Enerji Performansı Referans
Bina Belirleme Yöntemi’ne göre gerçekleştirilmektedir. Bu yönteme göre referans bina, enerji kimlik
belgesi üretilecek bina ile aynı yerde, aynı geometriye sahip, fakat bina sistemleri açısından mevcut
bina yönetmeliklerine minimum uygunluk gösteren bir bina olarak nitelendirilmektedir [5].
Bina Enerji Performansı Referans Bina Belirleme Yöntemi’nde ele alınan hacimlerde duvar
yüzeylerinin %50, tavanın ise %70 ışık yansıtma katsayısına sahip olduğu ve aydınlatma sisteminin
“direkt” olduğu kabul edilmektedir. İşleve bağlı olarak istenen aydınlık düzeyinin %70’inin 36 W güce,
3250 lümen ışık akısına sahip tüp flüoresan lambalarla ve %30’unun 75 W güce, 930 lümen ışık
akısına sahip akkor lambalarla sağlandığı kabulüne dayanarak referans bina enerji performansı
hesaplanmaktadır. Konut binaları için ise %70 kompakt flüoresan, %30 akkor lamba kullanımı referans
bina için kabul edilmiştir. Asıl bina ve referans binaya ilişkin enerji gereksinimi değerlerine bağlı olarak
ele alınan binanın enerji performansı aşağıda verilen eşitlikle belirlenebilmektedir.
E p = 100 (EP a / EP r )

(10)

Burada, E p binanın enerji performansını, EP binanın yıllık m2 başına düşen enerji tüketim miktarını
(kWh/m2-yıl), r referans binayı, a ise asıl binayı ifade etmektedir. Bina Enerji Performansı Referans
Bina Belirleme Yöntemi’nde yer alan değer aralıkları Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. E p Sınıfı Değer Aralıkları
Enerji sınıfı

Ep aralıkları

A

0–39

B

40–79

C

80–99

D

100–119

E

120–139

F

140–174

G

175-
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SONUÇ
Enerji kaynaklarının bilinçli tüketilmesi amacıyla binalarda ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerinin
gereksinimlerinin en aza indirgenmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi binalarda aktif sistemler tarafından
tüketilen enerjinin azaltılabilmesi ancak ilk tasarım kararlarından itibaren pasif sistem tasarımı
ilkelerinin göz önünde bulundurulması ve enerji etkin aktif sistemlere yer verilmesiyle olanaklıdır.
Binaları bu kriterler doğrultusunda değerlendirerek enerji gereksinimlerinin belirlenmesi ve binaların
sertifikalandırılması Avrupa Birliği ülkelerinde Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin
(2002/91/EC) yayınlanması ile bir zorunluluk haline gelmiştir. Aday ülke olan Türkiye de bu direktif
gereği BEP-TR bina enerji performansı ulusal hesaplama yöntemini hazırlamıştır.
TC Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 05.12.2008 tarihinde “Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği’ yayınlanmış, bu yönetmeliğe göre binalara enerji kimlik belgesi verilmesinde kullanılacak
ulusal hesaplama yönteminin geliştirilmesi öngörülmüştür. Hazırlanan yöntem 07.12.2010 tarihinde
Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Bu yöntemin geliştirilmesinde, Avrupa Birliği’ne aday ülke olan Türkiye için AB şemsiye
dokümanlarıyla uyumlu bir yol izlenerek standartta ana hatlarıyla belirtilen konular ulusal hesaplama
yöntemine aktarılmıştır. Türkiye’nin coğrafi verileri hesaplara dahil edilmiş, standartta ayrıntılı olarak
belirtilmemiş konulara açıklık getirilmiş ve binalara enerji kimlik belgesi verilmesinde aydınlatma
enerjisi performansının yanı sıra görsel konfor koşullarının da dikkate alınması sağlanmıştır.
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BİNALARDA AYDINLATMA ENERJİSİ PERFORMANSININ
BEP-TR YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ: ÖRNEKLER
Feride ŞENER
Sezen YILDIRIM ÜNNÜ

ÖZET
Binalarda aydınlatma enerjisi performansı, mekanlarda istenen görsel konfor koşullarını yerine
getirmek amacıyla harcanan aydınlatma enerjisine bağlı olarak belirlenmektedir. Avrupa Birliği üye
ülkelerinde Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (2002/91/EC) uyarınca EN 15193 Binalarda
Enerji Performansı – Aydınlatma Enerjisi Gereksinimleri standardında belirtilen yöntem kullanılarak
aydınlatma enerjisi performansı hesaplanabilmektedir. Türkiye’de binalarda enerji performansı direktifi
kapsamında hazırlanmış olan bina enerji performansı ulusal hesaplama yöntemi BEP- TR, Türkiye
koşullarına yönelik olarak geliştirilmiş bir hesap modeli sunmakta ve binalarda aydınlatma enerjisi
performansı hesaplanması, bu yöntemle gerçekleştirilebilmektedir. Bu bildiri kapsamında BEP-TR,
binalarda aydınlatma enerjisi performansının belirlenmesi için geliştirilen yöntem kısaca tanıtılarak
yöntemin farklı bina tipolojilerine uyarlanması konusu kapsamlı olarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bina Enerji Performansı, Aydınlatma Enerjisi, BEP -TR, EN 15193.

ABSTRACT
Lighting Energy Performance of Buildings are determined with respect to consumed lighting energy in
order to fulfill the required visual comfort conditions of spaces. In European Union member countries,
lighting energy performance can be evaluated by the use of the methodology described in EN 15193
Energy Performance of Buildings — Energy Requirements for Lighting Standard prepared according
to Building Energy Performance Directive (2002/91/EC). National Building Energy Performance
Calculation Methodology in Turkey BEP- TR prepared in accordance with Building Energy Performance
Directive, presents a calculation method with respect to Turkey’s conditions and lighting energy performance
in buildings can be determined with this method. As part of this paper, briefly explaining this
methodology, the adaptation of it for different building typologies is comprehensively investigated.
Key Words: Building Energy Performance, Lighting Energy, BEP-TR, EN 15193.

1. GİRİŞ
Dünyada enerji ihtiyaçlarının, gelişen teknoloji ile paralel olarak artış gösterdiği bilinmektedir. Enerji
eldesi için gerekli olan kaynakların çoğunun sınırlı olması, enerji üretiminin devamlılığının
sağlanabilmesi açısından enerji kaynaklarının çeşitliliğini gündeme getirmiş, bu bağlamda yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımı günümüzde önem kazanmıştır. Öte yandan enerjinin her alanda olduğu
gibi binalarda da verimli kullanılması konusu, artan enerji ihtiyaçları nedeniyle güncelliğini
sürdürmektedir.
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AB ülkeleri binaların enerji performanslarının belirlenmesi için çeşitli çalışmalarda bulunmuş ve
neticesinde 2002 yılında Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğini (2002/91/EC) yayınlanmıştır [1].
Bu yönetmeliğin amacı, binaların enerji performansının belirlenmesi için ortak bir metodolojinin
kabulüdür. Bu yönetmeliği takiben bir binanın enerji tüketiminde rol oynayan büyüklükler olan
binalarda ısıtma, soğutma, aydınlatma, sıcak su temini konularında gereksinim duyulan enerji
miktarlarının belirlenebilmesi ve enerji performasının değerlendirilebilmesi için çeşitli standartlar
yayınlanmıştır.
Aydınlatma enerjisi ihtiyaçları bir binanın enerji tüketimini önemli ölçüde etkileyen bir bileşendir. Temel
olarak binalarda aydınlatma enerjisi performansı, mekanlarda istenen görsel konfor koşullarını yerine
getirmek amacıyla harcanan aydınlatma enerjisine bağlı olarak belirlenmektedir. AB tarafından
2002/91/EC yönetmeliğini takiben aydınlatma enerjisinin hesaplanması için EN 15193 Binalarda Enerji
Performansı – Aydınlatma Enerjisi Gereksinimleri standardı yayınlanmıştır. Bu standartta hacmin
yararlandığı gün ışığı miktarı, kullanılan aydınlatma sistemleri, lambalar, aygıtlar, kontrol sistemleri,
hacmin bulunduğu coğrafik konum gibi çeşitli değişkenlerden yararlanılarak bir binanın aydınlatma
enerjisi ihtiyacı hesaplanmaktadır [2].
Türkiye’de binalarda enerji performansı direktifi kapsamında ve EN 15193 standardı temel alınarak
hazırlanmış olan bina enerji performansı ulusal hesaplama yöntemi BEP - TR, Türkiye koşullarına
yönelik olarak geliştirilmiş bir hesap modeli sunmakta ve binalarda aydınlatma enerjisi performansı
hesaplanması, bu yöntemle gerçekleştirilebilmektedir [3].

2. BEP-TR AYDINLATMA HESAP YÖNTEMİNİN TANITILMASI
BEP-TR hesap yönteminin aydınlatma bölümünde, EN 15193 standardı temel alınarak hazırlanmış ve
Türkiye koşullarına yönelik olarak geliştirilmiş bir yöntem ortaya konmaktadır. Bu hesaplama yöntemi,
binalarda iç aydınlatma amacıyla tüketilen enerji miktarının değerlendirilmesine yönelik hesap
adımlarını ve aydınlatma enerjisi gereksinimine ilişkin sertifikalandırma amacıyla kullanılabilecek bir
sayısal göstergeyi tanıtmaktadır. Bu yöntem, mevcut binalar için, yeni veya yenilenecek binaların
tasarımı esnasında değerlendirme amacıyla kullanılabilir. Ayrıca aydınlatmaya ayrılan enerji miktarına
yönelik hedeflerin belirlenmesinde yol gösterici olma özelliğine sahiptir. Bu döküman ayrıca, binanın
toplam enerji performansının belirlenmesinde kullanılmak üzere aydınlatma enerjisinin hesaplanması
için bir yöntem sunmaktadır [2]. Binalarda iç aydınlatma amacıyla tüketilen enerji miktarına aygıt
kapsamında olmayan parazit güçler dahil edilmemiştir.
BEP-TR farklı bina tipolojileri üzerine bir ayrım gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda binalar konutlar ve
konut dışı binalar olarak ikiye ayrılmıştır. Bu ayrımın temel sebebi, konutların kullanım oranlarının
konut dışı binalar gibi bir standarda oturtulamamasıdır. Her şeyden önce konut binalarında kişisel
tercihler etkindir. Konut binalarının enerji performansının hesaplanması için önerilen yöntem, temelde
binanın kullanım oranlarının ve toplam enerji gereksinimlerinin hesaplanmasına dayanmaktadır.
Mekanların kullanım oranları, hafta sonu ve hafta içi günler açısından farklılıklar göstermektedir. Bu
farklılıklar enerji tüketiminin de değişkenlik göstermesine sebep olmaktadır. Bu nedenle konut
binalarında enerji tüketiminin hesaplanması için hafta içi ve hafta sonu günler ayrı ayrı ele
alınmaktadır. Kullanım oranlarının yanı sıra konutlarda aydınlatma enerjisi ihtiyacının hesaplanması,
hacim içinde bulunan lambaların sayısına ve tipine bağlıdır. BEP-TR kapsamında konut binalarında
akkor telli, kompakt flüoresan ve flüoresan lambaların kullanıldığı kabul edilmiştir.
Konut dışı binaların aydınlatma enerji gereksinimlerinin belirlenmesi, EN 15193 standardında tarif
edilen kapsamlı yöntem esas alınarak gerçekleştirilir. Bu yönteme göre öncelikle hacmin gün ışığından
faydalanma oranı, aydınlatma enerji ihtiyaçlarını azaltan bir faktör olarak hesaplara etki etmektedir. Bir
hacmin gün ışığından yararlanmasını, hacmin boyutları, coğrafi koşullar, pencerelerin boyutları,
konumları, pencerelerde kullanılan cam türü ile bu pencerelerin etkilendiği dış engeller etkiler. Bu
engeller hesap yönteminde;

Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR






_______________________

841 _______

Diğer binalar ve ağaç, dağ gibi doğal engeller
Avlu veya atriumu olan binalarda binanın kendisi
Cephede yer alan yatay veya düşey gölgeleme elemanları
Camlı çift cidarlı cepheler

olarak sınıflandırılır.
Engeller, cam tipleri, binanın bulunduğu enlem ve boylam değerleri, hacmin günışığından yararlanan
alanlarına bağlı olarak günışığı sağlama faktörü olarak adlandırılan F D,S katsayısı hesaplanır. Ayrıca
aydınlatma sisteminin manuel ya da otomatik olmasına bağlı olarak günışığına bağlı yapma
aydınlatma kontrolü (F D,C ) katsayısı belirlenir. Bu iki katsayının yardımıyla hacmin gün ışığı bağımlılık
faktörü (F D ) belirlenir.
Farklı bina tipolojilerinin enerji gereksinimlerinde en önemli bileşenlerden birisi de, binanın
günışığından yararlanma süresidir. Bu sürelerin bulunabilmesi için, farklı coğrafi enlemlerdeki gün
uzunlukları ve kullanılan mekanların kullanım süreleri göz önüne alınmıştır.
Bir binanın aydınlatma sistemlerinin otomatik olarak kontrol edilebilmesi, enerji tüketiminin
belirlenmesinde önemli bir rol oynar. BEP-TR kapsamında aydınlatma kontrolü otomatik hareket
sensörü olan ve olmayan mekanlara göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmanın alt kolları olarak,
hacmin aydınlatma kontrolünün otomatik veya manuel olarak tasarlanıp tasarlanmadığı belirlenmiştir.
Kontrol sistemine bağlı olarak kullanıma bağlı faktör (Fo) olarak tanımlanan katsayı, aydınlatma
enerjisi gereksinimlerine etki etmektedir.
Sabit aydınlık faktörü, belirli bir zaman aralığı için ortalama giriş gücünün son kurulu çıkış gücüne
oranı olarak nitelendirilir. Burada belirtilen zaman aralığı, bir tam bakım döngüsünü ifade etmektedir.
Bu faktör, hacimlerde loşlaştırılabilir aydınlatma sistemi kontrolü olması durumunda hesaba
katılmaktadır.
Sonuç olarak, bir hacmin aydınlatma amacıyla tüketilen toplam enerji miktarının (W L,t ) bulunabilmesi
için Eşitlik 1 kullanılmaktadır. Eşitlik 1’de yer alan değişkenlerin açılımlarına aşağıda yer verilmektedir.
Aydınlatma için harcanan enerji miktarının yanı sıra binada aydınlatma sistemlerinden kaynaklanan
parazit enerjinin de belirlenip hesaplanması sonucu binanın yıllık aydınlatma enerjisi gereksinimi
hesaplanmaktadır.
W L,t = {(P n x F c ) x [(t D x F o x F D ) + (t N x F o )]} / 1000
Pn
Fc
tD
Fo
FD
tN

(kWh)

(1)

: Bir hacim veya bölüme ilişkin toplam kurulu aydınlatma gücü (W)
: Sabit aydınlık faktörü
: Gün saatleri kullanımı (h)
: Kullanıma bağlı faktör
: Günışığı bağımlılık faktörü
: Gün saatleri dışında kullanım (h)

Aydınlatma enerjisi sayısal göstergesi binada tüketilen yıllık toplam aydınlatma enerjisine ilişkin
sayısal göstergedir. Bu değer, benzer işlevde fakat farklı boyut ve konfigürasyondaki binalarda
tüketilen aydınlatma enerjisinin direkt olarak karşılaştırılması için kullanılabilmektedir. Ele alınan
binanın aydınlatma enerjisi gereksiniminin referans bina aydınlatma enerjisinden yüksek veya düşük
olması durumlarında enerji performansı aralıklarına göre binanın aydınlatma enerjisi sınıfı belirlenir [3].
Bu sınıflandırmanın yapılabilmesi açısından AESG değerinin hesaplanması gerekmektedir. Yıllık
toplam aydınlatma enerjisi miktarına bağlı olarak bina için Aydınlatma Enerjisi Sayısal Göstergesi
Eşitlik 2 ile hesaplanır.
AESG=W / A

(kWh/m2 x yıl)

(2)
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Burada,
W
A

: Aydınlatma için kullanılan toplam yıllık enerji (kWh/yıl)
: Binanın toplam kullanılan alanıdır (m2).

Binada acil durum aydınlatması ve otomatik kontrol sistemlerinin bulunması durumunda, binanın
toplam aydınlatma enerji tüketiminin bulunması için Eşitlik 1’de hesaplanan W L,T ’ye W P,T olarak
adlandırılan parazit enerjinin eklenmesi ile toplam enerji olan W’ya ulaşılır.

3. BEP-TR AYDINLATMA ENERJİSİ HESAPLAMALARININ ÖRNEKLERE UYARLANMASI
Bu çalışma kapsamında farklı mekan tipolojilerini içeren örnek bir ilkokul binası ele alınarak
aydınlatma enerjisi performansı hesaplanmış ve enerji sınıfı belirlenmiştir. İlkokul binalarında görsel
konfor koşullarının sağlanması, gerçekleştirilen görsel işlerin yoğunluğu ve kullanıcılarının göz
sağlığının korunması açılarından büyük önem taşımaktadır. Görsel konfor koşullarından ödün
vermeksizin enerji tüketiminin minimize edilmesi hedeflenmelidir [4].
3.1. Örnek Binanın Tanıtılması
Ele alınan bina, İstanbul’da yer aldığı kabul edilen bir ilköğretim yapısıdır. Binanın kullanım saatleri
08:00–17:00’dir. İki katlı olan ilköğretim yapısının kullanılabilir bina alanı 1208.00 m2’dir. Şekil 1’de ele
alınan binaya ilişkin kat planlarına yer verilmektedir. Hacimlerin kat yüksekliği 2.87 metredir. Örnek
binada 14 adet genel dersliğin yanı sıra 2 adet idari ofis, bir adet toplantı odası, bir adet öğretmenler
odası, koridor mekanları, giriş holü ve WC mekanları bulunmaktadır. Binada yer alan hacimlerin
özellikleri, Tablo 1’de ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Hacim iç yüzeylerinin ışık yansıtma katsayıları duvarlarda %50, tavanda ise %70 olarak belirlenmiştir.
Pencerelerde ışık geçirme katsayısı ( ) %80 olan 4+4 Isıcam klasik cam türü kullanılmıştır. Bina
çevresinde engel bulunmamaktadır ve pencerelerde güneş kontrol elemanları mevcut değildir. Binada
aydınlatma kontrol sistemi manüeldir ve acil durum aydınlatması bulunmamaktadır. Hacimlerde tüp
flüoresan ve kompakt flüoresan lambalar ve direkt aygıtlar kullanılmıştır. Şekil 2’de kullanılan aygıtlar
ve ışık dağılım eğrileri verilmiştir.

Şekil 1. İncelenen Örnek İlkokul Binası Kat Planları.
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(b)

Şekil 2. Flüoresan (a) ve kompakt flüoresan (b) lambalarla kullanılan aygıtlar ve ışık dağılım eğrileri
Tablo 1. Ele Alınan Mekanlara İlişkin Özellikler.
Derslik
(14 adet)

Ofis
(2 adet)

WC
(2 adet)

Giriş Holü
(1 adet)

Koridor
(2 adet)

5.5 x 3

Toplantı
Odası
(2 adet)
5.5 x 8.4

Hacim Boyutları
(m) en x boy
Hacmin alanı (m2)

5.5 x 8.4

4 x 5.5

5.5 x 6

4.6 x 39

46.2

16.5

46.2

22

33

179.4

Pencere boyutları
en x yükseklik (m)

3.22 x 1.8
(2 adet)

1.5 x 1.8

1.5 x 1.8
(3 adet)

1.5 x 0.5

2x1

3.6 x 1.8
(2 adet)

Lambaların gücü
(W) ve türü

36 x 2 x 4
Tüp
flüoresan
direkt, sıva
üstü aygıt

36 x 2 x 4
Tüp
flüoresan
direkt, sıva
üstü aygıt

36 x 2 x 8
Tüp
flüoresan
direkt, sıva
üstü aygıt

0.67

0.8

0.8

Hacim Tipi

Aygıt türü

Referans düzlem
yüksekliği (m)

(aydınlatmaya
etkisi yok)

18 x 2 x 8
18 x 2 x 4
18 x 2 x 18
Kompakt
Kompakt
Kompakt
flüoresan
flüoresan
flüoresan
direkt,
direkt,
direkt,
tavana
tavana
tavana
gömme aygıt gömme aygıt gömme aygıt
0
0
0

3.2. Görsel Konfor Koşullarına İlişkin Değerlendirme
İncelenen mekanlarda görsel konfor koşullarını elde edebilmeye yönelik olarak sağlanması gereken
değerler BEP-TR aydınlatma hesap yönteminde ayrıntılı olarak tanıtılmaktadır. Bu değerler EN 12464
Light and Lighting, Indoor Work Places, Işık ve Aydınlatma, İç Çalışma Mekanları standardında
belirlenmiştir [5]. Ele alınan hacimlerdeki eylem türüne göre lambaların renksel geriverim (Ra)
değerlerinin minimum 80 olması gerekmektedir. Mevcut lambaların bu gereksinimi karşıladığı
belirlenmiştir. Görsel işlerin etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi açısından mekanlarda istenen aydınlık
düzeyinin sağlanmasının gerekliliği açıktır. Tablo 2’de incelenen mekanlarda görsel konfor koşullarının
sağlanması hedefiyle önerilen ve gerçekleşen aydınlık düzeyi değerlerine yer verilmiştir.
BEP TR aydınlatma hesap yöntemine göre hesaplanan aydınlık düzeyi, istenen aydınlık düzeyinin
%90’ından daha az veya %10 fazlasından daha fazla olmamalıdır ve yeni yapılacak olan binalarda bu
koşulun sağlanması gerekmektedir. Buna göre ele alınan mekanlardan derslik, ofis, giriş holü ve
koridor mekanlarında istenen aydınlık düzeyinin sağlandığı, toplantı odası ve WC mekanlarında ise
ihtiyaç duyulan aydınlık düzeyinin üzerinde değerlere ulaşıldığı görülmektedir.
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Tablo 2. Ele Alınan Mekanlara İlişkin Öneri-Mevcut Aydınlık Düzeyleri (lux)
Hacim Tipi
İstenen
Aydınlık
Düzeyi (lux)
Hesaplanan
Aydınlık
Düzeyi (lux)

Derslik
(14 adet)

Ofis
(2 adet)

WC
(2 adet)

Giriş Holü
(1 adet)

Koridor
(2 adet)

500

Toplantı
Odası
(2 adet)
300

300

100

100

100

278

545

464

251

97

107

3.3. BEP-TR Aydınlatma Hesap Yöntemine Göre Bina Aydınlatma Enerjisi Gereksiniminin
Hesaplanması
Bu bölümde ele alınan binanın aydınlatma enerjisi gereksiniminin hesaplanması gerçekleştirilmiştir.
BEP-TR aydınlatma hesap yönteminde, tüm özellikleri aynı mekanların tek seferde hesaplanıp mekan
adedi ile çarpılması mümkündür. Bu nedenle incelenen binada birbiri ile aynı özelliklere sahip olan
mekanlar (örneğin genel derslikler, ofisler, birbiri ile aynı özelliğe sahip toplantı odaları) için bulunan
değerler mekan adedi ile yinelenerek binanın toplam aydınlatma enerjisi performansı belirlenmiştir.
3.3.1 Toplam Kurulu Aydınlatma Gücü (P n ) Hesaplanması
Ele alınan hacimlerdeki tüm aygıtlara ilişkin kurulu güç (Watt) hesaplanmıştır. Buna göre derslik
hacminde 288W, ofis hacminde 288W, toplantı odasında 576W, WC’de 288W, giriş holünde 144W ve
koridor hacminde ise 648 W toplam kurulu güç değerleri hesaplanmıştır.
3.3.2 Sabit Aydınlık Faktörü (F C ) Hesaplanması
Bu değer, bir hacimde toplam kurulu aydınlatma gücünün sabit aydınlık kontrolüne bağlı tüketimine
ilişkin faktördür ve hacimlerde loşlaştırılabilir aydınlatma sistemi kontrolü olması durumunda hesaba
katılmaktadır. Bu binada loşlaştırmaya bağlı bir aydınlatma kontrolü bulunmadığından sabit aydınlık
faktörü (F C ) değeri 1 (etkisiz) kabul edilmiştir.
3.3.3 Gün Uzunlukları ve Çalışma Saatleri İlişkisi - t D ve t N Değerinin Hesaplanması
BEP TR aydınlatma hesap yöntemine göre bina kullanım saatlerine bağlı olarak yıllık t D ve t N
değerlerinin belirlenebilmesi için gün uzunluklarının Türkiye’deki şehirler için hesaplanması
gerekmektedir. Çalışma kapsamında İstanbul koşulları için gün uzunlukları, her ayın 15. gününe ait
değerler kullanılarak ortalama değer olarak hesaplanmıştır. Seçilen tipolojinin ilkokul olması nedeniyle
binanın yazın üç ay kullanılmadığı dikkate alınmıştır. Çalışma saatlerinin 08:00-17:00 olduğu kabulüne
dayanarak t D değeri 1742 saat, t N değeri ise 22 saat olarak hesaplanmıştır.
3.3.4 Kullanıma Bağlı Faktörün (F o ) Hesaplanması
Çalışma kapsamında incelenen hacimler için kullanıma bağlı değerin hesaplanması, aydınlatma
kontrolüne bağlı faktör ve mekanların kullanım oranları dikkate alınarak gerçekleştirilmiş ve her mekan
türü için ayrıca hesaplanmıştır. Buna göre mekanların kullanılmama oranını belirten yokluk faktörü (F A
değerleri) ve manüel açma kapama anahtarına sahip mekanlar için kabul edilen aydınlatma
kontrolüne bağlı faktör (F OC ) değerleri uyarınca hesaplanmış kullanıma bağlı faktörün (F o ) sonuçları,
Tablo 3’de yer almaktadır.
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Tablo 3. Ele Alınan Mekanlara İlişkin Yokluk Faktörü (F A ), Aydınlatma Kontrolüne Bağlı Faktör (F OC )
ve Kullanıma Bağlı Faktör (F o ) Değerleri
Hacim Tipi
Yokluk faktörü (F A )
Aydınlatma kontrolüne
bağlı faktör (F OC )
Kullanıma bağlı faktör
(F o )

Derslik
(14 adet)

Ofis
(2 adet)

WC
(2 adet)

Giriş Holü
(1 adet)

Koridor
(2 adet)

0
1

Toplantı
Odası
(2 adet)
0.40
1

0.25
1

0.50
1

0.40
1

0.40
1

0.95

1

0.80

0.70

0.80

0.80

3.2.5 Günışığı Bağımlılık Faktörü (F D ) Hesaplanması
BEP-TR’de önerilen yöntem uyarınca öncelikle hacimlerin günışığından ne oranda yararlanabildiğinin
belirlenmesi gerekmektedir. Bir hacmin günışığından yararlanan alanları pencerelerin boyutları ve
hacmin boyutları ile ilişkilidir. Şekil 3’te örnek binadan seçilmiş derslik, ofis, toplantı odası ve koridor
hacimlerinin BEP-TR aydınlatma hesap yöntemi uyarınca RELUX programı ile elde edilen
günışığından yararlanan bölgeleri gösterilmiştir.
Yıllık toplam aydınlatma enerjisinin 1 numaralı eşitlikle hesaplanması için günışığı bağımlılık faktörü
F D ’nin belirlenmesi gerekmektedir. Günışığı bağımlılık faktörü, yapma aydınlatma sistemlerinin kontrol
tipine ve günışığı sağlama faktörüne bağlıdır. Günışığı sağlama faktörü ise hacmin bulunduğu coğrafi
konumun enlem ve boylam değerleri, günışığı faktörünün sınıfı ve istenen ortalama aydınlık düzeyine
göre değişim göstermektedir.

Derslik

Ofis

Toplantı odası/öğretmen odası

Koridor
Şekil 3. Farklı Hacimlere Ait BEP-TR Aydınlatma Hesap Yöntemi Uyarınca Belirlenmiş
Günışığından Yararlanan Bölgeler
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Hacimlerin günışığı faktörünün belirlenmesi, BEP-TR aydınlatma hesap yönteminde tüketilen enerjinin
belirlenebilmesi açısından önemlidir. Bir hacmin günışığı faktörü, 3 numaralı eşitlik uyarınca bulunur.
D c = (4.13+20 x I T -1.36 x I De ) x I O

(3)

Burada;
I O engel indisi,
I T geçirgenlik indisi
I De derinlik indisidir.
Bulunan günışığı faktörünün sınıflandırılması için ise hacimde kullanılan cam tiplerinin özelliklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Günışığı faktörünün sınıflandırılması, Eşitlik 4 uyarınca hesaplanır.
D = DC k1k2k3

(4)

Burada;

k1
k ,2
k ,3

: Cam ışık geçirgenliği (dik gelen ışık için)
: Pencere doğrama çarpanı (genellikle 0.7)
: Cam kirlilik faktörü (genellikle 0.8)
: Dik gelmeyen ışık düzeltmesi (genellikle 0,85)

Sonuç olarak seçilen örnek hacimler için hesaplanmış günışığı faktörü, günışığı faktörünün
sınıflandırılması, günışığı etkisi ve günışığı bağımlılık faktörü değerleri Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Ele Alınan Mekanların Günışığı Faktörü, Günışığı Faktörünün Sınıflandırılması, Günışığı
Etkisi ve Günışığı Bağımlılık Faktörü Değerleri
Mekan Adı

Günışığı Faktörü
(D C )

Günışığı Faktörü
Sınıflandırılması (D)

Günışığı Etkisi

Derslik

6.76

2.58

ORTA

Günışığı
bağımlılık faktörü
(F D )
0.74

Ofis

4.97

1.89

ZAYIF

0.89

Toplantı Odası

5.27

2.01

ORTA

0.74

WC

-

-

YOK

1

Giriş Holü

2.05

0.78

YOK

1

Koridor

4.99

1.90

ZAYIF

0.85

3.3.6 Toplam Aydınlatma Enerjisi Tüketimi (W) ve Aydınlatma Enerjisi Sayısal Göstergesi AESG
Değerlerinin belirlenmesi
Bir binanın aydınlatma enerjisi sayısal göstergesinin (AESG) belirlenebilmesi için bir yılda tükettiği
toplam enerjinin belirlenmesi gerektiği bilinmektedir. Buna göre toplam aydınlatma enerjisi tüketimi (W)
her mekan için hesaplanarak binanın tüm hacimleri için gerekli aydınlatma enerjisi miktarları toplanmış
ve yıllık toplam aydınlatma enerjisi değerine ulaşılmıştır. Ele alınan binada yıllık toplam aydınlatma
enerjisi değeri 9608,40 kWh, aydınlatma enerjisi sayısal göstergesi değeri (AESG) ise 7.95 kWh/m2 x
yıl) olarak hesaplanmıştır. Hacimlerin yıllık enerji tüketimleri ve bina AESG değeri, Tablo 5’te
verilmiştir.
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Tablo 5. Ele Alınan Binaya İlişkin Hesaplanan Toplam Aydınlatma Enerjisi Tüketimi (W) Değerleri ve
Bina Aydınlatma Enerjisi Sayısal Göstergesi (AESG) Değeri
Mekan Adı

Toplam Aydınlatma Enerjisi
Tüketimi (W) (tek hacim için)
(kWh)

Derslik (14 adet)

358,71

Toplam Aydınlatma
Enerjisi Tüketimi (W)
(tüm hacimler için)
(kWh)
5021,96

Ofis (2 adet)

452,85

905,69

Toplantı Odası (2 adet)

604,15

1208,29

WC (2 adet)

355,62

711,24

Giriş Holü (1 adet)

203,21

203,21

779,00

1558,00

Koridor (2 adet)
TOPLAM BİNA

AESG Bina
2
(kWh/m x yıl)

7,95

9608,40

3.3. Binanın Aydınlatma Enerjisi Sınıfının Belirlenmesi
Tablo 6. Referans Binaya İlişkin Hesaplanan Toplam Aydınlatma Enerjisi Tüketimi (W) Değerleri ve
Bina Aydınlatma Enerjisi Sayısal Göstergesi (AESG) Değeri
Mekan Adı

Toplam Aydınlatma Enerjisi
Tüketimi (W) (tek hacim
için) (kWh)

Derslik (14 adet)

630,24

Toplam Aydınlatma
Enerjisi Tüketimi (W)
(tüm hacimler için)
(kWh)
8823,32

Ofis (2 adet)

413,71

827,42

Toplantı Odası (2 adet)

530,73

1061,45

WC (2 adet)

147,42

294,85

Giriş Holü (1 adet)

126,36

126,36

Koridor (2 adet)

686,96

1373,91

TOPLAM BİNA (REFERANS BİNA)

12507,31

AESG Bina
2
(kWh/m x yıl)

10,35

Ele alınan ilkokul binasının aydınlatma enerjisi performansının belirlenmesi, Bina Enerji Performansı
Referans Bina Belirleme Yöntemi’ne göre gerçekleştirilmiştir. Bu yönteme göre referans bina, enerji
kimlik belgesi üretilecek bina ile aynı yerde, aynı geometriye sahip, fakat bina sistemleri açısından
mevcut bina yönetmeliklerine minimum uygunluk gösteren bir bina olarak nitelendirilmektedir [6]. Bina
Enerji Performansı Referans Bina Belirleme Yöntemi’nde ele alınan hacimlerin aydınlatma sistemi,
direkt aydınlatma olarak kabul edilmiştir. Duvar yüzeylerinin ışık yansıtma katsayısı ρD %50, tavanın
ışık yansıtma katsayısı ρT %70 olarak belirlenmiştir. Binada işleve bağlı olarak istenen aydınlık
düzeyinin sağlanması için gerekli ışık akısının %70’inin 36 W güce, 3250 lümen ışık akısına sahip tüp
flüoresan lambalarla ve %30’unun 75 W güce, 930 lümen ışık akısına sahip enkandesan lambalarla
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sağlandığı kabul edilmiştir. Referans binada günışığı etkisi zayıf ve yapma aydınlatma sistemi kontrolü
manüel kabul edilmiştir.
Aydınlatma verileri açısından referans binalarda gerçekleştirilen kabuller dikkate alınarak yapılan
hesaplamalar sonucu referans binanın yıllık aydınlatma enerjisi tüketimi değerleri hesaplanmıştır.
Tablo 6’da referans bina hacimlerinin yıllık enerji tüketimleri ve referans bina AESG değerine yer
verilmiştir.
Ele alınan binanın enerji performansı, 5 numaralı eşitlikle hesaplanabilmektedir.
E p = 100 (EP a / EP r )

(5)

Burada, E p binanın enerji performansını, EP binanın yıllık m2 başına düşen enerji tüketim miktarını
(kWh/m2-yıl), r referans binayı, a ise asıl binayı ifade etmektedir. Buna göre binanın E p değeri 76.81
olarak hesaplanmış, Bina Enerji Performansı Referans Bina Belirleme Yöntemi’nde yer alan ve Tablo
7’de ayrıca belirtilen bina performansı değer aralıklarına göre ele alınan ilkokul binasının aydınlatma
enerjisi performansı “B” sınıfı’ olarak belirlenmiştir.
Tablo 7. Bina Enerji Performansı Referans Bina Belirleme Yöntemi’nde Yer Alan E p Sınıfı Değer
Aralıkları
Enerji sınıfı

Ep aralıkları

A

0–39

B

40–79

C

80–99

D

100–119

E

120–139

F

140–174

G

175-…

SONUÇ
Günumüzde gelişen teknolojiyle birlikte artan enerji ihtiyaçları ve enerji maliyetleri, dünya genelinde
enerjiye olan bağımlılığı gözler önüne sermektedir. Bunun yanı sıra doğaya olumsuz etkileri bulunan
CO2 salımının artmasıyla beraber ülkeler enerji tüketiminin azaltılması ve doğaya olan tahribatın en
aza indirgenmesi hedefiyle politikalar geliştirmektedir. Binalarda harcanan enerji, dünya genelinde
harcanan enerjinin büyük bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle ülkelerde bina enerji
performansını belirlemeye yönelik olarak yönetmelikler, standartlar ve enerji belirlemeye yönelik olarak
bina enerji performansı sertifikasyon sistemleri geliştirilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliğinin (2002/91/EC) yayınlanması sonucu, aday ülke olan Türkiye de bu
direktif gereği BEP-TR bina enerji performansı ulusal hesaplama yöntemini hazırlamıştır.
Bu bildiride BEP-TR binalarda aydınlatma enerjisi performansının belirlenmesi için geliştirilen yöntem
kısaca tanıtılarak bu yöntemin örnek bir bina için uyarlanmasına yer verilmiştir. Bu yöntemin adımları,
aydınlatma sisteminin toplam kurulu gücünün belirlenmesi; geçirgenlik indisi, derinlik indisi, engel
indisi ve yapma aydınlatma sisteminin kontrolüne bağlı günışığı bağımlılık faktörünün belirlenmesi,
gün uzunlukları ve çalışma saatlerinin belirlenmesi sonucunda AESG -Aydınlatma Enerjisi Sayısal
Göstergesi değerinin hesaplanmasıdır. Ele alınan örnek ilkokul binasında yapılan hesaplamalar ve
değerlendirmeler sonucu bina aydınlatma performansı eldesine yönelik olarak gerçekleştirilmesi
gereken hesap adımları, ayrıntılı olarak tarif edilmiş ve BEP- TR aydınlatma hesap yönteminin örnek
bir bina üzerinden tanıtılması çalışma kapsamında hedeflenmiştir.
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Ele alınan bina tipolojisi, görsel konfor koşullarının optimum düzeyde sağlanmasının son derece
önemli olduğu ve aydınlatmanın bina kullanıcılarına psikolojik ve fizyolojik olarak etki edeceği bir bina
türü olan eğitim binalarıdır. BEP-TR’ye göre bina aydınlatma enerji performansının belirlenmesinden
önce iç mekanlarda gerçekleştirilen görsel konfor koşullarının sağlanıp sağlanmadığının denetlenmesi
gerekmektedir. İncelenen örnekte iç mekanlarda hesaplanan aydınlık düzeyleri, AB standartlarının izin
verdiği seviyededir. Ancak bazı hacimlerde bu değerlerin istenen aydınlık düzeyinden daha fazla
olduğu görülmüştür. Bu gibi durumların aydınlatma enerjisinin artmasına sebep olduğu bilinmektedir.
Bu nedenle doğru aydınlatma tasarımı seçenekleri ile görsel konfor koşullarının istenen düzeyde
olması ve minimum enerji tüketiminin sağlanması hedeflenmelidir.
Sonuç olarak, bildiri kapsamında aydınlatma enerjisini etkileyen parametreler sonucu binanın
aydınlatma enerji performansı ‘B sınıfı’ olarak belirlenmiştir. Binanın aydınlatma enerji performansının
iyileştirilebilmesi hedefiyle günışığının mekanlarda optimum düzeyde kullanımı, uygun aydınlatma
elemanları seçimi, aydınlatmanın otomatik olarak kontrol edilmesi, günışığına bağlı kontrol
stratejilerinin geliştirilmesi gibi çözümler önerilmektedir.
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ÖZET
Binalarda enerji performansı kavramı, yaşam standardı ve hizmet kalitesinin düşüşüne yol açmadan
birim hizmet başına enerji tüketiminin azaltılmasını ifade eder. Avrupa Birliği’nde enerji verimliliği
“Energy Performance of Buildings, Directive 2002/91/EC 16” direktifi ile belirlenmiştir. Bu direktifte
binaların enerji verimliğinin değerlendirilmesinde “HVAC Sistemlerinin Verimliliği ile beraber “Enerji
Etkin Bina Tasarımı için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması” gibi temel parametreler birlikte
ele alınmaktadır. Ülkemizde de, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa
dayanılarak 2008 yılında çıkarılan “Bina Enerji performansı” yönetmeliğiyle binalarda enerji
verimliliğinin artırılması ve bu çerçevede binaların sertifikalandırılması hedeflenmektedir. Bu
kapsamda, Tasarım Mühendis ve Mimarlarının enerji alanında kullandıkları çeşitli yazılımlar
mevcuttur. Genel olarak “uygulama yazılımları” olarak sınıflandırılan bu yazılımların, çeşitli yönleriyle
(kullanılabilirlik, güvenilirlik vb. alanlarda) değerlendirilme ve sorgulanma ihtiyacı vardır. Bu çalışmada
enerji verimliliği yazılımlarının kullanımındaki bu değerlendirme sorgulamaları ele alınacaktır.
EnergyPlus, Design Builder ve Hourly Analysis Program (HAP) incelenen yazılımlardır.
Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, Yazılım, Bina enerji performansı

ABSTRACT
Building energy efficiency concept signifies decreasing energy consumption without giving up quality
of service and life standards. European Commission performs energy efficiency within “Energy
Performance of Buildings, Directive 2002/91/EC 16”. In this directive two main parameters held in
building energy efficiency. First one is efficiency of HVAC systems and another one is usage of
renewable energy resources for designing energy efficient buildings. “Energy Performance of
Buildings, Directive 04/18/2007 no. 5627” aims to certificate the buildings based on energy efficiency
in our country. To comply with this requirements engineers and architects need to use proper software
tools. In general, these “application software” are needed to be proven by usability and reliability
features. In this study, we will evaluate energy efficiency software requirements in those senses.
EnergyPlus, Design Builder and Hourly Analysis Program (HAP) software are investigated.
Keywords: Energy efficiency, energy software, building energy performance

1.GİRİŞ
Günümüzde enerji verimliliği kavramı bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak önem
kazanmaktadır. Dünyadaki fosil enerji kaynaklarının tükenmeye başlaması ile birlikte yeni enerji
kaynaklarının araştırılmasına paralel olarak enerji tasarrufu, enerjiyi etkin ve verimli kullanma
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kavramları da önemli hale gelmiştir. Geçmişte enerji alt yapıları kurmak başlıca problemler iken,
günümüzde var olan altyapıları verimli kullanma temel problem haline gelmiştir. Enerji verimliliğini
artırmak için enerji kaynaklarını sürekli gözleyen ve bunları analiz eden teknolojilere ihtiyaç vardır.
Bilgi ve iletişim alanında kullanılan enstrümanlar ve yazılımlar enerji yönetimini etkin, sürekli ve
güvenilir yapmaktadır.
Genel anlamda, enerji yazılımları değişik amaçlar için enerji yönetimine hizmet sunmayı
hedeflemektedir. Bu amaçlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir; Enerji yönetim yazılımları, Enerji yükü
yönetim yazılımları, Enerji muhasebe yazılımları, Enerji tüketimi izleme ve kontrol yazılımları [1].
Bu çalışmada binalarda enerji verimliliğini artıran enerji yükü yönetim yazılımları ele alınacaktır.
Binlarda enerji performansını ölçmek amacıyla enerji yazılımları çeşitli formlarda geliştirilmektedir.
Bunlar;
1. Tek bilgisayarda veya iş istasyonunda çalışan yazılımlardır. RETScreen [2] yazılımı tek
bilgisayarda ve Microsoft Excel ortamında çalışmaktadır.
2. Masaüstü otomasyonu; masaüstü arayüzü ile uzaktaki sunucuda çalışan yazılımı kullanmaya
yarar. EnergyPlus [3, 4] gibi bir masaüstü arayüz vasıtasıyla geri plandaki sunucuya
gönderilen hesaplamaları kapsar.
3. Web otomasyonu; Web arayüzü ile geri plandaki sunucuları ve veritabanlarını kullanarak
yapılan otomasyonlardır. Buna örnek olarak RoofWeb [5] yazılımı verilebilir.
4. Mobil yazılımlar ise cep telefonları ve cep bilgisayarları aracılığı ile kullanılan yazılımlardır.
Bunlara örnek olarak Carmel Software tarafından geliştirilen iPhone HVAC uygulamaları [6]
ele alınabilir.
Enerji yükü hesaplama yazılımlarından EnergyPlus, DesignBuilder, HAP üçüncü bölümde
incelenmektedir. Makalenin bundan sonraki gelişimi şu şekilde olacaktır; ilk olarak enerji yazılımları
değerlendirme kriterleri ele alınacak, sonraki bölümde ülkemizde çok kullanılan bina enerji yazılımları
incelenecek, örnekleme açısından Energy Plus ile bir uygulama gerçekleştirilecek ve son bölümde
ülkemiz açısından enerji yazılımların bir değerlendirmesi yapılacaktır.

2. ENERJİ YAZILIMLARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
2.1. Yinelenebilirlik
Bilgisayar yazılımları evrensel olmasından ötürü yinelenebilir olma özelliğini taşımalıdır. Yazılım için
gerekli platform sağlandığı takdirde dünyanın her yerinde çalıştırılıp uygulamalar yapılabilir. Bu yönü
ile enerji yazılımlarının yinelenebilir ve yinelemeye uygun olduğunu söyleyebiliriz.
2.2. Genişletilebilme
Genişletilebilme yine yazılım geliştirme metodolojisinin bir bileşenidir. Enerjide kullanılan yazılımların
farklı alanlara uygulanarak veya uyarlanarak çeşitlendirilmesi mümkündür.
2.3. Riskler
Enerji yönetim yazılımı üretmede en önemli risklerden biri; nitelikli yazılımcıları bu sektöre
yönlendirmektir. Diğer bir risk ise uluslararası alanda rekabet edebilme gücüdür. Uluslararası rekabet
için standartlara uygun kaliteli, sürdürülebilir yazılımlar üretilmeli ve bu yazılımları destekleyen büyük
firmalar olması gerekmektedir. Aksi takdirde ülkemizdeki enerji uzmanları da yabancı kaynaklı
yazılımları kolaylıkla tercih edebilirler. Yazılım geliştirmede fikri mülkiyet haklarının korunması ve
yazılım lisans ücretlerinin ödenmesi karşımıza çıkabilecek olan risklerdendir.
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2.4. Hazırlık Düzeyi
Dünyada ve ülkemizde enerji politikalarını yönlendiren kurumların teşvik ve desteği ile üniversiteler ve
özel sektör enerji yazılımları geliştirmektedir. ABD'nin binalarda enerji ve maliyet tasarrufu için
başlattığı “Bina Teknolojileri Programı” [7] ile özel sektör, devlet ve yerel yönetimler, ulusal
laboratuarlar ve üniversiteler arasında işbirliği sağlanarak, bina ve HVAC ekipmanlarının verimliliği
artırılarak uygun sistemlerin geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu kapsamda, ABD’ de Enerji bakanlığı
EnergyPlus yazılımını desteklemektedir. Yine ülkemizde enerji kimlik belgesi altyapısını için kullanılan
BEP-TR [8] yazılımı mevcuttur. Ayrıca Harran Üniversitesinde, Tübitak desteği ile enerji verimliliği
yazılımı geliştirme projesi yürütülmektedir. 2010 yılında başlanılan projede, web tabanlı olarak
Türkiye’deki binalara yönelik bir soğutma yükü hesabı yazılımı geliştirilmektedir. Hesaplamalarda,
ASHRAE tarafından önerilen RTS hesaplama yöntemi Türkiye şartlarına uyarlanarak kullanılacaktır.
2.5. Karşılaştırma Ölçütleri
Enerji yazılımlarının karşılaştırma ölçütleri aşağıdaki şekilde ele alınabilir:








Yazılımın hangi enerji kaynaklarını kapsadığı; Yenilenebilir veya geleneksel,
Yazılımın ne tip kullanıcılara hitap ettiği; Bina tasarımcıları, enerji uzmanları,
Yazılımın kullandığı teknolojiler; Web, CAD/CAM,
Yazılıma erişim durumu; bilgisayara kurma veya online erişim.
Yazılımın kullanım kolaylığı,
Girilen ve alınan verilerin diğer yazılım ve standartlara uyumluluğu veya kolayca
dönüştürülebilmesi,
Yazılımın ölçeklendirilebilir olması kriterleri,

2.6. Potansiyel Etki/Faydalar
Enerji yazılımları kısa vadede elde varolan enerji kaynaklarının etüdü ve yine yeni kurulan tesislerin
enerji kullanımını düzenlemede önemli rol oynamaktadır. Orta vadede enerji kaynaklarının
kullanımındaki sorunların tespit edilerek verimliliğin artırılmasına dönük yatırımlar yapılması
sağlanabilir. Yine uzun vadede enerji şebekelerinde ve kullanımında yanlış uygulamaların etkisi ile
meydana gelen ısınmanın küresel etkisi, karbon salınımı gibi problemlerin çözümünde somut fayda
sağlama olasılığı oldukça yüksektir.
2.7. Finansal Etki
Yazılım geliştirme alanında çalışan uzmanlara istihdam sağlayacağı gibi yazılımların pazarlama,
lisanslama, bakım, onarım ve eğitimi gibi çeşitli yan sektörlerde de istihdam sağlayacaktır. Enerji
kimlik belgelerinin yaygınlaşması ile yazılım ve yan sektörlerin canlanacağı öngörülmektedir. Yazılım
üretimi istihdam sağladığı gibi; yazılımların büyük ölçüde insan gücü ile yapılan işlemleri yerine
getirmesi sayesinde iş gücü tasarrufu sağladığı bilinmektedir. İnsan gücünden yazılım kullanımına
geçişi sağlamak için çeşitli teşvikler ve promosyonlar sağlanabilmektedir.

3. ÇOK KULLANILAN BİNA ENERJİ YAZILIMLARI
Bina enerji analiz hesaplamaları ile, bina yükleri belirlenerek HVAC sistem tasarımı yapılmakta ve
tasarımı yapılan cihazların enerji tüketim değerleri belirlenerek, binanın enerji maliyeti yılık, aylık veya
saatlik olarak hesaplanmaktadır. İlk dönemlerde kullanılan programlar daha çok HVAC ekipman
tasarımı için düşünülmüşken, günümüzde artık daha sıklıkla ve hem tasarım için kapasite hesaplarını
hem de tasarımı gerçekleştirilen HVAC ekipmanlarının işletim maliyetlerinin hesabını gerçekleştiren
detaylı hesaplama kabiliyeti yüksek programlar kullanılmaktadır [9]. Binayı; bina geometrisi, bina
kabuğu ve konumu gibi mimari ve yapı özellikleri, HVAC sistemleri ve bunların işletim şekilleri ile bütün
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olarak ele alan bu programlar kullanıcılara, tasarladıkları binanın ne kadar enerji ihtiyacı olduğunu, ne
kadar CO 2 salınımı yaptığını, sayısal çıktılar vererek inşaat aşamasından önce
görüntüleyebilmektedirler. Böylece bu programların kullanımı ile alternatif sistemler arasında gerek ilk
yatırım gerekse işletme açısından optimum çözüm elde edilmektedir. Temel bina hizmetleri ve HVAC
sistemlerinin performanslarının iyi anlaşılması ve optimize edilmesi enerji tasarrufu elde edilebilmesi
için son derece önemlidir [1].
Bir binanın enerji analizi yapılırken 5 ana unsur hesaba katılır [10]. Bunlar sırasıyla,
1. Binaların ısıtılması ve soğutulması için binanın ihtiyacı olan net enerji miktarının
hesaplanması,
2. Net enerjiyi karşılayacak kurulu sistemlerden olan kayıpları ve sistem verimlerini de göz önüne
alarak binanın toplam ısıtma-soğutma enerji tüketiminin belirlenmesini,
3. Havalandırma enerjisi tüketiminin belirlenmesi,
4. Binalarda günışığı etkileri göz önüne alınarak, günışığından yararlanılmayan süre ve
günışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji ihtiyacının ve tüketiminin
hesaplanması,
5. Sıhhi sıcak su için gerekli enerji tüketiminin hesaplanmasıdır.
Bu unsurlar, bina mimari ve yapı özellikleri, hava koşulları, bina iç yük özellikleri ve kullanılan HVAC
ekipmanlarının kısmi yük davranış ve verimleri ile sürekli değişken bir hal almaktadır. Dolayısıyla bina
enerji hesaplamaları dinamik özellik taşıyıp, doğru sonuçlar için saatlik hesaplamalar yeterli
olmaktadır. Ülkemizde de, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa dayanılarak
2008 yılında çıkarılan “Bina Enerji performansı” yönetmeliğiyle binalarda enerji verimliliğinin artırılması
ve bu çerçevede binaların sertifikalandırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda BEP-TR olarak
adlandırılan yazılım 01/01/2011 tarihi itibari ile bina enerji performansı belirlenmesinde kullanılmaya
başlanmıştır. BEP-TR de kullanılan hesaplama yöntemi, “basit saatlik dinamik yöntem”dir [8, 10].
Binalarda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik değerlendirmesi için çok sayıda
yazılım araçları mevcuttur. ABD Enerji bakanlığının yürüttüğü Bina Teknolojileri Programı’nın [7] web
sayfasında 392 adet enerji yazılımı tanıtılarak, bu yazılımların veritabanları, komponent ve sistem
analizleri, tüm binanın enerji performansı ilgili bilgiler ile yazılımın programlama dili, güçlü ve zayıf
yönleri, teknik iletişim ve kullanılabilirlik gibi değerlendirmeler verilmektedir.
Enerji simülasyon yazılımlarının geçerliliğini belirlemek için çeşitli yöntem ve test teknikleri mevcuttur.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından geliştirilen “bina enerji simülasyon testi yöntemi (BESTest)”
ile enerji simülasyon yazılımları test edilebilir [11]. BESTest ile birçok simülasyon yazılımlarının
sonuçları
karşılaştırılabilmektedir.
Benzer
şekilde
bina
enerji
analiz
programlarının
değerlendirilmesinde ASHRAE standart 140-2007’de [12] bir yöntem sunulmaktadır. EnergyPlus
yazılımı analitik, karşılaştırmalı ve çalışma test sonuçlarına göre yapılan değerlendirmelerde,
EnergyPlus ile elde edilen sonuçların diğer yöntemlerle elde edilen sonuçlarla uyum içinde olduğunu
göstermiştir [3, 4]. Bu değerlendirmelerin dışında, literatürde ayrıca özel çalışmalarda vardır. Bu
çalışmalardan birinde, bina enerji performans tahmininde yapay sinir ağları kullanılarak, gerçek
ölçümler ile bina performans simülasyon sonuçları değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar bina enerji
tüketiminin ortalama %3 mutlak hata ile tahmin edildiğini göstermiştir [13].
Bugün ülkemizde, EnergyPlus başta olmak üzere HAP en çok bilinen enerji simülasyon
programlarıdır. EnergyPlus, proje aşamasında ya da mevcut binaların ısıtma, soğutma ve
havalandırma yüklerinden kaynaklanan enerji tüketimlerini, dinamik olarak hesaplayan bir simülasyon
programıdır. EnergyPlus; DOE–2 ve BLAST programları temel alınarak geliştirilmiş, yüksek
hesaplama kapasiteli bir bina enerji simülasyon programıdır. EnergyPlus sayesinde tasarım
aşamasında olan yeni binaların veya iyileştirme yapılması düşünülen mevcut binaların enerji
performansı, inşaattan önce görüntülenebilmekte ve böylece mimar veya mühendis olası senaryoların
hepsini test ederek proje için en uygun olanını seçebilmektedir. EnergyPlus aynı zamanda, Enerji ve
çevre tasarımı olarak adlandırılan LEED (The Leadership in Energy and Enviromental Design)
sertifikasyonu için gerekli bina enerji modellemesine çıktı veren, USGBC (U.S. Green Building
Council) tarafından tanınan programlar içinde en yaygın kullanılanıdır.
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Şekil 1’de EnergyPlus yazılımının program yapısı gösterilmiştir. EnergyPlus üç temel yapıdan oluşur;
simülasyon yöneticisi, ısı ve kütle denge simülasyon modülü ve bina sistem simülasyon modülü [4].
Simülasyon yöneticisi tüm simülasyon proseslerini kontrol etmektedir (Şekil 2).
EnergyPlus programına veri girişleri (bina yapı, HVAC ekipmanları, hava verileri) IDF Editor yardımıyla
girilmektedir. IDF-Editor’e tüm veriler tek tek girilmekte ve çok uzun süren bir işlemdir. Bu sebeple
EnergyPlus için 3. Parti bir ara yüz programına ihtiyaç duyulmaktadır. Programlamacılar tarafından
EnergyPlus için geliştirilen ara yüz programlarından Design Builder, EP-Quick, EP-Interface, bu
programlardan bazılarıdır. Design Builder programı EnergyPlusun en etkili ara yüz programıdır.
Design Builder; binanın enerji, karbon salınım, aydınlatma ve konfor denetimi için geliştirilmiş bir
görsel simülasyon programdır. Design Builder kullanılarak EnergyPlus için gereken IDF dosyaları
oluşturulmakta, bina modeli hazırlanabilmekte ve enerji analizi için model üzerinde gerekli düzeltmeler
yapılabilmektedir. Ülkemizde EnergyPlus ve Design Builder programlarının kullanımına yönelik olarak
bazı firmalar tarafından çeşitli kurslar düzenlenmektedir.

Şekil 1. EnergyPlus Yazılımının Program Yapısı

Şekil 2. EnergyPlus Yazılımının Simülasyon Yöneticisi Yapısı
Hourly Analysis Program (HAP), Carrier’ın HVAC tasarım programı olan E20-II ailesinin bir parçasıdır.
HAP ticari binalarda HVAC sistemlerinin tasarımı için çok yönlü özellikler sağlamaktadır. HVAC
sistemlerinin tasarım ve analizleri çok rahatça yapılabilmektedir. HAP binanın ısı transferini yüklerini,
hava sisteminin ve cihazların çalışmasını hesaplamak için yılın 8760 saati hava verilerini kullanarak
gerçek bir saatlik enerji analizini gerçekleştirir. Bina ısı akışını hesaplamak için ASHRAE Transfer
Fonksiyon Metotu kullanılır [14]. Bileşen yüklerini, saatlik yük profillerini, detaylı saatlik performans
verilerini ve psikrometrik diagramları sağlayan ilave raporlar da sağlanabilir. Ayrıca tasarım
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alternatifleri içerisinde enerji tüketimi ve çalışma maliyetlerini karşılaştırma olanağı sağlayan güçlü
enerji olanakları sunmaktadır. Simülasyon sonuçlarını ihraç etmek için, sonuçları basit bir hesap
çizelgesinin içine yerleştirerek bir ASCII dosyası yapar. Girilen veriler ve sistem tasarım hesaplarından
elde edilen sonuçlar doğrudan enerji çalışmalarında kullanılmaktadır [15]. Genel olarak HAP enerji
analizi ASHRAE 90.1’e uygun olarak Enerji Maliyeti Bütçesi’nin minimum koşullarını fazlasıyla karşılar.
Proje tasarımı yapacak kişi ve firma yetkililerinin HAP programını etkin olarak kullanabilmelerini
sağlamak için Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) tarafından çeşitli eğitimler
düzenlenmektedir.
Bu programların dışında özellikle yenilenebilir enerji projelerinin analizinde yaygın olarak kullanılan
programların başında RETScreen ve Solar Design Tool programları gelmektedir [2, 16].

4. ÖRNEK UYGULAMA
Çalışmanın bu bölümünde örnek bir bina formu için binanın ısıtma ve soğutma yükü analizi
EnergyPlus yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Bu amaç için hesaplamalarda İstanbul ilinde seçilen bir
ofis binası dikkate alınmıştır. Şekil 3’te bu yapının mimari planı gösterilmiştir. Binanın kullanım alanı 48
m2 ve hacmi 129.6 m3’tür.

Şekil 3. Örnek Uygulama İçin Bina Formu
Simülasyon için gerekli veri girişleri bu örnekte IDF Editor ile gerçekleştirilmiştir. Simülasyon için
gerekli veriler Tablo 1, 2, 3, 4 ve 5 sunulmuştur. Simülasyonun yapıldığı yere ait coğrafik bilgiler Tablo
1’de, örnek uygulama için seçilen yapının yapı elemanlarına ait bilgiler Tablo 2 ve 3’te verilmiştir. Opak
yüzeylere ait hesaplamalarda kullanılacak çeşitli büyüklüklerin değerleri Tablo 4’te sunulmuştur. Tablo
5’te yapı elemanlarının (duvar, çatı) yönlere göre kullanım alanları ve pencerelere oranları verilmiştir.
Ofis binasının aydınlatma gücü 1000 W’dır. Mahal ısıtma ve soğutması havalı iklimlendirme sistem
sistemi ile yapılmaktadır. Isıtma ve soğutma için sıcaklık set değerleri sırasıyla 20 °C ve 24 °C’dir.
Tablo 1. Simülasyonda Kullanılan Çeşitli Özellikler
Program versiyonu
İl
Enlem [derece]
Boylam [derece]
Rakım [m]
Saat dilimi
Simülasyon süresi [saat]

EnergyPlus 6.0.0.023
İstanbul
40.97
28.82
37.00
2.00
8760.00
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Tablo 2. Bina Yapı Elemanları Özellikler
Kalınlık
[m]

İletkenlik
[W/mK]

Yoğunluk
[kg/m3]

Özgül ısı
[j/kgK]

DUVAR
Dış sıva
Tuğla
İç sıva

0.0254
0.1016
0.0095

0.72
0.89
0.58

1856
1920
800

840
790
1090

ÇATI
200 mm Beton
İç sıva

0.2032
0.0095

0.72
0.58

800
800

920
1090

TABAN
100 mm Beton

0.1015

1.73

2243

837

Yapı elemanı

Tablo 3. Pencere Özellikleri

Pencere
Doğu
Batı

Yapıs
ı

Açıklık
alanı
[m2]

U değeri
[W/m2K]

Güneş ısı
Kazanç
katsayısı
(SHGC)

Geçirgenlik
katsayısı

Gölgeleme

Azimut
Açısı
[derece]

6.00

3.610

0.697

0.781

Yok

90

6.00

3.610

0.697

0.781

Yok

270

Çift
cam
Çift
cam

Tablo 4. Opak Yapı Elemanlarına Ait Çeşitli Değerler
Opak yapı elemanı
Kuzey duvar yüzeyi
Doğu duvar yüzeyi
Güney duvar yüzeyi
Batı duvar yüzeyi
Zemin yüzeyi
Çatı yüzeyi

Yansıma
katsayısı
0,30
0,30
0,30
0,30
0,35
0,30

Alan
[m2]
21.60
16.20
21.60
16.20
48.00
48.00

U değeri
[W/m2-K]
3.169
3.169
3.169
3.169
3.314
2.053

Azimut Açısı
[derece]
0
90
180
270
180
180

Tablo 5. Yapı Elemanlarının Pencere-Duvar Oranı

Duvar alanı [m2]
Pencere alanı [m2]
Duvar/Penc. oranı [%]
Çatı alanı [m2]
Çatı penceresi alanı [m2]
Çatı penc./Çatı oranı [%]

Toplam

Kuzey

Doğu

Güney

Batı

75.60
12.00
15.87
48.00
0.00
0.00

21.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

16.20
6.00
37.04
0.00
0.00
0.00

21.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

16.20
6.00
37.04
0.00
0.00
0.00

Bina enerji analizi için, IDF Editor ile bina ve HVAC sistemine ait gerekli veri girişleri sağlandıktan
sonra, elde edilmek istenen analiz sonuçlarına göre Energy Plus’tan sonuç dosyaları seçilerek
simülasyon gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada örnekleme açısından Tablo 6, 7, 8 ve 9’da sonuçlar
sunulmuştur. Ancak simülasyon gerçekleştiren kullanıcının istediği sonuçları, örneğin aylık veya
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saatlik analiz sonuçlarını, simülasyon çıktısı olarak elde edebilmektedir. Tablo 6, 7, 8 ve 9’da verilen
sonuçlar, örnek binanın enerji kullanım performansına ait bazı sonuçları içermektedir.
Tablo 6. Yıllık Periyotta Binanın Toplam Enerji Performans Değerleri
Toplam enerji
[GJ]

Enerji/Bina toplam
alanı [MJ/m2]

45.56
45.56

949.17
949.17

Enerji/Binanın
kullanılan alanı
[MJ/m2]
949.17
949.17

137.85

2871.79

2871.79

137.85

2871.79

2871.79

Toplam bina enerjisi
Net bina enerjisi
Toplam
enerji
kaynağı
Net enerji kaynağı

Tablo 7. Çeşitli Amaçlar İçin Kullanılan Enerji Tüketim Değerleri

Isıtma
Soğutma
İç aydınlatma
Dış
aydınlatma
İç ekipman
Dış ekipman
Fan
Pompa
Nemlendirme
Isı dönüşümü
Su sistemleri
Buzdolabı
Jeneratör
TOPLAM

Elektrik
[GJ]
0.00
0.00
10.58

Doğal gaz
[GJ]
0.00
0.00
0.00

Diğer
yakıtlar [GJ]
0.00
0.00
0.00

Soğutma
[GJ]
0.00
8.36
0.00

Isıtma
[GJ]
26.36
0.00
0.00

Su
[m3]
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.58

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.36

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26.36

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Tablo 8. Elektrik Enerjisi Kullanım Miktarı ve Yük Karşılama Oranı
Yakıt yakmalı güç jeneratörü
Yüksek jeotermal sıcaklık
Fotovoltaik güç
Rüzgâr gücü
Şebekeden gelen elektrik
Şebekeye giden elektrik
Net şebeke elektriği
Bina ve şebekeden gelen net elektrik
Toplam elektrik kullanımı

Elektrik [GJ]
0.00
0.00
0.00
0.00
10.58
0.00
10.58
10.58
10.58

Elektrik yüzdesi [%]
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
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Tablo 9. Birim Alanı Başına Enerji Kullanımı
Elektrik
[MJ/m2]
Aydınlatma
HVAC
Diğer
Toplam

220.44
0.00
0.00
220.44

Doğal
gaz
[MJ/m2]
0.00
0.00
0.00
0.00

Diğer
gazlar
[MJ/m2]
0.00
0.00
0.00
0.00

Soğutma
bölgesi
[MJ/m2]
0.00
179.65
0.00
179.65

Isıtma
bölgesi
[MJ/m2]
0.00
549.08
0.00
549.08

Su
[m3/m2]
0.00
0.00
0.00
0.00

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada “uygulama yazılımları” olarak sınıflandırılan bina enerji yükü hesaplama yazılımlarından
EnergyPlus, DesignBuilder ve HAP programları kullanım açısından incelenmiş ve Energy Plus ile
örnek bir uygulama gerçekleştirilmiştir.
Enerji verimliliği kapsamında günümüzde özellikle ülkemizde oluşturulmaya gayret edilen enerji
bilincine paralel olarak kullanımı giderek artan bu programların kullanıcılara kolayca ulaştırılması ve bu
programlardan kolayca gerekli çözümlerin üretilmesi büyük önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra,
üretilen çözümlerin güvenilir olması en büyük beklentidir. Bu alanda kullanılan önemli yazılımların bu
beklentiyi rahatlıkla karşıladığı ifade edilebilir.
Ülkemizin tesisat ve bilişim alanlarında uzman personel olarak önemli bir potansiyeli mevcuttur. Bu iki
büyük sektörün ortak çözüm için bir araya getirilerek, ülkemiz için gerekli enerji yazılımları ortaya
çıkarılmalıdır. Bu yazılımlar yeni geliştirileceği gibi başlangıçta, dünya ölçeğinde kabul görmüş
yazılımların ülke şartlarına uyarlamaları da olabilir. Bu şekilde dışa bağımlılık azaltılacağı gibi, ülke
gelişimi için oldukça önemli olan bu alanda istihdam da sağlanacaktır. Dolayısıyla, ülkemizde enerji
politikalarını yönlendiren kurumlar, üniversite ve özel sektörün enerji yazılımları geliştirmeye
yöneltmelerini sağlayacak politikalar üretmelidirler.
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ENERJİ ETKİN KONUT YENİLEMELERİNDE ENERJİ
TÜKETİMİ VE YAŞAM DÖNEMİ MALİYETLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
İkbal ÇETİNER
Buket METİN

ÖZET
Çevresel problemlerin artışında binalardaki enerji tüketimi önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle
mevcut konut stoku bu tüketimde büyük bir paya sahiptir. Ülkemizde mevcut konut binalarının enerji
etkinliği arttıracak önlemlere sahip olmaması, mekan ısıtması amaçlı doğal gaz enerjisi tüketiminin ve
bunun sonucunda açığa çıkan çevresel etkilerin artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle yeni
konutların enerji etkin tasarlanması ve inşa edilmesinin yanı sıra, mevcut konut stokunun enerji
kullanımını azaltmak üzere iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, bina elemanı ölçeğinde
yapılan yenilemelerden ısı yalıtımı uygulaması ve pencere sistemi değiştirilmesi, mekan ısıtması
amaçlı enerji kullanımının ve yaşam dönemi maliyetlerinin azaltılmasını amaçlamaktadır.
Bu çalışmada, TÜBİTAK tarafından desteklenen “İstanbul’daki Mevcut Konut Stokunun Bina
Elemanları Ölçeğinde Kullanım Süreci Çevresel ve Ekonomik Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi ve
İyileştirme Önerileri Geliştirilmesi’ projesi kapsamında; İstanbul’daki mevcut konut stokunu enerji etkin
iyileştirmek üzere öngörülen uygulamalar sonucunda enerji tüketiminin ve yaşam dönemi
maliyetlerinin değerlendirilmesi yapılmaktadır. İlk olarak İstanbul’da seçilen bölgelerde yapılan alan ve
belediye çalışmaları ile çalışmada kullanılacak parametreler ve mevcut konut stokunu en iyi temsil
edeceği düşünülen bina tipleri belirlenmiştir. Çalışma kapsamında kullanılacak parametreler;
saydamlık oranı, yönlenme, bina yaşı ile, pencere sistemi, bina elemanı ve yalıtım malzemesi tipi
olarak belirlenmiştir. Mevcut konutların enerji etkin yenilenmesi için ısı kaybının gerçekleştiği bina
elemanlarının yenilenmesi öngörülmüştür. Dış duvar, altı açık ve altı ısıtılmayan döşemeler ile çatı
döşemesinin yalıtılması ve pencere sisteminin yenilenmesi için kullanılan malzemelere ve uygulama
süreçlerine ilişkin maliyetler, üretici firmalarla yapılan görüşmelerle belirlenmiştir. Daha sonra her bir
bina tipi için, öngörülen uygulamaları değerlendirmek üzere seçenekler oluşturulmuş ve EnergyPlus
bina enerji benzetim programı kullanılarak doğal gaz enerjisi tüketim miktarları hesaplanmıştır. Yaşam
dönemi maliyetinin farklı seçeneklere göre gösterdiği değişimi analiz etmek üzere, yaşam dönemi
maliyet analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Son olarak, seçeneklerin parametrelere bağlı olarak enerji
tüketim miktarları ve yaşam dönemi maliyetleri karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Konut binası, enerji etkin yenileme, enerji tüketimi, yaşam dönemi maliyeti,
benzetim.

ABSTRACT
Buildings have an important role in increase of environmental problems through energy consumption.
Especially, existing building stocks have an important share on this consumption. In Turkey, existing
building stocks do not have energy efficient solutions. Because of this, natural gas consumption used
for heating energy and environmental impacts related to this consumption increase. Therefore, not
only design and construction of new buildings by using energy efficient solutions, but also renovation
of existing building stocks to reduce energy consumption is necessary. For this purpose, renovation of
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building elements by applying heating insulation and renovating the window systems aim to reduce
energy consumption used for heating energy and life cycle costs.
In this study, in the context of a research project named “Assessment of Post Construction Period
Environmental and Economic Sustainability of Existing Residential Building Stock in Istanbul in the
Scale of Building Elements and Developing Renovation Proposals”, which is supported by Scientific
and Technological Research Council of Turkey, affects of proposed applications used for renovating
existing residential building stock energy efficiently in Istanbul on energy consumption and life cycle
cost were assessed. Firstly, case and municipality studies were conducted in the selected areas of
Istanbul and parameters used in the study and building types representing the existing residential
building stock were designated. Parameters were designated as window to wall ratio, direction,
building age and, window system, building element and insulation material type. Renovation of
building elements which cause heat loss was proposed to renovate existing residential buildings
energy efficiently. Costs related to materials and applications used for insulating exterior walls, roof
floors and open floors and renovating window systems were determined by the help of interviews
conducted with the firms. Then, alternatives were constituted for each of the building types to assess
the proposed applications and natural gas energy consumptions were calculated by using EnergyPlus
building energy simulation program. Life cycle cost analysis method was used to analyze the change
of life cycle costs according to different alternatives. Consequently, energy consumptions and life
cycle costs of alternatives were compared and assessed according to the parameters.
Key Words: Residential building, energy efficient renovation, energy consumption, life cycle cost,
simulation.

1. GİRİŞ
Çevresel problemlerin artışı ile birlikte küresel ölçekte önlemler alınması gerekliliği ile karşı karşıya
kalınmıştır. Enerji kullanımı ve kaynakların tüketilmesi ile çevre üzerinde önemli etkilere sahip
sektörler, gerekli önlemlerin alınması amacı ile çalışmalara ve araştırmalara başlamıştır. Yapı
endüstrisinin ekonomiye katkısının payı, güçlü çevresel ve sosyal etkilere sahip olması; sürdürülebilir
gelişme ile ilişkisinin önemini belirgin hale getirmektedir [1]. Sürdürülebilir gelişmenin gelişen sosyal,
ekonomik ve çevresel göstergeleri, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yüksek derecede
aktif ve küresel olarak gelişmekte olan yapı endüstrisine dikkatleri çekmektedir [2]. Yapı endüstrisi,
bina yapım ve kullanımı açısından doğal kaynakların aşırı tüketiminden çevre kirliliğine kadar uzanan
çevresel problemlere sebep olmaktadır [3]. Yapılar, enerji kullanımının %50’si, hammadde
kullanımının %40’ı, ozon tabakasına zararlı kimyasal kullanımının %50’si, tarım alanları kayıplarının
%80’i ve su kullanımının %50’sine sebep olmakla önemli çevresel etkilere sahiptir [4]. Özellikle de
kullanım sürecinde ısıtma enerjisi elde etmek amacı ile harcanan enerji miktarı ve buna bağlı olarak
ortaya çıkan çevresel etkiler üzerinde önemli pay sahibidir. Ekonomik İşbirliği ve Gelişme
Organizasyonu (OECD: The Organisation for Economic Co-operation and Development) verilerine
göre, yapı sektörünün enerji tüketimi, toplam enerji tüketiminin %25 ile %40’ı arasında
gerçekleşmektedir [5].
Türkiye’de, konutlar, mevcut yapı stokunun %86’sını oluşturmaktadır [6]. Mevcut konutların büyük
çoğunluğunun ısı yalıtımına sahip olmaması, konutların enerji tüketimindeki payını yükseltmektedir. Bu
nedenle yeni konutların enerji etkin tasarlanması ve inşa edilmesinin yanı sıra, mevcut konut stokunun
enerji kullanımını azaltmak üzere iyileştirilmesi gerekmektedir. Uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik
bağlamında yapılmış yenileme çalışmalarını araştıran birçok araştırma vardır. Sitar ve Krajnc,
Slovenya’daki konut binalarının yenilenmesi amacı ile yaptıkları çalışmada, ısı yalıtımı uygulaması ile
pencere ve kapıların yenilenmesini ve gölgeleme elemanı kullanımını önermektedirler. İki farklı
gölgeleme elemanı kullanımı ile oluşturulan yenileme önerileri ile mevcut durumu karşılaştırarak enerji
tüketiminin %72-78 oranında azaldığı sonucuna varmışlardır [7]. Sunikka, Hollanda’da bulunan beş
katlı bir konut için gaz ve elektrikten tasarruf etmeye, CO 2 emisyonunu azaltmaya ve geri ödeme
süresini kısaltmaya yönelik etkin yenileme çözümlerini araştırmıştır. Çalışmada, ısı yalıtımı uygulaması
yapılan ve pencere sistemi yenilenen çözüm önerisinde, toplam gaz tüketiminde % 44 oranında
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azalma sağlanacağı ve bu çözümün CO 2 emisyonunun azaltılması için en maliyet etkin çözüm önerisi
olduğu sonucuna varılmıştır [8]. Erlandsson ve diğerleri, üç katlı bir konut binasının yenilenmesinde
kullanılan ısı yalıtımı malzemelerinin üretim ve taşıma süreçlerinde oluşan emisyonlar ile ısı yalıtımı
yapılması ile azalan ısıtma enerjisi tüketimine bağlı emisyon miktarını karşılaştıran bir çalışma
yapmışlardır. Çalışmada, araştırılan ısı yalıtım malzemelerinden cam yününün üretim ve taşıma
süreçlerinde oluşan emisyonların, tasarruf ile azalan emisyonlara oranla oldukça düşük değerde
oldukları belirlenmiştir [9].
Yapılacak yenilemelerin çevresel sürdürülebilirliğe katkısı kadar, ekonomik anlamda da sürdürülebilir
olması önem kazanmaktadır. Enerji kaynaklarının etkin kullanıldığı, çevreye daha az zararlı yapılar
oluşturmak üzere yapılan yenilemelerin maliyet analizlerinin yapılması gerekmektedir. Uluslararası
düzeyde yenileme çalışmalarını ekonomik sürdürülebilirlik bağlamında araştıran birçok araştırma
vardır. Wang, Huang ve Heng çalışmalarında, soğuk iklim bölgesindeki konut binalarının dış
duvarlarına ısı yalıtımı uygulaması yapılmasının maliyet etkinliğini hesaplamışlardır [10]. Çetiner ve
Edis, binaların enerji etkin yenilenmesinde kullanılacak dış duvar, zemine oturan döşeme, çatı ve
merdiven duvarlarına yapılan ısı yalıtımı uygulamaları ile pencere sisteminin yenilenmesi sonucu
oluşan maliyetlerin geri ödeme sürelerini hesaplamışlardır [11]. Halwatura ve Jayasinghe, tropik iklim
bölgelerinde ısı yalıtımı uygulanmış çatı döşemelerinin havalandırılmış mekanlar üzerindeki etkisinin
yaşam dönemi maliyetini hesaplamışlardır [12].
Çevresel problemlerin ciddiyetinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının öneminin anlaşılması ile
Türkiye’de de gerekli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. ‘Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği’nin 2000
yılında yürürlülüğe girmesi ile ‘TS 825 Isı Yalıtım Kuralları’ standardına uyulması zorunlu hale
getirilmiştir [13]. ‘Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği’nin 2008 yılında yürürlülüğe girmesi
ile mevcut yapıların enerji etkin iyileştirilmesi konusunda önemli zorunluluklar getirilmiştir [14]. Bu
nedenle ülkemizdeki mevcut konut stokunun çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak adına
enerji etkin iyileştirilmesi için yapılacak çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda geliştirilecek
önerilerin çevresel sürdürülebilirliğe olan katkıları kadar, maliyetleri de kullanıcılar açısından önem
taşımaktadır. Bu kapsamda, “İstanbul’daki Mevcut Konut Stokunun Bina Elemanları Ölçeğinde
Kullanım Süreci Çevresel ve Ekonomik Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi ve İyileştirme Önerileri
Geliştirilmesi’ isimli TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırma projesi yürütülmektedir. Bu projenin
bir bölümünü oluşturan bildiri kapsamında; İstanbul’daki mevcut konut stokunu bina elemanı ölçeğinde
enerji etkin iyileştirmek üzere öngörülen uygulamalar açıklanmakta ve oluşturulan yenileme
seçeneklerinin etki eden parametrelere bağlı olarak enerji tüketimlerinin ve yaşam dönemi
maliyetlerinin değerlendirilmesi yapılmaktadır.

2. YÖNTEM
Çalışma kapsamında İstanbul’daki mevcut konut stokunu enerji etkin iyileştirmek üzere öngörülen
uygulamaların, enerji tüketimi ve yaşam dönemi maliyetleri üzerindeki etkisi değerlendirilmektedir.
Oluşturulan seçenekler için, enerji tüketiminin değerlendirilmesi için EnergyPlus benzetim programı
kullanılarak ısıtma enerjisi tüketim miktarları ve yaşam dönemi maliyetlerinin değerlendirilmesi için
yaşam dönemi maliyeti analizi tekniği kullanılarak maliyetler hesaplanmıştır.
Enerji tüketim miktarlarının hesaplanmasında kullanılan EnergyPlus benzetim programı, Amerika
Birleşik Devletleri Enerji Birimi tarafından (DOE) geliştirilen bir programdır. BLAST (Building Loads
Analysis and System Thermodynamics) ve DOE-2 programlarının çalışma prensipleri esas alınarak
geliştirilen EnergyPlus, binalar için enerji analizi ve ısı yükü hesapları yapan bir benzetim programıdır.
Program; kullanıcısı tarafından tanımlanan bina çevresine (iklimsel özellikler, çevre binalar, vb),
binaya (yönlenme, boyutsal özellikler, vb), ve bina elemanlarına (katmanlaşma ve kullanılan
malzemeler, vb.) göre, ısıtma ve soğutma enerjisi tüketimlerini hesaplamaktadır [15].
Yaşam dönemi maliyetlerinin hesaplanması ile yapılan ekonomik sürdürülebilirlik analizi; mevcut
durumun ve iyileştirme amacıyla bina elemanı düzeyinde yapılabilecek yenileme uygulamalarının
ekonomik etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla üretim, yapım, kullanım, bakım/onarım,
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yenileme, yok olma ve geri dönüşüm süreçlerini içeren bina yaşam döneminin birlikte
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte gerçekleşen tüm maliyetler yaşam dönemi maliyeti olarak
tanımlanmaktadır [16]. Yaşam dönemi maliyetinin farklı seçeneklere göre gösterdiği değişimi analiz
etmek üzere yaşam dönemi maliyet analizi tekniği geliştirilmiştir. Bu analiz yöntemine göre, şimdiki ve
gelecekteki maliyetler kabul edilen bir sabit yıldaki değerlere dönüştürülmektedir. Bir diğer deyişle,
paranın zaman değeri dikkate alınarak gelecekteki maliyetler daha düşük miktardaki şimdiki değerlere
indirgenmektedir [17]. Böylelikle gelecekte yapılacak bir ödemenin bugünkü değerini, bugün yapılacak
bir ödemenin gelecekteki değerini ya da her yıl tekrar eden ödemelerin bugünkü değerini bulmak
mümkün olmaktadır. Dönüştürme için faiz oranı (interest rate) olarak da bilinen indirim oranı (discount
rate) değeri kullanılabilir. Amerika Enerji Departmanı’nın Enerji Yönetimi ve Planlama Programı’na
(Federal Energy Management and Planning Programs of Department of Energy) göre; gerçek indirim
oranı, sabit dolar analizi yaklaşımı ile hazine bonolarının 12 aylık ortalamasından uzun vadeli
enflasyon oranı ortalamasını çıkartarak bulunabilmektedir [18]. Hesap için; 2010 yılı TÜFE(Tüketici
Fiyatları Endeksi) verilerine göre yıllık enflasyon oranı ortalaması %9.26 [19] ve Hazine Müsteşarlığı
son 5 yıllık hazine bonosu ortalaması %15.97 olarak belirlenmiştir [20]. Böylelikle dönüştürmede
kullanılacak gerçek indirim oranı %6.71 olarak hesaplanmıştır.

3. UYGULAMA
Proje kapsamında, enerji etkin konut yenilemelerinin enerji tüketimi ve yaşam dönemi maliyetlerini
değerlendirmek üzere, parametreler, bina tipleri ve yapılması öngörülen bakım/onarım ve yenilemeler
belirlenmekte ve bunlar doğrultusunda seçenekler oluşturulmaktadır.
3.1. Parametrelerin Belirlenmesi
Binaların enerji tüketimi ve yaşam dönemi maliyetlerini değerlendiren çalışmalarda farklı ölçeklerde
bina çevresine, binaya ve bina elemanlarına ilişkin farklı parametreler kullanılmaktadır. Sekhar ve
Toon, akıllı pencerelerin enerji performansı ve yaşam dönemi maliyetlerini değerlendiren
çalışmalarında, soğutma enerjisi, güneş ışığı kazanımı, soğutma yükü ve enerji tüketimi ile gölgeleme
katsayısının karşılaştırılması gibi parametreler kullanmışlardır [21]. Yu ve diğerleri, Çin’deki konut
binalarının kabuklarının yaz ve kış mevsimlerindeki enerji ve ısıl performanslarını değerlendiren
çalışmalarında ısıtma ve soğutma sistemleri, iç hava koşulları, saatlik hava verileri gibi parametreler
kullanmışlardır [22]. Erlandsson ve Levin, yenilemenin çevresel etkilerini olası performans gelişimlerini
ulusal ölçekte değerlendirdikleri çalışmalarında, enerji kullanımı, enerji korunumu, atık su korunumu,
çevresel performans gibi parametreler kullanmışlardır. Bu çalışmada, öngörülen yenilemelerin bina
elemanı ölçeğinde enerji tüketimi ve yaşam dönemi maliyetlerini değerlendirmek için kullanılacak
parametreler; saydamlık oranı, yönlenme, bina yaşı ile pencere sistemi, bina elemanı ve yalıtım
malzemesi tipi olarak belirlenmiştir.
3.2. Bina Tiplerinin Belirlenmesi
Çalışmada kullanılacak bina tiplerinin belirlenmesi için İstanbul’daki mevcut konut stokunu en iyi temsil
edebilecek konut tipleri analiz edilmiştir. Bu amaçla yapılan çalışmalar, konut yerleşim alanlarında
yerinde tespit yapılması ve ilgili belediyelerde projelerin incelenmesi olmak üzere iki aşamalı olarak
yürütülmüştür. Alan ve belediye çalışmalarının yürütüleceği mevcut konut alanlarının seçiminde ısıtma
sistemi tipi, yerleşim düzeni, dış duvar yalıtımı, bina yaşı ve kat sayısı gibi ölçütler dikkate alınmıştır.
Bu ölçütlerin seçim nedenleri aşağıda açıklanmaktadır:


Bireysel ısıtma sistemi bulunan bir blokta, hem iç ortam konfor sıcaklığını hem de mutfak,
banyo vb. alanlarda sıcak suyu sağlamak amacıyla tüketilen doğal gaz kullanım miktarı
kullanıcıya bağlı olarak değişeceği için, mekan ısıtması amaçlı doğal gaz enerjisi tüketimi
doğru olarak belirlenememektedir. Merkezi ısıtma sistemi bulunan bloklarda ise, ısıtma
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kazanına gelen doğal gaz miktarı kesin olarak belirlenebildiği için merkezi sistemli binaların
analiz edilmesine karar verilmiştir.
Gayrimenkul alım-satım ve kiralanmasına ilişkin internet sitelerinde yapılan incelemelere göre,
bitişik nizamlı yapılarda bireysel ısıtmanın tercih edilmesi nedeniyle çalışmada ayrık nizamlı
binaların incelenmesine karar verilmiştir.
08.05.2000 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği’ ile ‘TS
825 Isı Yalıtım Kuralları’ standardına uyulması zorunlu hale getirilmiştir [13]. Bu nedenle 2000
tarihli yönetmeliğin yayınlanmasından sonra inşa edilen konut binalarında ısı yalıtımı
uygulandığı veya duvar kalınlığı arttırılarak gerekli ısı geçirgenlik direncinin sağlandığı
düşünülerek, 2000 tarihinden sonra inşa edilen binalar çalışma kapsamına alınmamıştır.
Yapılan alan çalışmalarında bazı bölgelerde 30 yaş üstü binaya rastlanmamıştır. Daha yaşlı
binaların bulunduğu bazı bölgelerde ise merkezi ısıtma sistemi bulunmadığı görülmüştür.
Diğer taraftan 2000 tarihli yönetmeliğin yayınlanmasında sonra inşa edilen binalar çalışma
kapsamına alınmamıştır. Böylelikle incelenmek üzere 15-30 yaş arası binalar seçilmiştir.
Türkiye İstatistik Yıllığı’na göre, İstanbul’daki konutların büyük oranda 3-5 katlı binalar olduğu,
6 ve üzeri katlı binalar ile 2 kat altı binaların ise daha düşük oranda oldukları görülmektedir
[23]. Bu nedenle ağırlıklı olarak 3-5 katlı binaların olduğu konut yerleşim alanları seçilmiştir.

Belirlenen ölçütler dikkate alınarak, İstanbul’da seçilen konut bölgelerinde ve ilgili bölgelerin
belediyelerinde yapılan çalışmalarda; gözlem, ölçme ve anket teknikleri ile veri tespit formlarının
doldurulması, dijital kamera ve çizim teknikleri ile görsel olarak belgeleme yöntemleri kullanılarak bina
tipleri için gerekli veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler dikkate alınarak proje kapsamında 4 tip bina
belirlenmiştir. Bildiri kapsamında bu tiplerden dikdörtgen, her katında iki daire bulunan, 11x21 m plan
boyutlarına sahip, zemin+4 kattan oluşan A1 ve A2 binaları değerlendirilmek üzere seçilmiştir. A1
binası kuzey-güney, A2 binası ise doğu-batı doğrultusunda yönlendirilmiştir.
3.3. Öngörülen Yenilemeler
Çalışma kapsamında, mevcut konutların enerji ve maliyet etkin iyileştirilmesi için ‘TS 825 Isı Yalıtım
Kuralları’na uygun olarak ısı kaybının gerçekleştiği bina elemanlarının yalıtılması ve pencere
sisteminin ısı yalıtımlı özelliklere sahip doğrama ve cam bileşenleri ile değiştirilmesi öngörülmüştür. Bu
amaçla, ısı yalıtımı ve pencere sistemi malzeme üreticisi ve uygulayıcı firmalarla yapılan görüşmeler
sonucunda; mevcut konut binalarının yenilenmesinde kullanılan uygulamalara ve maliyetlerine ilişkin
veriler elde edilmiştir. Proje kapsamında; bina elemanına göre kullanılacak malzeme ve özelliklerine,
bakım/onarım/yenileme gerektiren durumlara ve maliyet hesaplamalarına ilişkin aşağıda açıklanan
kabuller yapılmıştır:




Isı yalıtımı uygulamasının; dış duvar, altı açık ve altı ısıtılmayan döşeme ile çatı döşemesinde
gerçekleştirileceği öngörülmüştür. Dış duvar, altı açık ve altı ısıtılmayan döşemede çekme
polistren (XPS), genleştirilmiş polistren (EPS) ve taş yünü (TSY); çatı döşemesinde ise
camyünü (CMY) ısı yalıtım malzemeleri kullanılmasına karar verilmiştir. Yenilemelerde
kullanılmak üzere seçilen malzemeler ve fiziksel özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.
Dış duvar, altı açık ve altı ısıtılmayan döşemede yapıştırma ve mekanik tespit yöntemi; çatı
döşemesinde ise serme yöntemi kullanımı öngörülmüştür.
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Tablo 1. Bina Elemanlarına Göre Isı Yalıtımı Uygulaması İçin Önerilen Malzemeler ve Fiziksel
Özellikleri.
Isı Yalıtımı

Çekme
Polistren (XPS)

Genleştirilmiş
Polistren (EPS)

Taş Yünü

Camyünü

Dış Duvar ve Altı Açık
Döşeme

d: 5 cm
: 0.030 W/m²K
µ: 30 kg/m³

d: 5 cm
: 0.035 W/m²K
µ: 16 kg/m³

d: 5 cm
: 0.035 W/m²K
µ: 150 kg/m³

----

Altı Isıtılmayan
Döşemeler

d: 4 cm
: 0.030 W/m²K
µ: 30 kg/m³

d: 4 cm
: 0.035 W/m²K
µ: 16 kg/m³

d: 4 cm
: 0.035 W/m²K
µ: 150 kg/m³

----

Çatı Döşemesi

----

----

----

d: 6 cm
: 0.035 W/m²K
µ: 18 kg/m³

Bina Elemanı

Kısaltmalar



d: Kalınlık

: Isı geçirgenlik katsayısı

µ: Yoğunluk

Pencere sisteminin yenilenmesi uygulamasında; mevcut tek cam-ahşap doğrama pencere
sisteminin, çift cam-ahşap doğrama veya çift cam-PVC doğrama pencere sistemi ile
değiştirileceği öngörülmüştür. Uygulama için seçilen malzemeler ve fiziksel özellikleri Tablo
2’de özetlenmiştir.

Tablo 2. Pencere Sisteminin Yenilenmesi İçin Öngörülen Malzemeler ve Fiziksel Özellikleri.
Bileşenler
Malzeme
Ahşap

Kısaltmalar







Cam

Ağaç türü: Çam
: 0.13 W/m²K

6+12+6 mm cam ünitesi
: 2.8 W/m²K
Boşluk gazı: Hava
6+12+6 mm çift cam ünitesi
: 2.8 W/m²K
Boşluk gazı: Hava

Profil türü: 60/110mm - çift EPDM contalı
: 1.8 W/m²K

PVC



Doğrama

: Isı geçirgenlik katsayısı

Mevcut durum ve önerilecek yenileme seçeneklerinin yaşam dönemi maliyetleri; mevcut
durum için kullanım maliyeti ile, yenilemeler için ise yapılacak uygulamanın üretim, yapım ve
kullanım süreçlerindeki toplam maliyeti ile ifade edilmektedir. Çalışmada; fabrikalardan veri
elde edilemediği için üretim ve geri dönüşüm sürecine ilişkin maliyetler ihmal edilmiştir.
Hesaplamalar uygulayıcı firma birim maliyet verileri dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.
Yapım sürecine ilişkin maliyetlerin; uygulama maliyetinden ve oluşan atıkların kamyonla
belediye atık alanına taşınması için harcanan enerji maliyetinden oluştuğu kabul edilmiştir. Bu
doğrultuda, ısı yalıtımı ve pencere sistemi yenilenmesi uygulamalarının maliyetleri; malzeme
ve işçilik maliyetlerini, kullanılan elektrikli aletler için harcanan enerji maliyetini, uygulama için
gerekli su maliyetini ve malzemelerin uygulama alanına taşınması için harcanan enerji
maliyetini içermektedir. Atık taşıma için harcanan enerji maliyeti ise; seçenekler için belirlenen
atık miktarına bağlı olarak seçilen bir kamyonun, ortalama 50 km. uzaklıktaki bir atık alanına
gittiği varsayılarak hesaplanmıştır.
Kullanım sürecine ilişkin maliyetlerin; binanın yaşam dönemi boyunca tüketilen mekan ısıtması
amaçlı doğal gaz enerjisi maliyetinden ve belli dönemlerde gerçekleştirilecek bakım/onarım
maliyetlerinden oluştuğu kabul edilmiştir. Doğal gaz enerjisi maliyetleri birim enerji maliyetleri
dikkate alınarak tüm seçenekler için hesaplanmıştır.
Bakım/onarım maliyetlerinin ise; bina yaşam döneminin 50 yıl olduğu kabul edilerek 15, 20, 25
ve 30 yaşlarındaki binalarda belli aralıklarla gerçekleştirilecek iyileştirme maliyetlerinden
oluştuğu kabul edilmiştir. Buna göre; 15 yaşındaki bina için, kalan bina ömrü içinde 3 kere dış
cephenin boyanması, 3 kere ahşap doğramanın cilalanması ve 1 kere PVC doğramanın
değiştirilmesi; 20 ve 25 yaşlarındaki binalar için 2 kere dış cephenin boyanması, 2 kere ahşap
doğramanın cilalanması; 30 yaşındaki bina için 1 kere dış cephenin boyanması, 1 kere ahşap
doğramanın cilalanması öngörülmüştür.
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3.4. Seçeneklerin Oluşturulması
Tablo 3. Tip Seçeneklerin Enerji Tüketimi ve Yaşam Dönemi Maliyetleri.
BİNA YAŞI
15

Toplam Yalıtım

Bina Elemanı

Pencere Sistemi

Bina
Yaşı

Yönlenme

Saydamlık Oranı

SEÇENEKLER

Enerji
Tüketimi
(kWh/m2)

20
Yaşam
Dönemi
Maliyeti
(TL/Yıl)

25

Enerji
Tüketimi
(kWh/m2)

Yaşam
Dönemi
Maliyeti
(TL/Yıl)

Enerji
Tüketimi
(kWh/m2)

30
Yaşam
Dönemi
Maliyeti
(TL/Yıl)

Enerji
Tüketimi
(kWh/m2)

Yaşam
Dönemi
Maliyeti
(TL/Yıl)

A1-T-10-PC

6423,13

245353,41

5505,54

206469,83

4587,95

194997,21

3670,36

165719,66

A1-T-XPS-DD-10-PC

3552,27

193507,16

3044,80

158324,22

2537,33

151969,60

2029,87

129770,25

A1-T-EPS-DD-10-PC

3682,14

195740,69

3156,12

160391,36

2630,10

153806,62

2104,08

131289,01

A1-T-TSY-DD-10-PC

3681,23

218035,82

3155,34

182687,65

2629,45

176104,51

2103,56

153589,11

A1-T-20-PC

6169,63

251331,83

5288,25

197103,56

4406,88

186080,14

3525,50

158589,98

A1-T-XPS-DD-20-PC

3781,32

210740,80

3241,13

159594,91

2700,94

152834,42

2160,75

131239,87

A1-T-EPS-DD-20-PC

3883,28

212297,71

3328,52

161021,19

2773,77

154080,03

2219,01

132235,63

A1-T-TSY-DD-20-PC

3882,94

232668,45

3328,23

181392,35

2773,53

174451,79

2218,82

152608,21

A1-T-30-PC

5952,24

258631,91

5101,92

188921,57

4251,60

178283,37

3401,28

152400,96

A1-T-XPS-DD-30-PC

4055,91

229784,99

3476,50

162526,67

2897,08

155279,60

2317,67

134087,14

A1-T-EPS-DD-30-PC

4136,22

230836,46

3545,33

163475,26

2954,44

156085,90

2363,55

134696,64

A1-T-TSY-DD-30-PC

4136,83

249445,50

3545,86

182083,51

2954,88

174693,05

2363,90

153302,29

A1-T-20-PC

6169,63

251331,83

5288,25

197103,56

4406,88

186080,14

3525,50

158589,98

A1-T-XPS-DD-20-PC

3781,32

210740,80

3241,13

159594,91

2700,94

152834,42

2160,75

131239,87

A1-T-EPS-DD-20-PC

3883,28

212297,71

3328,52

161021,19

2773,77

154080,03

2219,01

132235,63

A1-T-TSY-DD-20-PC

3882,94

232668,45

3328,23

181392,35

2773,53

174451,79

2218,82

152608,21

A2-T-20-PC

6590,68

263554,25

5649,16

208786,51

4707,63

197017,00

3766,10

168494,99

A2-T-XPS-DD-20-PC

4167,86

221961,38

3572,45

170320,24

2977,04

162874,81

2381,63

140333,00

A2-T-EPS-DD-20-PC

4276,59

223714,86

3665,65

171934,41

3054,71

164296,32

2443,76

141488,05

A2-T-TSY-DD-20-PC

4277,22

244113,69

3666,19

192332,43

3055,16

184693,21

2444,13

161883,40

A1-T-TSY-TY-20-AC

2816,80

422307,31

2414,40

360562,17

2012,00

355510,77

1771,51

290432,04

A1-T-TSY-TY-20-PC

2833,27

263922,63

2428,52

213991,43

2023,77

208910,84

1785,53

189639,61

A1-T-10-AT

6902,72

321568,44

5916,62

272757,36

4930,51

260434,93

3944,41

203491,86

A1-T-10-AC

6425,76

352567,86

5507,79

304367,89

4589,83

292890,62

3671,86

237116,40

A1-T-10-PC

6423,13

262532,07

5505,54

223648,49

4587,95

212175,87

3670,36

182898,33

A1-T-20-AT

7118,38

382403,08

6101,47

315124,19

5084,55

302419,62

4067,64

226756,55

A1-T-20-AC

6177,14

444428,43

5294,69

378355,50

4412,24

367318,78

3529,79

293962,34

A1-T-20-PC

6169,63

285347,55

5288,25

231119,28

4406,88

220095,87

3525,50

192605,70

A1-T-30-AT

7386,16

453455,23

6331,00

364740,31

5275,83

351561,23

4220,66

254148,99

A1-T-30-AC

5961,00

545936,26

5109,43

459047,32

4257,86

448393,59

3406,28

354473,90

A1-T-30-PC

5952,24

309484,69

5101,92

239774,36

4251,60

229136,15

3401,28

203253,74

A1-T-20-PC

6169,63

251331,83

5288,25

197103,56

4406,88

186080,14

3525,50

158589,98

A1-T-XPS-DD-20-PC

3781,32

210740,80

3241,13

159594,91

2700,94

152834,42

2160,75

131239,87

A1-T-EPS-DD-20-PC

3883,28

212297,71

3328,52

161021,19

2773,77

154080,03

2219,01

132235,63

A1-T-TSY-DD-20-PC

3882,94

232668,45

3328,23

181392,35

2773,53

174451,79

2218,82

152608,21

A1-T-CMY-CD-20-PC

5397,39

230827,43

4626,33

177588,60

3855,28

167933,57

3084,22

142335,88

A1-T-XPS-ID-20-PC

5968,40

251822,04

5115,77

197851,59

4263,15

187184,74

3410,52

160187,70

A1-T-EPS-ID-20-PC

5979,06

251840,79

5124,91

197856,68

4270,76

187170,94

3416,61

160147,77

A1-T-TSY-ID-20-PC

5983,71

256199,32

5128,89

202209,27

4274,08

191515,29

3419,26

164480,74

A1-T-TY1-20-PC

2667,22

261100,25

2286,19

211381,80

1905,16

206595,46

1524,12

187731,16

A1-T-TY2-20-PC

2792,72

262704,70

2393,76

212825,46

1994,80

207816,74

1595,84

188644,90

A1-T-TY3-20-PC

2791,99

292301,80

2393,13

242423,49

1994,28

237416,06

1595,42

218246,01

A1-T-20-PC

6169,63

251331,83

5288,25

197103,56

4406,88

186080,14

3525,50

158589,98

A1-T-TY1-20-PC

2667,22

261100,25

2286,19

211381,80

1905,16

206595,46

1524,12

187731,16

A1-T-TY2-20-PC

2792,72

262704,70

2393,76

212825,46

1994,80

207816,74

1595,84

188644,90

A1-T-TY3-20-PC

2791,99

292301,80

2393,13

242423,49

1994,28

237416,06

1595,42

218246,01

A2-T-20-PC

6590,68

263554,25

5649,16

208786,51

4707,63

197017,00

3766,10

168494,99

A2-T-TY1-20-PC

3052,57

272286,35

2616,49

222074,17

2180,41

216604,99

1744,33

196796,34

A2-T-TY2-20-PC

3181,79

273998,94

2727,25

223621,19

2272,71

217923,04

1818,17

197797,71

A2-T-TY3-20-PC

3181,90

303620,45

2727,35

253242,56

2272,79

247544,20

1818,23

227418,60
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Belirlenen parametre, bina tipleri ve öngörülen yenilemeler kullanılarak Tablo 3’de görülen tip
seçenekler oluşturulmuş ve değerlendirme sırasında oluşabilecek karışıklıkları azaltmak amacıyla
kodlanmıştır. Mevcut duruma ilişkin seçenek kodları; bina tipi, duvar çekirdek malzemesi, saydamlık
oranı ve pencere sistem tipini ifade etmektedir. Yenilenmiş seçenek kodları ise; bina tipi, duvar
çekirdek malzemesi, ısı yalıtımı malzemesi, ısı yalıtımı uygulanan bina elemanı tipi, saydamlık oranı
ve pencere sistemi bilgisini vermektedir. Örneğin; A1-T-CMY-CD-20-PC kodu dış duvarı tuğla olan,
çatı döşemesinde CMY’nin kullanıldığı, %20 saydamlık oranına ve pencere sistemi çift cam-PVC
doğrama ile değiştirilen A1 binasını tanımlamaktadır. TY1, TY2, TY3 kodları, bina elemanlarının
tamamının yalıtıldığı ‘toplam yalıtım’ durumunu ifade etmektedir. Bu seçeneklerde, hem dış duvar, altı
açık ve altı ısıtılmayan döşemeler XPS, EPS ve TSY ile çatı döşemesi ise CMY ile yalıtılmakta hem de
mevcut tek cam-ahşap doğrama pencere sistemi, çift cam-PVC doğrama pencere sistemi ile
değiştirilmektedir.

4. DEĞERLENDİRME
EnergyPlus 4.0 programı ile benzetim çalışmaları kapsamında her bir seçenek için benzetim
2
yapılarak, ısıtılan bölgeler için m başına düşen doğal gaz enerjisi tüketimleri hesaplanmıştır. Elde
edilen sonuçlar 15, 20, 25 ve 30 yaşlarındaki binalar için, kalan bina ömrü ile çarpılmıştır. Yaşam
dönemi maliyetleri ise; her yaş grubundaki tüm seçenekler için yaşam dönemi maliyet analizi tekniği
kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen enerji tüketimi ve yaşam dönemi maliyeti miktarları saydamlık
oranı, yönlenme ve bina yaşı ile, pencere sistemi, bina elemanları ve yalıtım malzemesi tipi
parametrelerine bağlı olarak değerlendirilmiştir.
4.1. Enerji Tüketiminde ve Yaşam Dönemi Maliyetlerinde Saydamlık Oranının Etkisi
Enerji tüketiminde saydamlık oranının etkisi; A1 binası için, pencere sistemi çift cam-PVC doğrama
olan, yalıtımsız ve dış duvarı XPS, EPS ve TSY yalıtımlı seçeneklerin %10, %20 ve %30 saydamlık
oranlarına göre yapılan analiz sonucu değerlendirilmiştir (Tablo 3).
Saydamlık oranına göre en az enerji tüketimi; dış duvarı XPS yalıtımlı seçenekler için
gerçekleşmektedir. Dış duvarın yalıtılması ile XPS, EPS ve TSY yalıtımlı seçeneklerde yalıtımsız
olanlara göre tüm yaş gruplarında %10 saydamlık oranı için sırasıyla %45, %43 ve %43, %20
saydamlık oranı için %39, %37 ve %37 ve %30 saydamlık oranı için %32, %31 ve %31 oranlarında
kazanç sağlanmaktadır. Sonuç olarak saydamlık oranı arttıkça elde edilen enerji kazancı
azalmaktadır. Bu durum, yalıtımsız durumda saydamlık oranı artışı ile birlikte pencereden sağlanan
enerji kazancı artışının toplam enerji tüketimi üzerinde yalıtımlı duruma göre daha etkili olduğunu;
yalıtımlı durumda ise toplam enerji tüketimi üzerinde yalıtımlı dış duvar alanı azalması etkisinin
pencere sistemi etkisine göre ön plana çıktığını göstermektedir.
Saydamlık oranına göre en düşük yaşam dönemi maliyeti; tüm saydamlık oranları için dış duvarı XPS
yalıtımlı seçenekler için gerçekleşmektedir. Dış duvarın yalıtılması ile XPS, EPS ve TSY yalıtımlı
seçeneklerde yalıtımsız olanlara göre tüm yaş gruplarında %10 saydamlık oranı için sırasıyla ortalama
olarak %22, %21 ve %11, %20 saydamlık oranı için %18, %17 ve %6 ve %30 saydamlık oranı için
%13, %12 ve %2 oranlarında kazanç sağlanmaktadır. Pencere sisteminin yenilenmesinin maliyeti, ısı
yalıtımı uygulaması maliyetinden daha fazladır. Bu nedenle saydamlık oranı arttıkça, yenilenen
pencere sistemi alanının artması sebebi ile yaşam dönemi maliyeti de artmaktadır.
4.2. Enerji Tüketiminde ve Yaşam Dönemi Maliyetlerinde Yönlenmenin Etkisi
Enerji tüketiminde bina yönlenişinin etkisi; kuzey-güney doğrultusunda yönlendiği kabul edilen A1
binası ile doğu-batı doğrultusunda yönlendiği kabul edilen A2 binası için, pencere sistemi çift camPVC doğrama olan, yalıtımsız ve dış duvarı XPS, EPS ve TSY yalıtımlı seçeneklerin % 20 saydamlık
oranına göre yapılan analizi sonucu değerlendirilmiştir (Tablo 3).
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Bina yönlenişine göre en az enerji tüketimi; kuzey-güney doğrultusunda yerleşmiş binalarda
gerçekleşirken, en fazla enerji tüketimi doğu-batı doğrultusunda yerleşmiş binalarda
gerçekleşmektedir. Her iki yönleniş biçiminde de; en az enerji tüketimi dış duvarı XPS yalıtımlı
seçeneklerde gerçekleşirken, EPS ve TSY yalıtımlı seçeneklerde aynı miktarlarda enerji tüketimi
gerçekleşmektedir. Dış duvarın yalıtıldığı XPS, EPS ve TSY yalıtımlı seçeneklerde yalıtımsız olanlara
göre, tüm yaş gruplarında %20 saydamlık oranındaki kuzey-güney doğrultusunda yerleşmiş A1 binası
için sırasıyla %39 ve %37; doğu-batı doğrultusunda yerleşmiş A2 binası için %37 ve %35 oranlarında
kazanç sağlanmaktadır. Bu durumda dikdörtgen planlı bina tipleri için enerji tüketimi açısından en
uygun yerleşim yönünün kuzey-güney doğrultusu olduğu söylenebilir.
Bina yönlenişine göre en düşük yaşam dönemi maliyeti; kuzey-güney doğrultusunda yerleşmiş
binalarda gerçekleşmektedir. Her iki yönleniş biçiminde de; en düşük yaşam dönemi maliyeti dış
duvarı XPS ve EPS yalıtımlı seçeneklerde gerçekleşirken, en yüksek yaşam dönemi maliyeti TSY
yalıtımlı seçenekler için hesaplanmıştır. Dış duvarın XPS ve EPS ile yalıtıldığı seçeneklerde yalıtımsız
olanlara göre %20 saydamlık oranındaki kuzey-güney doğrultusunda yerleşmiş A1 binası için tüm yaş
gruplarında sırasıyla ortalama %18 ve %13, TSY yalıtımlı seçeneklerde ise %6; doğu-batı
doğrultusunda yerleşmiş A2 binası için XPS ve EPS yalıtımlı seçeneklerde sırasıyla %17 ve %17, TSY
yalıtımlı seçeneklerde %6 oranlarında kazanç sağlanmaktadır. Bu durumda dikdörtgen planlı bina
tipleri için yaşam dönemi maliyeti açısından en uygun yerleşim yönünün kuzey-güney doğrultusu
olduğu söylenebilir.
4.3. Enerji Tüketiminde ve Yaşam Dönemi Maliyetlerinde Bina Yaşının Etkisi
Enerji tüketiminde bina yaşının etkisi; A1 binası için, pencere sistemi çift cam-ahşap doğrama ve çift
cam-PVC doğrama olan, TSY toplam yalıtımlı seçeneklerin % 20 saydamlık oranında binanın tüm yaş
gruplarındaki enerji tüketimi miktarlarının karşılaştırılması ile değerlendirilmiştir (Tablo 3).
Bina yaşına göre yapılan analize göre; her iki pencere sistemi için enerji tüketiminin bina yaşı arttıkça
orantılı olarak azaldığı ve enerji tüketimi üzerindeki etkilerinin benzer olduğu görülmektedir.
Bina yaşına göre yaşam dönemi maliyetleri karşılaştırıldığında, bina yaşı arttıkça yaşam dönemi
maliyetinin de azaldığı görülmektedir. Çift cam-ahşap doğrama pencere sistemi ile yenileme yapılması
durumunda, çift cam-PVC doğrama pencere sistemi ile yenileme yapılması durumuna göre; 15, 20, 25
ve 30 yaşları için sırasıyla %38, %41, %41 ve %35 oranlarında yaşam dönemi maliyetinin arttığı
belirlenmiştir. Bu sonuç, ahşap doğrama ilk yatırım maliyetinin PVC doğramaya oranla yüksek
oluşundan kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak bina yaşına bağlı olarak yapılacak yenileme sayılarının
ve enerji tüketimi miktarının azalmasına bağlı olarak, yaşam dönemi maliyetlerinin bina yaşı arttıkça
azaldığı söylenebilir.
4.4. Enerji Tüketiminde ve Yaşam Dönemi Maliyetlerinde Pencere Sisteminin Etkisi
Enerji tüketiminde pencere sisteminin etkisi; A1 binası için, pencere sistemi tek cam-ahşap doğrama,
çift cam-ahşap doğrama ve çift cam-PVC doğrama olan seçeneklerin %10, %20 ve %30 saydamlık
oranlarına göre karşılaştırılması ile değerlendirilmiştir (Tablo 3).
Pencere sistemine göre enerji tüketimi çift cam-ahşap doğrama ve çift cam-PVC doğrama pencere
sistemleri için birbirine yakın değerlerde gerçekleşirken, en fazla enerji tüketimi tek cam-ahşap
doğrama pencere sistemi için gerçekleşmektedir. Tek cam-ahşap doğrama pencere sistemi için
saydamlık oranı arttıkça enerji tüketimi artarken, çift cam-ahşap doğrama ve çift cam-PVC doğrama
pencere sistemleri için saydamlık oranı arttıkça enerji tüketimi miktarı azalmaktadır. Bunun nedeni, tek
cam-ahşap doğrama pencere sistemi seçeneklerinin yalıtımsız dış duvarlarla, çift cam-ahşap ve çift
cam-PVC doğrama pencere sistem seçeneklerinin ise yalıtımlı dış duvarlarla birlikte kullanılmasıdır.
Pencere sistemlerinde gerçekleşen enerji tüketimi değişimleri, saydamlık oranına bağlı olarak dış
duvarda gerçekleşen tüketimlerle benzerlik göstermektedir.
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Pencere sistemine göre yaşam dönemi maliyetleri, tüm yaş grupları için en fazla çift cam-ahşap
doğramaya sahip seçenekler için, en düşük çift cam-PVC doğramaya sahip seçenekler için
hesaplanmıştır. Yalıtımsız duruma göre, çift cam-ahşap doğrama pencere sistemlerinde yaşam
dönemi maliyeti 15, 20, 25 ve 30 yaşlarındaki binalar için %20 saydamlık oranına göre sırasıyla %14,
%17, %18 ve %23 oranlarında artarken; çift cam-PVC doğrama pencere sistemlerinde sırasıyla %25,
%27, %27 ve %15 oranlarında azalmaktadır. Sonuç olarak, çift cam-ahşap doğrama pencere sistemi
ile yenileme yapılması durumu, çift cam-PVC doğrama pencere sistemi ile yenileme yapılması
durumuna göre yaşam dönemi maliyetlerinde daha fazla artışa neden olmaktadır. Bunda, ahşap
doğramalı pencere sistemlerinin ilk yatırım maliyetinin PVC doğramalı pencere sistemlerine göre daha
fazla olması, bina ömrüne bağlı olarak 1-3 kere bakım/onarım (cilalama) yapılması gerekliliği etkili
olmaktadır. PVC doğramalı pencere sistemlerinin ilk yatırım maliyetinin ahşap doğramalı sistemlere
göre düşük olması ve bakım maliyeti olmamasına rağmen; 15 yaşındaki bina için kalan 35 yıllık ömrü
içinde PVC doğramanın bir kere yenilenmesi gerekliliği sonucunda 15 yaşındaki binanın yaşam
dönemi maliyeti diğer yaş gruplarına göre artmaktadır.
4.5. Enerji Tüketiminde ve Yaşam Dönemi Maliyetlerinde Bina Elemanı Etkisi
Enerji tüketiminde bina elemanı etkisi; A1 binası için, pencere sistemi çift cam-PVC doğrama olan dış
duvar, altı açık ve altı ısıtılmayan döşemesi XPS, EPS ve TSY yalıtımlı, çatı döşemesi CMY yalıtımlı
seçenekler ile dış duvar, altı açık ve altı ısıtılmayan döşemeleri XPS, EPS ve TSY, çatı döşemesi
CMY olan toplam yalıtımlı seçeneklerin % 20 saydamlık oranına göre karşılaştırılması ile
değerlendirilmiştir (Tablo 3).
Her bina elemanında farklı ısı yalıtım malzemesi kullanımı halinde oluşan enerji tüketimi analiz
edildiğinde; A1 binasında m2 başına enerji tüketiminin en az sadece dış duvar ve altı açık döşemenin
yalıtılması halinde gerçekleştiği, sadece çatının ya da altı ısıtılmayan döşemenin yalıtılması halinde
ise dış duvar ve altı açık döşemenin yalıtılmaması nedeniyle daha fazla enerji tüketimi oluştuğu
görülmektedir. Kullanılan ısı yalıtım malzemesi türünün enerji tüketimi üzerindeki etkisine bakıldığında,
önemli farklılıklar göstermediği belirlenmiştir. Yalıtımlı seçenekler yalıtımsız durumla
karşılaştırıldığında; sadece dış duvar ve altı açık döşemenin yalıtılması ile %39, sadece çatı
döşemesinin yalıtılması ile %13, sadece altı ısıtılmayan döşemenin yalıtılması ile %3, tüm elemanların
yalıtılması ile de %57 oranında enerji tüketiminde azalma sağlanmaktadır. Elde edilen sonuçlar
doğrultusunda, dış duvar yalıtımının toplam enerji tüketiminin azaltılması amacıyla yapılabilecek
uygulamalar arasında en fazla etkili olduğu görülmektedir.
Bina elemanlarında farklı ısı yalıtım malzemesi kullanımı halinde; en düşük maliyet sadece dış duvar
ve altı açık döşemesi XPS yalıtımlı seçenek için hesaplanırken, en yüksek maliyet dış duvar, altı açık
ve altı ısıtılmayan döşemesi TSY, çatı döşemesi CMY yalıtımlı toplam yalıtımlı seçenek için
hesaplanmıştır. Dış duvar, altı açık ve altı ısıtılmayan döşemesi XPS veya EPS, çatı döşemesi CMY
yalıtımlı seçenekler için yaşam dönemi maliyetlerinin önemli farklılıklar göstermediği, yalıtımsız
durumla karşılaştırıldıklarında 15, 20, 25 ve 30 yaşlarındaki binalar için sırasıyla %4, %7, %10 ve %16
oranlarında yaşam dönemi maliyetinde azalma sağladıkları belirlenmiştir. Dış duvar, altı açık ve altı
ısıtılmayan döşemesi TSY, çatı döşemesi CMY yalıtımlı seçenekler ise yalıtımsız durumla
karşılaştırıldıklarında 15, 20, 25 ve 30 yaşlarındaki binalar için sırasıyla %14, %19, %22 ve %28
oranında yaşam dönemi maliyetinin artmasına sebep olmaktadırlar. TSY ile ısı yalıtımı uygulaması
yapılmasının ilk yatırım maliyetinin, XPS ve EPS kullanılarak ısı yalıtımı uygulaması yapılmasının ilk
yatırım maliyetinden fazla olması, bina elemanına göre yaşam dönemi maliyetlerinin TSY yalıtımlı
seçenekler için diğer seçeneklere göre daha fazla olmasına neden olmaktadır.
4.6. Enerji Tüketiminde ve Yaşam Dönemi Maliyetlerinde Toplam Yalıtımın Etkisi
Enerji tüketiminde toplam yalıtımın etkisi; A1 ve A2 binaları için, pencere sistemi çift cam-PVC
doğrama olan, yalıtımsız ve dış duvar, altı açık ve altı ısıtılmayan döşemeleri XPS, EPS ve TSY; çatı
döşemeleri CMY olan toplam yalıtımlı seçeneklerin, %20 saydamlık oranına göre karşılaştırılması ile
değerlendirilmiştir (Tablo 3).
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Toplam yalıtıma göre en az enerji tüketimi dış duvar, altı açık ve altı ısıtılmayan döşeme XPS, çatı
döşemesi CMY yalıtımlı seçenekler için gerçekleşirken, dış duvar, altı açık ve altı ısıtılmayan döşeme
EPS ve çatı döşemesi CMY ile dış duvar, altı açık ve altı ısıtılmayan döşeme TSY, çatı döşemesi CMY
yalıtımlı seçenekler için enerji tüketimi birbirine yakın değerlerde hesaplanmıştır. Yalıtımsız durumla
karşılaştırıldığında, enerji tüketiminde A1 binası için %56, A2 binası için %53 oranında bir azalma
sağlanmaktadır.
Tüm bina elemanlarının yalıtılması durumunda en düşük yaşam dönemi maliyeti dış duvar ve altı
ısıtılmayan döşemesi XPS, çatı döşemesi CMY yalıtımlı toplam yalıtımlı seçenek için hesaplanırken,
en yüksek maliyet dış duvar ve altı ısıtılmayan döşemesi TSY, çatı döşemesi CMY yalıtımlı seçenek
için hesaplanmıştır.

5. SONUÇ
Çalışma kapsamında mevcut konut binalarında mekan ısıtması amaçlı doğal gaz enerjisi tüketimine
dayalı çevresel etkileri azaltmak üzere, bina kullanım sürecinde yapılabilecek yenilemelerin enerji
tüketimleri ve yaşam dönemi maliyetleri analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Oluşturulan yenileme
seçenekleri için elde edilen enerji tüketimi ve yaşam dönemi maliyeti analizi sonuçlarına göre;









Mevcut duruma ilişkin seçeneklerde, saydamlık oranı arttıkça enerji tüketimi azalmakta,
yenilenmiş seçeneklerde ise artmaktadır. Bu durum, yalıtımsız durumda saydamlık oranı artışı
ile birlikte pencereden sağlanan enerji kazancı artışının toplam enerji tüketimi üzerinde
yalıtımlı duruma göre daha etkili olduğunu; yalıtımlı durumda ise toplam enerji tüketimi
üzerinde yalıtımlı dış duvar alanı azalması etkisinin pencere sistemi etkisine göre ön plana
çıktığını göstermektedir. Yalıtımsız ve yalıtımlı tüm seçeneklerde saydamlık oranı arttıkça
yaşam dönemi maliyeti de artmaktadır. Pencere sisteminin yenilenmesi maliyeti, ısı yalıtımı
uygulaması maliyetinden daha fazladır. Bu nedenle saydamlık oranı arttıkça, yenilenen
pencere sistemi alanının artması sebebi ile yaşam dönemi maliyeti de artmaktadır.
Dikdörtgen planlı bina tipleri için enerji tüketimi ve yaşam dönemi maliyetleri açısından en
uygun yerleşim yönü kuzey-güney doğrultusudur.
Dış duvarı yalıtımsız ve tek cam-ahşap doğrama pencere sistemine sahip seçenek için;
saydamlık oranı arttıkça enerji tüketimi artarken, dış duvarı yalıtımlı ve çift cam-ahşap
doğrama ya da çift cam-PVC doğrama pencere sistemine sahip seçenek için; saydamlık oranı
arttıkça enerji tüketimi miktarı azalmaktadır. Bu değişim, saydamlık oranına bağlı olarak dış
duvarda gerçekleşen tüketimlerle benzerlik göstermektedir. Yenileme amacıyla kullanılan çift
cam-ahşap doğrama ya da çift cam-PVC doğrama pencere sistemleri birbirine yakın enerji
tüketimine neden olmaktadırlar. Ancak çift cam-ahşap doğrama pencere sistemi ile yenileme
yapılması durumu, çift cam-PVC doğrama pencere sistemi ile yenileme yapılması durumuna
göre, yaşam dönemi maliyetlerinde daha fazla artışa sebep olmaktadır. Buna, ahşap
doğramalı pencere sistemlerinin ilk yatırım ve bakım maliyetlerinin PVC doğramalı sistemlere
göre daha fazla olması neden olmaktadır. PVC doğramalı pencere sistemlerinin ilk yatırım
maliyetinin ahşap doğramalı sistemlere göre düşük olması ve bakım maliyeti olmamasına
rağmen; 15 yaşındaki bina için bina ömrü boyunca bir kere yenileme gerektirmesi, yaşam
dönemi maliyetinin diğer yaş gruplarına göre artmasına neden olmaktadır.
Isı yalıtımı uygulamalarında dış duvar, altı açık ve altı ısıtılmayan döşemelerde en az enerji
tüketimi XPS kullanımı halinde gerçekleşmekte, EPS ve TSY kullanımı halinde birbirine yakın
enerji tüketimleri oluşmaktadır. Diğer taraftan çatı döşemesinde camyünü kullanımı en az
enerji tüketimi sağlayan uygulamadır. Isı yalıtımı uygulamalarında en az yaşam dönemi
maliyeti dış duvar, altı açık ve altı ısıtılmayan döşemelerde XPS kullanımı halinde
gerçekleşirken, en fazla yaşam dönemi maliyeti ilk yatırım maliyetinin yüksek olması nedeniyle
TSY kullanımı halinde oluşmaktadır.
Mevcut duruma ilişkin seçenekler yenilenmiş seçenekler ile karşılaştırıldığında; enerji
tüketiminde en fazla kazanç tüm elemanların yalıtılması durumunda sağlanırken, en az
kazanç sadece altı ısıtılmayan döşemenin yalıtılması ile elde edilmektedir.
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Bina yaşı arttıkça, mevcut duruma göre yaşam dönemi maliyetlerindeki artış da artmaktadır.
Yaşam dönemi maliyetini oluşturan ilk yatırım maliyeti, yaşam dönemi enerji maliyeti ve yaşam
dönemi bakım maliyeti karşılaştırıldığında, ilk yatırım maliyetinin tüm yaş grupları için eşit
olduğu ve diğer maliyetlere göre daha yüksek olduğu hesaplanmıştır. Yaşam dönemi enerji
maliyeti, bina yaşı azaldıkça artmaktadır. Bakım maliyetleri en fazla 15, en az 30 yaşlarındaki
binalar için hesaplanırken, 20 ve 25 yaşlarındaki binalar için eşit bakım maliyetleri
hesaplanmıştır. Sonuç olarak enerji ve bakım maliyetleri bina yaşı azaldıkça artarken, ilk
yatırım maliyeti bina ömrü boyunca ikinci kez ısı yalıtımı uygulaması yapılmadığı için tüm yaş
grupları için eşit olmaktadır.
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KARAKTERİSTİK KONUT MODELİ YAKLAŞIMI İLE
KKTC KONUT ISIL İHTİYACININ BELİRLENMESİ
Ali EVCİL
Cemal GÖVSA

ÖZET
Günümüzde, fosil yakıt stoklarının azalması ve giderek artan küresel ısınma enerji verimliliğinin
önemini daha da artırmıştır. Konutlardaki ısı kayıpları boşa harcanan enerji miktarları içinde büyük bir
paya sahipdir. Kötü inşa edilmiş yapılar ve yetersiz ısı yalıtımı nedeniyle oluşan, yıllık konutsal veya
bölgesel ısı kayıpları ısıtma için boşa harcanan enerji miktarını vurgulayan önemli bir göstergedir.
Bölgesel ısı enerjisi ihtiyacını belirlemek için, önceden belirlenen herhangi bir model ev kullanmak
yerine, o bölgedeki evlerin mimari ve ısıl özelliklerini yansıtan karakteristik bir evin kullanımı daha
doğru sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada, böyle bir evin tanımlanmasında
kullanılabilecek bir yöntem yer almaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) örnek bir çalışma
bölgesi olarak ele alınmıştır. KKTC’deki konutları temsil eden KKTC karakteristik konutunun özgül ısı
kaybı katsayısı 852 W/ºC olarak belirlenmiştir. Derece-gün yöntemi, bölgesel nüfus dağılımı ve
konutlardaki ısıtma tipleri kullanılarak KKTC’deki konutların yıllık toplam ısı kaybı 3424 milyon MJ
olarak hesaplanmıştır. Bu miktar, Avrupa toplamının sadece %0.1’ni oluşturmasına rağmen, konutların
duvar ve çatılarından kaybedilen enerji miktarının Avrupa ülkelerinde tavsiye edilen seviyelere göre
çok yüksek olduğu belirlenmiştir. Tavsiye edilen değerlere ulaşılması için gereken yalıtım kalınlıkları
hesaplanmıştır. Hesaplanan kalınlıklar, çift camlı PVC pencere sistemleri ile birlikte kullanıldığı taktirde
bölgede %53.5’lik bir enerji tasarrufu sağlanabileceği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Isıtma enerjisi ihtiyacı, Karakteristik konut, Özgül ısı kaybı katsayısı, Derece-saat
yöntemi, Isı yalıtımı kalınlığı

ABSTRACT
Energy loss in residential space heating applications has a high percentage over wasted energy.
Annular energy loss of a house or a region is a good indicator to show the amount of energy wasted
due to improper construction and poor insulation. For the estimation of the regional heating energy
requirement, instead of using a pre-selected model house, the usage of a characteristic house that
includes the average architectural and thermal properties of all the houses in the region will give more
accurate results. The study presents a methodology for the description of such a characteristic house.
Northern part of Cyprus was considered as a case study. Specific heat loss coefficient of the North
Cyprus characteristic house was determined to be 852 W/ºC. Degree-days method, distribution of the
population and heating methods were used to estimate the regional energy loss due to residential
heating as 3424 million MJ which is only 0.1 % of European total. However, total energy losses
through walls and roofs were estimated to be dramatically higher than the suggested levels. An energy
saving of 53.5 % was estimated if the calculated wall and roof insulations were used together with
double glazed polyvinyl chloride (PVC) windows.
Key Words: Heating energy requirement, Characteristic house, Specific heat loss coefficient, Degreedays method, Insulation thickness
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1. GİRİŞ
Günümüzde, fosil yakıt rezervlerinin gün geçtikçe azalması, fosil yakıt kullanımının küresel ısınmaya
ve buna bağlı olarak da küresel iklim değişikliklerine neden olması, tüm dünyada yenilenebilir ve
konvansiyonel enerji kaynaklarının etkin kullanılmasının önemini artırmıştır. Yapılan çalışmalar fosil
yakıt rezervlerinin kullanım ömrünün uzatılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen
enerjinin daha verimli kullanılmasını ve enerji tüketiminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza
indirgemesini hedeflemektedir.
Enerji tüketimi endüstriyel, konutsal, taşımacılık ve tarımsal tüketim olmak üzere dört ana başlık
altında incelenebilir. Birçok ülkede konutsal enerji tüketimi toplam enerji tüketiminin en büyük kısmını
oluşturmaktadır. Konutsal enerji tüketiminde, mahal ısıtması için kullanılan enerji miktarı diğer
tüketimlerden (sıcak su, pişirme, vb.) yaklaşık olarak iki kat daha fazladır. Bu nedenle enerji tasarrufu
yapmak ve fosil yakıt kullanımından kaynaklanan emisyon oranlarını azaltmak için binalarda doğru ısı
yalıtımı yapılması oldukça önemlidir [1].
Mahallerin ısıtılmasına yönelik mevsimsel enerji ihtiyacı ve buna bağlı yakıt tüketimi, önceden
belirlenmiş mimari tasarım, binaların malzeme karakteristikleri, meteorolojik sıcaklık ölçümleri ve bölge
nüfusuna bağlı olarak belirlenebilir. Belirli bir zaman aralığında bir mahalin ısıtılmasına yönelik enerji
ihtiyacını öngörme yöntemlerinden biri derece-zaman yöntemidir. Yöntem, bir mahalin enerji
ihtiyacının dış ve iç ortamların sıcak farkı ile doğru orantılı olduğunu kabul etmektedir. Enerji
hesaplamaları, dış ortam sıcaklığının denge sıcaklığı denilen önceden tanımlanmış bir sıcaklıktan
daha düşük olduğu süreler boyunca gerçekleştirilir [2].
Derece-saat ve derece-gün yöntemleri birçok çalışmaya konu olmuştur. Birçok bölgenin yıllık ısıtma ve
soğutma derece-saat değerleri hesaplanmıştır. Yunanistan’ın Atina ve Selanik şehirleri için yıllık ısıtma
ve soğutma derece-saat değerleri Papakostas ve Kyriakis tarafından belirlenmiştir. Yapılan çalışmada
ısıtma derece-saat değerleri için denge sıcaklığı 10 ile 20°C aralığında, soğutma derece-saat değerleri
için ise 20 ile 27.5°C aralığında 0.5°C sıcaklık artırımları ile alınmıştır [3]. Satman ve Yalçınkaya,
Türkiye’deki yetmişyedi meteoroloji istasyonundan elde edilen veriler yardımıyla yıllık ısıtma derecesaat değerlerini 15, 17 ve 18°C’lik denge sıcaklıklarını kullanarak ve yıllık soğutma derece-saat
değerlerini 24, 26, 27 ve 30°C’lik denge sıcaklıklarını kullanarak hesaplamışlardır [4]. Büyükalaca ve
diğerleri, denge sıcaklığı, rakım, enlem ve boylamın ısıtma ve soğutma derece-saat değerleri
üzerlerindeki etkilerini Türkiye için incelemişlerdir [5].
Derece-zaman kavramı, güç üretimi, enerji ihtiyacı, talep ve tüketimin öngörülmesi gibi birçok
uygulamada kullanılmaktadır. Durmayaz ve diğerleri, Istanbul’un enerji ihtiyacına ve yakıt tüketimine
yönelik detaylı açıklamalar içeren bir çalışma yapmışlardır [6]. Çalışma daha sonra Türkiye’nin diğer
büyük şehirlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir [2]. Sarak ve Satman Türkiye’de konutsal
ısıtmaya yönelik doğal gaz tüketimini belirlemek için ısıtma derece-gün yöntemini kullanmıştır [7].
Ayrıca birtakım çalışmalarda derece-zaman yöntemi kullanılarak optimum yalıtım kalınlıklarının
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bolattürk [8] ve Al-Sana ile Zedan [9] binaların dış duvarlarındaki optimum
ısı yalıtımı kalınılıklarını, enerji tasarrufu miktarlarını ve farklı yakıt tipleri için geri ödeme sürelerini
belirlemek üzere derece-zaman yönetmini yaşam çevrimi maliyet analizi ile birlikte kullanmışlardır.
Kaynaklı, yaşam çevrim maliyet analizi kullanarak Bursa’daki prototip bir binanın farklı yakıt tiplerine
göre optimum yalıtım kalınlıklarını hesplamıştır [1].
Eskin ve Türkmen [11] Türkiye’de yer alan dört ana iklim bölgesindeki ofis binalarının ısıtma ve
soğutma yüklerini analiz etmişlerdir. Çalışmalarında birçok değişkenin yıllık enerji ihtiyacına olan etkisi
yer almaktadır. Yang ve diğerleri [12] Çin’deki beş ana iklim bölgesi için benzer bir çalışma
gerçekleştirmişlerdir.
Belirli bir bölgedeki konutların toplam ısıtma enerjisi ihtiyacını belirlemek amacı ile yapılacak
çalışmalarda, o bölgedeki konutların mimari ve termal özelliklerini yansıtan bir model ev seçilmesi,
sonuçların doğruluğu açısında çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, böyle bir model ev seçmek yerine,
bölgedeki konutların ortalama mimari ve termal özelliklerini yansıtan karakteristik bir konutun
modellenmesidir. Böylece, konut ısıtmasındaki bölgesel enerji kayıplarının daha doğru bir şekilde
belirlenmesi mümkün olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) örnek bir çalışma bölgesi
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olarak ele alınmıştır. Çalışma, aynı zamanda, Kyoto hedeflerini yakalamak adına Avrupa ülkeleri için
önerilen konutsal enerji kayıpları ile ilgili değerleri baz alarak, KKTC için uygun yapı elemanlarını ve ısı
yalıtımı kalınlıklarını belirlemeyi, böylece konut ısıtma uygulamasında tasarruf edilebilecek enerji
miktarlarını hesaplamayı da amaçlamaktadır.
Kıbrıs adası ile ilgili fazla miktarda çalışma olmamasına karşın, Panayiotis [13], ısı yalıtımı, pencere,
termal kütle, bina konumu gibi pasif önlemlerin enerji tüketimindeki etkilerini incelemiştir. Çalışmasında
bir termal simülasyon programı kullanarak bir apartman dairesi ve bir müstakil konut için söz konusu
pasif ölçütlerin enerji tüketimindeki etkilerini araştırmıştır. Her iki konut tipi için de en etkin yöntemin çift
camlı pencereler ve 25 mm’lik duvar ısı yalıtımı olduğunu belirlemiştir. Apartmanlarda 60 cm’lik duvar
termal kütlesi ve müstakil konutlarda ise 25 mm’lik çatı ısı yalıtımı ve 40cm’lik duvar termal kütlesi
önerilmiştir.
Florides ve diğerleri [14], Lefkoşa bölgesi için tipik meteorolojik yıl ve tipik model ev verilerini
kullanarak enerji tüketimi analizi yapmışlar ve modern Kıbrıs evlerine ait enerji kaybı model ve
simülasyonunu gerçekleştirmişlerdir. Simülasyon, herhangi bir şartlandırma işlemi uygulanmadığı
durumda, iç ortam sıcaklığının kışın 10 ile 20°C aralığında, yazın ise 30 ile 50°C aralığında değiştiğini
göstermiştir. Çatı ısı yalıtımı uygulamasının soğutma ve ısıtma yüklerinde sırasıyla %45.5 ve %75’lere
kadar varan bir azalmaya neden olduğu belirlenmiştir.
Özdeniz ve Hançer [15], Gazi Mağusa’da sıcak iklimlere uygun çatı konstrüksiyonu üzerine bir çalışma
gerçekleştirmişlerdir. Çalışma yıl boyunca termal konforu içermekte olup ısı yalıtımını, çatı arası
havalandırmasını, ışık yansıtıcı yüzeyleri ve yoğuşma riskini göz önüne almaktadır.

2. YÖNTEM
2.1. Bölgedeki İklim Koşulları
Karakteristik konutun belirleneceği bölgeye ait iklim koşulları ve bu koşulların hüküm sürdüğü iklimsel
bölgeler dikkatle inclenmelidir. Dış ortam kuru termometre sıcaklığının günlük ortalamaları ısıtma
sezonunun belirlenmesi için gereklidir. Dış ortam kuru termometre sıcaklığının gün içindeki değişimi
ise konutların ısıtılması için gerekli enerji miktarını belirlemek amacı ile kullanılır.
2.2. Bölgedeki Konut Ve Isıtma Sistemlerinin Genel Bir İncelemesi
Bölgede yaygın olarak kullanılan yapı elemanları ve ısıtma sistemlerinin belirlenmesi için konut tipleri
genel olarak incelenmelidir. Bu inceleme, veri toplamak için düzenlenecek anketin hazırlanması için
büyük önem taşır.
2.3. Bölgedeki Konutların Mimari Projelerinin İncelenmesi
Bölgedeki farklı konut tiplerine ait ortlama net alan (A net ), duvar alanı (A D ), ve pencere alanını (A P )
belirlemek için rastgele seçilmiş mimari projeler incelenmelidir. Pencere ve kapı kenarlarından
konutların içine sızan soğuk hava hacminin incelenmesi için ise bu yapı elemanlarının ortalama çevre
uzunlukları elde edilmelidir.
2.4. Bilgi Toplama
Bilgi toplama işlemi, ön incelemelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenecek bir anket ve
bölgede yapılmış güncel nüfus ve konut sayımı sonuçları kullanılarak gerçekleştirilebilir. Nüfus ve
konut sayımı sonuçları anket sonuçlarını doğrulamak için de kullanılmalıdır. Bilgi toplama işlemi
sırasında, bölgeye ait nüfus, bir evde yaşayan ortalama insan sayısı, kullanımda olan evlerin sayısı,
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iklim bölgeleri ve evlerin dağılımı, kullanılan yapı malzemeleri, yapı malzemeleri kombinasyonları,
konut tiplerinin dağılımı ve kullanılan ısıtma sistemleri gibi bilgilerin elde edilmesine dikkat edilmelidir.
2.5. Isı Geçirgenlik Katsayısının Belirlenmesi
Yaygın olarak kullanılan yapı elemanlarına ait ısı geçirgenlik katsayıları (U-değerleri) belirlenmelidir.
Kullanılan malzemeler ve bunların uygulama şekilleri göz önüne alınmalıdır.
2.6. Karakteristik Konuta Ait Özgül Isı Kaybı Katsayısının Belirlenmesi
En yaygın kullanılan yapı elemanları için U-değerleri belirlendikten sonra, karakteristik konuta ait özgül
ısı kaybı katsayısı (L) hesaplanabilir. Kışın toprak sıcaklığı her zaman dış ortam sıcaklığından daha
yüksek olduğundan, toprak ve iç ortam arasındaki sıcaklık farkı, iç ortam ve dış ortam arasındaki
sıcaklık farkının yarısı olarak kabul edilebilir. Birim konut alanı için iletim yolu ile gerçekleşen özgül ısı
kaybı katsayısı aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanabilir [17].

qil  UAT

(1)

Eşitlik (1)’deki değişkenler buradaki çalışma kapsamında aşağıdaki gibi düzenlenmişdir.

qil
U
A
ΔT

: Birim konut alanı için iletim yolu ile gerçekleşen özgül ısı kaybı katsayısı (W/m2 ºC)
: Yapı elemanının ısı geçirgenlik katsayısı (W/m2 ºC)
: Yapı elemanı alanının konut alanına oranı (m2/m2)
: Yapı elemanının iki yanı arasındaki sıcaklık farkı ile iç-dış sıcaklık farkı oranı (ºC/ºC)

Birim alana düşen sızıntı yolu ile gerçekleşen özgül ısı kaybı katsayısı aşağıdaki denklem kullanılarak
belirlenebilir [17].

qha 

1
alRHZ e T
3.6

(2)

Eşitlik (2)’deki değişkenler buradaki çalışma kapsamında aşağıdaki gibi düzenlenmişdir.

qha
a
l
R
H
Ze
ΔT

:

Birim konut alanı için sızıntı yolu ile gerçekleşen özgül ısı kaybı katsayısı (W/m2 ºC)

:
:
:
:
:
:

Pencerelere ait sızıntı katsayısı (m3/mh)
Birim konut alanı için kapı ve pencere gibi yapı elemanlarının çevre uzunluğu (m/m2)
Oda katsayısı
Bina katsayısı (kJ/m3 ºC)
Pencere konumu katsayısı
Yapı elemanının iki yanı arasındaki sıcaklık farkı ile iç-dış sıcaklık farkı oranı (ºC/ºC)

Birim konut alanı için toplam özgül ısı kaybı katsayısı (q) aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

q  qil  qha

(3)

Karakteristik konut özgül ısı kaybı katsayısı,
J
I


L    Anet  ni qi 
j 1 
i 1
j

(4)
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denklemi yardımıyla hesaplanabiliir. Eşitlik (4) ile ilgili değişkenler aşağıda verilmiştir.

L
J
I
A net
n
q

:
:
:
:
:
:

Özgül ısı kaybı katsayısı (W/ ºC)
Konut tipi sayısı
Yapı elemanı kombinasyonu sayısı
Her konut tipi için ortalama net konut alanı (m2)
Yapı elemanı kambinasyonları dağılım oranı
Her yapı elemanı kombinasyonu ve konut tipi için birim konut alanına düşen toplam özgül ısı
kaybı katsayısı (W/m2 ºC)

2.7. Isıtma Sezonu, Isıtma Derece-Saat Ve Derece-Gün Değerlerinin Belirlenmesi
Bir ısıtma sezonu için ısıtma derece-saat değeri aşağıda belirtildiği gibi hesaplanabilir.
N

DH   Ti  To 
j 1

To  Tb

(5)

Burada T i ve T b sırasıyla iç ortam tasarım sıcaklığı ve denge sıcaklığıdır. T o günün her saati için
saatlik ortalama dış ortam sıcaklığı, N ise ısıtma sezonunda T o ≤ T b koşulunun sağlandığı saatlerin
sayısıdır. Denge sıcaklığı konfor gereksinimlerine bağlıdır ve ısıtma sezonunun belirlenmesinde
kullanılır. Günlük ortalama dış ortam sıcaklığının denge sıcaklığından daha küçük olduğu dönem
ısıtma sezonunu oluşturur [2].
Bir ısıtma sezonu için derece-gün değeri benzer şekilde aşağıda belirtildiği gibi hesaplanabilir.
N

DD   Ti  To  ,
j 1

To  Tb

(6)

Burada T o günlük ortalama dış ortam sıcaklığı, N ise bir ısıtma sezonunda T o ≤ T b koşulunun
sağlandığı toplam gün sayısıdır.
2.8. Bölgesel Isıtma Enerjisi İhtiyacı
Bir bina için sezonluk ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q) derece-saat ve derece gün yöntemleri kullanılarak
belirlenmesine yönelik denklemler sırası ile eşitlik (7) [2] ve eşitlik (8)’de verilmiştir.

Q  3600  L  DH

(7)

Q  86400  L  DD .

(8)

Derece-saat yöntemi dış ortam sıcaklığının gün içerisindeki zamana bağlı değişimini içerdiğinden, bu
yöntem kullanılarak elde edilen ısıtma enerjisi miktarı derece-gün yöntemiyle elde edilen değerden
daha gerçekçidir. Bununla birlikte, her iki yönteme yönelik verilen denklemeler (eşitlik (7) ve eşitlik (8) )
kişilerin ısınma alışkanlıklarını içermemekte ve T o ≤ T b koşulunun geçerli olması durumunda
ısıtmanın gerçekleştirileceğini kabul etmektedir. Bölgesel enerji ihtiyacını belirlemek için ise farklı
ısıtma sistemlerinin konutlar arasındaki dağılım oranlarını, konutların iklimsel bölgeler arasındaki
dağılım oranlarını ve bölgenin nüfus yapısını göz önüne almak gerekir.
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3. ÖRNEK ÇALIŞMA: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC)
Yukarıda tanımlanan yöntem bir örnek çalışma olarak KKTC için uygulanmış ve aşağıda detaylı
biçimde verilmiştir.
3.1. KKTC’de İklim
KKTC’de tipik bir Akdeniz iklimi hüküm sürer. Uzun, sıcak ve kurak yaz Mayıs ayı ortalarından
başlayıp Ekim ayı ortalarına kadar devam eder. Aralık ayı başından Şubat ayı sonuna kadar süren kış
mevsimi ılıman ve yağışlıdır. Sonbahar ve ilkbahar mevsimleri ise oldukça kısa sürelidir. KKTC
Meteoroloji Dairesi, adayı Z1 (kıyı şeridi), Z2 (orta düzlük alanlar), Z3 (yarı dağlık bölgeler) ve Z4
(dağlık bölgeler) olmak üzere dört iklimsel bölgeye ayırmaktadır. Bu bölgeler Şekil 1’de gösterilmektedir.
Bu çalışmada, KKTC’nin diğer yerleşim birimlerine göre daha büyük olan şehirlerinden Lefkoşa, Gazi
Mağusa ve Girne’nin yerel meteoroloji birimlerinden alınan 2006 ve 2007 yıllarına ait ortalama günlük
dış ortam kuru termometre sıcaklık değişimleri kullanılmıştır. Örnek olarak, Şekil 2’de Lefkoşa için
2007 yılına ait ortalama günlük dış ortam kuru termometre sıcaklıkları verilmiştir.

Şekil 1. Kıbrıs Adasının İklimsel Bölgeleri

Günlük Ortalama Dış Hava Sıcaklığı (°C)

35
30
25
20

Tb = 18°C

15
10
5
0
0

50

100

150

200

250

300

350

Günler

Şekil 2. Ortalama Günlük Dış Ortam Kuru Termometre Sıcakları (Lefkoşa, 2007)
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3.2. KKTC Konutları ve Isıtma Sistemlerinin Genel İncelemesi
Çevreci bir bakış açısıyla bakıldığında, KKTC’deki modern denilebilecek bir çok konutun bile ısı
yalıtımı yönünden iyi bir şekilde inşa edilmediği görülmektedir. Kullanılan ucuz ve basit yapı
elemanlarından dolayı, hem yaz hem de kış aylarında oldukça büyük miktarlarda enerjinin gereksiz
yere harcandığını söylemek mümkündür.
KKTC konutları, müstakil (A Tipi), yarı müstakil (B Tipi) ve apartman daireleri (C Tipi) olmak üzere, üç
ana sınıfta toplanabilir (Şekil 3). Konutların büyük bir kısmı deprem yönetmeliklerini karşılayacak
şekilde betonarme olarak inşa edilmiştir. Dış duvarlar genelde 20 cm kalınlığındaki delikli toprak
tuğlalardan oluşmaktadır. Benzer şekilde, aynı kalınlıkta beton blok tuğlalar da kullanılmaktadır. Bu
duvarların iç ve dış yüzeyleri yaklaşık olarak 3 cm kalınlığında çimento bazlı sıva ile sıvanıp boyaya
hazır hale getirilmektedir.
Genel olarak beton blok tuğlalarda ısı yalıtımı uygulanmamaktadır. Delikli toprak tuğla duvarlarda ise
ısı yalıtımı nadir olarak uygulanmıştır. Yalıtım malzemeleri olarak genellikle 5 cm kalınlığında düşük
yoğunluklu polistiren kullanılmaktadır. Yalıtım, dikey olarak yerleştirilen 10 cm kalınlığındaki iki sıra
tuğla arasına uygulanmaktadır.
Konutların çatıları genellikle düz betondur. Eğimli beton üzerine kiremit döşenmiş çatılara da
rastlanmaktadır. Düz beton üzerine ahşap konstrüksiyon kurularak yapılan kiremitli çatı sistemleri ise
müstakil ve yarı müstakil evlerde görülmektedir. Genellikle, çatılara su yalıtımı yapılmasına rağmen,
ısı yalıtımı uygulamaları çok seyrek görülür. Çatı tipleri Şekil 4’de gösterilmiştir.

(a) Müstakil konut (A Tipi)

(b) Yarı müstakil konut (B Tipi)

(c) Apartman dairesi (C Tipi)

Şekil 3. KKTC Konut Tipleri

Kiremit

Kiremit

Beton Çati

Ahsap Iskelet

Beton Çati
Beton Çati
Duvar

Duvar

(a) Düz beton çatı

(b) Eğimli beton çatı,
üzeri kiremit

Duvar

(c) Düz beton çatı,
ahşap iskelet üzeri kiremit

Şekil 4. KKTC Konutlarının Çatı Tipleri
Dış kapılar için genellikle orta yoğunlukta fiber levhalar (MDF) kullanılmakta ve kötü montaj nedeni ile
sızdırmazlık sağlanamamaktadır. Tek camlı kayar sistem aleminyum pencereler en çok görülen
pencere sistemlerini oluşturmaktadır. Pencere çevresindeki aralıkları kapatmak için kullanılan kıllı fitil
veya kauçuk bantlar hava sızıntılarını engelleyememektedir. Son zamanlarda PVC (polivinil klorür)
pencere sistemlerinin kullanımında artış gözlenmektedir.
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3.3. KKTC Konutlarına Ait Mimari Projelerin Enerji Kaybı Yönünden İncelenmesi
Gelişi güzel seçilmiş 67 adet mimari proje kullanılarak mahal ısıtılmasıyla ilgili enerji tüketimini
etkileyen birtakım karakteristik özellikler incelenmiştir. Tablo 1’de bu incelemeler sonucu elde edilen
konutların ortalama net alanı (A net ), ortalama dış duvar alanı (A D ), ortalama pencere alanı (A P ), ve
A D /A net ile A P /A net oranları verilmiştir. Dış havanın konut içerisine sızmasına neden olan kapı ve
pencere ortalama kenar uzunluklarının birim ortalama net konut alanına oranı, l = 0.38 m/m2, olarak
belirlenmiştir.
Tablo 1. KKTC Konutlarının Ortalama Bina Kullanım ve Yapı Elemanları Alanları
Konut Tipi
A Tipi
B Tipi
C Tipi

A net (m2)

A D (m2)

A P (m2)

A D / A net

A P / A net

135.2
129.9
139.8

124.6
123.5
115.1

32.7
28.1
31.3

0.92
0.95
0.82

0.24
0.21
0.22

3.4. Bilgi Toplama: Bir Anket Çalışması
2006 nüfus ve konut sayımı [16] ve hazırlanıp uygulanan 14 soruluk anket (Ek-1) sonuçları gereken
istatistiksel verilerin toplanması için kullanılmıştır. Anket KKTC’de değişik bölgelerde yaşayan 231
kişiye uygulanmıştır. Katılımcılar seçilirken bölgelere göre nüfus dağılımı dikkate alınmıştır. 2006
nüfüs ve konut sayımı sonuçlarına göre KKTC’de toplam 265100 kişi yaşamaktadır. Mevcut toplam
konut sayısı 72624, konutlarda yaşayan ortalama insan sayısı ise 3.17 olarak belirlenmiştir. Anket
sonuçları, 2006 nüfus ve konut sayımı ile büyük bir uyum içerisindedir. Söz konusu ankete göre KKTC
konutlarında yaşayan ortalama insan sayısı 3.5, KKTC’deki toplam konut sayısı ise 75477 olarak elde
edilmiştir.
Yapılan anket, konutların %92’sinin duvarlarının delikli toprak tuğla kullanılarak inşa edildiğini,
%93.5’nin ise duvarlarına ısı yalıtımı uygulanmadığını ortaya çıkartmıştır. Çatıların, %73 oranında düz
beton veya üzerine kiremit döşenmiş eğimli beton, yalnızca %18 oranında bir kısmının ise düz beton
üzerine ahşap konstrüksiyon kurularak yapılan kiremitli çatı sistemi olduğu tesbit edilmiştir. Çatıların
%88.5’inde ısı yalıtımı hiç kullanılmamıştır. Tablo 2’de KKTC konutlarının duvar ve çatı tiplerine, ve
yalıtım durumlarına bağlı dağılımı verilmiştir. Konutların %84.9’unda tek camlı pencere sistemleri
bulunmaktadır. Pencerelerin %78.4 ü aluminyum, %5.8’i ise PVC malzemeden üretilmiştir. Ahşap
pencereler artık neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Tablo 3’de konut yaşlarına göre yalıtımlı duvar ve
çatı ile birlikte çift cam ve PVC pencere sistemlerinin kullanım oranları verilmektedir. Düşük sızıntı
katsayısına sahip PVC pencere sistemleri kullanımının günümüzde küçümsenemeyecek oranda
arttığı, ancak duvar ve çatı yalıtımına gereken önemin gösterilmediği gözlenmeltedir.
2006 nüfus ve konut sayımına göre merkezi ısıtma sistemleri ancak konutların %2.61’inde
kullanılırken geri kalan konutlar ısıtma ihtiyaçlarını klima ve çeşitli ısıtıcılar kullanarak konut içerisinde
yerel alanların ısıtılması biçiminde gerçekleştirmektedir [16]. Yapılan anket sonuçları merkezi ısıtma
sistemi kullanım oranını, 2006 nüfus ve konut sayımı değerlerine uyumlu bir şekilde, %2.17 olarak
vermektedir. Buna ek olarak, geriye kalan %97.83’lük yerel ısıtma oranının %44.78’inde konutlarda
klimaların kullanıldığı ve %53.05’lik kısmında ise ısıtma ihtiyacının çeşitli ısıtıcılar ile sağlandığı
belirlenmiştir. Tablo 4’de KKTC konutlarındaki klima sayılarının oranları verilmektedir. Tablo 5 ise
KKTC konutlarındaki yapı elemanları kombinasyonlarının oranlarını özetlemektedir. Müstakil, yarı
müstakil ve apartman dairesi oranları sırası ile %52.6, %5.3 ve %42.1 olarak belirlenmiştir.
KKTC nüfusunun neredeyse tamamı Z1 ve Z2 iklimsel bölgelerinde yaşamaktadır. 2006 nüfus ve
konut sayımı sonuçları konutların %31’inin Z1, %69’unun ise Z2 iklimsel bölgesinde bulunduğunu
göstermektedir [16].
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Tablo 2. KKTC Konutlarının Duvar ve Çatı Tipleri ile Yalıtım Durumlarına Bağlı Olarak Dağılımı (%)
Duvarlar

Yapı Elemanları

Çatılar

TT (NY)

TT (Y)

BB (NY)

BB (Y)

BÇ (NY)

BÇ (Y)

86.2

4.7

7.8

1.3

88.5

11.5

Dağılım (%)

TT: Toprak Tuğla, BB: Beton Bloklar, BÇ: Beton Çatı, Y: Yalıtılmış, NY: Yalıtılmamış

Tablo 3. Konut Yaşlarına Göre Isı Yalıtımlı Duvar, Çatı, Çift Cam Ve PVC Pencere Kullanım Oranları
(%)
Yaş (yıl)
0–5
5 – 10
10 – 20
> 20
Toplam

Isı Yalıtımlı Duvar
13.0
6.2
3.4
8.8
6.5

Isı Yalıtımlı Çatı
16.7
13.0
6.8
13.9
11.5

Çift Cam
45.8
18.8
8.0
11.3
15.2

PVC Pencere
25.0
4.3
2.2
1.4
5.8

Tablo 4. KKTC Konutlarındaki Klima Sayılarının Oranları
Klima Sayısı
Dağılım (%)

0
31

1
21

2
24

3
16

>3
8

Tablo 5. KKTC Konutlarındaki Yapı Elemanları Kombinasyonlarının Oranları (n)
Komb.
No.

a

Yapı Elemanları
a
Kombinasyonları

Yapı Elemanları
Dağılım Oranı, n (%) Komb.
No.
Kombinasyonlarıa
A Tipi B Tipi C Tipi
10.09 1.75
1.32
25
TT-Y-NY-Ah-TC

1

TT-NY-NY-Ah-TC

2

TT-NY-NY-Ah-ÇC

----

----

----

3

TT-NY-NY-Al-TC

27.63

2.19

29.38

4

TT-NY-NY-Al-ÇC

5.26

----

2.63

26

Dağılım Oranı, n (%)
A Tipi B Tipi C Tipi
0.44
-------

TT-Y-NY-Ah-ÇC

----

----

----

27

TT-Y-NY-Al-TC

0.44

----

----

28

TT-Y-NY-Al-ÇC

----

----

----

5

TT-NY-NY-PVC-TC

----

----

----

29

TT-Y-NY-PVC-TC

----

----

----

6

TT-NY-NY-PVC-ÇC

0.88

0.88

----

30

TT-Y-NY-PVC-ÇC

----

----

----

7

BB-NY-NY-Ah-TC

1.32

----

0.88

31

BB-Y-NY-Ah-TC

----

----

----

8

BB-NY-NY-Ah-ÇC

----

----

----

32

BB-Y-NY-Ah-ÇC

----

----

----

9

BB-NY-NY-Al-TC

3.07

----

1.75

33

BB-Y-NY-Al-TC

----

----

----

10

BB-NY-NY-Al-ÇC

0.44

----

0.44

34

BB-Y-NY-Al-ÇC

----

----

----

11

BB-NY-NY-PVC-TC

----

----

----

35

BB-Y-NY-PVC-TC

----

----

----

12

BB-NY-NY-PVC-ÇC

----

----

----

36

BB-Y-NY-PVC-ÇC

----

----

----

13

TT-NY-Y-Ah-TC

----

----

----

37

TT-Y-Y-Ah-TC

----

----

----

14

TT-NY-Y-Ah-ÇC

----

----

----

38

TT-Y-Y-Ah-ÇC

0.88

----

----

15

TT-NY-Y-Al-TC

0.88

----

1.32

39

TT-Y-Y-Al-TC

----

----

0.88

16

TT-NY-Y-Al-ÇC

----

----

0.88

40

TT-Y-Y-Al-ÇC

0.44

----

----

17

TT-NY-Y-PVC-TC

----

----

----

41

TT-Y-Y-PVC-TC

----

----

0.44

18

TT-NY-Y-PVC-ÇC

----

----

0.44

42

TT-Y-Y-PVC-ÇC

0.44

----

0.44

19

BB-NY-Y-Ah-TC

----

----

----

43

BB-Y-Y-Ah-TC

----

----

----

20

BB-NY-Y-Ah-ÇC

----

----

----

44

BB-Y-Y-Ah-ÇC

----

----

----

21

BB-NY-Y-Al-TC

----

----

0.44

45

BB-Y-Y-Al-TC

----

----

----

22

BB-NY-Y-Al-ÇC

----

----

----

46

BB-Y-Y-Al-ÇC

0.44

----

----

23

BB-NY-Y-PVC-TC

----

----

0.44

47

BB-Y-Y-PVC-TC

----

----

0.44

24

BB-NY-Y-PVC-ÇC

----

----

----

48

BB-Y-Y-PVC-ÇC

----

0.44

----

TT: Toprak Tuğla, BB: Beton Blok, Y: Yalıtılmış, NY: Yalıtılmamış, Ah: Ahşap, Al: Aleminyum, PVC: polivinil klorür,
TC: Tek Cam, ÇC: Çift Cam
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3.5. KKTC konutlarındaki ısı geçirgenlik katsayılarının belirlenmesi
KKTC konutlarında kullanılan yapı elemanlarının ısı geçirgenlik katsayıları hesaplanmış ve Tablo 6’da
sunulmuştur.
Tablo 6. KKTC Konutları Yapı Elemanları Isı Geçirgenlik Katsayıları (U-değerleri) (W/m2ºC)
Isı Yalıtımı
Yalıtılmamış
Yalıtılmış

Çatı
2.03
0.57

Döşeme
2.26
0.59

Duvar (TT)
1.50
0.52

Duvar (BB)
0.69
0.37

Cam
Tek Cam
Çift Cam

Pencere
5,59
3.01

3.6. KKTC Karakteristik Konutunun Özgül Isı Kaybı Katsayısının Belirlenmesi
Birim konut alanına düşen toplam özgül ısı kaybı katsayısı (q), Tablo 5’de yer alan oranlar için eşitlik
(1), (2) ve (3) kullanılarak hesaplanmıştır. Burada, duvarlar, pencereler, döşeme ve çatı olmak üzere
dört değişik yapı elamanı göz önüne alınmıştır. Hesaplamalar denge koşullarında yapılmış ve bina
yükseklik ve yönleri ihmal edilmiştir.
Eşitlik (1)’de yer alan parametreler Tablo 1 ve Tablo 6’da verilmiş değerler arasından seçilmiş olup, iç
ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkı oranı 1.0 ºC/ºC ve iç ortam ve toprak arasındaki sıcaklık farkı
oranı ise 0.5 ºC/ºC olarak alınmıştır. Aynı sıcaklık farkı oranı (ΔT) eşitlik (2)’de de kullanılmıştır.
Sızdırma katsayısı değerleri (a), ahşap, aluminyum ve PVC pencere sistemleri için sırası ile 3, 3 ve
1 m3/mh olarak alınmıştır [17]. Kapı ve pencerelerin sızdıran kenar uzunlukları toplamının birim net
konut alanına oranı (l) Bölüm 3.3’de belirlendiği gibi kullanılmıştır. R değeri 0.9, H değeri 2.43
kJ/m3ºC ve Z e değeri ise 1.2 olarak alınmıştır [17]. KKTC’de bulunan her yapı elemanı kombinasyonu
ve konut tipileri için birim konut alanına düşen toplam özgül ısı kaybı katsayısı (q) eşitlik (3)
kullanılarak hesaplanmış ve Tablo 7’de verilmiştir. Tablo 5’de verilen yapı elemanları kombinasyonları
oranları (n) kullanılarak KKTC karakteristik konutunun birim net konut alanına düşen özgül ısı kaybı
katsayısı
q = 6.24 W/m2ºC olarak belirlenmiştir. % 60’ı müstakil, % 36’sı yarı müstakil ve % 4’ü apartman
dairesinden oluşan gelişi güzel seçilmiş 25 mimari proje kullanılarak yapılan çalışmada aynı değer
6.92 W/m2ºC olarak hesaplanmıştır.
Eşitlik (4) kullanılarak KKTC karakteristik konutuna ait özgül ısı kaybı katsayısı, L = 852 W/ºC olarak
elde edilmiştir. Eşitlikte, N, Tablo 5’de verilen 48 farklı kombinasyonu, M ise 3 farklı konut tipini
göstermektedir.
Tablo 7. KKTC Yapı Elemanı Kombinasyonları ve Konut Tipileri İçin Birim Konut Alanına Düşen
Toplam Özgül Isı Kaybı Katsayıları (q) (W/m2 ºC),
Komb. No.
A Tipi
B Tipi
C Tipi

1
6.71
6.64
6.44

3
6.71
6.64
6.44

4
6.08
---5.87

6
5.53
5.51
----

7
5.97
---5.79

9
5.97
---5.22

10
5.42
---5.04

15
5.31
---4.47

16
------3.92

18
------4.14

21
------4.39

Komb. No.
A Tipi
B Tipi
C Tipi

23
------3.83

25
5.79
-------

27
5.79
-------

38
3.76
-------

39
------4.22

40
4.40
-------

41
------3.67

42
3.21
---3.10

46
3.67
-------

47
------3.59

48
---3.07
----
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3.7. KKTC İçin Isıtma Sezonu, Isıtma Derece-Saat ve Derece-Gün Değerlerinin Belirlenmesi
2007 yılı boyunca Lefkoşa meteoroloji istasyonu tarafından kaydedilen günlük ortalama dış hava
sıcaklıkları örnek olarak Şekil 2’de sunulmuştu. Denge sıcaklığı, T b = 18ºC için ısıtma sezonunun
başlangıcı yılın 319. günü (15 Kasım), bitişi ise 99. günü (9 Nisan) olarak belirlenmiştir. Lefkoşa için
2007 yılında ısıtma sezonu 145 gün, yılın % 40’ı, ve ısıtma derece-gün değeri ise 1323.3ºC-gün olarak
hesaplanmıştır. Tablo 8 KKTC ana şehirlerinin 2006 ve 2007 yılları için ısıtma derece-gün değerlerini
ve ısıtma sezonu uzunluğunu özetlemektedir. Gazi Mağusa Z1 iklim bölgesinde, Lefkoşa ise Z2 iklim
bölgesinde yer almasına rağmen, bu iki şehrin derece-gün değerlerinin birbirine çok yakın olduğu
gözlenmektedir. Z2 iklim bölgesi için derece-gün değeri bu iki şehrin ortalaması olan 1344.4ºC-gün
olarak öngörülebilir. Girne’nin derece-gün değeri ise Z1 iklimsel bölgesindeki derece-gün değeri olarak
alınabilir.
Tablo 8. KKTC Ana Şehirlerinin Isıtma Derece-Gün (ºc-Gün) / Isıtma Sezonu Uzunlukları (Gün)
Şehir
Lefkoşa
Gazi Mağusa
Girne

2006
1419.3 / 153 (6 Kasım - 8 Nisan)
1303.1 / 154 (12 Kasım - 15 Nisan)
1053.4 / 138 (23 Kasım - 10 Nisan)

2007
1323.3 / 145 (15 Kasım - 9 Nisan)
1331.1 / 152 (15 Kasım - 16 Nisan)
1011.2 / 138 (23 Kasım - 10 Nisan)

Ortalama
1371.3 / 149
1317.1 / 153
1032.3 / 138

3.8. KKTC Isıtma Enerjisi İhtiyacı
KKTC konutlarının tümünün merkezi ısıtma sistemi kullanılarak ısıtıldığı varsayımı ile, eşitlik (8) ve Z1
ve Z2 iklim bölgelerindeki konutların dağılımı kullanılarak, tek bir konut için toplam ısı kaybı 91895 MJ
olarak hesaplanmıştır. Merkezi ısıtma sistemlerinin konutların yalnızca %2.61’lik bir kısmında
kullanıldığı ve yerel ısıtma için gerekli enerji miktarının merkezi ısıtma sistemleri için gerekli enerji
miktarının yarısı olduğu kabul edilirse, KKTC karakteristik konutuna ait yıllık toplam ısı kaybı 47147MJ
olarak belirlenir. 2001 yılında yapılan yönetmelikler doğrultusunda Avrupa ülkereinde konutlar için
ortalama yıllık toplam ısı kaybı değerleri ile KKTC karakteristik konutunun günümüzdeki yıllık toplam
ısı kaybı kıyaslaması Şekil 5’de verilmiştir. Avrupa ülkelerindeki ısı kayıpları, farklı ülkelere ait gerekli
izolasyon kalınlıkları, nüfus ve derece-gün yöntemi göz önüne alınarak Eurima tarafından elde
edilmiştir [18]. Birçok eski binada yetersiz yalıtım kullanıldığı veya hiç yalıtım kulanılmadığı göz önüne
alınırsa, Avrupa ülkelerindeki gerçek ısı kayıp değerlerini bulmak için 2-4 arasında bir çarpan
kullanılabilir [18].
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Şekil 5. Avrupa Ülkelerinde [18] Ve KKTC’de Konut Başına Düşen Yıllık Isıtma Enerjisi Kayıpları
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KKTC’de mahal ısıtması için harcanan yıllık toplam enerji miktarı, KKTC karakteristik konutu için
belirlenen değerin aktif olarak kullanılan 72624 konut sayısı ile çarpılarak elde edilebilir. Tüm
konutların merkezi ısıtma sistemi kullanılarak ısıtılması durumunda ısıtma enerjisi ihtiyacı 6674 million
MJ olarak hesaplanmıştır. Yerel ısıtma etkisinin göz önüne alındığı durumda ise KKTC’de mahal
ısıtması için gereken yıllık toplam enerji ihtiyacı 3424 million MJ olarak bulunur. Şekil 6’da gösterildiği
gibi KKTC yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı Avrupa ülkelerininkine göre neredeyse sıfırdır. Bunun nedeni
nüfusun az ve iklimin ılıman olmasıdır.
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Şekil 6. Avrupa Ülkelerinde [18] Ve KKTC’de Yıllık Toplam Konutsal Isıtma Enerjisi Kayıpları

4. KKTC KONUTLARININ ISITILMASINDA ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK BİR ÖNERİ
Toprak ve blok beton tuğladan yapılmış duvarlar ve beton çatılar KKTC konutlarında yaygın olarak
kullanılan yapı elemanlarıdır. Eşitlik (2) ve Tablo 6’da belirtilen yapı elemanlarına ait U-değerleri
kullanılarak, KKTC karakteristik duvarının ve çatısının U-değerleri 1.38 W/m2°C ve 1.86 W/m2°C
olarak hesaplanmıştır. Eşitlik (2) ve konutların iklim bölgelerine göre dağılımı kullanılarak, mahal
ısıtma uygulamaları için duvarlardan ve çatılardan birim alanda gerçekleşen yıllık toplam enerji kaybı
sırasıyla 148 MJ/m2-yıl ve 201 MJ/m2-yıl olarak hesaplanmıştır.
Şekil 7 ve Şekil 8 Avrupa ülkelerinde 2001 yılı yönetmeliklerine göre inşa edilmiş konutların ve
KKTC’de halen inşa edilmiş bulunan konutların duvar ve çatılarından birim alanda gerçekleşen yıllık
enerji kayıplarını göstermektedir. Şekillerde, söz konusu kayıpların Avrupa için önerilen değerleri de
belirtilmektedir. Bu değerler duvarlar için 52 MJ/m2-yıl, çatılar için ise 35 MJ/m2-yıl olarak verilmektedir
[18]. KKTC’deki her iki enerji kaybı değerinin önerilen değerlere göre çok büyük olduğu görülmektedir.
Avrupa ülkelerindeki gerçek değerleri bulmak için yine 2 ile 4 arasında bir çarpan kullanılabilir [18].
KKTC’de, Avrupa ülkelerinde önerilen ısı kayıbı değerlerini elde etmek için, Z1 ve Z2 iklim
bölgelerinde gerekli duvar ve çatı yalıtımı kalınlıkları hesaplanmış ve Tablo 9’da verilmiştir.
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Şekil 7. Avrupa Ülkelerinde [18] Ve KKTC’de Konutların Duvarlarından Gerçekleşen Enerji Kayıpları
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Şekil 8. Avrupa Ülkelerinde [18] Ve KKTC’de Konutların Pencerelerinden Gerçekleşen Enerji Kayıpları
Tablo 9. Isı Yalıtımı Kalınlıkları, İlgili U-Değerleri ve Enerji Kayıpları
Z1 İklim Bölgesi
Yapı Elemanı
Toprak Tuğla Duvar
Beton Blok Tuğla Duvar
Beton Çatı

Z2 İklim Bölgesi

Isı Yalıtımı
Kalınlığı (cm)

U-Değeri

Enerji Kaybı
2
(MJ/m -year)

Isı Yalıtımı
Kalınlığı (cm)

U-Değeri

(W/m C)

(W/m C)

Enerji Kaybı
2
(MJ/m -year)

4.0
1.0
8.0

0.60
0.58
0.40

53.5
51.7
35.7

6.0
3.0
11.0

0.46
0.45
0.31

53.4
52.3
36.0

2

2

KKTC’deki konutlar Tablo 9’da belirtilen ısı yalıtımı kalınlıklarına uygun olarak, çift camlı PVC pencere
sistemleri ile ve zeminde hiç bir ısı yalıtımı uygulanmadan inşa edilirse, Z1 ve Z2 iklim bölgelerindeki
karakteristik konutlara ait özgül ısı kaybı katsayıları sırasıyla 416.69 W/ºC ve 387.17 W/ºC olacaktır.
Bu durumda, konutların merkezi ısıtma sistemi kullanılarak ısıtıldığı varsayımı ile tek bir konut için yıllık
toplam ısı kaybı 42725 MJ olacaktır. Yerel ısıtma etkisi göz önüne alındığında ise, KKTC karakteristik
konutunun yıllık toplam ısı kaybı 21920 MJ olarak hesaplanabilir. Isı yalıtımları önerildiği gibi yapıldığı
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taktirde, KKTC’de mahal ısıtma uygulamalarındaki yıllık toplam ısı kaybı, tüm konutlarda merkezi
ısıtma sistemi kullanıldığı varsayımı ile 3103 milyon MJ ve yerel ısıtmanın etkisi ile, 1592 milyon MJ
olarak öngörülmektedir.
KKTC’de Tablo 9’da belirtilen kalınlıklarda duvar ve çatı yalıtımı uygulanması ve PVC çift camlı
pencere sistemlerinin kullanılması mahal ısıtmasındaki toplam ısı kaybı değerini 3424 milyon MJ’den
1592 milyon MJ’e indirecektir. Bu da %53.5 gibi önemli oranda bir enerji tasarrufu anlamına
gelmektedir. Böylece her konut için yıllık ortalama 25227 MJ enerji tasarrufu elde edilmiş olacaktır.

5. SONUÇ
Bölgesel enerji ihtiyacı veya enerji tüketimi analizlerinde, konutların tüm mimari ve termal özelliklerini
ve bununla birlikte nüfüs dağılımı ve ısıtma yöntemlerini içerdiğinden, karakteristik konut modeli
yaklaşımının model bina yaklaşımına göre daha gerçekci değerler vermesi beklenir. İstatistiksel veriler
analiz sonuçlarını doğrudan etkileyeceğinden verilerin doğruluğu kontrol edilmelidir. Çalışmada anket
sonuçlarının güvenilirliği 2006 nüfus ve konut sayımı ve mimari projeler kullanılarak teyit edilmiştir.
KKTC karakteristik konutu modellenmiş ve konutun özgül ısı kaybı katsayısı 852 W/ºC olarak elde
edilmiştir. Derece-gün yöntemi kullanılarak KKTC’de konut ısıtma uygulaması için kullanılan enerji
miktarının yıllık 3424 milyon MJ olduğu hesaplanmıştır. Bu çalışmada önerilen yapı elemanlarının
kullanılması durumunda %53.5 enerji tasarrufu sağlanacağı görülmektedir.
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Ek–1: KKTC KARAKTERİSTİK KONUTU BELİRLEME ANKETİ
1)

Nerede yaşıyorsunuz?

a) Lefkoşa
d) Güzelyurt

b)
e)

Gazi Mağusa
Karpaz

c)

Girne

2)

Evinizde yaşayan kişi sayısı

a) 1
d) 4

b)
e)

2
≥5

c)

3

3)

Evinizin tipi

a) Müstakil

b)

Yarı müstakil

c)

Apartman dairesi

4)

Evinizin yaşı

a) < 5 yıl
d) > 20 yıl

b)

5 – 10 yıl

c)

10 – 20 yıl

5)

Evinizin alanı

a) < 100 m2

b)

100 – 200 m2

c)

>200 m2

6)

Dış duvar tipi

a) Toprak tuğla

b)

Beton blok tuğla

c)

Diğer

7)

Dış duvarlarda ısı yalıtımı

a) Cam yünü
d) Yok

b)

Strafor

c)

Hava boşluğu

8)

Pencere tipi

a) Ahşap

b)

Aleminyum

c)

PVC

9)

Cam tipi

a) Tek cam

b)

Çift Cam

10) Çatı Tipi

a) Düz Beton
d) Diğer

b)

Eğimli beton,
üzeri kiremit

c)

Düz beton, ahşap
iskelet üzeri kiremit

11) Çatı ısı yalıtımı

a) Cam yünü

b)

Strafor

c)

Yok

12) Isıtma şekli

a) Merkezi ısıtma

b)

Isıtıcılar

c)

Klima

13) Kullanılan ısıtma enerjisi türü

a) Odun
d) Fuel oil

b)
e)

Elektrik
Mazot

c)

Tüp gaz

14) Klima sayısı

a) Yok
d) 3

b)
e)

1
>3

c)

2
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ISI YALITIM ÖZELLİKLERİ İYİLEŞTİRİLMİŞ YAPI
TUĞLALARININ GELİŞTİRİLMESİNDE KAĞIT ÜRETİM
ATIKLARININ KULLANILMASI ETKİLERİ
Sedat AKKURT
Mücahit SÜTÇÜ
Kadir BAŞOĞLU

ÖZET
Bu çalışmada, kağıt üretimi atıklarının düşey delikli izolasyon tuğla bünyesinde değerlendirilmesiyle
yararlı bir endüstriyel ürüne dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Bu atıklar yüksek miktarda kalsiyum
karbonat ve selüloz liflerden oluşmaktadır ve sahada depolanmaktadır. Henüz ekonomik bir yöntemle
değerlendirilememektedir. Bu atıkların killi tuğla hammaddesine ilave edilmesi durumunda gözenekli,
hafif ve kabul edilir-mekanik dayanıma sahip olan tuğlalar geliştirilmiştir. Üretilen atık katkılı deliksiz
tuğlaların ısı iletim katsayıları (<0.4W/mK) aynı kompozisyonlu katkısız tuğlanınki (0.8W/mK) ile
karşılaştırıldığında %50’ye kadar varan oranlarda düşmüştür. Düşey delikli izolasyon tuğla bünyesinde
bu atıkların kullanılması durumunda ise ısı iletim katsayısının daha da düşük değerlere azaldığı
görülmüştür (0.158W/mK). Bu ürünler içerdikleri mikrogözenekler sayesinde binalarda ısı kayıplarını
azaltmak için yalıtım amaçlı izotuğla olarak kullanılabilir. Bunun yanında düşey delikli tuğlalarda perde
tasarımının da ısı yalıtımına önemli katkıları bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tuğla, ısı yalıtımı, kağıt üretimi atığı

ABSTRACT
In this study, a useful industrial product was produced by incorporation of paper processing residues
in vertically perforated insulation brick body. These residues are mainly composed of large amounts of
calcium carbonate and cellulose fibers and are stockpiled. They are not yet evaluated by any
economical means. When these residues are added into clayey earth raw material, a porous
lightweight brick with acceptable mechanical properties are developed. Solid brick with without any
paper recycling residue had 0.8W/mK of thermal conductivity while that of the brick with the added
residue had 0.4W/mK meaning that up to 50%improvement was realized. When this material is used
in making vertically perforated brick, it was observed that reductions down to 0.158W/mK was
possible. These products can be used for thermal insulation in buildings as insulation bricks due to
their microporosities. In addition, the design of perforations in brick can also help further improve the
thermal conductivities of brick.
Keywords: Brick, thermal conductivity, paper processing residue

1. GİRİŞ
Enerji tasarrufu, ekonomik, stratejik ve çevresel nedenlerle günümüzde fazlasıyla önem kazanmıştır.
Toplam tüketilen enerjinin Türkiye’de %32’si, AB’de ise %40’ı binalarda tüketilmektedir, bunun da
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yaklaşık yarısı duvarlardan geçen ısı yoluyla gerçekleşmektedir [1]. Bu yüzden bina duvarlarının
yalıtılması, enerji tasarrufu imkanı sağlaması nedeniyle, yeni araştırmalara açık bir konudur (EN832).
Geleneksel olarak duvarlarda tuğla, bims blok, gazbeton, ahşap gibi malzemeler kullanılmaktadır.
Bunların içinde tuğla önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 360 tuğla üretim tesisi vardır ve
bunlar toplam 16 milyon ton yıllık üretim kapasitesine sahiptir [2]. Bu tesisler eski teknoloji ile
çalışmakta ve toplam tuğla maliyeti içinde işçilik %45, enerji %30 ve hammadde ise %10’luk bir yer
tutmaktadır.
İçi dolu tuğlanın ısı iletim katsayısı değeri yaklaşık 0.8W/mK’dir. Tuğlanın hafifletilmesi bu değerin
düşürülmesine yarar. Tuğlanın geleneksel üretim yöntemi, düşük maliyet avantajı sağlaması
nedeniyle, ekstrüzyondur. Hammadde sahasından yaklaşık %12 nem ile üretim hattına getirilen killi
toprak öncelikle taşlarından ayıklanır, uygun su miktarı verilerek ezilir ve vakum altında ekstrüzyon
yöntemiyle kalıptan çıkarılarak şekillendirilir. Bu yöntem, ürün içinde boş hacim yaratmak için ideal bir
şekillendirme yöntemidir ve bu yüzden tuğlanın hacim ağırlığını azaltmak için düşey delikler bırakılır.
Düşey delikler arasında bulunan perdeler tuğlaya yeteri kadar mukavemet verir. Delikli yapı, tuğlanın
ısı yalıtımı özelliklerine yardımcı olur. Düşey delikli tuğla, binaların dış cephelerinde yaygın olarak
kullanılır. İçeriği tamamen doğal kil olan bu malzeme 800-900oC arasında fırında pişirilerek yeterli
mekanik dayanıma sahip bir seramik ürüne dönüşmektedir. Kimyasal olarak ağırlıklı silis, alüminyum,
demir gibi elementlerden oluşan bu malzeme oksit olmasından dolayı ısı iletim katsayısı düşüktür,
kimyasal olarak kararlıdır ve bozulmaz [3].
Ofislerde kullandığımız klasik beyaz A4 kağıdın içinde yaklaşık %25 ince kalsit tozu vardır, kalan
malzeme ise selülöz lifidir. Selülöz lifi pahalı bir hammadde olup çoğunlukla ithal edilmektedir. Beyaz
kağıdın hurdası, yeniden dönüşüm sırasında, çözünerek içindeki kalsit miktarı azaltılarak temizlik
kağıdına dönüşmektedir. Kalsit miktarının azaltılması basit bir eleme yöntemiyle gerçekleştirilir.
Hareketli rulo elek üzerinde yıkanan kağıt malzemesi içinde bulunan, yaklaşık 5mikrometre
boyutlarındaki, kalsit tanecikleri yıkama sırasında elek altına geçerek elek üstünde kalsitçe fakir ve
selülözce zengin bir malzeme bırakmaktadır. Elek üstü malzeme selülözce zengin olduğu için temizlik
kağıdı üretiminde kullanılır. İçindeki kalsit dolgu malzemesi miktarının azalması sayesinde kağıdın su
emme özelliği bu tür ürünlerde artmaktadır. Elek altı malzeme ise değersiz bir atık olup arıtma
tanklarına gönderilip, oradan da bir sahaya gönderilerek depolanmaktadır. Bu atığın yaklaşık %65’i su
ve %35’i selülöz, kalsit ve kilden oluşmaktadır. İçindeki yüksek su miktarı yüzünden atığın taşınması
pahalıya malolmaktadır. Ülkemizde kağıt üretim aşamalarında önemli miktarlarda atık çamur ortaya
çıkmakta ve bu çamurlar yüksek kalorifik değerinden dolayı çeşitli fabrikalarda yakıt girdisi olarak
kullanılmakta yada atık alanlarında depolanmaktadır. Bu atık zaman içinde kurumakta ve hafif selülöz
lifleri rüzgarla savrulmaktadır. Kimyasal kompozisyonu ve içerdiği su miktarı ile tuğla imalatında katkı
maddesi olarak kullanılma potansiyeli göstermektedir.
Buna benzer atıkların tuğla bünyesine katılarak yararlı bir malzemeye dönüştürülmesi literatürde
başka araştırmacılar tarafından amaçlanmıştır [3–6]. Son zamanlarda, kağıt çamurunun seramik
bünyelerde kullanılarak düşük yoğunluklu ürünlerin geliştirilmesi üzerine araştırmalar yapılmaktadır [48]. Ancak geri dönüşüm kağıt ile imalat yapan kağıt üreticilerinin atıkları üzerine yapılmış bir çalışmaya
rastlanmamıştır.

2. MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada, kağıt atık çamuru Levent Kağıt A.Ş. (İzmir)’den, tuğla hammaddesi ise Turgutlu’da
hammadde sahasından temin edilmiştir. Öncelikle başlangıç malzemeleri kurutma ve ufalama
işlemlerinden geçirilmiştir. Malzemelerin kristal yapı (Panalytical X-Pert, XRD), kimyasal (Spectro IQ-2,
XRF) ve ısıl analizleri (Perkin Elmer, TG-DTA) ile tuğla hammaddesinin tane boyut dağılımı analizi
(Sedigraf 5000) yapılmıştır.
Üç farklı deneysel yaklaşım bu çalışmada kullanılmıştır. Bunlardan birincisi granül hazırlayıp kuru
basma ile tuğla üretimi olup ikincisi ise elle basarak numune hazırlamayı içermektedir. Üçüncü yöntem
ise ekstrüzyon (vakum pres) ile numunelerin şekillendirilmesini kapsamaktadır. Bu yöntem, yapılan
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sanayi ölçekli üretimle aynıdır. İlk iki yaklaşıma dair deneysel sonuçlar başka yerlerde daha önce
yayınlanmıştı[9,10]. Bu çalışmada ise sadece laboratuvar tipi ekstruder ile şekillendirilen numunenin
sonuçları verilmiştir.
Numunelerin Hazırlanması:
Turgutlu’da bulunan Yüksel Toprak Sanayii A.Ş.’nin hammadde sahasından alınan %12 rutubet içeren
toprak, fabrika üretim hattında taş ayıklama ve valslerde ezme işlemlerinin ardından nemlendirilerek
vakum presten geçirilip tuğla formuna getirilirler. Buradan alınan ve %18 su içeren dikdörtgen kesitli
çamur numune İYTE laboratuvarlarına getirilerek mini laboratuvar tipi ekstruderle (Şahin Makine,
Menemen) şekillendirilmiştir. Çamur numunesi kağıt atığı ile uygun su miktarında (ağırlıkça %0-20
oranında kağıt atığı ilavesi ile) laboratuvar tipi mini ekstruderden birkaç defa geçirilerek karıştırılmışlar
ve nihayetinde 60mm çapında ve 80mm boyunda silindirik numuneler ekstruderden başarıyla
çıkarılmışlardır. Daha sonra etüvde kurutulan numuneler laboratuvar tipi elektrik kutu fırında 60dakika
boyunca 950oC’de pişirilmişlerdir.
Tuğlanın Isı İletim Katsayısının Yazılım ile Hesaplanması
Düşey delikli izolasyon tuğlası imalatı sırasında gözetilen önemli bir parametre perde tasarımının
şaşırtmalı olarak gerçekleştirilmesidir. Şekil 1’de ısı iletim yolunu maksimize eden tasarım klasik kare
tasarıma ve içi dolu tuğlaya kıyasla gösterilmektedir. Isı iletim katsayısı değerinin düşürülmesi için ısı
yolunun olabildiğince uzatılması gereklidir.
Bu amaçla Belçika menşeli Physibel firması tarafından yazılmış olan Trisco yazılımı kullanılarak uygun
iki değişik tasarım yapılmıştır (Physibel, Belçika). Buna göre endüstriyel boyutta üretilen 1500kg/m3
yoğunluğundaki tuğlalarda ısı iletim katsayısı değerleri 0.158W/mK’e proje kapsamında başarıyla
indirilmiştir.

Şekil 1. İzolasyon Tuğlası İçinde Isı Yolu. Şaşırtmalı Perde Tasarımının Isı Yolunu Uzatmadaki
Faydası Sağdaki Şekilde Açıkça Gözükmektedir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Hammadde kimyasal kompozisyonu Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre hammadde beklendiği gibi
ağırlıklı bir alüminosilikat kompozisyonuna sahip olup %8.8 oranında demir içermektedir. Hammadde
olarak kullanılan killi topraktan 10mmx10mmx20mm ebatlarında numuneler hazırlanarak
o
dilatometrede ısıl genleşme davranışı incelenmiştir. Yaklaşık %1-2 arasında büzülme 1000 C’ye
o
ısıtma sonrasında gözlenmiştir. 900 C sıcaklıkta ısıtma sonucunda ise büzülme neredeyse sıfır olarak
gözlenmiştir.
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Tablo 1. Başlangıç Malzemelerinin XRF ile Yapılan Kimyasal Analizi Sonuçları (%) [9,10].
Malzemeler

Al 2 O 3

SiO 2

CaO

MgO

K2O

Fe 2 O 3

TiO 2

CuO

KK*

Kağıt işlem atığı

4.14

6.42

32.91

1.54

0.12

0.28

0.09

0.25

53.8

Tuğla hammaddesi

22.4

56.7

2.2

6.2

2. 6

8.8

0.82

0.26

8.4

*KK: Kızdırma kaybı
Kuru numunelerin mikroyapısını gözlemek amacıyla içinde kağıt atığı bulunan bir numune kurutma
sonrası kırılarak elektron mikroskobunda incelendi. Kırık yüzeyinde kil, kuvarz ve kalsit tanelerinin
içinde gömülü vaziyette selülöz lifleri gözlendi (Şekil 2). Kağıt atığı içeren (%0-30) numunelerin
kuruma davranışlarının anlaşılmasına yönelik yapılan ilk deneylerde içinde atık bulunan numunelerin
endüstriyel kurutma sonrası laboratuvarda etüvde kurutulmaları sonucu ortalama %2.1 daha su kaybı
yaşadıkları tespit edildi. Aynı oran kağıtsız örneklerde ortalama %5.5 olarak gözlendi. Buna göre kağıt
atığı içeren numunelerin biraz daha kolay kuruduğu gözlendi. Numunelerde ortalama ilk denemede
%9.8, ikinci denemede %7.9 hafifleme gözlendi. Bu numunelerde %20’nin üzerinde su emme tespit
edildi.

Şekil 2. Kurutulmuş Kağıt İçeren Numunenin Kırık Yüzeyinden Alınan SEM (Taramalı Elektron
Mikroskobu) Görüntüsü. Selülöz Lifleri 20mikrometre Çapında ve Homojen Dağılmış Şekilde
Görülmektedir.[9]
Kağıt endüstrisinden sağlanan atık çamur (Şekil 3) büyük oranda organik madde ve kalsiyum karbonat
içermektedir. Az miktarda kil de bulunmaktadır.
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Şekil 3. Geri Dönüştürülmüş Kağıt İşlem Atıkları[9].
Şekil 4’te başlangıç malzemelerinin XRD analizi sonuçları verilmiştir. Buna göre kağıt işlem atığı
selüloz ve kalsitten, tuğla hammaddesi ise büyük oranda kuvarz ile muscovit/illit ve klorit
minerallerinden oluşmaktadır. Tuğla hammaddesinin ortalama tane boyutu 20 mikron civarındadır.
Kağıt işlem atığının ısıl genleşme davranışı (Şekil 5) incelenmiş ve 1000°C’ye ısıtılması sonucunda
toplam %54’lük bir ağırlık kaybı gözlenmiştir. 250°C’ye kadar fiziksel suyun buharlaşmasından dolayı
%4, 250-350°C arasında hızlı ve 350-550°C arasında yavaş olmak üzere %28 ağırlık kaybı
gerçekleşmiştir. Bu durum organik maddelerin yanması ve kimyasal suyun buharlaşması olarak
açıklanabilir. 600°C’den sonra karbonatların parçalanmasından dolayı %22’lik bir ağırlık kaybı daha
gözlenmiştir.
Tablo 2’de killi toprağa %0–30 kağıt ilavesi durumunda pişme davranışları gösterilmiştir. Yağlı olarak
adlandırılan hammadde daha koyu renkli, daha plastik ve yüksek kil oranına sahiptir. Milli
hammaddeler ise nispeten daha yüksek kum içermekte ve kuvarz miktarı yüksektir. Numunelerin su
emme değerleri %21 ile %41 arasında kağıt ilavesi arttıkça artan oranda değişmektedir. %20’nin
üzerinde kağıt atığı içeren numunelerde eğilme dayanımında pişme sıcaklığının 950oC’den 1000oC’ye
artmasıyla bir azalma gözlenmiştir.

(a)
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(b)
Şekil 4. Başlangıç Malzemelerinin XRD Grafikleri. (a) Kağıt İşlem Atığı, (b) Tuğla Hammaddesi [9].

Şekil 5. Kağıt İşlem Atıklarının TG-DTA Eğrileri [9].
Bunun yanında değişik oranlarda katılan polistiren sayesinde ilave hafifleme deneyleri yapıldı. 950 ve
1000oC sıcaklıkta laboratuvarda pişirilen bu numunelerin su emme ve küçülme değerleri aşağıda
Çizelge 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Kağıt İlavesi ve Sıcaklığın Tuğlanın Fiziksel Özelliklere Etkisi [9].
% Karışımlı
numuneler

Sıcaklık °C

% Su Emme

% 9 Kağıtlı

950
1000
950
1000
950
1000
950
1000

28.9
22.1
25.6
21.1
29.9
31.9
41.4
40.9

% 16 Kağıtlı
% 23 Kağıtlı
%30 Kağıtlı

Kuruma
küçülmesi
4.5
5
6
7.2

Pişme
küçülmesi

Eğilme
Dayanımı
(kg/cm2)

7.06
5.03
5.81
3.98
5.99
5.5
6.9
6.6

21.27
40.39
30.09
31.48
34.55
31.12
-
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Aynı numunelere ayrıca polistiren de hacimce %15’e kadar ilave yapılıp denemeler yapılmıştır. Bu
deneyler sonucunda üretilen pişmiş tuğla numunelerinde su emme %45, toplam lineer küçülme %4.9
ve eğme dayanımı da 29kg/cm2’ye kadar değişen veriler toplanmıştır.
Atık miktarındaki artışla birlikte basma dayanımları düşmüş, fakat %20’ye kadar atık içeren
numunelerin basma dayanımı değerleri standart değerlerin (TS EN 771-1) hala üzerindedir. %30 atık
içeren numunelerin dayanım değerleri standartta belirtilen sınır değerlerdedir.
Şekil 6 numunelerdeki gözenek ile ısı iletimi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Şekil 6’da verildiği gibi
%50’ye kadar ısı iletiminde azalma söz konusudur ki, bu ısı yalıtımı uygulamaları için cesaret verici bir
durumdur. Tuğla numunelerinin ısı iletimleri onların yoğunluk ve gözenekleri ile çok yakından ilişkilidir.

Şekil 6. Tuğlaların Isı İletimleri ve Gözenekleri Arasındaki İlişki [9].
Numuneler, uygulanan donma-çözünme testini başarıyla geçmiş, test sonucunda numunelerde
bozulma gözlenmemiştir.
Numunelerde pişme sonrası bünyede oluşan fazlar XRD analizi ile tespit edilmiştir. Şekil 7’de verilen
analiz sonuçlarına göre, tüm numuneler beklendiği gibi büyük oranda kuvarz (SiO 2 ) içermektedir. Atık
içermeyen numunede hematit (Fe 2 O 3 ) ve sanidin (KAlSi 3 O 8 ) fazları bulunmaktadır. Kağıt üretim
atıklarını içeren numunelerde ise kuvars ve hematitin yanısıra gehlenit (Ca 2 Al 2 SiO 7 ) ve anortit
(CaAl 2 Si 2 O 8 ) fazlarının oluşumu gözlenmiştir. Atık miktarındaki artışa bağlı olarak anortit ve gehlenit
fazlarında da bir artış olmuştur.
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Şekil 7. Pişmiş Tuğlaların XRD Sonuçları (Q: kuvars, H: hematit, S: sanidin, A: anortit, G: gehlenit, C:
hedenberjit) [9].
Sanayi Ölçekli Denemeler
Kağıt atıkları fabrika stok sahasında killi hammadde ile %10-30 hacim oranında dozerle karıştırılarak
ilk noktadan üretim hattında beslenerek yeterli homojenleştirme sağlanmıştır. Kağıt atığının içinde
bulunan (%65) su, bu atığın killi hammaddeye beslenebileceği bir üst sınır ortaya çıkarmıştır. Fazla
atık eklenmesi durumunda vakum presten ürün fazla sulu çıkmakta ve hatalar ortaya çıkmaktadır. En
iyi sonucu %20 oranında atık ilavesinin sağladığı sanayi ölçekli denemelerde tespit edilmiştir.

Şekil 8. Endüstriyel Ölçekte Üretilmiş Olan Tuğla Modelinin Ürün Hali. Bu Ürünün Isı İletim
Katsayısı Hesap Değeri 0.158W/mK Olarak Hesaplanmıştır [11].
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SONUÇ
Pişirilen numunelerde ilave edilen atık miktarının artmasıyla pişme küçülmesi değerleri azalmıştır.
Numunelerin pişme yoğunluk değerleri atık ilavesiyle birlikte 1.92 g/cm3’den 1.28 g/cm3’e kadar
düşerek yoğunlukta %33’lük bir azalma sağlanmıştır. Gözenek ve su emme oranları atık ilavesinin
artmasıyla artmıştır. Numunelerin presleme yönü ve pişme sonrası oluşan gözenek geometrisi basma
dayanımlarında önemli bir etkiye sahiptir. Atık ilavesindeki artışla birlikte basma dayanımları değerleri
düşmüştür. Ancak, numunelerin basma dayanımları hala kabul edilen standard değerlerinden
yüksektir. Isı iletim katsayıları ise %30 atık içeren numunelerde %50 oranında düşmüştür. Tüm bu
sonuçlar göstermektedir ki, kağıt üretimi atık çamurları gözenek yapıcı olarak tuğla yapıları içinde
kullanılarak ısı yalıtımı açısından yararlı bir ürün olarak kullanılabilir. Bu çalışmada üretilen hafif,
gözenekli ve kabul edilebilir mekanik dayanıma sahip tuğlalar binalar için ısı yalıtım tuğlası olarak
potansiyel uygulama alanları bulabilir.
Yapılan test sonucunda hiç kağıt atığı içermeyen tuğlaya oranla %20 kağıt atığı içeren tuğlalarda %10
civarında bir hafifleme görülmüştür. Bu hafifleme ilgili ürünün içerdiği mikrogözenekler sayesinde ısı
iletkenlik değerinin daha düşük olmasına ve ürünün hafiflemesine neden olmuştur. Yeni tuğla
modelinin %0, %10 ve %20 kağıt atıklı modellerinden numuneler alınarak inşaat alanına götürülmüştür
ve bir numune duvar örülmüştür. Çalışmada istenilen amaca başarıyla ulaşılmıştır.
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ÖZET
Bu çalışmada pomza agregalı hafif beton blok özelliklerine uçucu kül ve taneli polistiren köpük
katkısının etkileri araştırılmıştır. Hazırlanan karışımlarda TS 802 standardına göre, çimento dozajı 300
3
olacak şekilde malzeme miktarları belirlenmiştir. Örnekler 100 x 100 x 100 mm ’lük metal kalıplara
vibrasyon yöntemiyle yerleştirilmiştir. Örnekler 24 saat sonra kalıptan çıkarılmıştır. Örneklere
atmosferik buhar basıncında 6 saat süre ile buhar kürü uygulanmıştır. Sonuç olarak, TS EN 206-1’e
göre referans (A) örnek grubu “D 1,4”, diğer örnekler ise “D 1,2” sınıfına uygun yoğunluk değerlerine
sahiptir. A örnekleri 13,2 MPa basınç dayanım değeriyle hafif beton olarak kullanılabileceği
düşünülmektedir. Strafor tanesi katkılı pomza blok örneklerde uçucu kül ikame oranının artması
örneklerin basınç dayanımını arttırıcı bir etki oluşturmuştur. Taneli polistiren köpük katkısı örneklerin
birim ağırlık değerlerini azalttığı ve buna bağlı olarak ısı yalıtım değerlerinde artışa neden olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hafif beton blok, Pomza, Uçucu kül, Polistiren köpük, Isıl iletkenlik katsayısı.

ABSTRACT
The main objective of this study is to investigate the effect of polystyrene and fly ash addition on the
properties of light weight pumice agregate concrete. Mixes were designed according to TS802, with a
3
cement dosage of 300. Samples were cast into 100 x 100 x 100 mm steel moulds with vibration.
Samples were taken from the mould after 24 hour. Steam curing was applied to the samples for 6 hour
at an atmospheric pressure. As a conclusion, samples sample groups (a) was found to be appropriate
to “D 1,4” according to the TS EN 206-1and other samples was appropriate to “D 1,2” class. A series
were considered to be used as light weight concrete when 13,2 MPa compressive strength of the A
series samples were taken into account. Strength of the polystyrene containing samples were
increased when the fly ash content was increased. It was observed that polystyrene addition
decreased the bulk density of the samples and consequently decrease in the thermal conductivity was
observed.
Key Words: Lightweight concrete block, Pumice, Fly ash, Polystyrene foam, coefficient of thermal
conductivity.
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1. GİRİŞ
Pomza, birbirine bağlantısız boşluklu, süngerimsi, silikat esaslı, fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı
dayanıklı, birim hacim ağırlığı 1 gr/cm3’ten küçük, gözenekli, camsı, asidik ve bazik karakterli volkanik
faaliyetler sonucu oluşmuş magmatik (volkanik) bir kayaçtır. Magmanın yeryüzünde veya yeryüzüne
oldukça yakın derinliklerde katılaşması sonucu oluşmuşlardır. Köpük veya sünger şeklinde bol
miktarda gaz boşluğu içerirler. Boşluklar genellikle birbirleri ile bağlantılı değildir ve bu yüzden suya
atıldığı zaman dibe batmazlar. Bileşimleri asit-ortaç bir bileşime sahiptir ve hiç veya çok az miktarda
kristal suyu içerirler. Bu özelliklerinden dolayı ısıtıldıklarında genleşmezler [1].
Pomza, volkanik, camsı bir yapıdadır. Yeryüzünde en yaygın olarak bulunan ve kullanım türü en geniş
olan asidik pomza, beyaz ve kirli renkte olanıdır. Bazik pomza ise siyahımsı renkteki pomza türüdür.
Asidik karakterli pomzalarda silis oranı daha yüksek olup, inşaat sektöründe yaygın kullanım alanı
bulabilmektedir. Diğer taraftan bazik karakterli pomzalar da alüminyum, demir, kalsiyum ve
magnezyum bileşenleri daha yüksek oranda bulunması nedeniyle diğer endüstriyel alanlarda kullanım
alanı bulabilmektedir. Her iki pomza türü de oluşum sırasında ani soğuma ve gazların bünyeyi ani
olarak terk etmesi sonucu oldukça gözenekli bir yapı kazanmışlardır (Şekil 1). Pomza bulunduğu
yerlere göre farklılık gösterebildiği gibi, her bölgenin pomzası kendi içinde de farklılık
gösterebilmektedir.

Şekil 1. Pomzanın Genel Görünümü [1].
Genellikle endüstride kullanılmayan düşük kalorili linyit kömürlerinin termik santrallerde yakılması
sonucu bacadan çıkma eğilimi gösteren ince taneli küllere uçucu kül denilmektedir ve 2020 yılına
kadar termik santrallerde yıllık 50 milyon ton atık külün ortaya çıkması beklenmektedir [2-4]. Uçucu
küller kendi başlarına bağlayıcılık özelliği bulunmayan yapay bir puzolandır. Genellikle çimento
üretiminde mineral katkı olarak kullanılabilmektedir. Yapılan araştırmalarda % 20 oranında çimentoda
kullanılan uçucu kül betonunun basınç dayanımları açısından olumlu sonuç verirken betonun erken
yaşlardaki basınç ve eğilme dayanımlarını düşürerek prizi geciktirmektedir [2].
Portland çimentosu, kalker ve kil karışımı hammaddelerin pişirilmeleri ile ortaya çıkan ve "klinker"
olarak adlandırılan malzemenin çok az miktarda alçıtaşı ile birlikte öğütülmesi sonunda elde edilen bir
üründür; su ile birleştirildiğinde hidrolik bağlayıcılık özeliği kazanmaktadır. (Su altında sertleşebilen ve
suda erimeyen bağlayıcıya "hidrolik bağlayıcı" denilmektedir. Alçı ve kireç gibi bağlayıcılar hidrolik
bağlayıcı özelik gösterememektedirler.) Portland çimentosu toz gibi ince tanelidir; tanelerin boyutları
1-200 µm arasında değişmektedir. Portland çimentosunun özgül ağırlığı 3.10–3.15 kadardır.
Torbalanmış durumdaki çimentonun birim ağırlığı 1,5 t/m3 civarındadır [3].
Beton sıcaklık artışı ile doğru orantılı olarak hidratasyon reaksiyonlarında da artış gerçekleşir ve
betonun mukavemet değerleri kısa sürede yüksek değerlere ulaşır. Betonda dayanım artışının fazla
olması için sıcaklık artışının yanında ortamın yeterince neme doygun olması da gereklidir. Ortamı
ısıtmak için gerekli ısı, buhar kürü ile de sağlanabilir. Bu süreç 100°C 'nin altında ve atmosferik
basınçta gerçekleşirse nem kürlemesinin özel bir durumu olarak sayılabilir [4, 5].
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Bu çalışmada pomza agregalı hafif beton blok özelliklerine uçucu kül ve polistiren köpük katkısının
etkileri araştırılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
Hafif agrega olarak Isparta bölgesinden elde edilen pomza kullanılmıştır. Pomza malzemesinin sertliği
Mohs skalasına göre 5-6 arasında olduğu ve kimyasal olarak % 75’e varan silis içeriğinin bulunduğu
literatürde belirtilmektedir [6].
Çalışmada kullanılan pomza malzemesinin kimyasal analiz sonuçlarına göre malzemede bulunan
oksitler ve miktarları Tablo 1’de verilmiştir.
3
Örneklerin üretiminde kullanılan pomzanın özgül ağırlığı 0.84 gr/cm ’tür. Pomza malzemesi laboratuar
tipi seramik bilyalı değirmende öğütüldükten sonra TS 802 [7] standardında 0-8 mm’lik agregalar için
belirtilen değer aralıkları dikkate alınarak tane dağılımı belirlenmiş ve çalışmada kullanılan pomzanın
elek analizi değerleri Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 1. Pomza Malzemesinin Kimyasal Bileşimi.
Bileşik
% Miktar

SiO 2
54,48

Al 2 O 3
15,72

Fe 2 O 3
4,55

CaO
4,27

MgO
1,02

SO 3
0,88

K2O
5,38

Na 2 O
4,16

Kız.Kaybı
2,51

Toplam
93,97

Tablo 2. 0-8 mm Tane Boyutuna Sahip Pomzanın Elek Analizi Değerleri.
Elek Aralığı
(mm)

Elekte Kalan (gr)

Elekten Geçen
(gr)

Elekte Kalan (%)

Elekten Geçen
(%)

8
4
2
1
0,5
0,25

1031
1130
665
239
55

3125
2094
964
299
60
5

33,0
69,2
90,4
98,1
99,8

100,0
67,0
30,8
9,6
1,9
0,2

Çalışmada; 0-8 mm tane boyutuna sahip pomza, CEM I 42.5 R tipi çimento, granüler halde polistiren
köpük ve uçucu kül katkısının farklı oranlarda karıştırılması ile karışımlar hazırlanmıştır. Kullanılan
uçucu kül, Tunçbilek termik santralinden temin edilmiştir. Polistiren köpük (strafor) ise granüler (taneli)
halde karışımlara eklenmiştir. Hazırlanan karışımlarda TS 802 standardına göre, çimento dozajı 300
olacak şekilde malzeme miktarları belirlenerek kullanılan malzemeler ve miktarları Tablo 3’de
verilmiştir.
Tablo 3. Kullanılan Malzemeler ve Karışım Oranları (Gr).
Örnek grubu

Pomza

Çimento

Strafor

Uçucu Kül

A
B
C
D
E

4688
4688
4688
4688
4688

2250
2250
2138
2025
1800

0
36
36
36
36

0
0
112
225
450

Su/Bağlayıcı
oranı
0,83
0,72
0,86
0,96
1,04

Hazırlanan karışımlar 100 x 100 x 100 mm3’lük metal kalıplara vibrasyon yöntemiyle yerleştirilmiş ve
24 saat sonra kalıplardan çıkarılmıştır. Deney örneklerine buhar kürü cihazında 85 oC’de 6 saat süre
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ile atmosferik buhar basıncı uygulanmıştır. Kür sonrası ortam sıcaklığına kadar soğutulan örnekler
etüve konularak değişmez ağırlığa kadar kurutulmuşlardır.
Örneklerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla her bir örnek grubundan seçilen örneklerin; etüv
kurusu ağırlığı (W 1 ), su içerisinde asılı ağırlığı (W 2 ) ve yüzey kuru suya doygun ağırlığı (W 3 )
belirlenmiştir. Örneklerin su emme değerleri TS EN 771-1’e göre [8]; görünür porozite ve birim hacim
ağırlık değerleri ise TS EN 772-4’e göre [9] aşağıda verilen formüller (eşitlik 1-3) yardımıyla
hesaplanmıştır.
Su emme (%) = ((W 3 -W 1 )/(W 3 ))x100

(1)

Gör. Por.(%) = ((W 3 -W 1 )/(W 3 -W 2 ))x100

(2)

Bir. Hac. Ağ.(gr/cm3)= ((W 1 )/(W 3 -W 2 ))

(3)

Deney örneklerinin basınç dayanım değerleri, TS EN 772-1’e göre [10] bilgisayar kontrollü otomatik
basınç presinde ve otomatik yükleme hızında gerçekleştirilmiştir. Her karışım grubundan dört adet
örnek kullanılmıştır.
Yalıtım özelliğinin bir ölçüsü olan ısıl iletkenlik değerlerinin ölçülmesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Laboratuarında bulunan "Shotherm QTM-D2" cihazı kullanılmıştır.
Numuneler ısı iletim katsayısını ölçen cihazın probuna uygun olarak 100 mm uzunluğunda, 50 mm
genişliğinde ve 17 mm kalınlığında hazırlanmıştır. Hazırlanan numunelerin ısı iletim katsayılarının
ölçümü, "Hot Wire" yönteminden yararlanılarak geliştirilmiş olan "Shotherm QTM-D2" cihazı ile
yapılmıştır. Shotherm QTM-D2 cihazının ölçme yönteminde ısıtıcı tel, ısı iletim katsayısı bilinen
yalıtkan bir malzemeyle, ısı iletim katsayısı ölçülmek istenen malzeme arasına yerleştirilerek ölçüm
yapılmaktadır [11].

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmadan elde edilen bulgular ve tartışma bu bölümde verilmiştir. Örneklerin basınç dayanımı
değerleri ikinci bölümde verilen basınç presinde kırılarak belirlenmiştir. Buna göre referans örnekler
(A), 13,2 MPa ile en yüksek basınç dayanım değerine ulaşmıştır. Strafor katkılı B serisi örneklerin
dayanım değerleri strafor katılmayan A serisi örneklere göre çarpıcı biçimde azalmıştır. Bu azalmanın
strafor taneciklerinin hidratasyon reaksiyonuna katılmayıp beton bünyede inert kaldıkları ve bu
nedenle dayanım değerlerinin azaldığı düşünülmektedir.
Strafor oranı aynı kaldığı halde uçucu külün çimento ile ikame edildiği C, D ve E serilerinde basınç
dayanımlarında artışlar gerçekleşmiştir. Bu serilerde porozite ve buna bağlı olarak su emme
değerlerinde uçucu kül katkı oranına bağlı olarak azalma gerçekleşmiştir (Tablo 4). Bunun puzolanik
özelliğe sahip olan uçucu külün ikincil faz reaksiyonları sonuncunda bünyede oluşan CSH fazlarının
daha yüksek oranda gelişmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Burada çimento su ile
karşılaştığında kalsiyum silikatlar bağlayıcı özellikteki CSH jelini oluştururlar ve bir miktar CH ortaya
çıkar, puzolanik (uçucu kül) malzeme bu CH ile tekrar reaksiyona girerek yeni CSH fazları üreterek
gözenek miktarını azaltacaktır. Dolayısı ile zamana ve basınçlı otoklav kür şartlarına bağlı olarak
dayanım ve dayanıklılık değerlerinde artış gerçekleşmiştir.
Strafor katkılı örneklerin birim hacim ağırlık değerlerinde kontrol (A) serisine göre azalma
gerçekleşmiştir. Buna göre birim hacim ağırlık değerleri kontrol (A) serisinde 1358 kg/m3 iken, strafor
katkılı örneklerde 1019 ile 1075 kg/m3 arasında değişmektedir (Tablo 4). Birim hacim değerlerindeki
azalmanın strafor katkının pomza agregasına göre daha düşük birim hacim ağırlığa sahip olmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir.
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Strafor katkılı örneklerin ısıl iletkenlik katsayıları ticari bims blok standartları ile karşılaştırılıştır. Strafor
katkısız kontrol serisinde ısıl iletkenlik katsayısı 0,60 W/mK iken strafor katkılı örneklerde 0,34 W/mK
olarak gerçekleşmiştir. Buna göre strafor katkılı örneklerin ticari bims bloklara göre daha düşük ısıl
iletkenlik değerleri elde edilmiştir. Buna strafor taneciklerinde havanın durgun ve kuru olarak
bulunmasının etkili olduğu düşünülmektedir.
Tablo 4. Örneklerden Elde Edilen Bulgular.
Örnek
grubu

Su Emme
(%)

A
B
C
D
E

Porozite
(%)

Birim Hac. Ağ.
(kg/m3)

9,4
12,8
19,1
19,5
13,5
14,2
13,9
14,3
7,9
8,3
Bims
Blok*
*TS 825 Binalarda ısı yalıtım kuralları [12].

1358
1019
1047
1028
1075
1000
1200
1400

Basınç Dayanımı
(MPa)

Isıl iletkenlik değerleri
(W/mK)

13,2
2,4
5,8
6,0
6,5
-

0,60
0,43
0,38
0,40
0,34
0,46
0,54
0,63

SONUÇ
Sonuç olarak, örneklerden elde edilen yoğunluk değerleri TS EN 206-1’de belirtilen hafif beton
yoğunluklarıyla karşılaştırıldığında A örnek grubu “D 1.4”, diğer örnekler ise “D 1.2” sınıfına uygun
yoğunluk değerlerine sahiptir [13].
Basınç dayanım değerlerine göre A örnekleri atmosferik buhar kürü sonunda; 13.2 Mpa dayanım
değerine ulaşmıştır. Bu basınç dayanım değerine göre A örneklerinin hafif beton olarak
kullanılabileceği düşünülmektedir.
Pomza agregalı hafif beton bloklarda uçucu kül ikame oranının artması örneklerin basınç dayanımını
arttırıcı bir etki oluşturmuştur. Uçucu külün sağladığı ikincil hidratasyon reaksiyonları sonucu daha
yoğun bir içyapı oluşmasına ve mukavemet artışına neden olmuştur. Karışımlara katılan taneli strafor
katkının örneklerin birim hacim ağırlık değerlerini azalttığı ve buna bağlı olarak ısıl iletkenlik
değerlerinde azalma gerçekleştiği düşünülmektedir. Strafor katkı ile üretilen örneklerin bina enerji
tüketimine dikkate değer katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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FAZ DEĞİŞTİREN MADDELER İLE BİNALARDA
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Yeliz KONUKLU
Halime Ö. PAKSOY

Enerji üretimi ve kullanımında yabancı kaynaklara bağımlılık ve çevre üzerindeki olumsuz etkiler enerji
verimliliği ve tasarrufu konularını öne çıkarmıştır. Binalarda ısıtma ve soğutma uygulamalarının
verimliliğinin arttırılmasında faz değiştiren maddelerde (FDM) termal enerji depolamadan
yararlanılmaktadır. Bu çalışmada mikrokapsüllenmiş faz değiştiren maddeler, Adana ilindeki bir test
odasının ısıtma soğutma yükünü azaltmak amacı ile kullanılmıştır. Yapılan analizler, bina içerisinde
kullanılan faz değiştiren maddelerin erime noktası ve ergime ısısının termal enerji depolama özelliği ile
enerji tasarrufuna katkıda bulunduğunu göstermektedir. Boş test odası ile karşılaştırıldığında,
mikrokapsüllenmiş FDM’lerin yazın soğutma yükünün %5–10; kışın ısıtma yükünün % 10–20 oranında
azaltılmasına katkı sağlayabileceği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Faz Değiştiren Madde, Enerji Tasarrufu, Termal Enerji Depolama, Mikrokapsül.

ABSTRACT
Dependence on foreign energy resources for energy production and consumption and adverse
environmental effects has made energy efficiency and conservation more important than ever. Many
heating and cooling applications benefit from using thermal energy storage in phase change materials
(PCM). In this study, thermal energy storage in microencapsulated PCMs was used to decrease
heating and cooling load of a test building in Adana, Turkey. The results of application of
microencapsulated PCMs with building elements showed that the melting temperature and latent heat
of microencapsulated PCMs can be used for latent heat storage in buildings to save energy cost and
electric power. Compared with an ordinary room, it was found that usage of Microencapsulated PCM
in building applications has reduced the energy consumption by 5–10% compared to a conventional
climate control solution during summer and 10–20% during winter.
Keywords: Phase change materials, Energy Conservation, Thermal Energy Storage Microcapsule

GİRİŞ
Endüstriyel ve teknolojik alandaki yenilikler, artan nüfus ve neden olduğu hızlı kentleşme süreci enerji
tüketimini hızla artırmaktadır. Enerji insanlar için temel bir ihtiyaç haline gelmiştir. Enerji üretimi ve
kullanımında yabancı kaynaklara bağımlılık ve çevre üzerindeki olumsuz etkiler enerji verimliliği ve
tasarrufu konularını öne çıkarmıştır.
Enerji tüketimimizin % 35-40’ının binalarda tüketilmesi ve bu oranın % 85'inin ısıtmada kullanılması,
yapılarda bina yalıtımına gereken önemin verilmeyişinden kaynaklanmaktadır [1]. Bu da ısı yalıtımının
önemini daha da arttırmaktadır. Dünya ülkelerinin bina yalıtımı ile enerji tasarrufu sağlama çabası
içinde Türkiye’nin de yerini alabilmesi için, ısı yalıtım sistemlerine gereken önemin verilmesi
gerekmektedir.
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Binalarda yapılan ısı yalıtımı, kışın soğuktan yazın ise sıcaktan korunmayı amaçlamaktadır. Yapılan
ısı yalıtımı ile yaşam standartları artmakta ve ülkemiz için çok önemli bir konu olan olan enerji
tasarrufunu sağlamaktadır. Bunların yanısıra, ısınma amaçlı fosil yakıt tüketiminden kaynaklanan
emisyonları azaltarak hava kirliliğini de önlemektedir. Soğutma için kullanılan elektrik tüketimi
azaltılarak elektrik enerjisine duyulan gereksinim azalmakta ve elektriğe en çok ihtiyaç duyulan
zamanlarda elektriğe aşırı yüklenme engellenebilmektedir.
Termal enerji depolama sistemleriyle ozon tabakasına zarar veren kloroflorokarbonlara (CFC)
gereksinim duymadan doğrudan soğutma-ısıtma yapılabilmektedir. Elektrik enerjisine duyulan
gereksinim azalmakta ve elektriğe en çok ihtiyaç duyulan zamanlarda elektriğe aşırı yüklenme
engellenebilmektedir. Böylece enerji santrallerine duyulan gereksinmeyi ve fosil yakıt kullanımını
azaltarak çevreyi daha az kirleten çözümler sunmaktadır.
Termal (ısı) Enerji Depolama yöntemleri ısıl yöntem ve kimyasal yöntem olmak üzere ikiye ayrılır. Isıl
yöntem duyulur ısı ve gizli ısıdan oluşurken, kimyasal yöntem tepkime ısısı, kimyasal ısı pompası ve
termokimyasal ısı pompasından oluşur.
Gizli ısı, maddenin faz değişimi sırasında çevreden aldığı veya verdiği ısıdır. Gizli ısı depolama
yöntemleri için gerekli depo hacmi, duyulur ısıya göre daha küçüktür.
Faz Değiştiren Maddeler (FDM, Phase Change Material) termal enerjiyi gizli ısı şeklinde depolayan
maddelerdir.
Bina uygulamalarında FDM kullanımı tuz hidratlarının bir binada kullanılması ile 1970 yılında
başlamıştır [2].
Uygulamalarda kullanılan FDM’lerin ideal olabilmesi için, yüksek bir gizli ısı, yüksek ısıl iletkenlik,
yüksek özgül ısı kapasitesi ve küçük hacim değişimine sahip olmalıdır. Ayrıca korozif ve toksik
olmamalıdır ve aşıra soğuma özelliği göstermemelidir [3]. Bina uygulamalarında kullanılacak FDM’lerin
200C dolaylarında erimeleri gerekmektedir. Tablo 1’de görülen tuz hidratları ve organik FDM’ler bina
uygulamaları için uygun değerlere sahiptirler.
Tablo 1. Tuz Hidratları ve Organik FDM’ler
FDM
KF.4H2O
Potasyum florür tetrahidrat
CaCl2.6H2O
Kalsiyum klorür hekza hidrat
CH3(CH2)16COO(CH2)3CH3
Bütil stearat
CH3(CH2)16OH
Dodekanol
CH3(CH2)12CH3
Oktadekan
(teknik saflıkta)
CH3(CH2)8COOC3H7
Propil palmitat
%45 CH3(CH2)8COOH
%55 CH3(CH2)10COOH
45/55 Kaprik-Laurik asit

Erime Sıcaklığı (0C)

Ergime Isısı(kJ/kg)

18,5–19

231

29.7

171

18–23

140

17,5–23,3

188.8

22,5–26,2

205.1

16–19

186

17–21

143

Almanya’da ZAE Bayern tarafından yürütülen bir çalışmada binaların ısıtması ve soğutması için
kullanılan FDM’lerin uygulamalarındaki gelişmeler tanıtılmıştır. Bu çalışmada, bina duvarlarında ve
binanın diğer yapı elemanlarında kullanılan FDM’ler araştırılmıştır. Binalardaki FDM’ler de iki farklı ısı
kaynağı kullanır. Bunların birincisi doğal ısı ve soğuk kaynakları, örneğin ısıtma için güneş enerjisi
veya soğutma için gecenin soğuk havası kullanılır. İkincisi ise yapay ısı veya soğuk kaynaklardır.
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Soğutma amaçlı kullanılan FDM’ler 50C–300C erime noktasına sahip olan maddelerdir. Bina
uygulamalarında erime sıcaklığı 22–24 0C olanlar kullanılmaktadır [4].
Oak Ridge National Laboratory tarafından yapılan bir çalışmada geleneksel yapıdaki duvarlar içerisine
% 10, % 20, % 30 oranlarında FDM’ler yerleştirilerek termofiziksel özellikleri (Tablo 2) incelenmiştir [5].
Tablo 2.Yapı Malzemesi İçerisindeki FDM’lerin Termofiziksel Özellikleri
Yapı malzemesi Yoğunluk Özgül ısı İletkenlik Gizli ısı
[kg/ m3]
[kJ/kg K] W/m K
[kJ/kg]
Geleneksel

696

1089

0,173

0

% 10 FDM

720

1215

0,187

19,3

% 16 FDM

760

1299

0,192

31,0

% 20 FDM

800

1341

0,204

38,9

% 30 FDM

998

1467

0,232

58,3

Huang ve arkadaşları 2006 yılında bina uygulamalarında erime noktası 430C ve 280C olan ticari olarak
üretilen 2 adet faz değiştiren madde üzerinde öncelikle teorik olarak çalışmışlardır. Teorik olarak
yapılan çalışmalar sonucunda erime noktası 280C olan FDM Haziran ve Ocak aylarında test
edildiğinde her iki iklimde iç ortam sıcaklığında iklime göre pozitif bir katkı sağladığı belirlenmiştir [6].
Kissock ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada (1998) duvarlara %30’luk ticari bir FDM olan parafin
(K18) emdirilerek sonuçlar gözlemlenmiştir. 14 gün boyunca güneş ışınımı, dış hava sıcaklığı FDM’li
ve FDM’siz test edilen duvarların arasındaki sıcaklık değerleri ölçülerek kaydedilmiştir. Sonuçlar
FDM’li bölgenin FDM’siz bölgeden 100 C daha az olduğu gözlemlenmiştir [7].
Faz değiştiren maddelerin bazıları dezavantajlara sahiptirler. Örneğin tuz hidratları nemli bölgelerde
akarlar ve oluşan nem değişikliği ile hidrat sayısında değişiklikler olabilir. Hidrokarbonlar eridiğinde
viskozitesi azalabilir ve böylece binanın duvarları içerisinden akabilirler. Buharlaşma ile de havanın
uçucu organik bileşimini sınır değerlerinin üstüne yükseltebilirler. Bu yüzden faz değiştiren maddeler
bir kap, yani kendilerini saran bir mikro-kapsül içerisinde kullanılmalıdır. Mikrokapsüller sıvı
materyallerin katı bir şekilde kullanılmalarını sağlarlar ve faz değişimi sırasında gerçekleşecek hacim
değişimine izin verirler. Mikrokapsüllenmiş faz değiştiren maddelerin binalarda enerji tasarrufu
sağlamak amacına yönelik çalışmalar 1990’lı yılların sonlarında başlamıştır. Bu çalışmalar uygun
mikrokapsül üretimi, termal özelliklerinin belirlenmesi ve binalarda çeşitli yapı malzemelerinde
uygulanmasının denenmesi ile ilgilidir.
Schossig ve arkadaşlarının mikrokapsüllenmiş FDM’leri bina yapı maddelerine eklendiği bir
uygulamada (2005) öncelikle teorik olarak bir modelleme yapılmış bu modellemeye göre bina
uygulamalarına uygun olarak erime noktası 250C FDM’in kullanılmasına karar verilmiştir. FDM sıva
içerisine karıştırılarak ofis uygulamasında denendiğinde, gündüzleri iç ortam sıcaklığını düşürdüğü
geceleri ise sıcaklığı arttırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışma mikrokapsüllerin bina
uygulamalarındaki kullanım kolaylığı üzerinde duruyor [8].
Rubitherm tarafından yaptırılan bir araştırmada FDM’ler zemine yerleştirilerek (Şekil 1) bina yalıtımı
sağlanmaya çalışılmıştır. Kullanılan sistem konvansiyonel ısıtma sistemleri ile karşılaştırıldığında,
enerji tüketiminde % 35 azalma sağladığı belirlenmiştir [9].
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Şekil 0. Rubitherm 'in Zeminde FDM Uygulaması
Neeper tarafından yapılan çalışmada, duvarlara emdirilen yağ asitleri karışımları, oda sıcaklığının
istenilen sıcaklıkta kalmasını sağlamışlardır [10].
Özonur ve ark. [11] termal enerji depolama için kompleks koaservasyon yöntemleri ile parafinin
mikrokapsülleri hazırlamışlardır. Bu çalışmada, mikrokapsülleme verimini etkileyen parametreler
üzerinde durulmuştur. Kapsül boyutunu etkileyici parametrelerin, karıştırma hızı, süresi ve dış duvar
materyallerinin sıcaklığı olduğu gözlemlenmiştir. Hazırlanan mikrokapsüllerin erime-donma çevrimi
sırasında fiziksel olarak bozulmadığı gözlemlenmiştir. Şekil 2 ve Şekil 3’te bu çalışmada kullanılan
parafinin ve çalışmalar sonucu elde edilen parafin mikrokapsülünün mikroskop altındaki görüntüleri
gösterilmektedir.

Şekil 2. Kapsüllenmemiş Parafin
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Şekil 3. Jelâtin- Arap Zamkı ile Kapsüllenmiş Parafin
İspanya’da 2005 yazında, Lleida Üniversitesinde Castellon ve arkadaşlarının FDM’lerin bina
uygulamalarında kullanımına yönelik yapılan bir çalışmada, erime noktası 260C olan
mikrokapsüllenmiş FDM kullanılmıştır. Kullanılan FDM yapı malzemesinin beton hazırlama sürecinde
beton içerisine karıştırılmıştır. Dış ortam sıcaklığı maksimum 320C olan dönemde, FDM’siz iç ortam
sıcaklığı 390C FDM’li iç ortam sıcaklığı ise maksimum 360C’ye ulaşmıştır (Şekil 4). Kullanılan FDM
yardımı ile 30C’lik bir yalıtım sağlanmıştır[12].

Şekil 4. Lleida Üniversitesi’ndeki Pilot Çalışma Sonuçları [12]
Özonur (2004) “Düşük sıcaklıkta termal enerji depolamasına uygun faz değiştiren maddelerin
mikrokapsüllenmesi” adlı bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmada FDM olarak parafin ve koko yağ
asidi karışımları kullanılmıştır. Hazırlanan koko yağ asidi kapsüllerinin 50 erime donma döngüsü
sonucunda, erime ve donma noktası aralıklarının değişmediği ve kapsül yapısının bozulmadığı
belirlenmiştir. Erime aralığı 22-240C olan koko yağ asidi, bina yalıtımında kullanılabilecek uygun bir
materyal olarak önerilmiştir. Özonur ve arkadaşları 2006 yılında termal enerji depolamasında
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu
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kullanılması amacı ile koko yağ asidinin kompleks koaservasyon yöntemi ile mikrokapsüllenmesine
yönelik bir çalışma yapmıştır. Yapılan analizlerle hazırlanan mikrokapsüllerin termal ve kimyasal
yönden kararlı olduklarına karar verilmiştir[13].
Bu çalışmada mikrokapsüllenmiş faz değiştiren maddeler, Adana ilindeki bir test odasının ısıtma
soğutma yükünü azaltmak amacı ile kullanılmıştır.

DENEYSEL DÜZENEK
Faz Değiştiren Madde
Bu çalışmada Termal Enerji Depolama yaparak yalıtıma katkıda bulunan iki adet BASF ürünü
mikrokapsüllenmiş faz değiştiren materyal kullanılmıştır (Tablo 3).
Tablo 3. Micronal FDM’lerin Özellikleri
Mikrokapsüllenmiş FDM

Görüntü

Erime sıcaklığı

Gizli ısı (yaklaşık)

Micronal FDM 5001

Beyaz Toz

260C

110 kJ/kg

Micronal FDM 5008

Beyaz Toz

230C

110 kJ/kg

Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Maddelerin termal analizleri Perkin Elmer Diamond Diferensiyel
Taramali Kalorimetre ile 10ºC–50ºC sıcaklık aralığında 10ºC/dakika ısıtma hızı ile gerçekleştirilmiştir.
DSC analizleri sonuçlarına göre Micronal 5001 ve 5008’in erime sıcaklığı ve gizli ısı depolamaları
25.96ºC, 102,4 kJ/kg ve 22.60ºC, 92,9 kJ/kg olarak belirlenmiştir. Erime noktası üretici firmanın
belirttiği değerden 0.5 – 1,0ºC daha yüksek ve gizli ısı miktarlarıda %10 daha az çıkmıştır.
Prefabrik Test Kulübesi
Mikrokapsüllenmiş FDM’lerin ve yalıtım malzemelerinin yalıtıma katkısını inceleme amacı ile bir adet
test kulübesi kullanılmıştır. Deneyler sırasında kullanılan test kulübesi 4 cephesi açık olan Çukurova
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi arka bahçesinde bulunmaktadır. Şekil 5’de test kulübesinin iki
farklı cepheden görünümü, Tablo 4’te prefabrik kulübenin teknik özellikleri verilmiştir.

Şekil 5.Test Kulübesinin Kuzey-Batı Cephesi
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Tablo 4.Prefabrik kulübe, teknik özellikler, (Konak Prefabrik)
Kulübe malzemesi ısı iletim katsayısı

0,615 W/m2K

Pencere malzemesi ısı iletim katsayısı

5,23 W/m2K

Mikrokapsüllenmiş FDM’lerin Makro paketlenmesi
Alüminyum folyo yardımı ile her bir paket içerisinde yaklaşık 100 g olacak şekilde 0,30*0,40*0,03 m
boyutlarında 35 adet plaka hazırlanmıştır (Şekil 6a ve 6b).

(a)

(b)

Şekil 6. (a) Alüminyum Folyo Üzerinde Toz Mikrokapsüllenmiş FDM (b)FDM Makro Paketleri
Yalıtım Malzemesi ve Mikrokapsüllenmiş FDM’lerin Birlikte Kullanılması
Prefabrik binaların ısı geçirgenliği yüksek olduğundan dış ortam koşullarından çok fazla etkilenirler.
Böylece yazın yapılan soğutmanın kışın yapılan ısıtmanın verimi düşerek daha çok enerji harcanılır.
Sadece yalıtım malzemesinin kullanılması özellikle kışın etkili olurken yazın etkisini kaybetmektedir.
Yazın soğutma yükünü azaltmak kışın ise ısıtma yüküne katkı sağlamak amacı ile FDM’lerin yalıtım
malzemeleri ile kombinasyonu hazırlanmıştır.
Yalıtım Malzemesi olarak İzocam’dan temin edilen cam yünü sınıfında olan bir yüzü yansıtıcı
alüminyum folyo kaplı olan İzopan kullanılmıştır.
Ölçümler
Yaz ölçümleri Temmuz-Ağustos
gerçekleştirilmiştir. Ölçümler;
•
•
•
•

2007,

kış

ölçümleri

ise

Aralık

2007

tarihleri

arasında

Test kulübesi boş iken
Yalıtım malzemesi (YM)
Mikrokapsüllenmiş FDM
Mikrokapsüllenmiş FDM ile yalıtım malzemesi

yerleştirildikten sonra alınmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak her bir durumun yalıtıma katkısı
incelenmiştir.
Sıçaklık ölçümleri 6 adet sensör yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Sıcaklık eğrileri sensörlerin
yerleştirildiği cepheye göre;
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Güneydoğu (t1),
Güneybatı (t2),
Kuzeybatı (t3),
Kuzeydoğu (t4),
Dış ortam sıcaklığı (t5),
Kulübenin merkezi (t6)

şeklinde gruplandırılmıştır.
Isıtma ve Soğutma Yükü Hesaplama
Mikrokapsüllenmiş FDM’lerin yalıtıma katkısını belirleme amacı ile soğutma ve ısıtma yükü hesapları
gizli ısı yük hesapları ASHRAE tarafından önerilen CLTD (Cooling Load Temperature Difference,
Soğutma yükü Sıcaklık Farkı) yöntemi ile yapılmıştır.
Tek Yönlü Varyans Analizi
Dış ortam sıcaklıkları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını test etme amacı ile;
•
•
•
•

Boş kulübe
Micronal FDM 5001
Micronal FDM 5008
Micronal FDM 5001+ Micronal 5008 ‘in kulübeye eklenmesi sırasında

elde edilen dış ölçüm sıcaklıkları arasındaki farkın derecesi SPSS programında tek yönlü varyans
analizi ile değerlendirilmiştir.
ANOVA testi sonucuna göre; Sig. değeri >0,05 olduğundan, dış sıcaklıklar arasında % 95 güven
aralığında belirgin bir fark yoktur.
ANOVA testine ve sıcaklık eğrisi karşılaştırma grafiklerine göre farklı zamanlarda alınan 4 durumdaki
iç ortam sıcaklıkların karşılaştırılabileceğine karar verilmiştir.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Yaz Ölçümleri
50,00

sıcaklık, 0C

45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
0,00

12,00

24,00

36,00

48,00

60,00

72,00

84,00

96,00 108,00 120,00

zam an, saat
t6(5001+5008)

t6(YM)

t6(YM+5001+5008)

t6(boş)

0

Yalıtım malzemesinin 2-3 C’lik farkı

Şekil 7. Merkez Cephenin İç Sıcaklıklarının Karşılaştırılması
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Şekil 7 de yazın yapılan ölçümlerde boş, yalnız yalıtımlı, yalnız FDM li ve FDM ve yalıtımlı durumlar
için test kulübesi iç sıcaklık değişimleri gösterilmektedir. Gece boyunca saat 22.00’dan 03.00’a kadar
olan dönemde özellikle yalıtım malzemesinin etkisi dikkat çekmektedir. Test kulübesinin boş olduğa
duruma göre, iç ortam sıcaklığının 2–3 0C arası daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
Yalıtım malzemesinin eklenmesi ile sıcaklık düşüşü sırasında gerçekleşen ısı akışı boş kulübeye göre
daha yavaş bir şekilde gerçekleşmiştir. Yalıtım malzemelerinin kulübe duvarlarına yerleştirilmesi ile
duvar kalınlığı artmakta böylece toplam ısı transfer katsayısında düşme gözlemlenmektedir. Isı
transfer katsayısının düşmesi ile ısı akışı yavaşlatmakta ve iç ortam sıcaklığı korunmaktadır.
Mikrokapsüllenmiş FDM’lerde ise gündüz sıcaklığın yükselmesi ile gerçekleşen katı-sıvı faz değişimi
ile depolanan termal enerji sıcaklık düşüşüyle birlikte sıvı-katı faz değişimi sırasında açığa
çıkmaktadır(geri salınım).
Yaz aylarında gerçekleştirilen deneylerin sonucunda Micronal FDM’lerin test kulübesine yerleştirilmesi
ile öğle saatlerinde ortalama 3-40C’lik sıcaklık düşüşü sağlanarak soğutma yükünün azaltılmasına
katkı sağlanmıştır. ASHRAE tarafından önerilen CLTD (Cooling Load Temperature Difference,
Soğutma yükü Sıcaklık Farkı) yöntemi ile elde edilen soğutma yükü ve elde edilen enerji tasarrufları
Tablo 5’te özetlenmiştir.
Tablo 5. Toplam Soğutma Yükü, Yalıtım, Enerji Tasarrufu
Boş Kulübe

YM’li Klube

FDM'li Kulübe

Toplam Soğutma Yükü
2390,8588 W 2344,8911 W 2261,0775 W
Q toplam, W
Yalıtım, 0C
Enerji Tasarrufu

0,59 0C’
%1,92

2,49 0C
%7,1

Kış Ölçümleri
Kış döneminde mikrokapsüllenmiş FDM’lerin ve yalıtım malzemesinin yalıtıma etkisini belirleme amacı
ile alınan ölçümler Şekil 8 de karşılaştırılmıştır.

40,00
35,00
Sıcaklık, 0C

30,00
25,00
20,00

2-3 0C’

15,00
10,00
5,00
0,00
0,00

12,00

24,00

36,00

48,00

60,00

72,00

zaman, saat

t6(bos)

t6(pcm)

t6(YM+PCM)

t6(YM)

Şekil 1. Merkez Cephenin İç Sıcaklıklarının Karşılaştırılması
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Güneydoğu, Güneybatı, Kuzeybatı, Kuzeydoğu ve ayrıca merkeze yerleştirilmiş olan sensörlerin gün
içerisinde göstermiş oldukları sıcaklık dağılımları birbirlerine paralellik göstermektedir. Tüm cephelerde
her 3 durumun da gündüz sıcaklığın maksimum olduğu saatlerde, boş kulübe sıcaklığı ile yaklaşık
aynı olduğu, fakat FDM’li kulübe sıcaklığının yaklaşık 0,5–1 0C daha düşük olduğu gözlemlenmiştir.
FDM’lerin kulübe duvarlarına monte edilmeleri sırasında, termal enerji depolamasından faydalanılır.
Boş ortama göre ve YM’li ortama göre maksimum sıcaklığın olduğu saatlerde sıcaklık yaklaşık
0,5–10C daha düşüktür. Bu sırada faz değiştiren maddelerin eridiği düşünülmektedir. Sıcaklık 22
0
C’nin üzerine çıkmaya başladığında faz değişimi başlamaktadır. Fakat bu süreç için bir miktar termal
enerji gerektirmektedir. Bu durum, ortamdaki ısının bir miktarının depolanması ile gerçekleşmektedir.
Saat 13.00’dan itibaren hava sıcaklığının düşmesi ile YM, FDM ve YM+FDM’li durumda kulübe içi
sıcaklığının boş ortama göre daha yüksek olduğu ve özellikle saat 17.00 ile 23.00 arasında, yaklaşık
2-3 0C daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir.
Kış döneminde yapılan ölçümlerde yalıtıma katkı en fazla Micronal FDM 5001 ve 5008’in yalıtım
malzemesi ile beraber kullanıldığı zamanda gözlenmiştir.
Ölçüm alınan günlerde (Aralık 2007) gün içerisinde 21 saat ısıtmaya ihtiyaç olduğu saptanmıştır.
Hesaplamalar sırasında rüzgârın ve nemin etkisi dikkate alınmamıştır, iç ortam sıcaklığının 26 0C’ye
ayarlandığı düşünülmüştür.
Bu dönemde elde edilen yalıtım katkısı ( Tyalıtım)ve enerji tasarrufları Tablo 6’da özetlenmiştir.
Tablo 6. Isıtma Yükü Tasarrufu
FDM YM+FDM

YM

1,61

2,24

1,26

Isıtma Yükü Tasarruf, % 9,63

16,42

10,76

Tyalıtım (0C)

YM ve FDM’in ısıtma yükü tasarruf analizinde; FDM’li kulübenin yalıtıma 0,35 0C daha fazla yalıtım
sağlamasına rağmen YM’nin kulübeye yerleştirilmesi ile ısıtma yükünde daha fazla tasarruf
sağlanmıştır. Isıtma yükü hesaplarında birçok parametre dikkate alınmaktadır. Bu parametrelerden biri
de ısı transfer katsayısıdır. YM’nin kulübe duvarlarına yerleştirilmesi ile kulübe duvarlarının kalınlığı
artmakta ve toplam ısı transfer katsayısı düşmektedir. Böylece ısı yükü hesaplarında daha düşük bir
katsayıya sahip olmaktadır. Bu durum ısıtma yükünün beklenenden düşük olmasına neden olmakta ve
ısıtma yükü tasarruf yüzdesini arttırmaktadır.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada erime noktası farklı iki adet FDM (erime noktası 230C ve 260C derece) kullanılarak
termal enerji depolama verimi arttırılmıştır. Yazın yapılan ölçümlerde görüldüğü gibi iç kabin sıcaklığı
daima 230C’nin üzerindedir bu amaçla erime noktası 230C olan FDM daima sıvı haldedir. Faz değişimi
gerçekleşmediğinden termal enerji depolama yapılamamakta ve binanın soğutma yüküne katkı
sağlayamamaktadır. Bunun yanı sıra kışın çoğu bölgelerde gündüz saatlerinde iç ortam sıcaklığının
26 0C’nin üzerine çıkması zordur. Bu amaçla düşük erime noktasına sahip olan FDM kullanmak
avantaj sağlamaktadır. Böylece sıcaklık 230C-260C derece aralığında olsa bile depolama yapılmakta
ve yalıtıma katkı sağlanmaktadır. Kışın erime noktası düşük olan FDM’in yazın ise erime noktası
yüksek olan FDM’in kullanılması avantaj sağlamaktadır. Bir binada hem yaz döneminde soğutma
yüküne hem de kış döneminde ısıtma yüküne katkı sağlamak amacı ile farklı erime aralığına sahip
FDM’lerin beraber kullanılması gerekmektedir.
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4 m2’lik test kulübesinin soğutma yükünde 3,5kg Mikrokapsüllenmiş FDM % 7,1 enerji tasarrufu
sağlamıştır. Isıtma yükünde ise Mikrokapsüllenmiş FDM’ler %9,63, YM+FDM’ler %16,4 enerji
tasarrufu sağlamıştır. Kullanılan FDM miktarlarının arttırılması, pencere sayısının azaltılması ve
binanın yapımında kullanılan duvar ve çatı materyallerinin ısı transfer katsayılarının düşürülmesi ile
enerji tasarrufunda artış oluşturacağı deney sonuçları ve yapılan hesaplamalar sonucunda
öngörülmektedir. Ayrıca ısıtma yükü fazla olan bölgelerde YM+FDM kombinasyonun beraber
kullanılması önerilmektedir.
Bu çalışma sırasında değerlendirmeler tek kulübe ile gerçekleştirilmiştir. İleriki çalışmalarımızda
karasal bir iklime sahip olan Niğde Üniversitesinde iki test kabini ile Faz Değiştiren Maddeler ile enerji
tasarrufu çalışmaları yapılacaktır. Özellikle gündüzleri sıcak geceleri çok soğuk olan bahar
dönemlerinde önemli derecede enerji tasarrufu elde edileceği düşünülmektedir.
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ISI YALITIMINDA FAZ DEĞİŞTİREN MALZEME KULLANIMI
Alican DALOĞLU

ÖZET
Bu çalışmada, ortamın güneye bakan duvarında iki katman arasına faz değiştiren madde (FDM)
yerleştirilmesi durumunun ortamın soğutma yüküne olan etkisi sayısal olarak incelenmiştir. Düzlem
duvardaki ısı iletimi tek boyutlu olarak ele alınmıştır. Dış yüzeyde etkili olan güneş ışınımı ve dış hava
sıcaklığı zamana bağlı olarak ifade edilmiştir. Soğutma yapılan iç ortamın sıcaklığının sabit olduğu; dış
ve iç ortam için ısı taşınım katsayılarının zamanla değişmediği kabul edilmiştir. Kontrol hacmi yöntemi
kullanılarak duvar içindeki sıcaklık dağılımının gün boyunca zamanla değişimi sayısal olarak elde
edilmiştir. Faz değiştiren maddenin yalıtım malzemesi olarak kullanılmasının duvarın iç yüzey
sıcaklığının yükselmesini önlediği ve soğutma yükünü önemli bir miktarda düşürdüğü görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Isı yalıtımı, Soğutma yükü, Faz değiştiren malzeme (FDM).

ABSTRACT
In this study, the effect of the phase change material (PCM) on cooling loads was investigated placing
the PCM in a multilayer south oriented wall. The one dimensional heat conduction is considered
through the wall. The outside temperature and the sun radiation on the wall are expressed as a
function of the time. The air temperature of the inside is kept constant. The convection coefficient for
inside and outside wall surfaces are also considered constant. The temperature distribution in the wall
is obtained numerically using the control volume method at different day times. Using the PCM as an
insulation material in the wall prevents the temperature rise on the inner surface of the wall, and
decreases the cooling load considerably.
Key Words: Thermal insulation, Cooling load, Phase change material (PCM)

1. GİRİŞ
İster konfor amaçlı olsun isterse endüstriyel amaçlı olsun bir ortamın soğutularak istenilen sıcaklık
şartlarının sağlanabilmesi oldukça önemlidir. Bina gibi ortamlarda yan duvarlardan ve çatıdan büyük
oranda ısı kazancı olmaktadır. Bu ısı kazancı gün boyunca değişen güneş ışınımı ve dış ortam
sıcaklığına bağlı olarak zamanla değişmektedir. Geçen ısı miktarının büyüklüğüne bağlı olarak
ortamın istenilen sıcaklıkta tutulabilmesi için ortama yerleştirilen soğutucunun kapasitesi büyümekte
ve dolayısıyla elektrik kullanımı artmaktadır. Yüzeylere uygulanacak yalıtım, ortamın soğutma yükünü
(ısıl kazancını) azaltacak ve elektrik kullanımını düşürecektir. Bu çalışmada yalıtım malzemesi olarak
faz değiştiren malzeme (FDM) kullanımı incelenmiştir.
Literatürde FDM kullanımıyla ilgili çok fazla sayıda çalışma bulunmaktadır ve bu çalışmaların çoğu
enerjinin depolanarak ortamın ısıtılması amaçlıdır. İklimlendirme amaçlı yani ortamın soğutma
yükünün (ısı kazancının) azaltılmasıyla ilgili olan çalışmalar daha sınırlıdır. Paris vd. ortamın ısıtılması
ve soğutulması durumunda ekonomi sağlamak için duvar içerisinde değişik şekillerde FDM kullanımını
incelemişlerdir [1]. Ismail ve Castro Brezilya’ da bulunan bir binanın duvar ve çatısında FDM
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

934 _______

kullanılması durumunda iç yüzey sıcaklılığının düştüğünü göstermişlerdir [2,3]. Zhang vd. yaptıkları
deneysel çalışmada duvar malzemesinde FDM kullanarak binanın maksimum soğutma yükünde %38
değerinde bir azalma elde etmişlerdir [4]. Halford ve Boehm yaptıkları sayısal bir çalışmada duvarda
FDM kullanımının maksimum soğutma yükünü elektriğin yoğun kullanıldığı saatlerin dışına
kaydırılabildiğini göstermişlerdir [5]. Ahmad vd. deneysel olarak FDM içeren üç değişik duvarın ısıl
davranışını incelemişlerdir [6]. Shilei vd. duvarlarında FDM kullanılan bir test odasında iç ortam
sıcaklığının, duvar yüzey sıcaklığının ve ısı geçişinin, duvarlarında FDM kullanılmayan benzer bir test
odasına göre önemli bir şekilde değiştiğini deneysel olarak göstermişlerdir [7]. Kim ve Darkwa
yaptıkları sayısal çalışmalarda içerisinde gelişigüzel dağılmış FDM ve bir tabaka şeklinde FDM içeren
iki duvar türünü karşılaştırmışlar ve tabaka şeklinde FDM içeren duvarın daha etkili olduğunu
göstermişlerdir [8,9]. Kumari vd. yaptıkları sayısal çalışmada bir duvarında FDM kullanılan bir serada
sıcaklığın ve duvardaki ısı kaybının önemli bir şekilde değiştiğini göstermişlerdir [10]. Alawadhi
boşluklarında FDM içeren briket duvarda ısı geçişini sonlu elemanlar yöntemi kullanarak incelemiş ve
binanın ısı kazancını önemli miktarda düşürdüğünü göstermiştir [11].
Bu çalışmada Ankara’da bulunan ve güneye bakan ve FDM içeren katmanlı düşey bir duvarda ısı
iletimi denklemi sayısal olarak çözülerek belirli zamanlarda duvardaki sıcaklık dağılımları elde
edilmiştir. Duvar iç yüzey sıcaklığına bağlı olarak ortamın anlık ısıl kazancı hesaplanmış ve duvarda
FDM olmaması durumuyla karşılaştırılmıştır.

2. MATEMATİKSEL MODEL
FDM içeren katmanlı duvarın boyutları Şekil 1 de gösterilmiştir. İç ve dış duvarların 9 cm kalınlığında
delikli tuğla ve 3 cm kalınlığında sıvadan oluştuğu kabul edilmiştir. Çalışmada ergime sıcaklıkları farklı
olan iki değişik FDM kullanılmıştır. Katmanlı duvarı oluşturan malzemelerin özelikleri Tablo 1 de
verilmiştir. Tuğla ve sıva kalınlıkları dikkate alınarak bileşik duvar katmanları için fiziksel özeliklerinin
homojen olduğu ve sıcaklıkla değişmediği kabul edilmiştir. Duvar katmanları arasındaki temas direnci
dikkate alınmamıştır.
Dış Duvar FDM İç Duvar

İç Ortam
h i, =sabit
T i =sabit

Dış Ortam
h o =sabit
T o (t)
I(t)
12 cm
x
x=0

2 cm 12 cm

x=L

Şekil 1. Katmanlı Duvar Malzemeleri ve Boyutları.
Dış yüzeye zamanla değişen güneş ışınımı etkimektedir ve bu değişim [12] de verilen bağıntılara göre
güney düşey yüzey için hesaplanmıştır. Zamanla değişen dış hava sıcaklığı için meteorolojik ölçüm
değerleri kullanılmıştır. 1990–1995 yılları arasında yapılan saatlik sıcaklık ölçümlerinden Ağustos
ayında elde edilen maksimum değerlerin ortalama değerleri hesaplanarak saatlik değişim elde
edilmiştir. Ölçümlerden elde edilen dış hava sıcaklığının ve hesaplanan güneş ışınımının saatlik
değişimi Şekil 2 de verilmiştir. İç ortam sıcaklığı T i =22C ve dış yüzey ve iç yüzey için ısı taşınım
katsayıları sırasıyla h O =23 W/m2K, h i =8 W/m2K olarak sabit alınmıştır
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Tablo 1. Duvar Katmanlarının Fiziksel Özelikleri
Tuğla

Sıva

Bileşik
Duvar

Katı

Sıvı

Katı

Sıvı

 (kg/m )

1200

1800

1300

865

780

785

749

C (kJ/kgK)

920

840

900

1,934

2,196

1413

1792

k (W/mK)

0,52

0,87

0,58

0,358

0,148

0,19

0,18

L (kJ/kgK)

-

-

-

243,5

232,0

T m (C)

-

-

-

27

25

3

FDM-1

FDM-2

1000

36

32

800

28

600

24

400

20

200

Işınım (W/m2)

Sıcaklık (oC)

Dış sıcaklık
Işınım (yatay)
Işınım (güney)

0

16
0

4

8

12

16

20

24

Zaman (saat)

Şekil 2. Dış Ortam Sıcaklığının ve Güneş Işınımının Zamanla Değişimi.
Ortamın ısı kazancının hesaplanabilmesi için duvarın iç yüzey sıcaklığının bilinmesi gerekir. Katmanlı
düzlem duvarda sıcaklık dağılımı, geçici rejimde bir boyutlu ısı iletiminin uygun sınır şartları ile
çözülerek elde edilmiştir.
 2T
T
(1)
 2
t

x

Sınır şartları:
X=0 için

k

T
 ho Te  T 
x

(2)

Burada T e eşdeğer sıcaklıktır ve güneş ışınımı I ve yutma katsayısı  ya bağlı olarak
hesaplanmaktadır.

Te  To 

I
ho

(2)
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FDM içinde katı-sıvı ara yüzeyi için

kk

S (t )
T
Tk
 k s s  L
t
x
x

(2)

X=L için

k

T
 hi T  Ti 
x

(2)

Problem için geçerli eşitlikler kontrol hacmi yöntemi kullanılarak sınır koşullarının periyodik olarak
uygulanmasıyla sayısal olarak çözülmüştür.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. İki Bölgeli Ergime Problemi
FDM içeren katmanlı duvardaki sıcaklık dağılımının doğru bir şekilde edildiğini göstermek için sayısal
model önce analitik çözümü bilinen iki bölgeli ergime problemi çözülerek test edilmiştir [13]. Bu
problemde sınır şartları
X=0 da T=T O (T O > T m )
X≥s(t) ve t=0 için T=T i (T i < T m )
şeklinde verilmiştir.
Başlangıç sıcaklığı T i =0C’de bulunan, sonsuz kalınlıktaki ve ergime sıcaklığı T m =27C olan katı
haldeki bir FDM’nin yüzeyi aniden T O =50C sıcaklıkta tutulmaktadır. Bu problem için analitik ve sayısal
çözüm sonuçları Şekil 3 de karşılaştırılmıştır.
50
t=3600 s (teorik)
t=3600 s (sayısal)
t=36000 s (teorik)
t=36000 s (sayısal)
t=72000 s (teorik)
t=72000 s (sayısal)

Sıcaklık (oC)

40

30

20

10

0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Kalınlık (m)

Şekil 3. Analitik ve Sayısal Olarak Elde Edilen Sıcaklık Dağılımları.
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Şekil 3 teorik ve sayısal sonuçlar büyük bir uyum içerisinde olduğu göstermektedir. Sayısal yöntemin
çözümü bilinen problem için kabul edilebilir sonuç verdiği belirlendikten sonra FDM içeren katmanlı
duvar için çözüm elde edilmiştir.
3.2. FDM İçeren Katmanlı Duvar
Günün değişik zamanlarında yalıtımsız ve FDM–1 içeren duvar için elde sıcaklık dağılımları sırasıyla
Şekil 4a ve Şekil 4b de gösterilmiştir. Her iki durumda da toplam duvar kalınlığı 26 cm olarak
alınmıştır. Yalıtımsız duvarda duvar içerisindeki sıcaklıklar gün boyunca her bölgede değişirken FDM
içeren yalıtımlı duvarda sıcaklıklar ilk katmanda değişim göstermektedir. FDM’nin belirli bir sıcaklıkta
ergimesine bağlı olarak FDM’den sonra sıcaklıklar duvar içerisinde hemen hemen sabit kalmaktadır.
Günün aynı saatlerinde yalıtımsız duvar için duvar içerisindeki sıcaklıklar genelde FDM içeren duvara
daha yüksek olmaktadır. Buna bağlı olarak iç duvar sıcaklıkları da daha yüksek olduğu şekilden
görülmektedir.
45

45

b)

Saat=4:00
Saat=8:00
Saat=12:00
Saat=16:00
Saat=20:00
Saat=24:00

35

Yalıtımsız
Saat=4:00
Saat=8:00
Saat=12:00
Saat=16:00
Saat=20:00
Saat=24:00

40

Sıcaklık (oC)

40

Sıcaklık (oC)

a)

FDM-1 (orta)

30

35

30

25

25

20

20
0

0.1

0.2

Kalınlık (m)

0.3

0

0.1

0.2

0.3

Kalınlık (m)

Şekil 4. Duvar İçerisinde Değişik Saatlerdeki Sıcaklık Dağılımı a) Yalıtımsız, b) FDM-1 içeren duvar.
Duvar içerisinde FDM yerine değişik yalıtım malzemelerinin kullanılması durumunda elde edilen
sıcaklık dağılımları Şekil 5 te verilmiştir. İzolasyon malzemesi olarak FDM ile aynı kalınlıkta (2 cm)
cam yünü ve hava tabakası için elde edilen sıcaklık dağılımlarının birbirine çok yakın oldukları
görülmektedir. Cam yünü ve hava tabakası gibi yalıtım malzemeleri FDM-1 ile karşılaştırıldığında ara
katmandan sonra sıcaklıkların zamanla değiştiği görülmektedir. Buna bağlı olarak iç duvar sıcaklıkları
da zamanla daha fazla değmektedir. Bu değişim beklenildiği gibi yalıtımsız duvara göre çok daha az
olmaktadır.
Yalıtım için kullanılan FDM hem duvarın ortasında iki tuğla arasına hem de hemen 3 cm sıvadan
sonra yerleştirilerek yalıtım malzemesinin duvar içerisindeki konumunun etkisi incelenmiştir. Ergime
sıcaklığı T m = 25C olan diğer bir FDM-2 için elde edilen sonuçlar Şekil 6’da verilmiştir. FDM-2 ’nin dış
kısma yerleştirilmesiyle duvar içerisindeki sıcaklık gradyeni azalmaktadır. Duvar iç yüzey sıcaklığı da
düşerek ortamın ısı kazancı düşmektedir.
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45

45

b)

Saat=4:00

Saat=8:00
Saat=12:00
Saat=16:00
Saat=20:00
Saat=24:00

40

Sıcaklık (oC)

35

Camyünü (orta)

a)

Hava tabakası
Saat=4:00
Saat=8:00
Saat=!2:00
Saat=16:00
Saat=20:00
Saat=24:00

40

Sıcaklık (oC)

_______________________

30

35

30

25

25

20

20
0

0.1

0.2

0.3

0

0.1

Kalınlık (m)

0.2

0.3

Kalınlık (m)

Şekil 5. Duvar İçerisinde Değişik Saatlerdeki Sıcaklık Dağılımı a) Camyünü, b) Hava tabakası.
44

45

a)

FDM-2 (orta)
Saat=4:00
Saat=8:00
Saat=12:00
Saat=16:00
Saat=20:00
Saat=24:00

40

Sıcaklık (oC)

36

Sıcaklık (oC)

b)

FDM-2 (ön)
Saat=4:00
Saat=8:00
Saat=12:00
Saat=16:00
Saat=20:00
Saat=24:00

40

32

35

30

28

25

24

20

20

0

0.1

0.2
Kalınlık (m)

0.3

0

0.1

0.2

0.3

Kalınlık (m)

Şekil 6. Duvar İçerisinde Değişik Saatlerdeki Sıcaklık Dağılımı a) FDM-2 önde, b) FDM-2 ortada.
Isı yalıtımı için kullanılan malzemelerin etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için tüm malzemeler için
sonuçlar Şekil 7de toplu olarak verilmiştir. Duvardan iç otama geçen ısı akısının gün boyunca değişimi
incelenmiştir. Yalıtımsız duvarda ısı akısı dış hava sıcaklığının ve güneş ışınımının değişimine bağlı
olarak sinüzoidal olarak göstermektedir. Isı akısının minimum ve maksimum değerleri arasında büyük
farklılık meydana gelmektedir. Isı akısı saat 9:00 da minimum olurken saat 20:00 civarına maksimum
olmaktadır. Camyünü ve hava tabakası kullanılması durumunda ısı akısı yine sinüzoidal değişim
göstermesine rağmen minimum ve maksimum değerler birbirilerine çok daha yakın olmaktadır. Ayrıca
maksimum ısının meydana geldiği zaman daha ileriye, saat 22:00 ye kaymaktadır. FDM kullanılması
durumunda ısı akısı gün boyunca değişmemekte hemen hemen sabit kalmaktadır. Ergime sıcaklığı
daha düşük olan FDM–2 için ısı kazancı daha düşük olmaktadır. Şekilden görüldüğü gibi FDM dış
yüzeye yakın yerleştirildiğinde ısı akısı daha da azalmaktadır. Yalıtım malzemelerinin kullanılması
durumunda yalıtımsız duvara göre sağlanan iyileşmeleri görebilmek için maksimum ısı akıları ve
günlük ısı kazançları Şekil 7 ’de ve her ikisinde meydana gelen yüzde olarak azalmalar Tablo 2’de
verilmiştir.
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FDM-1 (orta)
Camyünü (orta)
Camyünü (ön)
FDM-1 (ön)
FDM-2 (ön)
FDM-2 (orta)
Yalıtımsız
Hava Tabakası

20

Isı Akısı (W/m2)

939 _______

15

10

5

0
0

4

8

12

16

20

24

Zaman (saat)
Şekil 6. Değişik Yalıtım Malzemeleri İçin Isı Akısının Gün Boyunca Değişimi.
30

Maksimum ısı akısı (W/m2)

1200
1000
800
600
400
200

25
20
15
10
5

Hava
tabakası

FDM-2
(ara)

FDM-2 (ön)

FDM-1
(ara)

FDM-1 (ön)

Cam yünü
(ara)

Hava
tabakası

FDM-2
(ara)

FDM-2 (ön)

FDM-1
(ara)

FDM-1 (ön)

Cam yünü
(ara)

Cam yünü
(ön)

Yalıtımsız

Cam yünü
(ön)

0

0

Yalıtımsız

Günlük ısı kazancı (kJ/m2)

1400

Şekil 7. Yalıtım Malzemesinin Maksimum Isı Akısı ve Günlük Isı Kazancına Etkisi.
Tablo 2. Yalıtım Malzemelerinin Kullanılması Durumundaki İyileşmeler.
Duvar türü

Maksimum ısı
akısı (W/m2)

Yalıtımsız
Cam yünü (ön)
Cam yünü (ara)
FDM-1 (ön)
FDM-1 (ara)
FDM-2 (ön)
FDM-2 (ara)
Hava tabakası

24,13
11,69
12,44
10,03
13,71
7,85
7,62
10

Maksimum
ısı akısındaki
azalma (%)
51,6
48,4
58,4
43,2
67,5
68,4
58,6

Günlük ısı
kazancı
(kJ/m2)
1220,96
692,89
673
830,85
1135,24
548,57
630,78
549,67

Günlük ısı
kazancındaki
azalma (%)
43,3
44,9
32,0
7,0
55,1
48,3
55,0
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Beklendiği gibi duvarlarda yalıtım yapılması ısı kazancını (soğutma yükünü) büyük oranda
azaltmaktadır. Bu çalışmada yalıtım için kullanılan FDM iyi bir yalıtıcı olup duvar içerisinde uygulandığı
konum ısı kazancını önemli miktarda etkilemekte ve dış yüzeye yakın olduğunda daha etkili
olmaktadır. Ergime sıcaklığı küçük olan FDM hem daha ısı akısı hem de daha küçük günlük ısı
kazancı meydana getirmektedir. FDM kullanmanın diğer bir üstünlü de ısı akısının gün boyunca
değişmeyip sabit kalmasıdır.
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ISITMA/SOĞUTMA YÜKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
Yusuf YILDIZ
Zeynep DURMUŞ ARSAN

ÖZET
Bu çalışmada İzmir de 1993 yılında inşaa edilmiş, herhangi bir yalıtımın bulunmadığı bir apartman
binasının mevcut hali ve TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği’ne göre iyileştirilmiş hali
EnergyPlus 5.0.0 simülasyon programı kullanarak modellenmiştir. Modelleme ile mevcut ve
iyileştirilmiş binanın bugün, 2020, 2050 ve 2080 yılları için yıllık ısıtma ve soğutma yükleri
hesaplanmıştır. Bugüne ait iklim verileri için Typical Meteorological Year 2 (TMY 2) kullanılmıştır.
2020, 2050 ve 2080 yıllarına ait iklim verileri ise CCWorldWeatherGen V 1.5 programı ile
hazırlanmıştır. Bu program İngiltere de bulunan Hadley Merkezinin 3. kuşak atmosferik modeli olan
HadCM3’ün çıktılarını kullanmaktadır. İzmir için 2020, 2050 ve 2080 dönemlerini kapsayan gelecek
iklim verileri küresel ısınmanın etkilerini içeren A2a, A2b ve A2c senaryolarının sonuçları ile saatlik
olarak oluşturulmuştur. Her iklim verisi için simülasyon modeli çalıştırılmış mevcut ve iyileştirilmiş
binanın ısıtma ve soğutma yükleri hesaplanarak karşılaştırılmıştır. Genel olarak İzmir de
apartmanlarda ısıtma yükü zaman içinde iklim değişikliğinin etkilerine ve küresel ısınmanın
büyüklüğüne bağlı olarak azalırken soğutma yükünün ise artacağı tahmin edilmektedir. Mevcut ve TS
825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği’ne göre yeni inşa edilmiş apartman binalarındaki ısıtma yükü
bugün ile kıyaslandığında 2080 yılında yaklaşık olarak %45 daha az olacağı hesaplanmıştır. Soğutma
yüklerinin ise Mevcut veya yeni apartman binalarında 2080 yılında bugünden tahmini olarak 4 kat
daha fazla olması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Isıtma/soğutma yükü, iklim değişikliği, mevcut ve yeni apartman binaları.

ABSTRACT
In this study, annual heating and cooling energy loads of an existing (no thermal insulation) and new
built apartment block (designed based on TS 825 Thermal Insulation in Buildings for Turkey) in Izmir
representing hot-humid climatic conditions were investigated according to the projected impacts of
climate change. The Hadley Centre Coupled Model Version 3 (HadCM3)-A2a, A2b and A2c
experiments was applied to constitute weather data for the time periods of 2020s, 2050s, and 2080s. It
was found that relatively high change in annual heating and cooling energy loads may occur in
apartment buildings over time in Izmir. Whereas the maximum decrease in annual energy loads for
heating is predicted as 44% for existing and new-built apartment buildings in 2080, cooling demand
increases approximately 4-times in 2080s. Therefore this study highlights the importance of adaptation
for negative effects of the climate change in terms of energy performance of apartment buildings and
importance of cooling-dominated design process have increased in apartment buildings.
Key Words: Heating/cooling load, climate change, existing and new apartment buildings.
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1. GİRİŞ
1980'li yılların başından beri Türkiye'nin enerji talebi, özellikle ekonomideki dinamik gelişme ve hızlı
nüfus artışı nedeniyle artmaya başlamıştır [1]. Hızla artan enerji ihtiyacı bu zamana kadar, hayatın her
alanında enerji verimliliğini desteklemek için yeterli girişimlerin yapılamaması nedeniyle ithal edilen
petrol ve doğal gaz tarafından karşılanmıştır [2].
Türkiye’de bina sektörü 2001 yılında 25.793 milyon ton eşdeğer petrol (MTEP) tüketimi ile en büyük
ikinci tüketici olmuş ve 2020 yılında 41,7 MTEP’e ulaşacağı tahmin edilmektedir [3]. Hızlı artışın temel
sebebi olarak yeni bina talebindeki kayda değer artış gösterilebilir. Diğer bir neden ise, kontrolsüz
kentleşme ve inşaat faaliyetleri yüzünden enerji korunumu açısından mevcut binaların yetersiz
özelliklere sahip olmasıdır. Örneğin ülke çapında, mevcut konut binalarındaki pencerelerin %88’i tek
camdan oluşmaktadır. Ayrıca, konut binalarının çatı yalıtımı, %96,4’ünde yetersiz düzeyde veya hiç
yalıtım yoktur [4]. Yanı sıra, Kayıkçı’ya [5] göre Türkiye’de yaklaşık olarak 2,5 milyon kayıt dışı konut
olduğu ve bu konutlarda enerji korunumuna dair herhangi bir önlemin alınmadığı bilinmektedir.
Demir, Kılıç ve Coşkun’un yaptıkları çalışmada, HaDAMP3 A2 iklim senaryosuna göre Türkiye
genelinde 2071–2080 yılları arasında ortalama dış sıcaklığın 1961–1990 yılları ile karşılaştırıldığında
5–6°C daha fazla olacağı öngörülmektedir. Türkiye’nin doğusunda ortalama maksimum sıcaklığın 4–
5°C, geri kalan kısmında ise 5–6°C artacağı hesaplanmıştır. Türkiye’nin batısında ise ortalama
minimum sıcaklıkların doğusundan daha fazla artacağı bilinmektedir [6]. Bu nedenle, Türkiye de yakın
gelecekte binalardaki enerji ihtiyacının iklim değişikliğinden etkileneceği bir gerçektir. Ayrıca, uygun
yapı fiziği koşullarını sağlayan binaların sayısındaki azlık nedeniyle konunun önemi daha fazladır.
Ortalama sıcaklıklardaki artış genel olarak ısıtma ihtiyacını azaltırken soğutma ihtiyacını
arttıracağından enerji gereksinimi ve insan sağlığı ile ilgili sorunlara yol açabilir. Örneğin, yaz aylarında
öğle saatlerinde aşırı ve aynı anda klima kullanımını nedeniyle ithal enerji ve elektrik talebine olan
bağımlılık artacaktır, Diğerleri ise şu şekilde özetlenebilir [7]:



Aşırı fosil yakıt kullanımı zehirli gaz salınımını ve dolayısıyla iklim değişikliğini tetiklemektedir.
Klima kullanımı grip, kas ağrısı, astım ve boğaz ağrısı gibi belirtilerin görülme olasılığını da
olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu nedenlerle, bu çalışma Türkiye de binalarda ısıtma ve soğutma yükleri üzerinde iklim değişikliğinin
etkilerini anlamak açısından önemlidir. Çalışmanın sonuçlarına dayanılarak, binalarda enerji ihtiyacını
azaltabilmek için yenilenebilir enerji teknolojileri ve mimari çözümlerde hangi noktalara daha fazla
ağırlık verilmesi gerektiği ortaya konabilir.
Daha önce benzer konularda yapılan çalışmalara bakıldığında iklim değişikliğinin konut ve ofis
binalarındaki etkileri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Frank [8] İsviçre merkez yaylasındaki
binaların 2050–2100 yılları arasında ısıtma ve soğutma yüklerini çeşitli simülasyonlar ile incelemiştir.
Yapılan hesaplamalara göre konut binalarındaki yıllık ısıtma ihtiyacının %33–44 arasında azaldığı
görülmüştür. Ofis binalarındaki soğutma yüklerinin ise %223–1050 düzeyinde artarken ısıtma yükünün
ise %36–58 oranında azaldığı hesaplanmıştır. Ayrıca Christenson et al. [9] iklim değişikliği sonucunda
İsweç’teki binalardaki enerji tüketimini derece-gün metodu ile hesaplamıştır. 1975–2085 yılları
arasında ısıtma yüklerinin konum, bina kalitesi ve iklim değişikliğinin büyüklüğüne göre %13–87
arasında azalacağı öngörülmektedir. Soğutma yüklerindeki artışın ise %2100 olacağı hesaplanmıştır.
Wang et al. [10] Avustralya’da iklim değişikliğinin konut binalarındaki enerji tüketimine olası etkilerini
soğuktan sıcak-nemli iklim kuşağına kadar 5 değişik iklim bölgesi için incelemiştir. Toplam enerji
tüketiminin ılıman iklimlerde 7 yıldızlı evlerde %120–530 arasında artacağı görülmüştür. Collins et al.
[11] İngiltere deki iklim değişikliğinin 2080 yılına kadarki olası etkilerini mevcut binalardaki ısıtma ve
soğutma sistemlerinden kaynaklanan gaz, elektrik ve karbon emisyonlarındaki etkisini incelemiştir.
Sonuç olarak ise 2080 yılında ısıtma yükünün hala fazla olacağı, fakat gaz tüketiminin %20 azalacağı
öngörülmektedir. Jenkis et al. [12] İklim değişikliğinin İngiltere deki ofis binalarını nasıl etkileyeceğini
incelemiştir ve soğutma ağırlıklı tasarımların ön plana çıkmasını vurgulamaktadır. Lam et al. [13] iklim
değişikliği etkileri sonucunda bir ofis binasındaki ısıtma soğutma yüklerindeki değişimi incelemiş ve
yıllık soğutma yüklerinde artış trendinin, ısıtma yüklerinde ise azalma trendinin etkiliği olduğu
görülmüştür. Zmeureanu and Renaud [14] potansiyel iklim değişikliğinin etkilerini tahmin edecek bir
metot geliştirmiştir. Bu metot Kanada da bulunan mevcut 11 konutta uygulanmıştır ve ısıtma yüklerinin
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%7,9 (1961–1990) ve %16,9 (2040–2069) arasında azalacağı hesaplanmıştır. Dolinar et al. [15]
Slovenya’nın Subalpine bölgesinde ısıtma yükünün %16-25 arasında, Akdeniz bölgesinde ise önemli
bir değişikliğin olmadığı hesaplanmıştır. Soğutma yükünün ise Subalpine bölgesinde altı kat daha
fazla olacağı, Akdeniz bölgesinde ise iki kat daha fazla olacağı öngörülmüştür.
Bu çalışmada ise sıcak-nemli iklim koşullarında bulunan mevcut ve yeni inşaa edilmiş apartman
binalarındaki ısıtma ve soğutma ihtiyacının iklim değişikliği sonucunda 2020, 2050 ve 2080 yıllarında
nasıl değiştiği EnergyPlus 5.0.0 programı kullanılarak incelenecektir.

2. METOT
2.1. İklim Değişikliği için Saatlik İklim Verisi Oluşturma
İklim değişikliğinin muhtemel etkileri İngiltere’de bulunan Handley Merkezi’nin üçüncü nesil birleştirici
küresel iklim modeli (HadCM3) çıktıları kullanılarak tahmin edilmiştir. HadCM3, İngiltere tarafından
hükümetler arası panel’de yayınlanan emisyon senaryolarını (IPCC SRES) kapsayan İklim değişikliği
özel raporu baz alınarak geliştirilen genel atmosfer-okyanus sirkülasyon modelidir [16]. Bu modelin
kullanımı iklim değşikliği ve değişim oranının etkilerinin büyüklğünün araştırılmasını sağlar [17]. Model
gelecekteki gaz emisyonlarının tahminine dayalı değşik senaryolardan oluşmaktadır (A1, B1, A2, B2).
Şekil 1’de dört farklı seneryoya göre global sıcaklıklardaki değişimler görülmektedir.

Şekil 1. Emisyon Senaryolarına Bağlı Olarak Değişen Global Sıcaklık Farkları [16].
Bu çalışmada tüm hesaplamalarda A2 senaryosu kullanılmıştır. A2 senaryosu ile heterojen, pazar
odaklı bir dünya, daha az ekonomik büyüme fakat hızlı nüfus artışı öngörülmektedir. Temel tema
özgüven ve yerel kimliklerin korunmasına dayalıdır. Ekonomik büyüme bölgesel odaklıdır dolayısıyla
hem gelir artışı hemde teknolojik değişim bölgesel çeşitlilik gösterir [18]. A2 senaryosu ayrıca tekrar
içeren alt üç senaryodan oluşmaktadır (A2a, A2b, A2c). Bu alt senaryolar iklim değişikliği sinyali
üzerindeki yıllık iklim değişkenliğinin etkilerinin göstergesidir [19] Alt senaryoların ortalama değerleri ile
İzmir için 2020 (2010-2039), 2050 (2040-2069) ve 2080 (2070-2099) yıllarını temsil eden 30 yıl aylık
ortlama değerler ile saatlik iklim verileri oluşturulmuştur.
Bina enerji analiz programlarında en yaygın olarak kullanılan iklim verisi Tipik Meterolojik Yıl 2 (TMY2)
değerleri ise gelecek iklim verileri için baz yıl olarak kullanılmıştır. Daha sonra 2020, 2050 ve 2080
yılları için saatlik iklim verileri “morphing” metodu ile CCWorldWeatherGen V1.5 programı kullanılarak
oluşturulmuştur [20]. CCWorldWeatherGen aracı Southampton Üniversitesi, İnşaat mühendisliği ve
Çevre Okulu’nda bulunan Sürdürülebilir Enerjiler Araştırma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Morphing
metodu gözlenen iklim verileri ile gelecek iklim modelleri sonuçlarının birleştirilmesine dayanmaktadır.
Prosedürdeki hava zaman serileri, gerçek iklim verilerini muhafaza ederken gelecek içinki ortlama
iklim değşikliği koşullarınıda içermektedir. Morphing metodu, kullanılması pratik bir metottur ve diğer
üç avantaji şu şekilde özetlenebilir [21]:
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1. Baz iklim verisi olarak kullanılan saatlik iklim verileri güvenilirdir,
2. Oluşturulan gelecek iklim verisi meterolojik açıdan tutarlıdır,
3. Yerel ölçek küçültmesi sağlanmıştır çünkü baz iklim verisi yerel iklim verisidir.
Şekil 2’de İzmir için oluşturulmuş aylık ortalama dış sıcaklıklar, bağıl nem ve direk güneş radyosyonu
değerleri baz yıl (TMY2), 2020, 2050 ve 2080 yılları için gösterilmiştir.

Şekil 2. Aylık Ortalama Dış Sıcaklık, Bağıl Nem ve Direk Güneş Radyosyon Değerleri
Genel olarak söylenebilirki ortalama sıcaklıklar ve direk güneş radyasyonu zaman içinde artış
eğilimindeyken, bağıl nem değerleri azalış eğilimindedir. Yıllık ortalama dış sıcaklıklara baktığımızda
baz yıl’da 16,07 °C iken 2020’de 17,42 °C, 2050’de 18,75 °C ve 2080 yıllarında ise 21,08 °C olacağı
görülmektedir. Yaklaşık olarak 5 °C’lik bir artış söz konusudur. Yıllık bağıl nem ortalamaları ise baz
yılda %64,58 iken 2020’de %63, 2050’de %60,92 ve 2080 yıllarında ise %58,08 değerine azaldığı
görülmektedir. Yıllık ortalama direk güneş radyasyonu baz yılda 177,42 Wh/m2 iken bu değer 2080
yılında 186,17 Wh/m2’ye yükselmektedir.
2.2. İncelenen Binanın Genel Tanıtımı
İzmir’de apartman binalarındaki yıllık ısıtma ve soğutma yükleri üzerinde iklim değişikliğinin etkilerini
inceleyebilmek için Bornova/İzmir de bulunan mevcut bir apartman binası seçilmiştir. Apartman binası
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8 katlı ve her katta 3 daireden oluşmaktadır. Her dairede ise 1 salon, 3 yatak odası, 1 tuvalet ve 1
banyo vardır (Şekil 3).

Living room
Bedroom
Flat 2

Bedroom

Flat 3

WC
Bathroom

Bedroom

Kitchen

Flat 1

Şekil 3. Apartman Binasının Genel Kat Planı
Yaklaşık olarak daireler 120 m2 büyüklüğündedir. Bina 1990 yılında inşaa edilmiştir. Bu tarihte TS 825
Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği zorunlu olmadığı için, mevcut TS 825 Binalarda Isı Yalıtım
Yönetmeliği’nde belirtilen minimum termal yalıtım şartlarını yerine getirmemektedir [22] (Tablo 1). Yeni
inşaa edilen apartman binaları ve mevcut apartman binaları arasındaki performans farkınıda
görebilmek için ise mevcut bina TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği’nde belirtilen minimum
şartları sağlaması için iyileştirilmiştir (Tablo 2).
Tablo 1. Mevcut apartman binasının genel özellikleri
Toplam bina yüksekliği (m)
Saydam yüzey oranı (%)
U değerleri (W/m2 K)
Dış duvarlar
Zemin döşemesi
Çatı
Pencereler

23.2
31
Mevcut
1.4
2.1
0.83
2.8

Hava kaçakları oranı (ac/h)

Yeni*
0.7
0.7
0.45
2.4
1

*TS-825 Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği’nde önerilen değerler
Tablo 2. Mevcut Apartman Binasında Yapılan İyileştirmeler
il
İzmir (1. bölge)

Eklemeler
Dış duvar: 3 cm XPS
Zemin döşemesi: 3 cm XPS
Çatı: 8 cm cam yünü
Pencereler: Double low-e glazing

2.3. Simülasyon Programı
Mevcut birçok enerji analiz programı olmasına rağmen EnergyPlus 5.0.0 bu çalışma için tercih
edilmiştir. EnergyPlus ücretsiz bir programdır, U.S.A enerji bakanlığı tarafından hazırlanmıştır ve
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sürekli geliştirilmektedir. Sonuçlarının güvenilirliği bir çok kez test edilmiştir. Girdi ve çıktı dosyalarının
uzantısı olarak txt kullanılmaktadır ve bu kullanıcılara girdi ve sonuç dosyalarını çeşitli programlar
yardımıyla değerlendirmeye izin vermektedir. Fakat seçilen program kullanıcı odaklı bir ara yüze sahip
olmadığı için apartman binası ilk olarak DesignBuilder’da modellenerek EnergyPlus programına
aktarılmış ve gerekli düzeltmeler orada yapılmıştır. Isıtma ve soğutma termostat dereceleri olarak 20
°C ve 26 °C belirlenmiştir. Apartmanlarda sabit bir kullanıcı profili tanımlamak çok zor olması
nedeniyle ısıtma ve soğutma sisteminin çalışma süreleri için herhangi bir zaman profili
belirlenmemiştir. Binanın yıllık olarak belirtilen konfor aralığını sağlaması için gerekli enerji yükleri
programa hesaplatılmıştır.

3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YILLIK ISITMA YÜKLERİNE ETKİSİ
Genel olarak bakıldığında ısıtma yükünün zamanla azaldığı görülmektedir. Diğer önemli bir nokta ise
mevcut apartman binasında tüketilen enerji ile yeni apartman binası arasında yaklaşık olarak %20 fark
olmasıdır (Şekil 4). Mevcut binalar her zaman yeni binalardan %20 daha fazla ısıtma enerjisine ihtiyaç
duyacaklardır. Baz yılla karşılaştırıldığında mevcut binalarda 2020 yıllında ısıtma ihtiyacı %15, 2050
yılında %28 ve 2080 yılında %45 daha az olacaktır. Yeni binalarda ise 2020 yılında %14, 2050 yılında
%27 ve 2080 yılında ise %44 daha az olacaktır.

Şekil 4. Yıllık Isıtma Yüklerindeki Değişimler

4. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YILLIK SOĞUTMA YÜKLERİNE ETKİSİ
Genel olarak bakıldığında soğutma yükünün zamanla arttığı görülmektedir. Isıtma yüklerinde olduğu
gibi, mevcut apartman binası ile yeni apartman binası arasında enerji gereksinimleri açısından
yaklaşık olarak %30 fark vardır (Şekil 5). Mevcut binalar her zaman yeni binalardan %30 daha az
soğutma enerjisine ihtiyaç duyacaklardır. Baz yılla karşılaştırıldığında mevcut binalarda 2020 yıllında
soğutma ihtiyacı %71, 2050 yılında %259 ve 2080 yılında %408 daha fazla olacaktır. Yeni binalarda
ise 2020 yılında %73, 2050 yılında %266 ve 2080 yılında ise %420 daha fazla olacaktır.
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Şekil 5. Yıllık Soğutma Yüklerindeki Değişimler

SONUÇ
Bu çalışmada mevcut ve yeni apartman binalarındaki ısıtma ve soğutma için gerekli enerji tüketiminin
zaman içinde iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak (HadCM3-A2) nasıl değiştiği değerlendirilmiştir.
Çalışmanın sadece sıcak-nemli iklim bölgesini kapsadığı ve tek bir mevcut binaya özgü koşulların
dikkate alındığı unutulmamalıdır. Elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:






Ortalama sıcaklıklardaki ve güneş radyosyonundaki artış nedeniyle ısıtma yüklerinin önemli
ölçüde azalabileceği fakat soğutma yüklerinin ise artabileceği tespit edilmiştir,
Genel olarak ısıtma yükündeki azalma eğilimine rağmen 2050 yılına kadar apartman
binalarında ısıtma yükü soğutma yükünden daha fazla olacağı beklenmektedir. 2080 yılında
ise soğutma yükünün ısıtma yükünden yaklaşık olarak mevcut binalarda %24, yeni binalarda
ise %12 daha fazla olacağı tahmin edilmektedir,
Bu nedenle, şu ana kadar ısıtma yüklerinin azaltılmasına yönelik önlemlerin hakim olduğu
(termal yalıtım) bir tasarım anlayışına sahip olmamıza rağmen, soğutma odaklı tasarımlar ve
önlemler de ön plana çıkartılmalıdır,
Mevcut yasal düzenlemeler soğutma gereksinimini daha fazla dikkate alacak şekilde revize
edilmelidir.
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ÖZET
Bu çalışmada, betonarme taşıyıcı sistemlerdeki kirişlerin oluşturduğu ısı köprülerinin ısı transferi
yapıları farklı şekillerde yalıtımlı balkon uzantılı ve içten ve sandviç yalıtımlı ara kat döşemeleri için
sayısal olarak incelenmiştir. Bütün modeller için sıcaklık ve ısı akısı konturleri, 5 cm yalıtım kalınlığı
durumunda elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, bütün yapı modellerinde en fazla ısı transferi
miktarının, kiriş bölgesinde olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte; ara kat kirişli ısı köprüsünün kiriş
yüzeyinde, yalıtımsız duruma göre kiriş önüne yalıtım uygulanmasıyla ısı transferi miktarında yaklaşık
% 89’ luk azalma sağlanmıştır. En uygun yalıtım modelinin duvar yalıtımına ek olarak kiriş önünün de
yalıtıldığı durum olduğu ve böylece kirişin yalıtılmasıyla ısı köprüsü etkisinin azaldığı sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Isı köprüsü, Isı yalıtımı, Fluent, Enerji tasarrufu.

ABSTRACT
In this study, heat transfer structures were investigated numerically for thermal bridges formed by
beams for balcony extension floor in different ways insulated and with cavity wall and internal
insulated normal story floors of reinforced concrete structure systems. Temperature and heat flux
contours were obtained for all models in the case of 5 cm insulation thickness. Results showed that
high heat transfer rates were obtained in the region of thermal bridges for all building models.
However, according to without insulation case, heat transfer rate was obtained to reduce about 89 %
on beam surface of the normal story floor by applying insulation front of beam. The most appropriate
insulation model was also front of beam insulation case in addition to wall insulation and so it was
obviously determined that effect of thermal bridge decreased with beam insulation.
Key Words: Thermal bridge, insulation, Fluent, Energy saving.

1. GİRİŞ
Isı köprüleri, binanın ısıl direncinin önemli bir şekilde değiştiği (örneğin: çatı, zemin ve tavanların
duvarlarla birleşimleri veya köşe, pencere veya kapı açıklıkları gibi diğer yapı detayları) ve bunun
sonucunda çok boyutlu ısı akımının meydana geldiği bölgelerdir [1]. Bu bölgeler, bina yapı kabuğunda
kış aylarında ısı kaybını ve yaz aylarında ısı kazancını artırması ile önemli bir etkiye sahiptir. Yapılan
farklı çalışmalar, ısı köprülerinin duvar ve çatı birleşimlerinin ısıl dirençlerini önemli miktarda
azalttıklarını göstermiştir. Deney çalışmalarından elde edilen bilgiye dayanarak, bir boyutlu ısı akısı
varsayımları belirli bir bina için toplam ısı kaybı katsayısının % 10–40 oranında daha az bulunmasına
sebep olmaktadır [2].
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Isı köprülerinin ısıl durumu hakkında birçok araştırma yapılmıştır. Daha önce yapılan çalışmalardan bir
tanesinde, Dilmaç vd. [3], bir boyutlu analizleri kullanarak hesaplanan değerlerle, ölçülen değerler
arasındaki farkı ve iç yüzey sıcaklığı üzerinde yalıtım tabakasının boyut ve konumunun etkisini
incelemiştir. Larbi [4], iki boyutlu ısı köprülerinin ısıl iletiminin istatistiksel modellerini geliştirmiştir. Gao
vd. [5], ısı köprülerinin ek ısıl kayıpları için üç boyutlu ısı transferi modeli geliştirmiştir. Duvardan olan
kayıplar için, bu teknikle geleneksel bir boyutlu modelin birleştirilmesi büyük miktardaki zaman
simülasyonlarının azaltması için uygulanabilir. Mao ve Johannesson [6] tarafından frequency response
yöntemi kullanılarak, ısı köprülerinin ısıl performanslarını belirlemek için çok boyutlu dinamik modeller
yapılmıştır. Isı köprüleri içinde ısı akılarının ve sıcaklıkların dinamik karşılıklarını hesaplamak için bir
bilgisayar programı geliştirilmiştir. Karabulut vd, [7] tarafından yalıtımın konumunun ve kalınlığının
değiştirilmesinin iki boyutlu ısı köprülerinde ısı kaybı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Salgon ve Neveu
[8] ise iki boyutlu ısı transferinin dinamik unsurunun modellemesini yapmış ve binanın bütünündeki ısı
köprülerini incelenmişlerdir. Hassid [9] çok tabakalı duvarların köşe noktalarında ısı köprüsü etkisini
hesaplayabilmek için integral yaklaşımı geliştirmiştir.
Günümüzde yapılarda doğalgazla birlikte kombi kullanımının yaygınlaşması ile müstakil ısıtma ön
plana çıkmıştır. Bu nedenle, döşeme yalıtımının önemi daha iyi anlaşılmakla beraber hem katlar arası
ısı kaybının önüne geçilebilmekte hem de ısı köprüsü etkisi büyük oranda önlenmektedir.
Bu çalışmada, yalıtımın ve ısı köprülerinin önemi vurgulanmış ve farklı geometrilerde ısı köprüsü
etkisinin görüldüğü bölgeler 5 cm yalıtım kalınlığı için Fluent paket programı kullanılarak
hesaplanmıştır. Sıcaklık konturları, ısı akısı, bölgesel sıcaklıklar, dış ve iç ısı akısı dağılımları içten ve
sandviç yalıtımlı ve balkon uzantılı farklı şekillerde yalıtımlı ısı köprüsü için hesaplanmıştır.

2. MODEL VE SAYISAL YÖNTEM
Analizlerde genellikle binalarda bulunan başlıca iki tip ısı köprüsü modeli kullanılmıştır: ara kat ve
balkon uzantı döşemeli ısı köprüsü modeli (Şekil 4, Şekil 12 ve Şekil 20). Ara kat döşemesi için ısı
yalıtım malzemesi, içten ve çift duvar arası (sandviç yalıtım) yalıtım yapılarak uygulanırken, balkon
uzantısı için içten ve dıştan olmak üzere kiriş yüzeyine farklı şekillerde yalıtım yapılarak uygulanmıştır.
Bununla birlikte, bütün modellerde kullanılan yalıtım kalınlığı 5 cm’dir.
Tüm analizler için kullanılan yapı malzemelerinin kalınlıkları ve ısıl özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir
ve modellerdeki yalıtımlı duvar şekilleri yapılara uygulanabilme özelliği taşımaktadır. Isı köprüsü
analizlerini çözmek için sonlu hacim yöntemi (FLUENT programı) kullanılmıştır. Sonlu hacim yöntemi,
sonucu bulmak için geometriyi çözümlenecek parçalara bölmek ve sonra problemin genel bir
sonucunu bulmak için bu sonuçları birleştirmek esasına dayanır. Bu yöntem, ısı akısı denklemlerini
sayısal olarak çözülebilen cebirsel denklemlere dönüştürmek için kontrol hacmi esaslı bir teknik
kullanır. Diğer bir ifadeyle bu yöntem her bir kontrol hacmi için ısı akısı denklemlerinin integrasyonunu
almayı esas alır. Bu integrasyon sonucu, her bir kontrol hacmini temsil eden denklemlerin çözülmesini
sağlar. Model simülasyonları için toplamda 8000 ile 9000 arasında elemandan oluşan dikdörtgensel
ağ yapısı kullanılmıştır. Modellerin yalıtım şekilleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tuğla
Duvar

Üst Kat
İç Ortam

Sıva

Üst Kat
İç Ortam

Beton

Alt Kat
İç Ortam

0.175 m 0.15 m

x

0.25 m

0.9 m
Dış Ortam

_______________________

y

0.495 m
0.685 m
Alt Kat
İç Ortam

Şekil 1. Ara Kat ve Balkon Uzantı Döşemesi İçin Modeller
Bu çalışma belirtilen kabuller altında yapılmıştır: (i) ısı üretimi yok (ii) sabit ısıl özellikler (iii) tabakalar
arasında ısıl temasın tam olduğu (iv) dış ve iç yüzeyde sabit ısı taşınım katsayısı. Sınır şartları ise
aşağıdaki şekilde verilmiştir.
a) İç yüzey (x=L):
kn

T
x

 h i (Tx  L  Ti )

(1)

x L

h i , iç ortam ısı taşınım katsayısı, T i iç ortam sıcaklığıdır.
b) Dış yüzey (x=0):
kl

T
x

 h o (To  Tx  0 )

(2)

x 0

h o , dış ortam ısı taşınım katsayısı, T o ise dış ortam sıcaklığıdır.
Bütün analizlerde, dış ortam sıcaklığı ve ısı taşınım katsayısı sırasıyla -20 ºC, 25 W/m2K, iç ortam
sıcaklığı ve ısı taşınım katsayısı ise sırasıyla 20 ºC ve 8 W/m2K olarak alınmıştır [10].
Tablo 1. Yapı Malzemelerinin Özellikleri [11].
Yapı malzemesi

Isı İletim Katsayısı
(W/mK)

Kalınlık
(m)

Beton

2.1

0.3

Isı yalıtım malzemesi

0.026

0.05

Tuğla duvar

0.45

0.085

İç sıva

0.87

0.015

Dış sıva

1.4

0.025
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Tablo 2. Modellerin Yalıtım Şekilleri
Modeller

Yalıtım tipi

İ1

İçten yalıtımlı

İ2

İçten ve üst kat taban yalıtımlı

İ3

İçten ve kiriş önü yalıtımlı

S1

Sandviç yalıtımlı

S2

Sandviç ve üst kat taban yalıtımlı

S3

Sandviç ve kiriş önü yalıtımlı

B1

İçten kiriş önü yalıtımlı

B2

İçten alt kat kiriş önü ve dıştan üst kat kiriş
yüzeyi yalıtımlı

B3

Dıştan kiriş yüzeyi yalıtımlı

SONUÇ
Üç farklı düzlem duvarın dış yüzeyleri için elde edilen bir boyutlu analitik sonuçlarla (yalıtımsız, dıştan
yalıtımlı, sandviç yalıtımlı), Fluent programından elde edilen iki boyutlu ısı iletim denkleminin
çözümlemesi ile bulunan sayısal sonuçlar, kıyaslamak için karşılaştırılmıştır. Şekil 2’de de görüldüğü
gibi analitik ve nümerik sonuçların oldukça yakın ve paralel olduğu görülmüştür.

Şekil 2. Üç Farklı Düzlem Duvar İçin Analitik ve Nümerik Sonuçların Karşılaştırılması
Her bir yapı modeli için sıcaklık dağılımı konturları ve ısı akısı vektörleri gösterilmiştir. Buna ilaveten
farklı yapı modellerinde, dış duvar ve iç duvar yüzeylerindeki sıcaklık değişimleri ve yüzey boyunca ısı
akısı değişimleri grafiksel olarak gösterilmiştir. Ara kat döşemeli modellerde, alt kat iç yüzeyle ilgili
grafiklerde sıfır noktası alt katın kiriş iç yüzeyinden başlamakta ve uzaklık “y” ekseni boyunca aşağı
doğru, “x” ekseni boyunca sola doğru artmaktadır. Üst kat iç yüzeyle ilgili grafiklerde sıfır noktası üst
katın kiriş iç yüzeyinden başlamakta ve uzaklık “y” ekseni boyunca yukarı doğru, “x” ekseni boyunca
sola doğru artmaktadır. Dış yüzeyle ilgili grafiklerde sıfır noktası, düşey eksen boyunca aşağıdan
başlamakta ve uzaklık “y” ekseni boyunca yukarı doğru artmaktadır. Balkon uzantılı ara kat döşemeli
modellerde, alt kat iç yüzeyle ilgili grafiklerde sıfır noktası alt katın duvar iç yüzeyinden başlamakta ve
uzaklık “y” ekseni boyunca yukarı doğru, “x” ekseni boyunca sağa doğru artmaktadır. Üst kat iç
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yüzeyle ilgili grafiklerde sıfır noktası üst katın duvar iç yüzeyinden başlamakta ve uzaklık “y” ekseni
boyunca aşağı doğru, “x” ekseni boyunca sağa doğru artmaktadır. Grafiklerde, iç ve dış yüzeyde
ölçüm alınan noktalar yalıtımsız yapı modeli üzerine eklenmiş ve grafik üzerinde okla gösterilmiştir.
İncelenen bütün modellerde yalıtım kalınlığı 5 cm olarak seçilmiştir. Ara kat döşemesinde, yalıtımın
içten ve sandviç uygulanması durumunda, balkon uzantılı ara kat döşemesinde yalıtımın kiriş yüzeyine
uygulanması durumunda yalıtımın yerleri değiştirilerek elde edilen farklı geometrilerden oluşan ısı
köprüsü modellerinde sıcaklık dağılımları elde edilmiştir. Dış yüzeyde, üst kat ve alt kat iç yüzeyde
sıcaklık ve ısı akısı değişimleri grafiksel olarak incelenmiştir.
Şekil 3’de içten yalıtımlı ara kat döşemeleri için yapı modelleri gösterilmektedir. Şekil 4’de içten
yalıtımlı ara kat döşemeli modellerdeki sıcaklık dağılımları ve ısı akısı vektörleri görülmektedir. İçten
yalıtım uygulanmasıyla duvar yüzey sıcaklıkları artmakta ve ısı akısı vektörleri azalmaktadır. Kiriş
yüzeyinin yalıtımsız olduğu İ1 ve İ2 modellerinde ısı akısı vektörleri uzun ve yoğun, yalıtımlı kiriş (İ3)
ve duvar yüzeylerinde ise kısa ve yoğunluğu oldukça azdır. Isı akısı vektörlerinin uzunluğu ve
yoğunluğu, o bölgeden olan ısı kaybının fazla olduğunu göstermektedir. Ayrıca İ3 modelinde, kirişduvar ve yalıtım arasındaki kısımdan olan ısı akısı nedeniyle vektörlerin yoğunluğunda artış
görülmektedir.
Tuğla duvar
Beton
Sıva
Isı Yalıtım Mal.

Yalıtımsız

İ3

İ2

İ1

Şekil 3. İçten Yalıtımlı Ara Kat Döşemelerinde Yapı Modelleri

Yalıtımsız

İ1

İ2

İ3

Şekil 4. İçten Yalıtımlı Ara Kat Döşemelerinde Oluşan Sıcaklık Dağılımları
Şekil 5’de içten yalıtımlı ara kat döşemelerinde oluşan dış yüzey sıcaklık değişimleri görülmektedir.
Yalıtımsız modelde düzlem duvar yüzeyi boyunca sıcaklık 257,41 K iken yalıtımlı modellerde,
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253,72 K değerine düşmektedir. Bununla birlikte, yalıtım kirişin dış yüzeyindeki sıcaklığın da
düşmesini sağlamaktadır. Yalıtımsız durumda kirişin tam orta noktasındaki dış yüzey sıcaklığı,
260,86 K iken İ1 modelinde 259,71 K’e, İ2 modelinde 258,49 K ve kiriş önünün de yalıtımlı olduğu İ3
modelinde ise 253,75 K değerine düşmektedir. Bununla birlikte, İ3 modelinde yalıtımda bir süreklilik
sağlanamadığı için yalıtımın alt ve üst kısmında sıcaklık değerinde sıçramalar olmakta ve bu
kısımlarda sıcaklık 255,56 K değerine ulaşmaktadır.
Şekil 6’da içten yalıtımlı ara kat döşemelerinde oluşan dış yüzey ısı akısı değişimleri görülmektedir.
Yalıtımsız durumda dış duvar yüzey ısı akısı 102,76 W/m2 iken yalıtımın uygulanmasıyla bu değer
16,94 W/m2’ye düşmektedir. Kirişin orta kısmında da yalıtımın etkisi görülmektedir. Yalıtımsız durumda
kirişin orta kısmında ısı akısı değeri 182,91 W/m2 iken, İ3 durumunda bu değer 17,53 W/m2’e kadar
düşmektedir. Aynı zamanda bu modelde duvarla yalıtım arasındaki boşluktan olan ısı kayıpları
nedeniyle bu kısımlardaki ısı akısı değerinde sıçramalar olmakta ve 59 W/m2 değerine kadar
çıkmaktadır. İ2 ve İ3 modellerinde kirişten olan ısı kayıplarına önlem alınmadığından kirişte daha
yüksek ısı akısı değerlerine ulaşılmaktadır.
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Şekil 6. İçten Yalıtımlı Ara Kat Döşemelerinde Oluşan Dış Yüzey Isı Akısı Değişimleri
Şekil 7’de içten yalıtımlı ara kat döşemelerinde oluşan üst kat iç yüzey sıcaklık değişimleri
görülmektedir. İçten yalıtım uygulanmasıyla duvar kesitinin soğuk ortamda kalması nedeniyle üst kat
kiriş yüzey sıcaklığı İ1 modelinde, yalıtımsız modele göre daha düşük değerler almaktadır. Kiriş
yüzeyinde en yüksek sıcaklık değerine, kiriş yüzeyinin de yalıtımlı olduğu İ2 modelinde erişilmektedir.
İ1 ve İ3 modellerinde, kiriş yüzeyinde 0,5 m uzaklıkta noktasal sıcaklık değerleri sırasıyla 289,27 K ve
291,6 K iken İ2 modelinde 292,41 K’dir. Köşe noktasına gelindiğinde sıcaklık, yalıtımsız durumda
275,44 K’e düşmekte iken İ2 modelinde 289,32 K değerine çıkmaktadır. Yalıtımlı iç duvar yüzeylerinde
ise 290,77 K iken yalıtımsız duruma göre 11,5 K daha fazla olduğu görülmektedir.
Şekil 8’de içten yalıtımlı ara kat döşemelerinde oluşan üst kat iç yüzey ısı akısı değişimleri
görülmektedir. Dış ortama doğru kiriş yüzeyinde ilerlendikçe ısı akısı değerleri artmasına rağmen en
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düşük ısı akısı değerlerine İ2 modelinde ulaşılmaktadır. İ1 modelinde yalıtımsız duruma göre daha
düşük kiriş iç yüzey ısı akısı değerine erişilmekte iken İ3 modelinde kiriş önüne uygulanan yalıtım ısı
akısı değerinin daha da düşmesine neden olmaktadır. Yalıtımsız durumda köşe noktasında 127 W/m2
ile en yüksek değerine ulaşan ısı akısı değeri, İ2 modelinde 25,26 W/m2‘ye kadar düşmektedir.
Yalıtımlı duvar yüzeylerinde, yalıtımsız duruma göre ısı akısında 86 W/m2‘lik azalma olmaktadır.
Şekil 9’da içten yalıtımlı ara kat döşemelerinde oluşan alt kat iç yüzey sıcaklık değişimleri
görülmektedir. İ2 modelinde üst kat kiriş yüzeyine yapılan yalıtım nedeniyle kiriş kesit sıcaklığı daha
da azalmakta ve bu durum da alt kat kiriş yüzey sıcaklığının azalmasına neden olmaktadır. Bu
nedenle alt kat için en yüksek kiriş yüzey sıcaklığına İ3 modelinde erişilmektedir. Köşe noktasında
sıcaklık değerleri azalmakta iken İ3 modelinde yalıtımsız duruma göre yaklaşık 12 K’lik artış
sağlanmaktadır. Bu noktadan sonra, yalıtımlı duvar yüzeyinde de artış devam ederek sıcaklık değeri
290,77 K değerine ulaşmaktadır.
Şekil 10’da içten yalıtımlı ara kat döşemelerindeki alt kat iç yüzey ısı akısı değişimleri görülmektedir.
Isı akısı değerleri köşe noktasına doğru yüzey boyunca artmaktadır. Kiriş yüzeyinde 0,6 m uzaklıkta
yalıtımsız durumda 37,65 W/m2 olan ısı akısı değeri, İ1 durumunda 42,39 W/m2‘ye, İ2 durumunda
62,72 W/m2‘ye ulaşmakta iken İ3 durumunda 15,95 W/m2‘ye düşmektedir. Köşe noktasından itibaren
ısı akısı azalarak duvar yüzeyinde 16,65 W/m2 olmaktadır.
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Şekil 7. İçten Yalıtımlı Ara Kat Döşemelerinde Oluşan Üst Kat İç Yüzey Sıcaklık Değişimleri
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Şekil 8. İçten Yalıtımlı Ara Kat Döşemelerinde Oluşan Üst Kat İç Yüzey Isı Akısı Değişimleri
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Şekil 9. İçten Yalıtımlı Ara Kat Döşemelerinde Oluşan Alt Kat İç Yüzey Sıcaklık Değişimleri
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Şekil 10. İçten Yalıtımlı Ara Kat Döşemelerinde Oluşan Alt Kat İç Yüzey Isı Akısı Değişimleri
Şekil 11’de ise sandviç yalıtımlı ara kat döşemelerine ait yapı modelleri görülmektedir. Şekil 12’de
sandviç yalıtımlı ara kat döşemelerindeki sıcaklık dağılımları ve ısı akısı vektörleri gösterilmektedir.
Yalıtımsız durumda ısı akısı vektörleri kiriş bölgesinde yoğun olmakla birlikte duvar kesitinde bu
yoğunluk azalmaktadır. S2 modelinde sandviç yalıtım uygulanmasıyla duvarda ısı akısı vektörleri
azalmakta ve duvar sıcaklığı artmaktadır. S1 modelinde olduğu gibi S2 modelinde de kiriş
bölgesindeki ısı akısı vektörlerinin yoğunluğu fazladır. Yalıtım uygulanan üst kat taban yüzeyinin
sıcaklığı artmakta ve bu kısımdaki ısı akısı vektörleri azalmaktadır. Sandviç duvar kesitlerinde
yalıtımdan önceki duvar kesitleri soğuk ortama maruz bırakıldıkları için sıcaklıkları yalıtımdan sonraki
duvar kesitine göre oldukça düşüktür. Yalıtım iç taraftaki duvarda ısı depolanmasını sağlayarak, duvar
sıcaklığını artırmaktadır. Aynı şekilde S4 modelinde kiriş önüne yapılan yalıtımla kirişe ısı depolama
özelliği kazandırılmakta ve kirişin sıcaklığı artmaktadır. Ayrıca, bu modelde yalıtımla kiriş-duvar
arasındaki boşluktan olan ısı kayıpları nedeniyle ısı akısı vektörlerinde artış görülmektedir.
Şekil 13’de sandviç yalıtımlı ara kat döşemelerinde dış yüzeyde oluşan sıcaklık değişimleri
görülmektedir. Yalıtımsız durumla karşılaştırıldığında sandviç yalıtım durumunda dış duvar yüzey
sıcaklığı değerinde 3,73 K’lik azalma olmaktadır. Sandviç yalıtım durumunda yanal ısı akımlarının
azalmasıyla S1 modelinde kirişin orta kısmında sıcaklık 259,1 K’e düşmektedir. Yalıtımsız durumda bu
değer 260,86 K olmaktadır. S2 modelinde üst kat taban yüzeyine yapılan yalıtımla bu kısımdaki
sıcaklığın 258,36 K’e, S3 modelinde ise kiriş yüzeyine yapılan yalıtımla 253,72 K değerine düşmesi
sağlanmaktadır. S3 modelinde kirişin alt ve üst kısımlarında ısı kayıplarının etkisiyle sıcaklıkta sıçrama
olduğu görülmekte ve bu kısımlarda sıcaklık 255,43 K olmaktadır.
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Şekil 14’de sandviç yalıtım durumunda ara kat döşemelerinde dış yüzeyde oluşan ısı akısı değişimleri
görülmektedir. Yalıtımsız duruma göre kirişin orta kısmında ısı akısı değerinde, S1 modelinde % 22’lik,
S2 modelinde % 32’lik ve S3 modelinde ise % 91’lik düşüş sağlanmaktadır. Görüldüğü gibi S3
modelinde uygulanan yalıtım, ısı köprüsü etkisini önlemede en etkili yöntemlerden biridir. Fakat bu
modelde yalıtımda tam bir süreklilik sağlanamadığından kirişin alt ve üst kısmında ısı akısında lokal
artışlar görülmektedir. Yalıtımlı duvar yüzeyinde de ısı akısında 86 W/m2‘lik bir azalma olduğu
görülmektedir.
Şekil 15’de sandviç yalıtımlı ara kat döşemelerinde üst kat iç yüzeyde oluşan sıcaklık değişimleri
görülmektedir. Sandviç yalıtımla, duvar kesitlerinden dış ortamdaki soğuk tarafta kalan duvar kesitine
kiriş iç yüzeyinden ısı kaybı artmakta ve bu nedenle S1 modelinde kiriş yüzey sıcaklığı, yalıtımsız
durumdan daha az olmaktadır. En yüksek kiriş yüzey sıcaklığına kiriş yüzeyi yalıtımlı olan S2
modelinde erişilmektedir. Bu modelde ortalama kiriş yüzey sıcaklığı 292,5 K iken köşe noktasında
286,32 K değerine kadar düşmektedir. Kiriş önü yalıtımlı olan S3 modelinde, S2 modelinde olduğu
kadar yüksek kiriş yüzey sıcaklıklarına erişilemese de köşe noktası sıcaklığının 288 K ile S2
modelinden daha fazla olduğu görülmektedir. Bu duruma kirişte ısının depolanmasıyla ulaşılmaktadır.
Her üç durumda da (S1, S2 ve S3) köşe noktasından sonra yalıtımlı duvar yüzeyinde sıcaklık artarak
290,8 K olmaktadır.
Şekil 16’da sandviç yalıtım durumunda ara kat döşemelerinde üst kat iç yüzey ısı akısı değişimleri
görülmektedir. Yalıtımsız duruma göre, S1 modelinde sıcaklık düşüşüne bağlı olarak kiriş yüzeyindeki
ısı akısında artış görülmektedir. Kiriş yüzeyinde 0,5 m uzaklıkta yalıtımsız durumda ısı akısı değeri,
24,6 W/m2 iken, S1 modelinde 31 W/m2 olmaktadır. En düşük ısı akısı değerine kiriş yüzeyinin yalıtımlı
olduğu S2 modelinde erişilmekte iken S3 modelinde yalıtımda sağlanamayan süreklilik kiriş yüzeyinde
ısı akısı değerinin artmasına neden olmaktadır. Tüm modellerde etkin ısı köprüsü özelliği olan köşe
noktasında ısı akısı artarken, yalıtımlı duvar yüzeyinde azalarak 16 W/m2 olmaktadır.
Tuğla duvar
Beton
Sıva
Isı Yalıtım Mal.
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Şekil 11. Sandviç Yalıtımlı Ara Kat Döşemeleri İçin Yapı Modelleri
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S3

Şekil 12. Sandviç Yalıtımlı Ara Kat Döşemelerinde Oluşan Sıcaklık Dağılımları
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Şekil 13. Sandviç Yalıtımlı Ara Kat Döşemelerinde Oluşan Dış Yüzey Sıcaklık Değişimleri
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Şekil 14. Sandviç Yalıtımlı Ara Kat Döşemelerinde Oluşan Dış Yüzey Isı Akısı Değişimleri
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Şekil 15. Sandviç Yalıtımlı Ara Kat Döşemelerinde Oluşan Üst Kat İç Yüzey Sıcaklık Değişimleri
Şekil 17’de sandviç yalıtımlı ara kat döşemelerinde oluşan alt kat iç yüzey sıcaklık değişimleri
görülmektedir. S2 modelinde üst kat kiriş yüzeyine uygulanan yalıtım, kiriş kesit sıcaklığının
azalmasına ve alt katın kiriş iç yüzey sıcaklığının düşmesine neden olmaktadır. Üst kata uygulanan
yalıtım, üst kata olumlu yönde katkı yaparken, alt kata negatif etkide bulunmaktadır. Yalıtımsız
durumda kiriş yüzeyinde sıcaklık ortalama olarak 291 K civarında iken S2 modelinde ortalama 289 K
civarındadır. S1 ve S3 modellerinde ise sonuçlar üst kat yüzeyi için elde edilen sonuçlarla aynı
değerleri almaktadır.
Şekil 18’de sandviç yalıtımlı ara kat döşemelerinde alt kat iç yüzey ısı akısındaki değişim
görülmektedir. Kiriş yüzeyinde 0,4 m uzaklıkta, yalıtımsız durumda ısı akısı değeri, 16,21 W/m2 iken
S1 durumunda 20,45 W/m2, S2 durumunda 35,68 W/m2 ve S3 durumunda 8,41 W/m2’dir. S2
durumunda, üst kata yapılan yalıtımın, alt kat için ısı akısı değerini artırdığı görülmektedir. Köşe
noktası ısı akısı değerinde de 94,21 W/m2 ile en yüksek ısı akısı değerine bu durumda ulaşılmaktadır.
Köşe noktasından duvar yüzeyine doğru ısı akısı değeri azalmakta ve yalıtımlı duvar yüzeyinde
yalıtımsız duruma göre yaklaşık % 84 oranında azalmaktadır.
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Şekil 16. Sandviç Yalıtımlı Ara Kat Döşemelerinde Oluşan Üst Kat İç Yüzey Isı Akısı Değişimleri
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Şekil 17. Sandviç Yalıtımlı Ara Kat Döşemelerinde Oluşan Alt Kat İç Yüzey Sıcaklık Değişimleri
Şekil 19’da balkon uzantılı ara kat döşemesi için yapı modelleri gösterilmektedir. Şekil 20’de farklı
şekillerde yalıtılmış balkon uzantılı ara kat döşemesindeki sıcaklık dağılımları ve ısı akısı vektörleri
gösterilmektedir. Yalıtımsız durumda kiriş bölgesindeki ısı akısı vektörlerinin yoğunluğu fazla iken
içerden kiriş yüzeyine yalıtımın uygulandığı B1 ve B2 modellerinde yalıtımlı kısımlarda sıcaklık
artmakta ve bu kısımlardaki ısı akısı vektörleri azalmaktadır. Fakat yalıtımın kesildiği noktalarda ısı
akısı vektörlerinde artış gözlenmektedir. B2 modelinde dışarıdan üst kat balkon uzantısının yüzeyine
de yalıtım uygulanarak soğuk dış ortam ile kiriş kesitinin teması kesildiğinden; kiriş uzantısının
sıcaklığı artmakta ve bu kısımda ısı akısı vektörlerinin yoğunluğu azalmaktadır. B3 modelinde, kiriş
yüzeyi dışarıdan yalıtılarak kirişte ısı depolanması sağlanmakta ve böylece kiriş sıcaklığının arttığı
görülmektedir. Ayrıca sıcaklık dağılımının gösterildiği bölge, yalıtımsız balkon uzantılı ara kat
döşemesi modelinde daire içine alınarak belirtilmiştir.
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Şekil 18. Sandviç Yalıtımlı Ara Kat Döşemelerinde Oluşan Alt Kat İç Yüzey Isı Akısı Değişimleri
Şekil 21’de farklı şekillerde yalıtılmış balkon uzantılı ara kat döşemesindeki alt kat yüzey sıcaklık
değişimleri gösterilmektedir. Yalıtımsız durumda alt kat duvar yüzeyinde ilerlerken köşe noktasına
doğru sıcaklık azalarak tam köşede 275,29 K değerini almaktadır. İç ortama doğru olan köşe
noktasında ise sıcaklık artarak 285,85 K olmakta iken kiriş yüzeyinde yukarı doğru çıkılırken sıcaklık
tekrar azalmakta ve köşe noktasında 283,76 K olmaktadır. Alt katın tavan yüzeyinde (kiriş yüzeyi)
sıcaklık artarak ortalama 292 K değerini almaktadır. B1 modelinde kiriş yüzeyine içten yalıtım
uygulandığından köşe noktasında sıcaklık 279,75 K değerini almakta ve bu artış ikinci köşe noktasına
kadar da devam ederek ikinci köşe noktasında 292,65 K olmaktadır. Daha sonra kiriş yüzeyinde
yukarı doğru ilerlerken sıcaklık azalmakta ve yalıtımdaki süreksizlikten dolayı yukarıdaki köşe
noktasında 285,97 K’e düşmektedir. İç ortama doğru kiriş yüzeyinde tekrar artışa geçmektedir. B2
modelinde dış taraftan üst kat kiriş yüzeyine yapılan yalıtım, dış ortama olan ısı kaybını azaltarak en
üstteki köşe noktasında sıcaklığın B1 modeline göre 1,5 K artmasını sağlamaktadır. B3 modelinde
yalnızca kiriş kısmını dış taraftan kaplayacak şekilde yalıtım uygulanmaktadır. Bu modelde, B1 ve B2
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modellerine göre iç ortama doğru olan köşe noktasında sıcaklıkta düşüş görülse de yapıya ısı
depolama özelliği kazandırıldığından dolayı ısı köprüsü etkisini azaltmada uygulanabilecek en uygun
yöntemlerden biridir.
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Şekil 21. Balkon Uzantılı Ara Kat Döşemesinde Oluşan Alt Kat Yüzey Sıcaklık Değişimleri
Şekil 22’de farklı şekillerde yalıtılmış balkon uzantılı ara kat döşemesindeki alt kat yüzey ısı akısı
değişimleri gösterilmektedir. B3 modelinde uygulanan yalıtımla alt taraftaki duvar ile kirişin kesişim
noktasındaki köşede ısı akısı, yalıtımsız duruma göre % 44,5 azalmaktadır. B2 modelinde kiriş
yüzeyine dış ortamdan uygulanan yalıtımla üst taraftaki köşe noktasındaki ısı akısında B1 modeline
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göre % 11’lik azalma sağlanmaktadır. Isı akısındaki bu azalmaya paralel olarak sıcaklıkta ise artış
görülmektedir. Böylece, kiriş yüzeyine uygulanan yalıtımın ısı köprüsü etkisini azalttığı sonucuna
varılmaktadır.
Şekil 23’de farklı şekillerde yalıtılmış balkon uzantılı ara kat döşemesindeki üst kat yüzey sıcaklık
değişimleri gösterilmektedir. Yalıtımsız durumda üst kat duvardan köşe noktasına doğru sıcaklık
azalmakta ve köşe noktasında 276,4 K olmaktadır. Köşe noktasından sonra kiriş yüzey sıcaklığında
artış olduğu görülmektedir. B1 modelinde alt katın kiriş iç yüzeyine yapılan yalıtım, kirişe olan ısı
iletimini azaltarak kiriş kesit sıcaklığının düşmesine neden olmaktadır. Bu sebeple, B1 modelinde
yalıtımsız duruma göre üst kat için daha düşük köşe noktası ve kiriş yüzey sıcaklığı elde edilmektedir.
B2 modelinde üst kat kiriş yüzeyine uygulanan yalıtım, kiriş sıcaklığının artmasını sağlayarak B1
modeline göre az da olsa üst kat yüzey sıcaklık değerlerinin artmasını sağlamaktadır. B3 modelinde
ise kirişte ısı depolanmasıyla, kiriş sıcaklığının artması sağlanarak, köşe noktası sıcaklığında 8 K’lik
bir artış olmaktadır. Kiriş yüzeyinde de yalıtımsız ve diğer modellere göre sıcaklık değerinde artış
olduğu görülmektedir.
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Şekil 22. Balkon Uzantılı Ara Kat Döşemesinde Oluşan Alt Kat Yüzey Isı Akısı Değişimleri
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Şekil 23. Balkon Uzantılı Ara Kat Döşemesinde Oluşan Üst Kat Yüzey Sıcaklık Değişimleri
Şekil 24’de farklı şekillerde yalıtılmış balkon uzantılı ara kat döşemesindeki üst kat yüzey ısı akısı
değişimleri gösterilmektedir. B1 ve B2 modellerinde sırasıyla yalıtımsız duruma göre köşe noktasında
ısı akısı değerleri 14 W/m2 ve 5 W/m2 artarken, B3 modelinde 60 W/m2 azalmaktadır. Bu modelde, kiriş
yüzeyindeki ısı akısı değerinde de görülen azalma, B3 modelindeki ısı yalıtımının ısı köprüsü etkisini
azaltmadaki etkinliğini göstermektedir.
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Şekil 24. Balkon Uzantılı Ara Kat Döşemesinde Oluşan Üst Kat Yüzey Isı Akısı Değişimleri

SONUÇ
Isı köprüleri, binanın ortalama U değerinden daha fazla U (toplam ısı iletim katsayısı) değerine sahip
olan sınırlı bölgelerdir. Bu bölgelerde meydana gelen ilave ısı kayıpları şu sonuçlara sebep olur:




Yakıt tüketiminde artış,
Isı akısında bölgesel artmalar ve iç yüzey sıcaklığında azalmalar,
Bu bölgelerde terleme, küflenme ve sonuçta sağlıklı ve verimli bir çevre için ihtiyaç duyulan
ısısal konforda eksiklik.

Beton elemanlarla duvarların birleştiği bölgelerde, beton elemanların ısıl iletkenliği duvarlardan daha
fazla olduğundan, beton iç ortamdan dış ortama daha fazla ısı iletilmesine neden olur. Bu nedenle;
betonla duvarın kesiştiği bölgede duvarın sıcaklığı betondan daha yüksektir, böylece iç yüzeye yakın
bölgelerde ısı iletimi duvardan beton elemana doğru olur. Diğer taraftan dış yüzeye yakın
kesişimlerde, betonun sıcaklığı duvardan daha yüksektir ve ısı iletiminin betondan duvara doğru
olduğu gözlemlenir. Bundan dolayı, dış beton elemanlar ve duvarların kesişimiyle oluşan dikey
düzlemde ısı iletimi bir boyutludur. Fakat beton çevresinde ısı iletimi iki boyutludur. Eğer ısı
köprülerinin bulunduğu bölgelerde sürekli bir ısı yalıtımı sağlanamazsa, iki boyutlu ısı iletimi daha
önemli hale gelecektir. Bu durumda, ilave ısı kayıpları ve düşük iç yüzey sıcaklıklarıyla karşılaşmak
kaçınılmazdır ve hatta yüksek olasılıkla bu yüzeylerde terleme ve küflenme görülecektir. Bu
çalışmada, yalıtımın ve ısı köprülerinin önemi vurgulanmış ve farklı geometrilerde ısı köprüsü etkisinin
görüldüğü bölgeler; 5 cm yalıtım kalınlığında ara kat kirişli duvar bloğu ısı köprüsü modelinde içten ve
sandviç yalıtımlı, balkon uzantılı ara kat kirişli duvar bloğu ısı köprüsü modelinde ise kiriş yüzeyinde
farklı şekillerde yalıtımlı olduğu durumlarda Fluent paket programı kullanılarak hesaplanmıştır.
İçten yalıtımlı ara kat döşemelerinde, yalıtımsız durumla karşılaştırıldığında İ3 durumunda dış yüzeyde
kirişin orta kısmındaki ısı akısı değerinde % 90’a varan oranda düşüş görülmektedir. Dış duvar yüzey
ısı akısı değerine bakıldığında ise, yalıtımlı duvar yüzeylerinde yalıtımsız duruma göre % 83,5
oranında azalma olmaktadır. Ancak İ3 durumunda, yalıtımdaki süreksizlik nedeniyle kirişin alt ve üst
kısmında sıcaklıkta sıçramalar görülmektedir. İç yüzey sıcaklık değişimlerine bakıldığında üst kat için
en iyi sonuca taban yalıtımlı olan İ2 durumunda erişilmekte iken, alt kat için İ3 modelinde
erişilmektedir. Köşe noktasındaki ısı köprüsü etkisi, bu noktadaki sıcaklık değerlerindeki belirgin
düşüşle kendisini hissettirmektedir. Ancak uygulanan yalıtım şekilleriyle buralardaki sıcaklık
değerlerinde de yalıtımsız duruma göre artış olduğu görülmektedir. Ayrıca günümüzde yapılarda
doğalgazla birlikte kombi kullanımının yaygınlaşması ile müstakil ısınma ön plana çıkmıştır. Bu
nedenle döşeme yalıtımının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Böylece hem katlar arası ısı kaybının
önüne geçilebilmekte hem de ısı köprüsü etkisi büyük oranda önlenmektedir.
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Sandviç yalıtımlı ara kat döşemelerinde de dış ortama olan ısı iletiminin azaltılmasında kabul edilebilir
sonuçlara sandviç duvar yalıtımına ek olarak kiriş önü de yalıtımlı olan S3 durumunda ulaşılmaktadır.
Böylece kirişe ısı depolama özelliği kazandırılarak, kirişin dezavantajlı etkisi avantaja
dönüştürülebilmektedir. S2 durumunda üst kat iç yüzey sıcaklığı, yalıtımdan dolayı artmaktadır. Ancak
alt kat yüzey sıcaklığına bu durumun olumsuz etkisi olduğundan dolayı, alt kat için daha yüksek yüzey
sıcaklıkları S3 modelinde elde edilmektedir. Köşe noktası ısı akısı değerlerindeki artma, ısı köprüsü
etkisinin devam ettiğini göstermektedir.
Balkon uzantılı ara kat döşemelerinde oluşan ısı köprüsü etkisi kendisini iç yüzey sıcaklığındaki
azalma ile göstermektedir. Alt kat yüzey sıcaklığı için kiriş yüzeyleri içten yalıtımlı olan B1 ve B2
modellerinde, bu kısımlarda yüksek sıcaklıklara erişilmekte ve üst taraftaki köşe noktasından itibaren
kiriş yüzeyinde sıcaklık tekrar artmaya başlamaktadır. Ancak B2 modeli ayrıca dıştaki kiriş yüzeyinden
yalıtımlı olduğundan B1’e göre kiriş yüzey sıcaklığı daha fazladır. B3 modelinde ise kiriş yüzeyinde
daha düşük sıcaklıklar elde edilmesine rağmen hem kirişte ısı depolanması sağlanmakta hem de üst
taraftaki köşe noktasından itibaren kiriş yüzey sıcaklığı diğer durumlara göre (B1 ve B2) daha fazla
artmaktadır. Üst kat iç yüzey sıcaklığı için en yüksek sıcaklık değerlerine B3 modelinde erişilmekte
iken, B2 modelindeki sıcaklık değeri B1’den daha fazla olmaktadır.
Sıcaklık konturları, ısı akısı, noktasal sıcaklık ve dış ısı akısı değişimleri farklı geometrilerden oluşan
ısı köprüsü modelleri için hesaplanmıştır. Ayrıca ısı köprüsü etkisini azaltmak için kiriş kısmına yalıtım
uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

SEMBOLLER
h

: ısı taşınım katsayısı (W/m2K)

k

: ısı iletim katsayısı (W/mK)

T

: sıcaklık (K)

x

: duvar kalınlığı boyunca koordinat ekseni (m)

y

: duvar yüksekliği boyunca koordinat ekseni (m)

L

: duvar kalınlığı (m)

İNDİSLER
i

: iç

o

: dış

n

: iç duvar tabakası

l

: dış duvar tabakası
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GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ HESAPLARINDA
KULLANILMASI
Zuhal OKTAY
Can COŞKUN
T. Hikmet KARAKOÇ
Bahar BAYBOZ

ÖZET
Bu çalışmada literatüre son dönemde kazandırılan güneş radyasyon yoğunluk dağılımı kavramı
kullanılarak absorpsiyonlu soğutma ünitesinde kullanılması planlanan vakum tüplü güneş kolektörü
için detaylı bir inceleme yapılmıştır. Yeryüzüne ulaşan güneş enerji ve ekserji miktarından farklı
koşullar için ne ölçüde yararlanılabileceği hesaplanarak detaylı bir biçimde ortaya konmuştur.
Belirlenen akışkan giriş-çıkış sıcaklıkları için aylık ortalama enerji verimi %55 ile %60 arasında
değişirken ekserji verimi için bu değer %21 ile %52 arasında değişmektedir. Bu çalışmanın binalarda
güneş enerjisi sistemi uygulamaları yapan işletmeciler ve akademisyen için pratik ve yararlı bilgiler
ortaya çıkarması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güneş radyasyonu yoğunluk dağılımı, güneş enerji sistemleri, yenilenebilir enerji,
bina uygulamaları

ABSTRACT
In this study, global solar radiation distribution is comprehensively analyzed for vacuum tube thermal
collector systems. Thermal energy and exergy conversion in collector is determined for different
operating condition. Monthly average energy and exergy efficiency of the chosen collector is
calculated as 55-60% and 21-52%, respectively. This method can be used directly by designers,
engineers and energy managers for practical applications.
Key Words: Global solar radiation distribution, solar energy systems, renewable energy, building
applications.

1. GİRİŞ
Güneş kolektörleri güneşten dünyamıza ulaşan ışınımı yakalayarak ısıya veya elektriğe (PV)
dönüştüren sistemlerdir. Güneş kolektörlerinin enerji-ekserji verimliliğine ve çalışma şartlarına birçok
etmen etki etmektedir. Bu etmenlerden en önemlisi kolektöre ulaşan güneş ışınım yoğunluğudur. Bu
değer kolektör verimini doğrudan etkilemektedir. Güneş enerjisini ısıl enerjiye dönüştüren kolektörlerin
verimi güneş ışınım miktarının yoğunluğuyla doğru orantılı bir biçimde artış göstermektedir[1].
Düzleme ulaşan güneş enerjisi miktarı, güneş enerji analizleri için oldukça önemli bir bilgidir. Ancak
toplam güneş enerji miktarından, olası güneş ışınım dağılımı veya frekansıyla ilgili bir bilgiye
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ulaşılamamaktadır. Bunun aksine güneş radyasyon değer dağılımı veya frekansı verilerinden
kolaylıkla toplam güneş enerjisi verisine ulaşılabilir. Dağılım veya frekansın bilinmesi, güneşten gelen
enerjinin ısıya veya elektrik enerjisine dönüşümü sürecinde ne düzeyde bir verime sahip olduğunu
bilmemizi sağlar. Literatürde, günlük veya aylık bazda toplam global güneş ışınım değerini bulmamızı
sağlayan birçok çalışma [2-6] bulunmaktadır. Literatür incelemesinden de görüleceği gibi birçok
araştırmacı [7-10] farklı ülkeler için bu değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Literatürde, Coskun ve
arkadaşları [11] olası güneş ışınımı frekansını, güneş ışınım şiddeti parametresine bağlı ifade
etmişlerdir. Çalışmada, frekans dağılımı için 50W’lık bir inceleme aralığı seçilmişler ve dağılımı
Balıkesir ili için bulmuşlardır.

2. ANALİZ VE HESAPLAMA YÖNTEMİ
Coskun ve arkadaşlarının [11] ortaya koyduğu bakış açısı sayesinde olası güneş ışınımı frekansını,
güneş ışınım şiddeti parametresine bağlı olarak bulabilmekteyiz. Çalışmalarında, frekans dağılımı için
50W’lık bir inceleme aralığı seçilmişler ve dağılımı Balıkesir ili için bulmuşlardır. Belirledikleri formülleri
ve parametreleri kullanarak Balıkesir ili için vakum tüplü kolektörlerindeki enerji ve ekserji dönüşümleri
elde edilmeye çalışılmıştır.
2.1. Güneş Kolektör Seçimi
Evsel kullanım için yaygın olarak iki tip güneş kolektörü bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sayılabilir;



Düz plakalı güneş kolektörler
Vakum tüplü güneş kolektörleri

Uygulamalarda yüksek sıcaklıklara ulaşmak için vakum tüplü güneş kolektörlerinin kullanılması daha
uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Vakum tüplü güneş kolektörleri düşük güneş
radyasyonunda dahi, yüksek akışkan sıcaklıklarına iyi bir verim değeriyle ulaşmanın avantajına
sahiptir. Bu uygulamada yüksek jeneratör sıcaklıklarına ulaşılması gerekliliğinden dolayı vakum tüplü
güneş kolektörlerinin kullanılması tasarlanmıştır. Vakum tüplü güneş kolektörleri için yapılan
araştırmasında dört farklı marka incelenmiştir. Değerlendirilen 4 tip vakumlu güneş kolektörünün verim
grafikleri Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Vakum Tip Güneş Kolektörleri İçin Enerji Verim Değişim Grafiği
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2.2. Isıl Enerji Eldesi
İncelenen kolektörler arasında en yüksek verim değerine sahip olan kolektör çalışmada incelenmek
üzere referans alınmıştır. Bu kolektörüm verim fonksiyonu Eşitlik 1’de verilmiştir[12].

  0.81  1.23 
Eşitlik 1’de yer alan

Tgir .  Tort .
I

 Tgir .  Tcev. 

 0.00122  G  
I



2

(-)

(1)

Tgir . ve Tcev. sırası ile kolektör giriş su sıcaklığı ve çevre sıcaklığıdır. I (W/m2). ile

verilen kavram global güneş radyasyon miktarını ifade etmektedir. Verim değişim grafiklerinden de
görülebileceği üzere kolektör su giriş sıcaklığının yükselmesiyle verim değeri düşme eğilimindedir.
Aynı şekilde radyasyon miktarının düşüşüyle de verim olumsuz etkilenmektedir.
İncelemeye alınan üç ay için kolektör yerleştirme açı değeri aralığında toplamda en yüksek enerji
değerine 14°’de ulaşıldığı tespit edilmiştir. Bu sebepten hesaplamalarda güney yöne dönük 14° açılı
kolektör seçimi yapılmıştır. Ayrıca aylık bazda en yüksek enerji değerleri haziran, temmuz ve ağustos
için sırasıyla 10°,11° ve 22° olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).
Soğutmanın gerekli olduğu haziran, temmuz ve ağustos ayları için inceleme yapıldı. Saatlere ve güneş
radyasyon yoğunluklarına bağlı olarak Balıkesir iline ulaşan enerji miktarları tespit edildi. Bölge için
saatlik dış sıcaklık dağılımı Ref.[13]’de verilen yöntem kullanılarak tespit edildi. Saatlik bazda güneş
yoğunluk dağılımı, güneş enerji miktarı ve dış sıcaklık dağılımının tespitinin ardından farklı sıcaklıktaki
akışkan giriş-çıkış değerleri için elde edilebilecek enerji miktarları bulunarak Tablo 2 ve 3’de verilmiştir.
Farklı koşullar için ortalama kolektör enerji verimleri de yine aynı Tablolarda verilmektedir. Bu tablo
sayesinde saatlik bazda güneş enerjisinden ne düzeyde bir yararlanma sağlanabileceği kolayca
görülebilmektedir. Bu çalışmada kolektöre akışkan giriş sıcaklığı yüksek bir seviyededir. İstenirse farklı
uygulamalar için akışkan giriş-çıkış sıcaklıkları düşük değerler için hesaplanabilir.
Tablo 1. Kolektör Açısına Bağlı Gelen Toplam Işınım Miktarı
Kolektör
Açısı
0°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
30°

Haziran
Temmuz
Toplam Işınım Miktarı
(kWh/m2)
189.00
192.97
189.94
195.54
189.81
195.58
189.63
195.57
189.44
195.45
189.20
195.40
188.89
195.24
188.50
195.07
188.14
194.84
187.64
194.55
187.28
194.28
186.74
193.91
186.20
193.47
185.57
193.05
184.96
192.53
184.25
191.98
183.53
191.42
182.72
190.86
181.97
190.19
181.16
189.44
180.24
188.78
179.29
187.92

Ağustos
Toplam
164.61
171.60
172.11
172.54
172.93
173.30
173.62
173.96
174.16
174.38
174.58
174.70
174.78
174.84
174.81
174.81
174.71
174.57
174.42
174.20
173.95
173.68

546.58
557.08
557.50
557.74
557.82
557.90
557.75
557.53
557.14
556.57
556.14
555.35
554.45
553.46
552.30
551.04
549.66
548.15
546.58
544.80
542.97
540.89
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Tablo 2. Aylara, Saatlere ve Akışkan Giriş-Çıkış Sıcaklıklarına Bağlı Olarak Kolektör Yüzeyine Gelen
ve Isıya Çevrilen Enerji Miktarları
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Tablo 3. Aylara, Saatlere ve Akışkan Giriş-Çıkış Sıcaklıklarına Göre Kolektör Yüzeyine Gelen ve Isıya
Çevrilen Enerjinin Işınım Şiddetine Bağlı Gösterimi
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2.3 Ekserji Eldesi
Literatürde yapılan araştırma sonucunda; güneş enerjisi dönüşüm verimliliğinin hesaplanması
sürecinde dört farklı yol olduğu ifade edilebilir. Bunlar sırasıyla Petela [14], Spanner [15], Jeter [16] ve
Zamfirescu and Dincer [17] tarafından ortaya konmuştur. Bu çalışma ekserji hesaplamaları için
Zamfirescu ve Dincer tarafından ortaya konan denklemler kullanılacaktır. Güneş enerjisinin ideal
dönüşüm etkinliği sırasıyla Jeter ve Dincer için Eşitlik 2 ve 3’de verilmektedir.

 Jeter  1 

T0
TS

 Zamfirescu ve Dincer  1 

T0 I sc

TS I T0

(-)

(2)

(-)

(3)

Ayrıca güneş ışınımından elde edilebilecek maksimum iş miktarı Eşitlik 4’den aşağıdaki formda
bulunabilir.

Ex    I T0
Eşitlik 3 ve 4’de geçen

(W/m2)

(4)

I T0 ve I sc terimleri sırasıyla Eşitlik 5 ve 6’da belirtilen biçimiyle şu şekilde

bulunabilir[18].

I T0 

IT
cos  i


 360  n 
  I 0
I sc  1  0.033  cos
365
.
25




(W/m2)

(5)

(W/m2)

(6)

Eşitlik 6’da yer alan I 0 terimi 1373 W/m 2 değerine eşittir. n değeri ise Ocak 1 için 1’e eşit olmak üzere
kaçıncı gün olduğunu ifade etmektedir. I T0 değeri toplam normal ışıma miktarını ifade etmektedir.

I T ölçülen ışıma miktarıdır.  i ( incidence angle) ise güneş geliş açısını ifade etmektedir. Eşitlik 2 ve
3’de verilen TS güneş sıcaklığını tanımlamaktadır ve hesaplamalarımızda yaklaşık olarak 5762 K
olarak alınmıştır. T0 referans çevre sıcaklığıdır. Ortaya konan formüller yardımıyla yeryüzüne ulaşan
ekserji miktarı kolaylıkla hesaplanabilmektedir. Örnek bir çözümleme haziran ayında belirlenen örnek
bir gün için 14° kolektör açısında hesaplanmış ve Tablo 4’de verilmiştir. 14° eğimli yüzeye ulaşan 3
aylık ortalama exergy değeri; toplamda 726.4 kWh/m2, enerji değeri ise 557.9 kWh/m2 dir. Haziran ayı
için farklı sıcak su giriş-çıkış sıcaklıkları için güneş panelinin ekserji verim değişimi Şekil 2’de
verilmektedir.
Saatlik bazda güneş yoğunluk dağılımı, güneş enerji miktarı ve dış sıcaklık dağılımının tespitinin
ardından farklı sıcaklıktaki akışkan giriş-çıkış değerleri için elde edilebilecek ekserji miktarları
bulunarak Tablo 5 ve 6’da verilmiştir. Farklı koşullar için ortalama kolektör ekserji verimleri de yine
aynı Tablolarda verilmektedir
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Tablo 4. Örnek Bir Gün İçin Elde Edilebilecek Ekserji Miktarı (14° Kolektör Açısı)
Saat

cos  i

7:30
8:30
9:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30

0.474
0.648
0.793
0.897
0.952
0.956
0.906
0.807
0.666
0.494
0.307

T0

IT
2

(W/m )
230
363
516
627
739
830
774
593
558
369
402

(°C)
18.0
20.0
21.0
23.0
25.0
27.0
28.8
30.2
31.6
32.0
31.1

I T0
2

(W/m )
485.2
560.2
650.7
698.9
776.3
868.2
854.3
734.8
837.8
746.9
1309

P

Ex

(-)
0.862
0.879
0.896
0.902
0.911
0.920
0.918
0.905
0.916
0.906
0.946

(W/m2)
418.0
492.6
582.8
630.6
707.5
799.0
784.6
664.8
767.5
676.5
1238.8

Şekil 2.Haziran Ayı Örnek Bir Gün İçin Saatlik Bazda Kolektör Ekserji Veriminin Değişimi
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Tablo 5. Aylara, Saatlere ve Akışkan Giriş-Çıkış Sıcaklıklarına Bağlı Olarak Kolektör Yüzeyine Gelen
ve Isıya Çevrilen Enerji Miktarları
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Tablo 6. Aylara, Saatlere ve Akışkan Giriş-Çıkış Sıcaklıklarına Göre Kolektör Yüzeyine Gelen ve Isıya
Çevrilen Enerjinin Işınım Şiddetine Bağlı Gösterimi
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SONUÇ
Çalışma sonrasında elde edilen sonuçları ana hatlarıyla aşağıdaki biçimde ifade edilebilmektedir.









Kolektöre giren akışkan sıcaklığı ile çıkış sıcaklığı arasındaki fark arttıkça kolektör enerji ve
ekserji verimi düşüş göstermektedir. Ayrıca kolektör giriş sıcaklığının çok yüksek olmaması
kolektör veriminin artmasına olumlu etki yapmaktadır.
Öğle sürecinde en yüksek güneş radyasyonu ve sıcaklıklara ulaşılması nedeni ile en yüksek
kolektör verim değerlerine ulaşılmaktadır.
Bir noktaya ulaşan toplam enerji miktarı farklı saatler için aynı dahi olsa elde edilecek olan
yararlı enerji ve ekserji miktarları farklı olmaktadır. Bunun ana iki sebebi ise radyon yoğunluğu
ve dış sıcaklıklar arasındaki farktır. Bu sebepten dolayı toplam enerji miktarını bilmemiz tek
başına ortalama kolektör verimini belirlememizde yeterli değildir.
Belirlenen akışkan giriş-çıkış sıcaklıkları için aylık ortalama enerji verimi %55 ile %60 arasında
değişirken ekserji verimi için bu değer %21 ile %52 arasında değişmektedir.
Saatlik bazda en yüksek güneş enerji değerine tahmin edilebileceği üzere 11:00 ile 13:00
arasında ulaşılmaktadır. Belirlenen üç ay için bu 2 saatlik aralıkta yeryüzüne ulaşan enerji
miktarı toplam enerjinin %24.8’lik kısmını oluşturmaktadır. Güneş radyasyon aralığı
bakımından en yüksek enerji değerine haziran, temmuz ve ağustos ayı için sırasıyla 750-800,
750-800 ve 650-700 W/m2 değerlerinde ulaşılmaktadır.
Bu dağılım sayesinde hangi saat aralıklarında ne kadar bir güneş enerjisinin yeryüzüne
ulaştığını ve belirlediğimiz şartlar doğrultusunda bu enerjiden ne ölçüde yararlanabileceğimiz
kolayca belirlenebilmektedir.
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enerjetik ve ekserjetik analizi konusunda yurtdışında birçok projede görev almıştır. Yenilenebilir enerji,
yakma sistemleri, enerji-ekserji analizi ve kurutma konularında çalışmaktadır.
Can COŞKUN
Erzincan doğumludur. 2005 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü bölüm
birinciliği ile bitirmiştir ve onur sertifikasına layık görülmüştür. Balıkesir Üniversitesinden 2007 yılında
Yüksek Mühendis unvanını almıştır. 2011 yılı itibariyle Balıkesir Üniversitesinde doktora tezini yazmış
ve doktora sınavına girmeyi beklemektedir. Aynı üniversitede 2006 yılından bu yana Araştırma
Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Soğutma, yenilenebilir enerji ve ısı transferi konularında
çalışmaktadır.
T. Hikmet KARAKOÇ
1959 yılı Eskişehir doğumlu olan T. Hikmet KARAKOÇ, 1980 yılında Eskişehir Devlet Mühendislik
Mimarlık Akademisi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1983 yılında Yıldız Teknik
Üniversitesi, Makine Mühendisliği Anabilim dalından Yüksek Mühendis unvanını almıştır. 1987 yılında
Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim dalında Doktorasını
bitirerek, Doktor unvanını almıştır. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümünde
doçent olarak göreve başlamıştır.1997 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık
Yüksekokulunda Profesör olarak görev yapmaktadır. 2010 yılından bu yana Sivil Havacılık Araştırma
ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Bahar BAYBOZ
1966 yılı Balıkesir doğumlu olan Bahar BAYBOZ, 1988 yılında Uludağ Üniversitesi Balıkesir
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1989 yılında aynı
Üniversitede Yüksek Lisansa ve Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1992 yılında Yüksek
Lisansını tamamlayarak, aynı üniversite de Doktoraya başlamıştır. 1997 yılında Doktora çalışmasını
tamamlamıştır. Halen Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde Termodinamik
Anabilim Dalında görevini sürdürmektedir.
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